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 باسمه تعالی

 نام رمان : پیانو
 نویسنده: مهدیه مومنی

 اجتماعی -رمان: عاشقانه ژانر
  ویراستار: ملیکا

 
 "سخنی با همراهان رمانسرا" 

 با سالم 
چند وقتیست که مدیران برخی سایت ها و کانال های تلگرامی، اقدام به انتشار رمان 

رمانسرا در کانال های خود نموده و با این عمل  لطمه ی جبران ناپذیری به سایت های 
 وارد می کنند.

کانال های فوق بدون قائل بودن احترام برای سایت و کاربران تنها به فکر منافع خویش 
بوده و این در صورتیست که اگر سایت از بین برود منبع و مرجع رمان های کانال های 

 بین رفته و شما خوانندگان  عزیز متضرر خواهید بود. مذکور نیز از
یقینًا  شما به دنبال رمان خوب  و ایضًا دسترسی راحت و آسان به رمان هستید و این 

 امر میسر نمی شود مگر از طریق سایت .
برای ساخت تمامی رمان ها زمان و هزینه صرف می شود، پس با دانلود مستقیم رمان 

 وستان خود در سایت بها دهید . از سایت به زحمات د
http://romansara.org 

 با تشکر،مدیریت سایت رمانسرا.
 
 

 ی رمان: خالصه
درمورد دختری به نام یاسمنه. یک ساله که پدر و مادرش رو از دست داده و تنها  رمان

خبره ولی طی فامیلی که داره عمو و پسرعموش هستن که چند ساله ازشون بی
 رعموش آشنا میشه و مسیر زندگیش به کلی تغییر میکنه... اتفاقاتی با پس
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 مقدمه: 
 زندگی زیباست... 

 دوست داشتن زیباست... 
که در زندگی، کسی را دوست بداری که عاشقت باشد؛ عشق زیباست اما... به شرط آن

نه اینکه عاشق کسی باشی که دوستت ندارد چرا که این سه واژه، درکنار هم، به دنیای 
 بخشند... یبایی و درخشش میتو ز

 ست برای عاشق شدنپیانو، گاهی راهی
 راهی که من را به تو برساند... 

شاید آهنگ اول اجبار باشد اما... آهنگ های بعدی عشق و محبت است که به قلبت 
 شود. سرازیر می

م رپس بنواز و بگذار من با شنیدن صدای گوشنواز الالیی پیانوی تو، درآغوشت آرام بگی
 و معنای زندگی، دوست داشتن و عشق را بفهمم... 

 
  
 

از بهشت زهرا که بیرون  اومدم یه قطره بارون روی صورتم افتاد. سرم رو بلند کردم و 
به آسمون با ابرهای تیره نگاه کردم ودلم بیش ازپیش گرفت. آه عمیقی کشیدم که 

کند. سعی کردم لبخند بزنم ولی باعث شد پیرزنی عابر، لحظه ای برگردد و تماشایم 
چیزی جز یک خط منحنی که شباهتی به لبخند نداشت عایدش نشد. دستای سردم 

رو تو جیب پالتوم فرو کردم و با گرفتن نگاهم از نگاه موشکاف پیرزن سریع خودم رو به 
 ماشین رسوندم و پشت فرمون نشستم. 

دگیم خو گرفته بود، تو گوشم باروشن شدن ماشین باز صدای آهنگ غمگینی، که با زن
پیچید و اشکام یکی بعد ازدیگری راه افتاد و جلوی دیدم رو تار کرد ولی تالشی برای 

 پاک کردنش نکردم. 
دلم گرفته بود و این تازگی نداشت. یک سال بود که رنگ خوشی ندیده بودم وحس 

 درم رو داشتم تماممی کردم تنهاترین وغمگین ترین دختر این جهان بزرگم ! تا پدر و ما
تونستن اشک منو دربیارن ولی حاال که اونا رو ازدست دادم فقط یک کلمه دنیا نمی

 کافی بود تا اشکهای لعنتیم راه خودشونو باز کنن و دلمو بسوزونن. 
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با دست سردم ، کمی شیشه رو پایین کشیدم و راه افتادم. خیابون خلوت بود چون 
دم شاومد و فقط من بودم که باید آواره ی خیابون میکسی توی این بارون بیرون نمی
 تا بتونم سرقبر پدرومادرم بیام. 

 شدن؟دوست داشتم داد بزنم و از خدا گالیه کنم اما مگه بااین کار پدرومادرم زنده می
 گشت؟ مگه دوباره روزای خوبم برمی

 تونست این تنهایی رو پرکنه. نه! من تنها شده بودم ودیگه کسی نمی
با حس ویبره ی گوشیم، ماشین رو کنار خیابون متوقف کردم و گوشی رو برداشتم و با 

 دیدن اسم دیبا بی درنگ وصل کردم: 
 ”سالم عزیزم”-
 ”سالم رفیق. چطوری؟”-
 ”خودت که بهترمیدونی”-
بغض اجازه نداد حرف بزنم و دیبا که خوب با حاالت ”صدات گرفته دوباره گریه کردی؟”-

 گفت:  من آشنا بود
 ”آه... بیا پیشم یاسی. منتظرتم”-

ام فضای ماشین رو پر بدون خداحافظی گوشی رو روی صندلی انداختم وهق هق گریه
 کرد. 

خورد سرمو بلند کردم. اشکامو پاک کردم. یه دختربچه باصدای تق تق که به شیشه می
 پشت شیشه ایستاده بود. شیشه رو پایین کشیدم. 

 ”فال بخری؟خاله میشه ازم یه ”-
دلم سوخت؛ واسه معصومیت توی نگاهش، واسه دستای قرمز شده از سرماش، واسه 

خورد. با یه بغض خفه لباسای چروک و خیسش و دندونهایی که از شدت لرز بهم می
کننده، دستمو تو کیفم کردم و مقدار زیادی پول درآوردم و بهش دادم. شیشه رو باال 

ادم. حتی بغض اجازه نداد یک کلمه باهاش حرف بزنم. کشیدم و پامو روی گاز فشار د
با رسیدن به ویالی دیبا، ماشین رو توی پارکینگ گذاشتم و رفتم تو. دیبا جلوی ورودی 

منتظرم ایستاده بود. تا منو دید، بدون هیچ حرفی بغلم کرد و من چقدر محتاج 
شکها و هق هق هام همدردی بودم. بغضم برای هزارمین بار درطول روز سرباز کرد و ا

شکست. دیبا آروم موهامو، که از زیر شال دراومده بود، نوازش سکوت سالن رو می
کرد های دلمو خالی کنم و من چقدر ازاین که درکم میکرد و میذاشت تا خوب عقدهمی

 ممنون بودم. 
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 چراباخودت اینجوری“اش بلند کردم. زل زد به چشمای پر از اشکم: سرمو از روی شونه
کنم وقتی دید بی حرف نگاهش می”میکنی یاسی؟ بس نیست یک سال گریه و غصه؟

رنگی زد ودستمو کشید تا باهم به پذیرایی بریم. نشستم و اون به آشپزخونه لبخند کم
رفت تا برای هردومون قهوه بیاره. شال و مانتوم رو روی دسته ی مبل گذاشتم و سرمو 

ی ویالی دیبا حاکم بود رو دوست داشتم و اینجا  به پشتیش تکیه دادم. آرامشی که تو
کرد. دستای گرمش که روی دستم نشست چشمامو تنها جایی بود که کمی آرومم می

 ”برام تعریف کن چی اینجوری داغونت کرده“باز کردم: 
 ”من یک ساله که داغونم. توکه خودت بهتر میدونی“پوزخندم تلخ بود: 

 ”تری. بهم بگو چی شده؟امروز آشفتهشناسمت ولی میگم آره چون می”-
امروز که رفته بودم بهشت زهرا پیش مامان و “بغضمو به زور قهوه قورت دادم و گفتم: 

ساله ازم خواست ازش فال بخرم. دیبا دستاش از ۷بابا، موقع برگشت یه دختربچه ی 
دمپاییاش پاره بود و از موهاش آب خورد. لرزید ودندوناش بهم میزور سرما می

چکید. اون هنوز بچست، دیبا اون طاقت نداره توی این بارون و سرما... من... من می
حتی نتونستم باهاش حرف بزنم دیبا... انقدر بغض داشتم که نتونستم ببوسمش. دلم 

دیبا تو سکوت به حرفام گوش ”براش سوخت. چرا اون باید اینجوری زجربکشه؟ چرا؟
توخیلی دل نازک و زود رنج شدی یاسی “اد و درآخر با لبخند محوی دستمو گرفت: د

میفهمی؟ حق داری که دلت برای اون دختر بچه سوخته باشه اما ازدست من و تو 
کاری برنمیاد عزیزم. هرکس یه سرنوشتی داره که مجبوره باهاش کنار بیاد و با قسمت 

برمیومده این بوده که بهش کمک مالی کنی هم نمیشه جنگید. تنهاکاری که ازدست تو 
که اینم مطمئنم کردی پس دیگه این همه غصه خوردن نداره. من مطمئنم خدا خودش 

مو خوردم. آهی کشیدم وقهوه”حواسش به بنده هاش هست پس دیگه غصه نخور
 ”مامانت کجاست دیبا؟“دیبا به سمت ضبط رفت وآهنگ مالیمی گذاشت. پرسیدم: 

 ”هرفته باشگا”-
 ”خیلی خوبه  قبول کرد بره. نگرانش بودم. نزدیک بود افسردگی بگیره”-

 ”مثل تو...“توچشمام زل زد: 
نگو نه یاسی. من کور “اخم محوی کردم وخواستم اعتراض کنم که دستشو آورد باال: 

بینم که روز به روز داری الغرتر وپریشون تر میشی. نه فقط نیستم خودم دارم می
حاظ روحی هم تو آسیب جدی هستی. توباید بشی مثل قبل. محکم و با جسمًا که از ل

 ”اراده ی قوی میفهمی؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پیانو

R o m a n s a r a . o r g 

 

7 

 

من دیگه هیچ وقت اون یاسمن سابق نمیشم دیبا چون “بلند شدم و رفتم کنار پنجره: 
دوتا فرشته ی زندگیمو ازدست دادم. زندگی دلیل میخواد... انگیزه وامید میخواد. من 

 ”یزه ای واسه زندگی ندارمبعد از مامان وبابا انگ
تو زیادی ناامید شدی. من نمیذارم زندگیتو نابود کنی. اینبار دیگه کامال حواسم بهت ”-

 ”هست. نمیذارم بالیی سرخودت بیاری میفهمی؟
 ” دیبا خودت رو بذارجای من!”-
هزاران نفر بس کن یاسی! این فقط تو نیستی که پدر و مادرت رو ازدست دادی! ”-

شونو ازدست دادن ولی امیدشون رو نه... مهم اینه که تو توی ایران هستن که خانواده
 ایتونی زندگی کنی. میدونم داغ پدر و مادر خیلی سخته ولی چارههنوز هستی و می

 تونی پدر ونیست. اینو باید با خودت هرروز مرور کنی تا ملکه ی ذهنت بشه. تو نمی
نی چون دیگه نیستن یاسی وجودخارجی ندارن. اونا مردن یاسی مادرت ذو برگردو

پیچید و اشکهای من بازهم روی صورتم صدای فریادهای دیبا توی سالن می” مردن!
تونستم باور کنم که مادر و پدرم رو دیگه ندارم؛ جاری بود. حق با دیبا بود اما من نمی

ونم تهاشون بذارم؛ دیگه نمی تونم تو آغوششون فرو برم وسرمو روی شونهدیگه نمی
 دستای گرمشونو لمس کنم. من محکوم بودم به تنهایی... تا آخرعمرم! 
زدم.  ببخش داد“دیبا دستشو توی موهای بلندش فرو کرد کالفه، نفس عمیقی کشید: 

باور کن دوِست دارم یاسی. تو برای من خیلی عزیزی؛ خودتم اینو میدونی. من تو رو 
 ”ی خودم میدونم. نمیخوام حتی یک ذره غصه هم داشته باشی مثل خواهر نداشته

سخته یهو تنها بشی دیبا خیلی سخته. اگر تو پدرت رو ازدست دادی، هنوز مادرت رو ”-
همه آدم دلم به پدر و مادرم داری، داداشت هست ولی من چی؟ من فقط توی این

 ”خوش بود اما االن چی؟ دیگه هیچ کسی روتو دنیا ندارم
 ”ا رو داری این کافی نیست؟خد”-
 ”گرفتاونم بامن قهر کرده! اگر نه خانوادمو ازم نمی”-
گفتی هرکسی یه قسمتی ازتوبعیده این حرفا! توکه تا قبل ازمرگ پدر و مادرت می”-

داره و نمیشه تغییرش داد و فقط باید قبولش کرد. حاال چی شد؟ همش شعاربوددیگه 
 ”آره؟

بل خوام که مثل قنار بیام دیبا! تو فکر کردی من خودم نمیتونستم باهاش ککاش می”-
محکم باشم؟ اماباورکن اون حادثه تاثیر بدی روی روحیم گذاشته که هرچی تالش 

 ”تونم ازش بگذرمکنم نمیمی
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کنم توفقط اراده کن؛ مگه نشنیدی تونی دختر. منم بهت کمک میاگر بخوای می”-
 ” خواستن توانستن است؟!

 ” سعی خودمو میکنم“نگاه کردم ولبخندی روی لبم نشست:  به چشماش
رسوند که هنوز هم یکی هست که نگرانم و لبخند عمیق دیبا بود که منو به این باور می

 دادم. باشه و بودنم براش مهم باشه ومن نباید این رو هم ازدست می
 ”ده پیشم بمونچرامیخوای بری خب؟ اینجا که اتاق زیا“دیبا چتر رو به سمتم گرفت: 

خودت که میدونی آرامش آپارتمانم رو چقدر دوست دارم. اونجا “لبخند محوی زدم: 
 ”: ترم پس درکم کنازهرجایی آروم
اش رو گونه”سپارمت. مراقب خودت باشمیدونم عزیزم. به خدا می“دستمو فشرد: 

دم.  خارج شبوسیدم و چتر رو باز کردم. به سمت ماشینم رفتم و با یک تک بوق از ویال
خداروشکر از ویالی دیبا تا آپارتمانم زیاد راه نبود. این خواسته ی دیبا بود که 

خواست من نزدیکش باشم و چقدر من از این مهربونی هاش راضی وخوشحال می
شدم و خداروشکر می کردم که هنوز دیبا رو دارم؛ که مثل خواهرم برام ارزش داره و می

رک کردم و خسته به سمت آسانسور رفتم که رهام، همسایه دوِسش دارم. ماشین رو پا
 ”سالم خانوم راد! شبتون بخیر“ی طبقه ی ششم، با دیدنم به سمتم اومد. اخم کردم: 

سالم جناب “اش انداختم که تو شب برق عجیبی داشت: نگاهی به چشمای مشکی
 ”کیمیایی! مرسی شب شما هم به خیر. بامن امری داشتید؟

من خیلی خسته ام آقای کیمیایی. میشه “و اون پا کرد که کالفه گفتم: کمی این پا 
 ”لطفا زودتر حرفتون رو بزنید؟

 ”بله بله حتما”-
میشه ازتون خواهش کنم یه “منتظر بهش نگاه کردم که سرشو بلند کرد و آروم گفت: 

 ”قرار مالقات بذاریم تا باهم حرف بزنیم؟
 ”حرفی دارید همین االن بزنید بینم برای این قرار! هردلیلی نمی”-
 ”ام فردا بیایم خدمتتونخب راستش من میخوام اگر شما راضی باشید با خانواده”-

رای ب“تا ته قضیه رو فهمیدم ولی با این وجود یه تای ابرومو باال انداختم و پرسیدم: 
 ”چی؟

از  هاشگونه هاش قرمز شده بود. برام جالب بود که یه پسر هم مثل دخترا گونه
 خجالت قرمز میشه. 
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برای “لبخند محوی روی لبم نشست که انگار اون با این لبخند جرئت پیدا کرد و گفت: 
 ” خواستگاری از شما!

من قصد ازدواج ندارم آقای کیمیایی! با “سریع لبخندم رو جمع کردم و اخم کردم: 
 ” اجازه!

 ” خانوم!اما من دوِستون دارم یاسمن “ازش فاصله گرفتم که داد زد: 
ایستادم وپوزخند زدم. خواستم چیزی بگم ولی پشیمون شدم و به راهم ادامه دادم که 

کنم چون از من ناامید نمیشم یاسمن خانوم! بازم ازتون خواستگاری می“دوباره گفت: 
آسانسور تو طبقه پنج ایستاد و ازش خارج شدم. کلیدم رو از تو ”ته دلم میخوامتون

داد. در رو بستم و و باز کردم. سکوت آپارتمانم بهم آرامش میجیبم درآوردم و در ر
کفشامو تو جاکفشِی کوچولوم گذاشتم. با خستگی پالتوم رو درآوردم و به اتاق خوابم 

اومد رفتم. سرویس اتاق دونفره بود. این خواسته ی خودم بود چون گاهی دیبا می
ی و دو خواَبست. با یه هال و خواستم کنارخودم بخوابه. آپارتمانم نقلاینجا و می

آشپزخونه و سرویس بهداشتی و بالکن خوشگلی که جای هر شبم بود. که اونجا 
بایستم و به آسمون نگاه کنم. لباسای راحتیم رو تنم کردم و به آشپزخونه رفتم و در 

حین رفتن به سمت یخچال دکمه ی ضبط رو زدم و صدای آهنگ توی سکوت 
رو درست کردم با خیارشور و دوغ خچال تخم مرغ برداشتم و نیمآپارتمانم پیچید. از ی

خوردم. بعد شام، تمام چراغ ها رو خاموش کردم و شبرنگ های بنفش و قرمز رو 
روشن کردم و بعد ازبرداشتن بافتم از اتاق خواب و پوشیدنش به بالکن رفتم. هوا سرد 

هر و هیاهوی بیدادگرش از تونستم از آرامش این بالکن بگذرم. تمام شبود ولی نمی
مامان، بابا... دیبا ازم ”: اینجا پیدا بود. نگاهم رو به آسمون پر از ابر دادم و زمزمه کردم

خواد مثل قبل محکم بشم وامیدوار ولی... بعِد خواد به زندگی برگردم. ازم میمی
. اصال... اشمتونم امید داشته بتونم بغض نکنم... نمیتونم بخندم... نمیشماها من نمی

به چی باید امید داشته باشم؟ مامان کجایی که بوسم کنی؟ بابا کجایی که دستای 
مردونت رو دورم حلقه کنی و من پر بشم ازحس امنیت؟ خیلی تنهام بابا... خیلی 

تنهام مامان... خیلی زود بود برای تنها گذاشتنم. من... من، یه دختر نوزده ساله ی بی 
دونم قسمتتون بوده ولی آخه چرا فهمید؟ میدن خیلی کم سنم میپناه، برای تنها ش

من؟ منی که جز شما دو نفر کسی رو ندارم تا بهش پناه ببرم؛ که بتونم بهش تکیه کنم؛ 
داشتی. دوریتون کنه، بی... بی هیچ چشمکه مطمئن باشم بی منت بهم محبت می
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شحال باشید. دوستتون دارم کنم تا شما دوتا خوخیلی سخته... خیلی! اما تحمل می
 ” مامان وبابای مهربونم!

 آهی کشیدم و اشکهام رو پاک کردم و برگشتم تو خونه. 
*** 

 ”دیشب راحت خوابیدی؟“دیبا مقابلم نشست: 
 ”آره خوب بود ممنون“کمی روی مبل تکون خوردم: 

 ”نمیخوای دنبال عموت بگردی یاسی؟”-
نه چون اون منتظر من نیست. مطمئنم “رو به تلویزیون دادم و زمزمه کردم: نگاهم 

 ”حتی من رو یادش هم نیست
 ”اگر اشتباه کنی چی؟ اگر عموت دلواپست باشه چی؟”-

 ” دلواپس؟ نه دیبا هیچ کس تو این دنیا دلواپس من نیست“پوزخند زدم: 
 ”ولی عموته! تو رو دوِست داره. چرا میخوای ازدستش بدی؟”-
چون اون برای به دست آوردن من هیچ تالشی نمیکنه. اون حتی برای مراسم تدفین ”-

 ”مامان و بابام نیومد میفهمی این یعنی چی؟
 ”ازکجا معلوم خبر داشته؟”-
 ر باشه؟ اون ما روچی میگی دیبا؟! اون همیشه با بابا درتماس بود مگه میشه بی خب”-

فامیل خودش نمیدونه حتی تا وقتی بابا هم زنده بود فقط با بابا حرف میزد حتی 
پرسید دیبا. من حتی چهره ی عمو رو یکبار هم از من و مامان حرفی نمیزد یاحالی نمی

سالم بود از ایران رفتن و من دیگه ندیدمشون. من ۴هم فقط توی عکسا دیدم! ازوقتی 
 ”که بخوام دنبالش بگردم عمویی ندارم

 ”گفتی پسرعمو هم داری؟”-
بلند شدم و به آشپزخونه رفتم و مشغول درست کردن قهوه شدم که دیبا هم اومد 

 ” سوال کردم یاسی!“وپشت میزغذاخوری نشست: 
آره دارم ولی وجودش واسم مهم نیست؛ چون هیچ وقت کنارم نبوده. “نگاهش کردم: 

بود و  من اون رو هم، مثل عمو، فقط توی عکس دیدم و  سالش۱۱وقتی ازایران رفتن 
 ” واسم اهمیتی نداره

 ”تو نمیدونی چرا عموت ازشماها ناراحته؟ چرا نمیخواد ببینتتون؟”-
 ”خوام هم بدونمنه! نمی”-
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تونسبت به عموت زیادی حساس و متنفر شدی! شاید... قضیه اونجوری که تو فکر ”-
 ”میکنی نباشه یاسی

 ”بیا لطفا این بحث رو تمومش کنیم“م: کالفه گفت
 دیبا نگاه عمیقی بهم انداخت و باشه"ای گفت. 

میخوام دوتایی ثبت نام “روبه روش نشستم و فنجون رو گذاشتم جلوش که گفت: 
 ”کنیم کالس موسیقی

محاله که بذارم نیای! من اسم دوتاییمون رو “خواستم اعتراض کنم که سریع گفت: 
 ”اید بیای فهمیدی؟نویسم؛ تو هم بمی

هم تنها سرمو به تونستم مخالفت کنم. برای همینوقتی اینجوری حرف میزد نمی
 ”نمیرید آمریکا؟“نشونه ی فهمیدم تکون دادم وگفتم: 

نه هنوز که تصمیم نداریم بریم. باید صبرکنیم تا یه موقعیت خوب “یکم از قهوش خورد: 
 ”جور بشه

 ”مثال کی؟”-
 ” نوروز. تعطیالتم هستشاید عید... عید ”-
 ”خیلی خوبه! داداشت هنوز بابا نشده؟”-
 ” ها چه عجولی تو!ماهه عروسی کردن۷نه هنوز! فقط ”-

خندی چقدر خوشگل و ناز دونستی وقتی میاگر می“خندیدم که با محبت گفت: 
کردی یاسی. دنیا محل گذره دختر! هرچی هم بد باشه میشی هیچ وقت اخم نمی

گذره تموم میشه، بعد ازش استفاده کن! گذشته ها گذشته یاسی ناامید وتلخ ،  می
 ”نباش

من دارم میرم. عصر ساعت پنج حاضر “دستش رو روی دستم گذاشت و ادامه داد: 
باش میام دنبالت تا بریم واسه اسم نویسی کالس موسیقی. اینجوری اوقات فراغتت 

 ”هم پر میشه
ا نه مامان منتظره. توبی“کفششو پوشید: ”ناهار بمون“شدم و پشت سرش رفتم: بلند 

 ”بریم اونجا
 ”بینمتنه عزیزم. یه سری کارای عقب افتاده دارم. عصر می“لبخند زدم: 

 سرشو تکون داد وبعد از بوسیدن گونه ام و وارد آسانسور شد. 
و ماشین ریختم، تمام خونه ردر رو بستم و به سمت اتاقم رفتم. لباسای کثیفم رو توی 

جاروبرقی کشیدم و بعد از پاک کردن شیشه ها دیگه واقعا خسته شدم. روی مبل 
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نشستم و گوشی رو برداشتم و بعد از سفارش غذا رفتم تو آشپزخونه و میز رو چیدم و 
 منتظر شدم تا غذامو بیارن. 

*** 
دن شال و برداشتن مانتوی سفیدم رو با یه جین سفید ِست کردم و بعد از پوشی

سوییچ ماشین از خونه خارج شدم. صدای حرف زدن رهام رو از طبقه باال شنیدم. برای 
اینکه دوباره گیرش نیفتم، که بخواد هی سوال بپرسه، به جای آسانسور، سریع از راه پله 

روانه شدم. توی ماشینم که نشستم و حرکت کردم، نفس راحتی کشیدم. موبایلمو 
 ”سالم خوبی؟“دیبا تماس گرفتم:  درآوردم و با

 ”سالم مرسی. دارم حاضر میشم بیام دنبالت. چیزی شده زنگ زدی؟”-
 ”آره زنگ زدم بگم حاضر باش من دارم میام”-
 ”عه! باشه منتظرم”-

 گوشیو روی صندلی انداختم و پدال گاز رو بیشتر فشردم. 
شد تو اومدی چی “جلوی ویال منتظرم بود و وقتی نشست سریع حرکت کردم: 

 ” دنبالم؟
 ”دیگه حوصله ی تو خونه موندنو نداشتم برای همینم اومدم”-
 ” که میگم تو خونه نمون گوش نمیدی!خوب کردی! من”-

 ”آخه جز بهشت زهرا کجا رو دارم برم؟“نگاهی به نیم رخش انداختم: 
ر! تباز که داری ناشکری میکنی دخ“با اخم محوی که تو صورتش نشست نگاهم کرد: 

 ” آخه من ازدست تو چیکارکنم؟!
 ” بیخیال دنیا دیبا جون!“کمی شیشه رو پایین دادم: 

پوفی کشید و از کیفش بسته ی آدامسی رو درآورد و گرفت طرفم. باتشکر یکی 
برداشتم که یهو همون دختر بچه ای که دیروز دیده بودم رو سرچهار راه دیدم. زود 

 ”چی شده؟ چرا وایسادی؟“با وحشت گفت:  کشیدم کنار و زدم روی ترمز. دیبا
اس که دیروز خواست ازش خودشه دیبا... این همون دختربچه“کمربندمو باز کردم: 

زود ازماشین پیاده شدم و به سمتش دویدم. بادیدنم چشماش برق زد و ”فالش بخرم
 ” سالم خاله جون!“جلو اومد: 

 ”سالم عزیزم! چطوری؟“جلوش زانو زدم: 
مرسی خاله خوبم. دیروز که شما اون همه پول بهم دادید رئیسم خیلی خوشحال شد. ”-

 بهم اجازه داد به عنوان جایزه امروز تا شب برم گردش. 
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 ”دوست داری بامن بیای گردش؟“یه فکر مثل برقاز ذهنم گذشت. گفتم: 
 ” وای آره خاله! ازخدامه که باهات بیام!“با خوشحالی گفت: 

 ”خب اسمت چیه خانوم کوچولو؟“و آروم بوسیدم:  دستشو گرفتم
 ”یلدا! شما چی خاله؟“با لبخند جواب داد: 

 ”اسم منم یاسمنه”-
 ”اسمت مثل خودت قشنگه خاله”-

خندیدم و بلند شدم. دستشو گرفتم و به سمت ماشین بردم. دیبا تکیه زده بود به 
 اشین کمی فاصله گرفت وکرد. وقتی دید به سمتش میریم ازمماشین و بهمون نگاه می
 ”این دخترخانوم کیه یاسی؟“نیم نگاهی بهم انداخت: 

 ”من یلدام! شما چی؟“یلدا دستمو فشرد و گفت: 
 ”منم دیبام. خوشبختم خانوم کوچولو“دیبا با لبخند محوی گفت: 

 ”دیبا قراره امروز یلدا باما بیاد گردش“یلدا با خوشحالی لبخند زد که گفتم: 
ابروش رو باال داد که چشمکی زدم و اون بالبخند سر تکون داد. سه تایی سوار یه 

چرا به این زودی اعتماد میکنی یاسی؟ ممکنه “ماشین شدیم که دیبا زمزمه کرد: 
 ”خطرناک باشه

 ” تونه داشته باشه دیبا؟!ساله چه خطری می۷آخه یه بچه ی“باناراحتی گفتم: 
نگاه کرد و من حرکت کردم. با آدرس دادن دیبا جلوی  که جواب بده  به یلدابدون این

تره به“مرکز نگه داشتم و نگاهی به ساختمون شیک مقابلم انداختم که دیبا گفت: 
گردم... فقط مدارکت رو بده همین جا پیش یلدا بمونی. خودم میرم ثبت نام و برمی

 ”بهم
خاله چقدر “یلدا گفت:  مدارک رو از داشبورد درآوردم و بهش دادم و رفت. با رفتنش

 ” ماشینت خوشگله!
ی خیل“روی صندلی جابه جا شد و گفت: ”آره یادگاریه پدرمه عزیزم“برگشتم سمتش: 

 ” نرم و راحته! حتما هم خیلی گرونه نه؟
 ”آره خب...“بامحبت به روش لبخند زدم: 

 ”اسم ماشینت چیه؟”-
 ”ماکسیما“خنده ام گرفته بود ولی به یه لبخند محو اکتفا کردم: 

اسمشو تاحاال نشنیدم! خیلی گفتنش “یلدا کمی نگاهم کرد و بعد گیج و هنگ گفت: 
 ” سخته!
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 ”نه چندبار که بگی یاد میگیری”-
ارباب من یه ماشین داره اسمش پرایده. خیلی کوچولوئه! تازه کلی هم درب وداغونه؛ ”-

ا بریم سمتش! میگه چراغاشم شکسته ولی باهمه ی اینها هیچ وقت نمیذاره من و شید
 ” کنید!خرابش می

 ”شیدا دوستته؟“خندیدم وگفتم: 
 ”اوهوم”-
 ”پدرومادرت کجان؟”-

سالم بود گم شدم. بعدش یه ارباب تو خیابون پیدام ۶نمیدونم خاله! من “مغموم گفت: 
کرد و گفت اگر واسش کار کنم اونم بهم جا و غذا میده منم مجبور شدم قبول کنم خاله. 

 ” پدرومادر شما هم گم شدن؟شما چی؟ 
 ”نه عزیزم. اونا دیگه تو این دنیا نیستن“بابغض لبخند تلخی زدم: 

 ”یعنی رفتن پیش خدا؟”-
عه چی شد خاله؟! حرف “اشک تو چشمام حلقه زد. یلدا متوجه شد و باناراحتی گفت: 

 ” بدی زدم؟!
 ” ن پیش خدانه عزیزم حرف بدی نزدی. آره پدرومادر من رفت“اشکامو پاک کردم: 

چقدر بد! پدرومادر شیدا هم رفتن پیش خدا. شیدا هرشب گریه میکنه. میگه خیلی ”-
 ”از خدا ناراحتم که پدرومادرمو برده پیش خودش

گذشت وکم کم داشتم موهاشو نوازش کردم و حرفی نزدم. نیم ساعتی از رفتن دیبا می
 شدم که نشست تو ماشینکالفه می

 ” ته رفتی!کجایی دختر؟ نیم ساع”-
یه چیزی میگیا یاسی! برو ببین چه خبره انقدر شلوغه! اصال “با عصبانیت گفت: 

 ”نمیذارن جلو بری! با هزار بدبختی فرم پرکردم و مدارک رو تحویل دادم
 ”میخوام بریم خرید. یکمی هم برای یلدا خرید کنم“ماشین رو روشن کردم وگفتم: 

 ”چرا؟”-
 ”؟بینی لباساش پاره شدننمی”-

خاله “حرفی نزد و من به سمت مرکز خرید روندم. بارسیدن به مرکز خرید یلدا گفت: 
 ”نمیریم گردش؟

 ”چرا میریم. قبلش من یکم خرید کنم بعد میریم خب؟“لبخندی به روش زدم: 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پیانو

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 5 

 

سر تکون داد و سه تایی وارد مرکز شدیم. دیبا لباسای قشنگی رو برای یلدا انتخاب 
رفت. از و من پولشو با خوشحالی پرداخت می کردم وخنده ازروی لب یلدا نمیکرد می

 گرفتم تا شیدا، دوستش، هم داشته باشه و احساس کمبود نکنه. هر لباس دوتا می
بعد از خرید، یلدا رو بردیم شهربازی. اونجا هم بهش خوش گذشت و بعد ازاون، به 

العاده ای خوردیم. یلدا رو همون  -فوقدعوت دیبا، هر سه به رستوران رفتیم و شام 
جایی که سوارشده بود رسوندم و ازش خداحافظی کردم. دیبا باخستگی گردنش رو 

 ”اس. یکشنبه و پنج شنبه از ساعت چهار تا پنج عصرکالسا دو روز در هفته“ماساژ داد: 
هم استادش خیلی خوبه. کارش عالیه! استاد دانشگا“سر تکون دادم که ادامه داد: 

هست. صبحا کالس داره اما چون درخواست هاش زیاد بود برای یادگیری توی اون 
 ” آموزشگاه هم کالس گذاشته

 ”هاش از کی شروع میشه؟کالس”-
 ”اس؟امروز چند شنبه”-
 ”چهارشنبه”-
 ”ازیکشنبه ی هفته آینده”-
 ”سازش چیه؟”-
 ”پیانو”-
 ”باشه ممنون”-

 ه برگشتم. بعد از رسوندن دیبا خودم هم به خون
 کرد. روزها برام تکراری و یکنواخت شده بودن و این منو روزبه روز ناامیدتر می

توی بالکن ایستادم و دستمو باال آوردم. جای بخیه ها روی مچ دستم، اون خودکشی 
گذشت و من از ام میاحمقانه رو یادم مینداخت؛ وقتی که فقط یک ماه ازمرگ خانواده

ی زدم. خواستم رگمو باتیغ بزنم؛ چون حس می کردم دنیا شدت غم دست به خودکش
داد. واقعا ازاین کاش نمیترین چیزهو این دیبا بود که نجاتم داد که ایبرام بی معنی
بار خسته شدم ولی دیبا نذاشت بمیرم. بعد از اون روز بیشتر مواقع کنارم زندگی نکبت

نزنم و من نتونستم قسمم رو بود و قسمم داد که دیگه هرگز دست به چنین کاری 
 بشکنم. 

شناسم و از همون روزهای اول آشناییمون برام حکم خواهرم رو دیبا رو خیلی وقته می
گفت واقعا دختر خوبیه. به حدی داشت ومادرم هم خیلی ازش خوشش میومد و می

گفت اگر پسر داشتم حتما اون رو عروس خودم می کردم. دیبا از من که همیشه می
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ال بزرگتره. اون هم مثل من کم سختی نکشیده ولی با این وجود هنوزکه هنوزه، سه س
محکم وبا اقتداره و بیشتر مواقع تسکین درد منه. واقعا اگر اون رو نداشتم حتما 

 مردم؛ توی این دنیایی که دیگه هیچ کس به دیگری رحم نمیکنه! می
آمریکا وگاهی دیبا و مادرش  دیبا فقط یه داداش داره که اونم بعد از ازدواجش رفت

زنن. دانیال، برادر دیبا ، سی سالشه و  دندان پزشکی خونده و تو آمریکا بهش سرمی
شد که براثر سکته ی قلبی ازدنیا رفته بود و زندگی خوبی داره. پدر دیبا سه سالی می

خوبی  بعد از اون مادر دیبا سعی کرد مدیریت خانواده رو به عهده بگیره. واقعا هم به
تونست زندگی رو اداره کنه. البته اوایل ضربه ی خیلی بدی خورده بود و تا مرز می

افسردگی رفت اما دیبا مثل همیشه فرشته ی نجات شد و مادرشو ازاین فالکت نجات 
داد و سعی کرد با مسافرت و گردش روحیه ی تحلیل رفته ی مادرش رو دوباره احیا 

کشید تسکین با اون همه درد که از مرگ پدرش می کنه. الحق هم موفق بود و خودش
 شد. درد مادرش هم می

 ”سالم دیبا“صدای زنگ موبایل باعث شد ازافکارم دست بکشم و وارد اتاق بشم: 
 ”کردی؟سالم عزیزم. چیکار می”-
 ”روی بالکن بودم”-
 ”امروز چندمه یاسی؟”-
 ”اوووم... جمعه سوم دی ماه. خب که چی؟”-
 ” فت! چطوری تولد مامان منو یادت رفته؟!ای بی معر”-

 ”وای راست میگیا! ولی تولد مادرت که فرداست! چهارم دی“با خوشحالی گفتم: 
 ”آره. االن بهت زنگ زدم که بریم خرید تافردا ویال رو تزئین کنیم جشن بگیریم”-
 ”این عالیه عزیزم! من حاضر میشم بیا دنبالم”-
ر برنامه اش پره. باشگاه و کالس ورزش و اینا. اینجوری باشه. مامان فردا صبح تا عص”-

 ”تونیم سالن رو تزئین کنیم ومهمونا رو دعوت کنیمماهم می
 ”پس حسابی خوش میگذره! مهمونی رو میخوای مختلط بگیری یا فقط خانوما؟”-
 ”نظر تو چیه؟”-
 ”طور نیست؟فقط خانوما باشن راحت تریم. این”-

 ” باتوئه. االن برو حاضرشو من راه افتادمحق 
 گوشیو قطع کردم و باخوشحالی به اتاق خوابم رفت. ” باشه عزیزم”-
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خیلی خوشحالم که جشن میگیریم! واقعا روزا برام “کنارش نشستم وکمربندمو بستم: 
 ” یکنواخت شده بود دیبا

 ” خب ازدواج کن!“نیم نگاهی بهم انداخت: 
 ”ی رو بذارکنار االن وقتش نیستشوخ“بهش نگاه کردم: 

 ”اتفاقا شوخی نکردم یاسی”-
 ”چطور؟“چشمامو ریز کردم: 

 ”همسایه مون، خانوم مشرقی رو که میشناسی؟”-
  ”آره. همونی که چند بار نذری آورد براتون من رفتم گرفتم!“کمی فکر کردم و گفتم: 

 
 ”یده وپسندیدهها پسرش هم تو رو ددرسته! و توی همین نذری دادن“خندید: 

اسمش کیهانه... پسرخوبیه یاسی. “بی حوصله سرم رو برگردوندم که ادامه داد: 
 ” سالشه. نمیخوای یکمی روی پیشنهادش فکر کنی؟ ۹۲متخصص پوسته و

 ”نه دیبا من قصد ازدواج ندارم”-
 ”ولی...”-

بس کن دیبا! من هنوز یکساله خانوادم رو ازدست دادم. االن دلم “قطع کردم: حرفشو 
 ” نمیخواد به ازدواج فکر کنم. اگر پسر خوبیه خب توقبولش کن!

مشکل اینجاست که تو رو پسندیده خانوم وگرنه که پسره خیلی خوبه. همه چی هم 
 ” شم که محترم و خوبن!داره پول، تحصیالت، قیافه، خانواده

 ”مبارک صاحبش”-
 ” خواست برای خواستگاری!اتفاقا رهام هم ازم وقت می“پوفی کشید که گفتم: 

 ” همین همسایه تون؟“باتعجب بهم نگاه کرد: 
 ”خب چی گفتی؟“سرم رو تکون دادم که گفت: 

 ” یعنی جوابمو نمیدونی؟“پوزخند زدم: 
 ” چرا بی دلیل خواستگارات رو رد میکنی یاسی؟!“اخم محوی کرد: 

م رو پیدا چون بی دلیل نیست! من هنوز قصد ازدواج ندارم و تا کیس مورد عالقه”-
 ”نکنم تن به ازدواج نمیدم

 ”عشق بعد ازدواج خیلی بهتره یاسی”-
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د حوصله خریدیگه حرفی نزدیم وکمی بعد رسیدیم. دیبا تو خودش بود و بی”شاید”-
بیا ببین “و کادو کردم که دیبا گفت:  کرد. برای کادو یک دستبند ظریف و زیبا  گرفتممی

 ”ها چطورن؟این آذین
 ”بریم کافه؟ مهمون من“همراهش رفتم و نظرم رو گفتم. بعد خرید گفتم: 

 ها رو داخل صندوق گذاشتیم و سوار شدیم. سرش رو به عالمت مثبت تکون داد. خرید
بردیم. باهم پاتوق همیشگی من و دیبا بود و از سکوت و دنج بودنش لذت میکافه، 

وارد شدیم که مدیرش بادیدنمون ازجاش بلند شد و با خوشرویی خوش آمد گفت. ما 
 هم ضمن تشکر، همونجا سفارش دادیم و به طبقه باال رفتیم و پشت میز نشستیم.. 

رسی! حتی موقع خرید هم بی نظر می کالفه به“دیبا دستاشو به هم گره کرد و گفتم: 
 ”حوصله بودی. چیزی شده دیبا؟
 بهم” واسم خواستگار اومده یاسی“نگاه کرد ونفس عمیقی کشید: 

 ” واقعا؟!“با تعجب نگاهش کردم: 
 ”خب کی هست؟“سرش رو تکون داد که گفتم: 

 ”شناسیش که؟داداش مینا دوستم. می”-
 ” ندیدممینا رو بله اما داداشش رو تا حاال”-
 ”پسرمتشخص وخوبیه. بیست و شیش سالشه و تو کارش موفقه”-

 ”خب؟“حرفشو ادامه نداد که منتظر گفتم: 
ترسم از تنها تونم مامان رو تنها بذارم یاسی. میمن نمی“باناراحتی نگاهم کرد: 

گذاشتنش. اگر دوباره افسردگی و فکرای بد بیان سراغش چی؟ من دلم نمیخواد 
یاسی اما مامان از دیشب که فهمیده همش باخوشحالی درموردش حرف ازدواج کنم 

 ”میزنه ولی من ذره ای خوشحال نیستم. بیشتر ناراحتم. چیکارکنم به نظرت؟
ببین دیباجان، توهم یه دختری و باالخره “سفارشمون رو آوردن. بعد از رفتنش گفتم: 

 باید عروس بشی. نمیشه که تاابد پیش مادرت 
خاطرش شانس های بزرگ زندگیت رو ازدست بدی! تو هم راضی نیست بهبمونی! اون 

 که میگی اون پسر خوبیه خب پس 
دست دست نکن و قبولش کن. تو بیست و دو سالته دیگه وقتشه که بری سرخونه 

 زندگیه خودت. من مطمئنم مهتاب 
خانوم )مادردیبا( هم از اینکه تو عروس بشی خوشحال میشه و درک میکنه که 

 ”تونی تا آخرعمرت مجرد بمونیمین
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تونم اون راضیه. تازه کلی هم خوشحاله اما... مشکل اصلی خودمم، دلمه! من نمی”-
 ” مامان رو تنها رها کنم توی اون ویالی بزرگ!

چاره ای نیست عزیزم. یکم فکر کن؛ االن هم عروس نشی باالخره که باید بشی؛ ”-
 شه؛ پس مهتاب خانوم هم باالخره باید تنها ب

شانست رو رد نکن. اگر مادرت بفهمه به خاطر او رد میکنی ممکنه خیلی ناراحت بشه 
 و حس کنه بهش ترحم میکنی یا 

حتی ازت دلگیر بشه! بذار بیان خواستگاریت پسره رو ببین؛ اخالقش رو بسنج ؛ اگر 
 دیدی به هم میخورید جواب مثبت 

 ”بده
 ”باشه ببینم چی میشه”-

 شیرقهوه هامون وپرداخت صورت حساب دیبا منو رسوند خونه. بعد از خوردن 
 ”میای باال؟“گفتم: 

 ”نه دیروقته مامان تنهاست برم دیگه. ببین فردا زودبیای ها منتظرتم”-
 سرمو تکون دادم وازماشین پیاده شدم و دیبا رفت. 

 تونست سرحالم کنه. حالی به حموم رفتم. آب گرم میصبح با بی
کشتی هیچ وقت خوشبخت اگر خودتم می“وان باپوزخند زمزمه کردم: بادیدن 

بینی شدی یاسمن... چون باخودکشی حتی توی اون دنیا هم رنگ آرامش رو نمینمی
 ”پس بهتره هیچ وقت دیگه از این فکرای احمقانه به سرت راه ندی

 دوش روبازکردم و خودمو به آب سپردم. 
و دامن پسته ای رنگمو برداشتم وصندل های سفیدم روهم کنارش گذاشتم. لوازم کت 

هم حاضرشدم. بابرداشتن سوییچ ازخونه خارج هم توی پاکت قرار دادم وخودمآرایشم
 ”سالم یاسمن خانوم“شدم که رهام جلوم ظاهرشد: 

 ”سالم. من عجله دارم ببخشید بااجازه تون“با کالفگیه مشهودی گفتم: 
حداقل بذاریدکمکتون کنم، لوازمتون “ستم برم که جلوم ایستاد ودستشو دراز کرد: خوا

 ”زیادن
شکست. بدون تعارف قبول کردم و اون وسایلمو حق با اون بود. واقعا دستم داشت می

 ”مهمونی تشریف میبرید؟“ازم گرفت. باهم وارد آسانسور شدیم که گفت: 
 ”یکی ازدوستامه نه جشن تولد“بی آنکه نگاهش کنم گفتم: 

 ”دوستتون دختره دیگه؟“سنگینی نگاهشو حس کردم: 
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یکنه برای شما چه فرقی م“نگاهی بهش گفتم: نتونستم جلوی پوزخندمو بگیرم و با نیم
 ”که طرف دختره یا پسر؟

 خواست حرفی بزنه که آسانسور ایستاد و من زود ازش خارج شدم. 
و اون لوازم رو توی صندوق گذاشت: به سمت ماشینم رفتم و صندوق رو بازکردم 

 ”ممنونم ازتون آقارهام. با اجازه“
توجه سریع سوار ماشین شدم و با تک بوقی ازپارکینگ بادلخوری نگاهم کرد که من بی

 خارج شدم. 
توجه به نگاه های اطرافیانم شیشه روکشیدم پایین و صدای ضبط رو بلندکردم و بی

نشست اما من اعتنایی رزش خفیفی توی بدنم میخورد لهوای سرد که به صورتم می
 نمی کردم. 

بارسیدن به خیابوِن دیبا اینا، صدای ضبط رو کم کردم و ماشین رو جلوی ویال پارک 
 ”قدر دیر کردی یاسی؟چرا ان“کردم و سریع داخل رفتم که دیبا به استقبالم اومد: 

 ”ام گیر داده بودبابا اول صبحی این ره“باخستگی لوازم رو زمین گذاشتم: 
 ”که چی؟”-

خواست بدونه کجا میرم! منم جوری جوابشو دادم که می“باهم لوازم روداخل بردیم: 
 ”بمونه تو خماری

آوردم که عطسه کردم و غره رفت و من خندیدم. داشتم مانتوم رو درمیدیبا بهم چشم
ه مگ“رد و گفت: دیبا با حرص به موهای خیسم که از زیر شال بیرون اومده بود نگاه ک

 ”من هزار بار بهت نگفتم موهاتو بعد حموم خشک کن؟ آخرش سرما میخوری یاسی
 ”خواستم زود بیام پیشتخب دیرم شده بود می“مظلوم بهش نگاه کردم: 

موهاتو خشک کن تا منم “دستمو کشید و به اتاق خودش برد. سشوار رو به دستم داد: 
 ”دوتا چایی داغ بریزم بخوریم

رفتنش، موهامو خشک کردم. چون بلند بود خشک کردنش خیلی سخت بود.  بعد از
 تصمیم گرفتم بعدًا حتما یکمی کوتاه کنم. 

هم چایی خوردیم وبعد شروع بعدازخشک کردن موهام به سمت آشپزخونه رفتم و با
کردیم به تمیزکاری. من گردگیری کردم و دیبا جارو کشید. بعدازتمیزکاری نوبت وصل 

شد یزها بود که چون سلیقه ی من و دیبا باهم فرق داشت باهم بحثمون میکردن آو
ولی درکل خوش گذشت وکلی خندیدیم. وقتی تموم شد با لبخند به سالن پراز آویز و 
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بادکنک های رنگِی بادشده نگاه کردم. رضایت تو نگاه دیبا هم مشهود بود. روی مبل 
 ”یخوام غذاسفارش بدم چی میخوری؟م“ولو شدم که دیبا به سمت تلفن رفت وگفت: 

 ”میگو”-
 ”مینا ایناهم دعوت کردی که؟“بعد ازسفارش کنارم نشست که گفتم: 

 ”آره. خودش و خواهر و مادرش”-
 ”کارخوبی کردی”-
 ”ولی هنوز تصمیمی نگرفتم”-
 ”مینا ازت خواسته بذاری بیان خواستگاریت؟”-
تو چون دوستشی ازش بخواه بذاره آره. گفت داداشم ازت خوشش اومده و بهم گفته ”-

 ”بریم خواستگاری
 ”کیک چی؟“دیبا گردنشو به پشتی مبل تکیه داد که گفتم: 

 ”بعد از ناهار میریم میخریم”-
های رفدیبا با ظبلند شدم و برای چیدن میز به پذیرایی رفتم و چند دقیقه بعد ”باشه”-

غذا سِرمیز اومد. ناهارخوشمزه ای بود. بعداز ناهار برای حاضرشدن به اتاق دیبا رفتم. 
کیک نسبتًا بزرگی خریدیم و دیبا هم برای کادو یک مانتوی شیک گرفت وکادو کرد و 

باهم برگشتیم ویال. برای حاضرشدن هریک به اتاق جدا رفتیم و من بعد ازآرایش، کت 
رو تنم کردم و عطر خوشبوم روهم زدم و موهامو حالت دادم و تافت زدم. و دامنم 

 صندل هام رو هم که پوشیدم راضی، از چهره ام لبخندی زدم وبه سالن رفتم. 
 ”عالی شدی“دیبا بادیدنم لبخند گرمی زد: 

دیبا “ازش تشکر کردم و بادیدن کت و دامن شیکی که تنش بود ابرهامو باال انداختم: 
 ” ین کت و دامنو تنت ندیده بودم. بهش نمیخوره دوخت ایران باشه!قبال ا

اینو داداش دانیال از آمریکا برام فرستاده عزیزم. منم پنهونش کردم تا “بهم چشمک زد: 
 ”امروز که مجلس زنونه اس تنم کنم

بابدجنسی ابروهاشو چند بار باال انداخت که خنده ام گرفت. مشتی به بازوش زدم 
 ” یخوای نظر مادرشوهرتو جلب کنی شیطون؟!م“وگفتم: 

نه جون تو! همینطوری تنم کردم. ازخیلی وقت پیش برای امروز “خندید وگفت: 
 ”گذاشتمش کنار

در همین موقع صدای آیفون خبر از اومدن مهمونا داد. دیبا خونسرد به سمت آیفون 
ت از دیبا دست شناختم و تنها به تبعیرفت و منم کنارش ایستادم. مهمونا رو نمی
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دادم و احوالپرسی می کردم که خیلی هم واسم خسته کننده بود. درکثری از ثانیه می
کردن. من محو های آنچنانی فخرفروشی میسالن پراز خانومایی شد که همه با لباس

نا بابا یه جوری زل زدی به ای“حرکاتشون بودم که دیبا باخنده نیشگونی از بازوم گرفت: 
 ” خیال میکنه یه مشکلی توی لباس یا سرووضعشون هست!هرکی ندونه 

 ”همه افاده میان برای همبرام جالبه این“سر تکون دادم: 
عادت میکنی! حاالهم پاشو آهنگ بذار که “خیال شونه هاش رو باال انداخت: دیبا بی

 ”درخواست زیاد داشته
ک به انوما رو تحریبلند شدم و به سمت ضبط رفتم و آهنگ نسبتًا شادی گذاشتم که خ

رقص کرد و کم کم دایره ی وسط پرشد. روی مبل نشستم و بهشون نگاه کردم که دیبا 
 ”به چی فکر میکنی یاسی؟“سیب قرمزی روگرفت طرفم: 
 ”به فردا... فکر کنم کالس موسیقی بهم آرامش بده“سیب رو تو دستم چرخوندم: 

 ” ای!خواستی بیتوکه نمی“کنارم روی دسته ی مبل نشست: 
 ”چون حوصله ی هیاهو ندارم دیبا... دلم ارامش آپارتمانم رو میخواد همین”-
اینکه نشد زندگی دختر. همش بشینی تو اون آپارتمانت که چی بشه؟ مثل مامان ”-

 ”میخوای افسردگی بگیری؟
لبخند گرمش بهم انرژی داد. ”شدم دیباممنونم ازت. اگر تو نبودی واقعا نابود می”-

به سمت ورودی ”حتما مامانه“وقع صدای آیفون بلند شد و دیبا زمزمه کرد: درهمین م
رفت و دقایقی بعد درمیان هیاهو و صدای کف زدن مهمونا و آهنگ تولدت مبارک 

مهتاب خانوم وارد سالن شد و من از همون فاصله، اشک شوق رو توی چشمای 
ند تلخی زدم و قشنگش دیدم که موقع درآغوش کشیدن دیبا ازچشمش ریخت. لبخ

 انشاالله صدساله بشید مهتاب“جلو رفتم. بادیدنم دیبا رو رها کرد و بامحبت بغلم کرد: 
 ”خانوم

 ”ممنونم ازت دخترگلم”-
مهتاب خانوم مشغول احوالپرسی شد و من آهنگ رو عوض کردم و کناری ایستادم. 

از عوض کردن لباس و آرایش به همراه چندخانوم دیگه وسط دایره مهتاب خانوم بعد 
مشغول رقص شدن که دیبا همراه مینا بهم نزدیک شد. صاف ایستادم که جلوم 

 ” مشتاق دیدار یاسمن جان!“ایستادن و مینا بالبخند گرمی درآغوشم کشید: 
 ”خوش اومدی عزیزم”-
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با مادر وخواهر مینا آشنا بشی بیا اگر میخوای “ازبغلش بیرون اومدم که دیبا گفت: 
بی حرف دنبالشون رفتم. مادرشون، مرجان خانوم، زن واقعا مهربون و خونسردی ”بریم

داد. کنارش نشستم و فقط به دست دادن با بود که حرکاتش ناخودآگاه بهم آرامش می
 ”دخترم چندسالته؟“خواهرش اکتفا کردم. مرجان خانوم پرسید: 

 ”نوزده سالمه مرجان خانوم“جواب دادم:  نفس عمیقی کشیدم و
 ”ازاتفاقی که برای خانوادت افتاد باخبرم. متاسفم دخترم. خدا بهت صبر بده”-
 ”متشکرم”-
 ”درس نمیخونی؟”-
نه مرجان خانوم. دیپلمم رو گرفتم که دیگه بعد از مامان وبابا دست و دلم به درس ”-

 ”رفت برای همینم ادامه ندادمنمی
 ”گی میکنی؟ فامیلی نداری؟تنها زند ”-
بله آپارتمانم چندخیابون پایین تر از دیباست. عموم تنها فامیلمه که آمریکا زندگی ”-

 ”میکنه. منم چندین ساله که ازش خبری ندارم
 ” درد تو این دنیا خیلی خوبه!چرا سعی نمیکنی پیداش کنی؟ داشتن یه هم”-

مرجان خانوم با نگاهی به دیبا که مشغول رقص ”بله حق باشماست“تلخی زدم: لبخند 
خیلی خوشحالم که انتخاب پسرم دیباس. اون دختر واقعا “با مهتاب خانوم بود گفت: 

لبخند تلخم به لبخند گرمی تبذیل شد که ازخوشحالِی تنها دوستم روی ”منحصر به فرده
واقعا حرفتون درسته دیبا یه خانوِم “کردم: لبم نشست و حرف مرجان خانوم رو تائید 

دیگه حرفی پیش نیومد که با اشاره ی دیبا نزدیکش رفتم و اون ”به تمام معناست
دعوتم کرد که باهاشون برقصم. آروم و با لبخندی از خوشحالی باهاشون همراه شدم و 

وردیم درآخر دست مهتاب خانوم رو بوسیدم. به همراه دیبا میز کادوها وکیک رو آ
کرد، ، که از سرشب همراهیش میوهمه دورش حلقه زدن. مهتاب خانوم باخوشحالی

شمع ها رو فوت کرد وکیک رو برش زد و من و دیبا بین مهمونا پخش کردیم و بعد 
 نوبت کادوها بود. 

مهتاب خانوم از کادوم خیلی خوشش اومد ومن بارضایت بهش نگاه کردم. دانیال هم 
ک ازآمریکا فرستاده بود که واقعا بی نظیر بود. بعد از کادوها یک سرویس طالی شی

کمی دیگه رقصیدن و بعد همه برای شام به سالن پذیرایی رفتیم. بعد از رفتن مهمونا، 
عالرغم اصرارهای زیادم، مهتاب خانوم نذاشت برم خونه و گفت پیش دیبا بخوابم 
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کره. غلتی زدم و روبهش دراز کنارش روی تخت دراز کشیدم که متوجه شدم شدید تو ف
 ”دیبا؟“کشیدم: 

 ”جانم؟”-
 ”فکرت مشغوله. چیزی شده؟”-
 ”مرجان خانوم با مامان درمورد من حرف زده”-
 ” واقعا؟! چقدر عجله دارن!”-
 ” نمیدونم چیکارکنم یاسی. گیرافتادم بین دوراهی!”-
اد یا نه بعدش به نظر من که فعال اجازه بده بیان ببین اصال از پسره خوشت می”-

 ”بشین فکراتو بکن
 ”حق باتوئه”-
موافقی که بیان  فردا اگر مهتاب خانوم باهات سرصحبت رو باز کرد بهش بگو ”-

 ” خواستگاری
 ”باشه”-

 دیگه حرفی نزدیم وکم کم خوابم برد. 
صبح با دیبا ویال رو تمیز کردیم. وسایلم رو جمع کردم و هرچی دیبا گفت بمونم قبول 

بهش گفتم عصربرای کالس بیاد دنبالم. با رسیدن به آپارتمان، باخستگی رفتم نکردم و 
حموم و بعد از اون، ساالد الویه ی آماده رو از یخچال برداشتم وخوردم. ساعت پاندول 

کوچولوی توی هال روی دو ظهر ضربه زد ومنو ترغیب کرد تا کمی بخوابم. هنوز تا چهار 
نار تختم باعث شد ازجام بپرم. نگاهمو به ساعت وقت داشتم. صدای ساعت زنگدار ک

ها که روی سه و نیم ضربه زد سریع از جام بلندشدم و به سمت دوختم وبادیدن عقربه
سرویس رفتم. بعد ازشستن صورتم، قهوه درست کردم. گذاشتم تا یکم سرد بشه و به 

م سریع تنسمت کمد رفتم. مانتو و جین مشکیم رو با شال وکفش قرمزم برداشتم و 
کردم. آرایش مالیمی به چهره ی بی حالم رنگ بخشید و عطرم مثل همیشه لبخند 

ام رو پرکردم. هنوز یه قلپ نخورده بودم که صدای روبه لبم آورد. سریع فنجون قهوه
ه چ“آیفون بلند شد. فنجون رو رها کردم و از آپارتمان خارج شدم. دیبا بادیدنم گفت: 

 ”چیزی شده؟“ونی زدم و تشکر کردم که گفت: لبخند بی ج” شیک کردی!
 ”اسدو روزی میشه نتونستم برم بهشت زهرا. حالم گرفته”-
 ”بعد کالس میبرمت میفهمم. جور بشه ”-
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شکست و تارسیدن به مقصد، فقط صدای آهنگ سکوت ماشین رو می” مرسی دیبا”-
دیبا پیاده شدم. کردیم. تا رسیدیم، زودتر از هیچ کدوم تالشی برای حرف زدن نمی

جلوی ورودی به برگه ی بزرگی که روی در نصب شده بود نگاه کردم و نوشته رو زمزمه 
کردم: )برگزاری کالس موسیقی"پیانو"باحضوراستاد فرهاد راد(با خوندن اسم و فامیل 
حس کردم یه لحظه دنیا دور سرم چرخید و اگر دستمو به در بزرگ مرکز نگرفته بودم 

چی شده یاسی؟ چرا رنگت انقدر “تادم. دیبا با عجله بازومو گرفت: بدون شک می اف
 ”پریده؟

وقتی دید حرفی نمیزنم از کیفش بطری آب رو درآورد و به طرفم گرفت. آب رو یه 
نفس خوردم و حالم کمی بهتر شد. باورش برام سخت بود که پسرعموم استاد 

اهام تونستم روی پبود و نمی همه کوچیکه! دستام یخ کردهموسیقیم بشه و دنیای این
اسی ی“بایستم. نشستم روی راه پله ی ورودی مرکز. دیبا هم دستپاچه کنارم نشست: 

 ”توروخدا بگو چت شده دختر! چرا هیچی نمیگی؟
 با تموم شدن”استاد... موسیقیمون... پسر... عموی... منه دیبا”-سعی کردم حرف بزنم: 

ن من اش بیچسبیده روی در نگاه کرد. نگاه بهت زدهام دیبا بلند شد و به برگه ی جمله
 ” خدای من! چه تصادف جالبی!“و برگه جا به جا شد: 

جالب؟! این کجاش جالبه؟! باید به من و شانسم لعنت “باحرص نگاهش کردم: 
 ”بفرستی نه که برات جالب باشه دیبا

؟ اون پسرعموته؛ چی داری میگی دختر؟ دیوونه شدی“دیبا بازومو گرفت و بلندم کرد: 
 ”ازخون خودته؛ حاالکه دست سرنوشت گذاشته جلوت چرا میخوای پسش بزنی؟

 ”من نمیام دیبا... من نمیخوام ببینمش”-
چرا؟! توچت شده یاسی؟! اصال بیا ببین تو رو میشناسه یا نه! از کجا معلوم تو رو ”-

هستن که  یادش بیاد؟ اصال از کجا معلوم این پسرعموی تو باشه؟! هزار نفر
 ” تونی بایقین بگی این پسرعموته!فامیلیشون راد هست. توکه نمی

گیج شدم. شاید حق با دیبا بود. خب... ممکنه چند نفر هم اسم و هم فامیلی فرهاد 
داره ”-باشن فقط اون نبوده که! دیبا که تردید رو تو چشمام دید، بازومو کشید: 

بدون حرف و مات دنبالش کشیده ”شته باشیمخواد روز اول تاخیر دادیرمیشه. دلم نمی
شدم وبا خودم فکر می کردم اگر اون فرهاد پسرعموم باشه رفتار من باید جلوش می

زودباشید شما دو نفرآخرین نفرات کالسید. “چطوری باشه؟ منشی بادیدنمون گفت: 
بود! رکرد سنگین تبه منشیش نگاه کردم. شالشو اگر سرش نمی”برید استادم داره میاد
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الک جیغ قرمز زده بود و رژ لبشم با الکش ِست کرده بود. ناخودآگاه اخم کردم و 
زمانیکه توسط دیبا کشیده شدم نگاهمو از دختره گرفتم. باورودمون به کالس همهمه 

نفری بودن و دیگه تقریبا اواخر کالس صندلی خالی پیدا ۹۲خوابید. شلوغ بود. حدود
 شد و نشستیم. 

ربه زد دل من آشوب شد ونگاهم خیره به در. دستگیره که به پایین ض۴ساعت که روی
کشیده شد چشمای منم از دلهره بسته شد و دلم هری ریخت. دیبا کنار گوشم گفت: 

جوابی ندادم. صدای ” آروم باش یاسی داری خودتو میکشی دختر! دستات یخ کرده!“
ن فرهاده؟! ببین چقدر وای یاسی... خدای من ای“بهت زده ی دیبا کنارگوشم گفت: 

چشمامو باز کردم. نگاهم به مردی افتاد که باجذبه باالی سکو ایستاده بود و ” خوشگله!
های فرهاد درهم بود. حس زد واخمکرد. کسی یک کلمه حرف نمیبه جمع نگاه می

کردم فضای کالس سنگینه ودارم خفه میشم دستمو روی پای دیبا گذاشتم وفشردم می
لم شد و سریع بطری آبش رو به سمتم گرفت. راه نفسم که باز شد که متوجه حا

سالم... خوش اومدید “صداش تو کالس پیچید و واقعا چه صدای بم و گیرایی داشت: 
عزیزان. من فرهاد راد هستم. تخصصم رو تو رشته ی موسیقی تو آمریکا گرفتم و االن 

د مبنی بر استاد خصوصی هم استاد دانشگاه تهرانم و به دلیل درخواست های زیا
شدن ترجیح دادم گروهی و در این مرکز، سانسی رو برای دوست داران موسیقی قرار 

پشت میز نشست و من بزاق دهنمو به سختی ”بدم وامیدوارم که مفید واقع بشه
 قورت دادم. کمی خودم رو پایین کشیدم تا تو دیدرس نگاهش نباشم. 

فی کنید تا بعد در مورد نحوه ی شروع کالس باید اول یکی یکی خودتون رو معر”-
 ”صحبت کنیم

س یاسی. پ یکم خونسرد باش“دستم شروع به لرزیدن کرد. دیبا بانگرانی زمزمه کرد: 
 ” اعتماد به نفست کجا رفته؟!

 ” تونم دیبا ! به خدا دارم از اضطراب میمیرم!تونم نمینمی”-
 ” خوری!ری حرص میخودی داممکنه اصال تو رو نشناسه دختر ! بی”-
حاال نوبت دیبا بود و او بانگاه ”من نمیخوام منو بشناسه... نمیخوام من رو یادش بیاد”-

نگرانش به من آروم بلند شد و خودش رو معرفی کرد ونشست و حاال نوبت من بود. 
کرد: پاهام انگار به زمین چسبیده بود وگلوم به شدت خشک شده بود دیبا زمزمه 

دستمو به صندلی گرفتم و بلند شدم. شالم کمی عقب ”بلندشو یاسی خواهش میکنم“
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رفت و موهای خرمایی رنگم تو صورتم ریخت که اضطرابم رو بیشتر کرد. دست سردمو 
 ”یاسمن راد هستم“آوردم باال و موهامو هل دادم توی شال وباصدای مرتعشی گفتم: 

می کردم صدای نفس های لرزانم رو تمام کالس میشنون. جرئت نگاه کردن به حس 
چشمای فرهاد رو نداشتم. دیبا دستمو کشید که باعث شد پرت بشم روی صندلی. سرم 

رو انداختم پایین و نفر بعدی برای معرفی ازجاش بلند شد و من تازه تونستم یک 
لی عجیب نبود یاسی. فکرکنم نگاهش خی“نفس راحت بکشم. دیبا کنارگوشم گفت: 

دیبا خندید: ”واقعا؟“نشناخت. تو دلم نور امیدی تابید و لبخند مهمون لبم شد: 
لحظه ای سرم رو چرخوندم و درکمال ”نمیدونم ولی نگاهش عجیب یا بهت زده نبود“

تعجب نگاهش رو روی خودم حس کردم که بادیدن نگاه من زود سرش رو برگردوند و 
 پیش درهم شد وتعجب من دو چندان! اخمهاش بیش از 

کی از پیانو ی“معرفی کردن که تموم شد از جاش بلندشد و پشت پیانو ایستاد وگفت: 
ی هایکلیددار و مشهورترین اوناست. صدای پیانو در اثر برخورد چکش سازهای صفحه

ه ا( بهشدن کلیدها )کالویهها در اثر فشرده شود. این چکشهای اون تولید میبا سیم
اند متصل شده” صفحه ی صدا“ای موسوم به های پیانو به صفحهحرکت در میان. سیم

 ترینها رو داره. پیانو به عنوان مادر سازها و کاملکننده ی صدای اونکه نقش تقویت
ها به این ساز اینه که پیانو قادر شه؛ علت نسبت دادن این لقبساز هم شناخته می

ای از اصوات رو تولید کنه در حالی که سایر سازهای ستردهی بسیار گاست محدوده
 ”کنندی صدا رو تولید میاصیل موسیقی تنها بخشی از این محدوده

بعد از توضیحات کاملی که درمورد پیانو داد و سواالتی که پرسیده شد کمی باهامون 
 کار کرد وحرف زد. 

گ خیلی آزادی داشته چطوری برام جالب بود پسری که توی آمریکا بزرگ شده و فرهن
اس وکوچکترین نگاه خیره ای به هیچ کدوم ازدخترای کالس نمیکنه! انقدر باجذبه

چون مسلما آمریکا کشور آزادیه وحجاب ترویج نداره. دیبا که دید توی فکرم زمزمه 
 کرد: 

بدون اینکه نگاهمو از فرهاد که درحال توضیح دادن کلیدها و تاریخچه ی ”چی شده؟”-
به نظرت جالب نیست که فرهاد با اینکه تو آمریکا بزرگ شده “یانو بود بگیرم گفتم: پ

ولی اصال هیز و چشم ناپاک نیست! نگاه کن به هیچ دختری خیره نمیشه یا گرم 
 ”حرف نمیزنه. حرف زدنش کامال رسمیه مثل مواقعی که با پسرا حرف میزنه
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آمریکا بوده، اصالتش رو  خب این بستگی به شخصیت خودش داره. با اینکه”-
فراموش نکرده یاسی و این خیلی مهمه که یک آدم بتونه در برابر فرهنگ آزاد آمریکا 
مقاومت کنه و اصالتشو حفظ... به نظر من نحوه ی تربیت عموت واقعا فوق العاده 

بوده با اینکه مادری هم باالی سر فرهاد نبوده اما تونسته پسر خوب و باشخصیتی رو 
جامعه بده. حتی فرهاد توی آمریکا هم نمونده وبرگشته به کشور مادریش و  تحویل

 ” این معنیش اینه که فرهاد بی اصل ونسب نیست
حق با دیبا بود و من اینو کامال توی شخصیت فرهاد درک می کردم. ساعت که روی 

 خب کالس امروز“پنج ضربه زد فرهاد از کنار پیانو به سمت صندلی ها اومد وگفت: 
تموم شد خسته نباشید. جلسه ی بعدی روز پنج شنبه راس ساعت چهار. همونطور که 

اس که امیدوارم غیبتی نداشته باشید چون هرجلسه جلسه۱۲میدونید مدت کالسها
ساکت شد و به سمت ”غیبت باعث میشه مطالب مفید و مهمی رو ازدست بدید
کردن و اون خداحافظی میمیزش رفت. همه بلند شدن. دخترا باخوشرویی از فرهاد 

تا دختر  ۲کرد و باز هم کامالً رسمی. حدودًا فقط به گفتن کلمه "خداحافظ" اکتفا می
بودیم وبقیه پسر. کیفمو روی دوشم انداختم و به همراه دیبا از بین صندلی ها 

گذشتیم. باز استرس تمام وجودمو در بر گرفت. دیبا آروم ازش خداحافظی کرد و من 
ن با اجازه از کنارش گذشتم وخدا رو شکر اون هم مثل بقیه جوابمو داد. تو هم باگفت

 ”یعنی نمیشناستت؟“ماشین که نشستیم دیبا گفت: 
نمیدونم چرا ولی بغض کردم. چون فرهاد تنها فامیلی بود که واسم باقی مونده و من 

 فکر نمی کردم منو ازیادش برده باشه. 
 ”میداد منو نشناختهفکر نکنم. عکس العملش که نشون ”-
 ”یعنی حتی به تشابه فامیلیتون هم دقت نکرده؟”-
های دیگه توی این شهر فامیلِی راد به قول خودت فقط من که راد نیستم! خیلی”-

دونستم برای همینم وقتی تو دارن دیبا. من برای کسی مهم نیستم. از اولم می
 ”گفتم بیخیالگفتی برو دنبالش میمی

میکنم عموت تو رو ببینه خوشحال میشه. توباید به فرهاد بگی دختر اما من فکر ”-
 ”عموشی یاسی

ساله تنهام و... عادت کردم پس باقیش رو ۹کنم دیبا. من اصال همچین کاری رو نمی”-
. بردنهم میگذرونم و محبت گدایی نمیکنم. اگر من واسشون مهم بودم منو از یاد نمی

دیبا حرفی نزد و من تو صندلی ”م اعتنایی نمیکنمحاالکه منو یادشون نیست، پس من
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فرو رفتم. ماشین، مسیر بهشت زهرا رو درپیش گرفت و من چقدر ازش ممنون بودم 
برد. بین راه طبق که توی این موقعیت که دلم گرفته بود منو پیش پدرومادرم می

 از بین معموِل همیشه یک جعبه خرما و یک شیشه گالب خریدم و با دیبا وارد شدیم.
قبور گذشتیم و هریک درافکارخودمون غرق بودیم. بادیدن قبر مادرم اشک، بی اختیار 

از چشمام راه افتاد و من برای پاک کردنش هیچ تالشی نکردم. دیبا دستشو روی شونه 
 ”تنهات میذارم که راحت باشی یاسی“ام گذاشت: 

ستم و جعبه ی خرما رو زیر سر تکون دادم و دیبا ازم دور شد. قبرهاشون رو با گالب ش
 قاب گذاشتم تا اگر بارون اومد روش نریزه. 

کمی درد و دل کردم و قبر هردو روبوسیدم که دیبا صدام کرد و با گفتن"هوا داره سرد 
 میشه"منو از بهشت زهرا دور کرد. 

توی ماشین سرمو به شیشه تکیه دادم که قطرات بارون روی شیشه افتاد و لبخند 
داد. دیبا لبم آورد. همیشه بارون رو دوست داشتم و حس خوبی بهم میمحوی روی 

 ”نمیخوای بیای خونه ما؟“جلوی آپارتمان ایستاد وگفت: 
دیبا ”نه عزیزم به تنهایی نیاز دارم. ممنون برای امروز“بدون اینکه بهش نگاه کنم گفتم: 

محتاج آغوش کرد و من چقدر کرد. همیشه برام مثل خواهر، دلسوزی میدرکم می
شدم. سکوتش  خواهرانه و حمایتش بودم. کلید رو توی قفل چرخوندم و وارد خونه

داد. بعد از عوض کردن لباسام، قهوه درست کردم و با مثل همیشه بهم آرامش می
پوشیدن بافتم، به بالکن رفتم و روی صندلی نشستم. صدای بارون و بوی نِم هوا، 

. سعی کردم صورت فرهاد رو جلوم مجّسم کنم. چقدر دادبهترین حس دنیا رو بهم می
شبیه پدرم بود ! موهای ل*خ*ت و نسبتا بلند و براقی که داشت چقدر به صورت 

که جذبه  عسلیش با اون ابروهای کشیده -خورد! و چشمهای قهوه ایکشیده اش می
ی اش بخشیده بود. ل*ب*های بزرگ و مردونه اش که دل هر دختر ی خاصی به چهره

لرزوند و هیکل توپرش که چقدر دلربا بود! درکل جذاب و زیبا بود و الحق که رو می
خواست عمو رو ببینم ولی با برخورد خورد. خیلی دلم میاش هم به استایلش میرشته

 گذشتم. ام میامروز فرهاد و شناخته نشدنم باید ازاین عالقه
دگاری های پدر رو توی اون گذاشته بلند شدم و به اتاق خوابم رفتم. جعبه ای که یا

بودم رو از کمد درآوردم وگردنبند استیلی را که آویز )الله( زینت دهنده اش بود 
برداشتم. جلوی آینه ایستادم و دورگردنم انداختمش. حس کردم این گردنبند چقدر 
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منو به پدر نزدیک میکنه! دستمو روی آویزش گذاشتم وچشمامو بستم و از ته دل برای 
 آمرزش پدر و مادرم دعا کردم و تصمیم گرفتم دیگه این گردنبند رو ازگردنم خارج نکنم. 

*** 
سالم خانوم “از آسانسور که خارج شدم رهام جلوم ایستاد. اخمام درهم شد. گفت: 

 ” راد!
 ”سالم. بفرمایید؟”-
 ”شما مطمئنید که جوابتون به خواستگاری من منفیه؟”-

 ”بله متاسفانه“ه شدم: سرمو بلندکردم و بهش خیر
خب هرکس اختیار خودشو داره دیگه. شمام البد نمیخوای بامن “لبخند محوی زد: 

ازدواج کنی زوری که نیست! راستش منم مادرم اصرار داره بادخترخالم ازدواج کنم. 
خب میترا هم دختر بدی نیست، منم بی میل نیستم. البته شما روکه خیلی دوست 

کنید دیگه کردی، واسم خیلی ارزش داشت اما حاال که قبول نمییدارم و اگر قبولم م
 “چاره ای ندارم. 

شما مرد خوبی هستید آقا رهام و هر دختری آرزوشه شما برید “باخوشحالی گفتم: 
 “خواستگاریش اما خب من لیاقت شما رو ندارم انشاالله که خوشبخت بشید. 

برای عروسیم تشریف بیارید خوشحال ممنونم یاسمن خانوم. پس... اگر ممکنه... ”-
 ”میشم

 “اگر دعوتمون کنید چراکه نه. ”-
 ” حتما دعوت میکنم. مگه میشه شما از یادم برید؟!”-

 “ممنون. “بی توجه به نگاه خاصش گفتم: 
واحدمونم گذاشتم برای من یه خونه تو زعفرانیه خریدم. قراره که از اینجا بریم و ”-

 “فروش. خالصه اگر توی این مدت اذیتتون کردیم دیگه حالل کنید. 
 ”واقعا میخواید برید؟“باتعجب گفتم: 

خب بله... راستش خانوم ملک نژاد )همسایه ی کناری من( قراره خونه رو َازمون ”-
این  بخره؛ چون آپارتمانش نسبت به ما کمی کوچیکتره. اونم میخواد عوض کنه و

 “آپارتمان کنارِی شما رو واسه فروش بذاره. اگر اون بخره دیگه تا آخر این هفته میریم. 
 ” متوجه ام! خب به سالمتی!”-
 ”ممنون. من دیگه برم کاری ندارین؟”-
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بعد از رفتنش، هنگ کرده، وارد پارکینگ شدم و سوارماشینم شدم. ”نه به سالمت”-
م داخل و رفتم باال. دیبا به استقبالم اومد و برام قهوه بارسیدن به ویالی دیبا ماشینو برد

 چسبید. آورد که تو اون هوای سرد واقعا می
 ” دیبا رهام داره ازدواج میکنه!“کنارشومینه نشستم وگفتم: 

 ” جدی میگی؟ چه بی خبر!“جلوم نشست: 
قراره از این موقع اومدن دیدمش. گفت با دختر خاَلش میخواد ازدواج کنه. تازه ”-

 ”آپارتمانم برن
  ”بینه نتونست دیگه تحمل کنه!آخی! طفلکی دید از تو که جز سردی چیزی نمی”-

 ”شدمن که واقعا خوشحال شدم واسش. اون الیق خوشبختیه که بامن نمی“خندیدم: 
 ” چرا اونوقت؟!”-
 “چون من عالقه ای بهش ندارم و مهم هم عالقه و دوست داشتنه. ”-
 ” نی تو میخوای اول عاشق بشی بعد ازدواج کنی؟!پس یع”-
 ”خب آره”-
 “ولی به نظر من عشق بعد ازدواج خیلی بهتره. ”-
 ”چرا؟”-
چون دیگه ترس از جدایی نداری؛ انتظار نباید بکشی؛ نباید بترسی که یهو دلشو بزنی ”-

ن بود با دقت به حرفاش گوش دادم. واقعا حق با او”و عاشق یه دختر دیگه بشه و...
یعنی تو برات “ولی من دوست داشتم قبل از ازدواج، همسرمو دوست داشته باشم: 

 ”مهم نیست که همسرتو دوست داشته باشی دیبا؟
عالقه کم کم به وجود میاد. اگر یکی رو ببینی و مهرش تو دلت بیفته، بعد از ازدواج ”-

ودن؟! حرفا همه جمعیت ازدواج کردن همه عاشق هم بعاشقشم میشی. حاال این
 ” میزنیا یاسی!

 ”شاید حق با تو باشه. مهتاب جون کجاست؟”-
رفته کتابخونه. کتاب روانشناسی گرفته بوده، رفته تحویل بده. کیک پختم میخوری ”-

 ”بیارم؟
 ”بیار ممنون”-

دیبا به سمت آشپزخونه رفت منم سعی کردم به حرفای دیبا فکر کنم. خب راست 
تونست به وجود بیاد و پایدارترم بود و دیگه اج هم میگفت. عشق بعد از ازدومی
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 صورت شخصینباید مدام بترسی که نکنه پایان این عشق جدایی باشه! چون در اون
 که عاشقشی همسرته. 

 ” توی فکری یاسی!”-
 ”به حرفات فکر می کردم“باصدای دیبا سرمو بلندکردم: 

 ”خب؟ به کجا رسیدی؟”-
 “حق باتوئه. ”-

مادرم همیشه میگه سعی کن بعد از ازدواج عاشق بشی چون “گرمی زد و گفت: لبخند 
 “عشق قبل ازدواج جز ترس و دلهره و انتظار چیزی برات نداره. 

 ” یعنی مهتاب جون عاشق نبوده؟!”-
بوده که تجربه داره “لبخند تلخی زد و تکه ای ازکیک رو جلوم توی بشقاب گذاشت: 

 ” دیگه!
 ” ا شکست خورده!پس حتم“گیج گفتم: 

 “درسته. “بهم نگاه کرد: 
 “برام تعریف کن. “مشتاق گفتم: 

راستش مادر من عاشق یه پسری بوده که نسبت به خانواده ی مادر من خیلی ”-
پولدارتر بودن. واسه ی همینم خانواده ی پسره باازدواجشون مخالفت کردن. مادر منم 

و میگه که اونو میخواد اما پسره فقط  ایستهکرده پسره جلوی خانواده اش میفکر می
مادر منو واسه ی دوستی انتخاب کرده بوده و وقتی خانوادش مخالفت کردن، اون هم 

تونه بدون اجازه ی خانوادش کاری بکنه و بعد مادر منم گفته به مادرم گفته که نمی
اب ومنم دیگه به این دوستی پایبند نیستم و بعدم به خواستگارش که پدرم بوده ج

 “مثبت داده و بعد باگذر زمان عاشق پدرم میشه و اون پسره رو فراموش میکنه. 
 ” چندسال با هم دوست بودن؟!“دادم و در آخر گفتم: باهیجان گوش می

 “سال. 2”-
 ” وااای چه زیاد!”-
میدونی... مادرمو یه جورایی فریب داده بوده. مادر من به فکر ازدواج بوده و اون به ”-

 ” تی!فکر دوس
 ”یعنی مهتاب خانوم خبر نداشته که برای دوستی میخوادش؟”-
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نه دیگه اگر خبر داشت که همون موقع تمومش می کرد. رو برای همینم مادرم ”-
تونه ازهم همیشه بهم میگه عشق بعد ازدواج بهتره چون اونجوری فقط مرگ می

 “جداتون کنه. 
 . ” وای پس مهتاب جون هم گذشته ی سختی داشته!”-
همه ی آدما به یه نحوی توی زندگیشون سختی کشیدن یاسی. فقط من و تو و ”-

مادرم نیستیم که زجر کشیدیم. هرکسی یه جور تو زندگیش امتحان میشه و رنج 
میکشه. بعضیا میگن پولدارا غصه ای ندارن اما سخت دراشتباهن یاسی. مثال ما! 

کشیم. به نظر من توی این دنیا میپولداریم ولی خیلی سختی کشیدیم و هنوزم داریم 
فقط مهم اینه که دلت خوش باشه. مهم نیست پولداری یا فقیر اما خب... انگار دل 

 “خوش اصال وجود نداره. 
حرفات درسته. منم واقعا تا حاال به عشق با این دیدگاه نگاه نکرده بودم. همیشه فکر ”-

 ”رسنمی کردم کسایی که عاشق واقعی باشن بهم می
خب شاید. ولی وقتی خدا نخواسته باشه و قسمت نباشه، اگر یه عمر هم به خاطرش ”-

بجنگی باز هم بازنده تویی؛ چون تصمیم گیرنده ی نهایی خداست. مثل مادر من که 
 ”. سال جنگید وآخرم زن یک مرد دیگه شد۹
 ”پس دیبا اگر قرار نیست به هم برسیم، چرا عاشق میشیم؟”-
یاسی. حتی منم واقعا نمیدونم چرا! خب شاید خدا میخواد  این سوال خیلیاست”-

امتحان کنه بندش رو یا شایدم به صالح بنده اش نیست این ازدواج برای همینم 
 ”. آخرش میشه جدایی

 ام رو خوردم و به حرفای دیبا فکر کردم که مهتاب خانوم وارد شد. قهوه
کشید و کنارمون نشست: به احترامش ایستادم و اون باخوشرویی منو درآغوش 

 ”زدید ؟درمورد چی حرف می“
 ” درمورد عشق!“دیبا بالبخند گفت: 

مهتاب خانوم آه کوتاهی کشید که پشتش هزاران حسرت نهفته بود که تو سین*ه ی 
مهتاب خانوم به عنوان راز روی هم انباشته شده بود و تنها راه دفنش همین آه پراز 

 حسرت بود و بس! 
سوزونه ونابود عشق خوبه ولی اگر پایانش خوب باشه. اگر نباشه... زندگیت رو می”-

میکنه. ممکنه به نظر بعضیا عشق خوب باشه اما اوناهم کسایی هستن که به هم 
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رسیدن و تشکیل زندگی دادن. برای همین هم معتقدن عشق خوبه چون طعم تلخ 
 “جدایی رو نچشیدن. 

 ”رید عشق دست خود آدم نیست؟گفتم: مهتاب جون! قبول دا
بله یاسی جان قبول دارم. متاسفانه همین که دست خود آدم نیست “نگاهم کرد: 

خطرناکه! چون امروزه بیشترعشقا آبکی و به درد نخوره و بیشترشون بوی گند هوس 
وشهوت میده و اعتماد واقعا سخت شده. اما اینکه ما بخوایم به اون عشق ایمان 

مونه دخترم. برفرض توعاشق شدی وطرف مقابلت به فکر ازدواج و بیاریم دست خود
تونی این عشق رو توی وجودت خفه کنی و موندن نبود. تو اگر اینو بفهمی واقعا می

 ”. بذاری مدفون بشه چون تالش یک نفره جواب نمیده عزیزم
 ”تونم تو وجودم سرکوبش کنم؟یعنی واقعا می”-

تونی. یعنی باید بتونی! مثال همین رهام؛ اون تو رو به جای مادرش گفت: آره میدیبا 
خواستیش. اون هم اینو فهمید و عشقشو سرکوب کرد؛ چون خواست اما تو نمیمی
 ” دونست تهش نابودِی احساسش رو به همراه داره!می

روی  بخندیکرد تادرآینده بتونم درست تصمیم بگیرم. لحرفاشون واقعا بهم کمک می
 “مامان پسرعموی یاسی پیدا شده. “لبم نشست که دیبا آروم گفت: 

حس کردم بدنم تکون خفیفی خورد و اخمام ناخودآگاه رفت توی هم. مهتاب خانوم با 
 ” واقعا؟ کجاست؟ خیلی دوست دارم باهاش آشنابشم!“اشتیاق گفت: 

رگشته ایران و... استاد فشردم. دیبا به جای من گفت: ببا استرس انگشتامو درهم می
 ”دانشگاه شده. خیلی موفقه و البته...

سرنوشت اونو سر راه یاسی قرارداده! فرهاد “نگاه کوتاهی به من انداخت و ادامه داد: 
 “استاد موسیقی ماست. 

سرنوشت با آدم زیاد بازی میکنه، که گاهی تلخ “مهتاب خانوم با لبخند تلخی گفت: 
خودتو حفظ کنی تا نبازی چون اگر ببازی ازصفحه روزگار  وگاهی شیرینه، فقط باید

 ” حذف میشی!
 شما واقعا باتجربه اید مهتاب“از این تشبیه مهتاب خانوم لبخند شیرینی رو لبم اومد: 

 “جون. من حتما اگر نیاز به مشورت داشتم میام پیش شما. 
خیلی مواظب  سالته؛ باید۱۲خوشحالم میکنی! ببین یاسی تو هنوز “دستمو گرفت: 

باشی چون توی این سن تو محتاج محبتی و چون خانوادت رو ازدست دادی ممکنه 
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کمبود محبت داشته باشی و هرکسی ازاین حست سوءاستفاده کنه. پس تو باید خیلی 
 ” مواظب باشی. منظورم رو میفهمی؟!

 “بله مهتاب جون کامال. “کامال درک می کردم وقبولش داشتم: 
 ”یمت درمورد پسرعموت چیه؟خب عزیزم تصم”-
کنم؛ چون اگر اون منو نمیشناسه پس یعنی منو از زندگیشون حذف فعال اقدامی نمی”-

کردن و منم نمیخوام فکر کنن محتاج محبتشونم. میفهمید که؟ برای همینم میذارم 
 ” ببینم بازی بعدی سرنوشت چیه!

 ”. ی بهترهحق باتوئه دخترم. فعال بذار قضیه مسکوت بمونه اینجور ”-
سرم تکون دادم. اون شب خیلی بهم خوش گذشت و بعد از شام برگشتم به آپارتمان 

 خودم و بعد از رفتن به بالکن چون خسته بودم زود خوابیدم. 
 

*** 
ت شد. دیبا نشست پشتوماشین نشستم و سعی کردم کمی فکرمو آزاد کنم ولی نمی

 ”امروزم استرس داری؟“فرمون وگفت: 
 ” آره دیبا خیلی!“کردم: بهش نگاه 

ام میگذره نیازی نیست دیدی که اون جلسه چه خوب گذشت. پس این جلسه”-
 ”بترسی یا نگران باشی

 ” گیرم!بینمش دلهره میحق باتوئه ولی وقتی می”-
 ”به خدا توکل کن. خودش کمکت میکنه”-

پیاده شدم و تا رسیدن به مرکز همش تو فکر بودم و دوباره دستام هم سرد شده بود. 
قبل از ورود، یه شکالت از کیفم برداشتم و تو دهنم گذاشتم تا فشارم نیفته. با ورودمون 

 ”یعنی چه خبره دیبا؟“به کالس متوجه همهمه ای بین دختراشدیم. زمزمه کردم: 
 ” . نمیدونم واالله!”-

کالس هنوز خلوت بود. ردیف دوم نشستیم که مینا، که چشمای سبزخوش رنگی 
بچه ها فردا تولدمه. میخوام یه مهمونی بزرگ بگیرم و همه “ت، رو به ما گفت: داش

 ”. دختر پسرای اطرافمو دعوت کنم. شما دوتا هم بیاین خوشحال میشم
مرسی عزیزم. بقیه ی بچه های “دیبا کیفشو به دسته صندلی آویزون کرد و گفت: 

 ”کالس هم میان؟
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ت کردیم. خب چی ازاین بهتر؟ یه جشن آره همه رو دعو“میترا دوست مینا گفت: 
 ” بزرگ! حسابی خوش میگذره!

میخوام استادم دعوت کنم ولی نگرانم قبول نکنه. آخه زیادی “مینا باناراحتی گفت: 
 ” مغروره!

پوزخندی رو لبم نشست که از دید دیبا پنهون نموند. نگاهم کرد و درجواب مینا گفت: 
میاد چون هرچی ام مغرور باشه بی ادب خب شانستو امتحان کن. من که میگم “

 “نیست که دعوتتو رد کنه. مگر اینکه جایی کارداشته باشه. 
 ”یعنی تو میگی میاد؟“مینا باخوشحالی گفت: 

 ”. خب اگر جایی از قبل دعوت نشده باشه بله میاد“دیبا گفت: 
 مواظب رفتارت“ورود یه دسته از پسرا مینا به سمتشون رفت و دیبا رو بهم گفت: با 

 “شدن. دیدن بهت مشکوک میباش یاسی. اگر پوزخندت رو می
 ” چرا؟ مگه هرکس پوزخند بزنه یعنی استاد فامیلشه؟!”-

نه اما اگر موقعی که دارن درمورد استاد حرف میزنن “دیبا ابروشو باال انداخت: 
 ”. ی پوزخند بزنه آرهبیخود

شد رو نگاهش کردم که روشو برگردوند. کم کم کالس پرشد و مینا هرکی ازدر وارد می
کرد. با ورود فرهاد همه ساکت شدن از جاهاشون بلند شدن. نگاهی به تیپ دعوت می

 مردونه و مدرنش انداختم و لبخند محوی روی لبم نشست که دیبا کنارگوشم گفت: 
 ” ن چه نازه... دختر عموش فداش بشه!ببین بچه مو”-

خنده ام گرفت و بدون اینکه بفهمم کجام مثل گذشته زدم زیر خنده و قهقهه ی مستانه 
ای سردادم که کالس درسکوت فرو رفت. دست دیبا بود که جلوی دهنم رو گرفت و 

  من که تازه متوجه اطرافم شده بودم، ازخجالت تمام وجودم یخ کرد و چشمامو بستم.
 خانوم راد به نظر شما چه چیزی اینجا این“صدای فرهاد کمی خشن به گوشم رسید: 

 “خندید؟ بگید شاید ماهم خندیدیم. همه خنده داره که شما می
 دیبا ریز ریز خندید و من از زور حرص وخجالت قرمز شدم. 

کمی بهم نگاه کرد. منم باگستاخی نگاهش کردم که اخم کرد و پشت میزش نشست. 
نگاهم تازه به پسرا افتاد که محو حرکاتم شده بودن و باز ازخجالت عرق روی پیشونیم 
نشست. باکشیده شدن گوشه ی مانتوم توسط دیبا روی صندلی پرت شدم و جمع به 

 حالت عادی برگشت. 
  ”دختر حیثیتت رو جلوی فرهاد به باد دادی!“دیبا باخنده ی ریزی کنارگوشم گفت: 
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 ” همش تقصیر توئه دیگه! آخه وسط کالس جای این شوخیاس؟!“حرص گفتم: با 
 ” خندیدی!واه به من چه؟ خب تو باید آروم می”-

باصدای فرهاد که شروع به درس دادن کرده بود نتونستم دیگه جواب دیبا رو بدم و 
 سعی کردم افکارمو متمرکز کنم روی فرهاد وگفته هاش. 

غول نوشتن یه سری یادداشت ها بودیم که مینا از جا بلند آخر کالس بود تقریبا. مش
 ”اد...است“رفت گف: شد و رو به فرهاد که پشت میزش نشسته بود وبالپ تاپش ور می

من فردا تولدمه. جشن گرفتم “فرهاد نگاه پرجذبش رو باال آورد که مینا با دلهره گفت: 
س هم قول دادن بیان. که خب تمام جوونای اطرافمو دعوت کردم و بچه های کال

 ”میشه شما هم دعوتمو قبول کنید و تشریف بیارید؟
فرهاد لحظه ای مکث کرد. سکوت سهمگینی کالس رو فراگرفته بود و من به سختی 

جلوی خودمو گرفته بودم که نخندم؛ چون اینهمه از فرهاد میترسیدن که اینجوری 
نتظر صبرانه مود! مینا بیساکت نشسته بودن. حتی پسرا سرشون تو کار خودشون ب

 کرد. پاسخ فرهاد بود و میترا هم زیرلب یه چیزایی زمزمه می
 “بله حاال که دعوتم کردید میام. “فرهاد لپ تاپش رو بست و خونسرد گفت: 

صدای نفس راحتی که مینا و میترا کشیدن باعث شد من و دیبا ریز بخندیم. مینا با 
همه داده بود رو برداشت و به سمت میزش رفت و لبخند از همون کارت دعوتی که به 

جلو روش گذاشت. نگاه فرهاد لحظه ای روی دستای کشیده و ناخنای مانیکور شده ی 
مینا سرخورد و پوزخندی روی لبش نشست که تعجب و هزار تا فکر رو تو سر من 

 انداخت. 
 ”به چی اینطوری خیره شدی؟“دیبا نگاهم کرد: 

 “هیچی بیخیال. “کنم گفتم:  که بهش نگاهبدون این
تونید برید. خب خانوما، آقایون کالس امروزم تمومه می“صدای فرهاد به گوشم رسید: 

جلسه ی بعدی روز یکشنبس فقط یه چیزی. کسایی که توی خونه پیانو دارن که هیچ، 
ولی کسایی که ندارن حتما سعی کنن بخرن چون جدا از اینجا باید توی خونه هم 

 “شته باشید تا خوب یاد بگیرید. موفق باشید. تمرین دا
زودتر از دیبا زیرلب" خداحافظ "گفتم و از کالس بیرون اومدم. دیبا جلوی آسانسور بهم 

 ”وااای صبر کن دختر، توچت میشه یهویی؟“رسید و نفس زنان گفت: 
 “چیزیم نیست فقط خسته ام همین. ”-

 ”تونم ازت بخوام بریم خرید؟یعنی نمی“باهم وارد آسانسور شدیم که گفت: 
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 ” خرید چی؟ توکه همه چیز داری!“بی حوصله گفتم: 
 “واسه فردا جشن تولد مینا منظورمه یاسی. ”-

خواستم دیبا ناراحت بشه؛ برای همین لبخندی زدم وگفتم: به کل یادم رفته بود. نمی
 “اوه! فراموش کرده بودم! پس بزن بریم. “

خندید و با هم سوار ماشین شدیم. لباسی که من انتخاب کردم، یه لباس شب دیبا 
شد و واقعا پوشیده و مناسب بود. براق و مشکی بود که یقش از پشت گردن حلقه می

روی گردنش هم تور بود که ظریفی گردنمو خوب به نمایش میذاشت و با پوست 
از ولی باالی یقه یکمی بسفیدم تضاد قشنگی داشت. لباس دیبا هم لباس شب بود 

 بود و رنگش سفید با مخلوطی از مشکی بود. 
 “خیلی بهت میاد یاسی. “وقتی پوشیدم دیبا با بهت گفت: 

 “ممنونم عزیزم. “لبخندی زدم وگفتم: 
برای کادو هم، هرکدوم یه ساعت شیک خریدیم و کادوکردیم و بعد از اون، به دعوت 

کی خوردیم. درآپارتمان رو باز کردم و منتظر شدم من، شام رو تو رستورانی همون نزدی
تا دیبا از آسانسور بیرون بیاد. وقتی دیدمش با لبخند درآغوش گرفتمش که گفت: 

 ” وای پایین ساختمون چقدر شلوغه! چه خبره؟!“
 “رهام اینا اسباب کشی دارن برای همینم شلوغه. “واردشد و من در رو بستم: 

ایی چ“بخند زدم و سر تکون دادم. وارد آشپزخونه شدم وگفتم: ل” ِا پس باالخره رفتن!”-
 ”یا قهوه؟

نه تو این هوای سرد چایی “پالتوشو روی دسته ی مبل گذاشت و موهاشو باز کرد: 
 “بیشتر مزه میده. 

 ”ناهار که نخوردی؟“درحالیکه فنجونا رو پر از چای می کردم گفتم: 
 “یا منم از هول دیگه نرسیدم ناهار بخورم. نه دیگه. تو که هی گفتی زود بیا زود ب”-

خب نگران بودم دیر بشه. من ماکارونی برای دوتاییمون پختم. باهم همین “خندیدم: 
 ”خوریم بعدم حاضر میشیم میریم. چطوره؟جا می

 “عالیه عزیزم. ”-
برام عجیب بود که دعوت مینا “سینی رو روی میز گذاشتم و خودم روی مبل نشستم: 

 “کرد! بهش نمیخوره قاطی ماها بشه.  رو قبول
 ”واه! مگه ما چه عیبی داریم؟“دیبا با حرص گفت: 
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نه! منظورم عیب داشتن نیست. خب هرچی باشه اون استاده دیگه؛ “خندم گرفت: 
 “گفتم قبول نمیکنه. ماها هم شاگردشیم و خصوصا با اون همه غرور و جذَبش من می

 “ادب نیست. ولی دیدی که قبول کرد چون بی “ -
 “آره خب. ”- 
بعد ازخوردن چایی، با هم به آشپزخونه رفتیم و من غذا رو کشیدم و دیبا میز چید و  

 کنارهم مشغول خوردن شدیم. 
 ”دیبا؟”-
 ”جانم؟”-
 ”تونه باشه؟به نظرت کادوش چی می”-

 ”نگرانی که قراره برای مینا چی بیاره؟“نگاه معنی داری بهم کرد و گفت: 
 ”حست بهش چیه یاسی؟“نگاهش کردم که دستمو گرفت: بی حرف 

 ” فقط سوال کردم به خدا... منظوری نداشتم!”-
 ”مطمئنی؟”-

 ”. باور کن“لبخند زدم: 
 “خب من نمیدونم چی قراره بیاره حاال شب مشخص میشه. ”-

 دیگه حرفی نزدم. بعد ناهار با هم به اتاق خوابم رفتیم تا حاضر بشیم. 
 “کنم. بشین رو صندلی. خودم آمادت میمن “دیبا گفت: 

پشت میز آرایشم نشستم و منتظر شدم. دیبا به خاطر دوره ی آموزشِی آرایشگری، که 
کنار یکی از دوستاش دیده بود، توی این کار وارد بود و الحق هم کارشو خوب انجام 

میگه حوصلشو نداره. داد. چندبار بهش پیشنهاد دادم آرایشگاه بزنه ولی همش می
منم دیگه اصرار نکردم. یک ساعتی زیر دستش بودم و وقتی خودمو تو آینه دیدم به 

 تونستم کتمانش کنم. معنای واقعی لذت بردم از خودم. خوشگل شده بودم ونمی
خوش به حال اون مرد خوشبختی که تو “دیبا لبخند زد و گونم رو نرم بوسید: 

 “خانومش میشی. 
وااای یاسی گریه نکنیا آرایشت “اشک تو چشمام حلقه زد که زود گفت: از محبتش 

 “خراب میشه! تامن آرایش میکنم سریع لباستو تنت کن که زیاد وقت نداریم. 
 ۳قبول کردم و به سمت لباسم که روی تخت بود رفتم. لباسو پوشیدم و کفشای پاشنه 

رمو برداشتم و به تمام بدنم زدم سانتی براقم رو پام کردم و لبخند رضایتمندی زدم. عط
 ” عالی شدی!“و جلوی دیبا چرخی زدم که خندید: 
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ی اینو بنداز یاس“تشکر کردم که دیبا سرویس نقره ی خوشگلی رو به سمتم گرفت: 
 “قشنگه. 

 ”این... یادگاری پدرمه دیبا. یعنی درش بیارم؟“دستی به گردنبند پدر کشیدم: 
 “شب رو در بیار بعد بندازش دوباره. یه ام“لبخند مهربونی بهم زد: 

بدون اعتراض بیرونش آوردم و سرویس رو انداختم و از قشنگیش لبخند روی لبم 
نشست و دیبا با رضایت خندید. اونم حاضر بود و الحق جذاب شده بود. پالتوی 

 بلندمو روش تنم کردم وشال سفیدم رو هم روی سرم انداختم. 
 ”؟باماشین تو بریم“دیبا گفت: 

 “حتمًا. ”-
رونشون میداد. گفتم: مهمونی ساعت ۷سوارشدیم و من حرکت کردم. ساعِت ماشین 

 ”چنده؟
 “هفت و نیم شروع میشه. “دیبا قفل دستبندشو بست و گفت: 

پامو روی گاز فشردم و دیگه حرفی نزدم. ویالی مجللی جلوی چشمامون بود که 
پشت یک فرارِی قرمِز خوشگل پارک بیرونش پراز ماشین های لوکس و مدل باال بود. 

 کردم و پیاده شدیم. 
خیلی نازه یاسی. میخوام ماشینمو “دیبا دستی به بدنه ی جنسیس کشید و گفت: 

 “بفروشم یه دونه شکل این بگیرم. 
 “انتخابت حرف نداره دیبا. “با لبخند گفتم: 

 زدم. در بزرگ ویالدسته گلی که بین راه خریده بودیم رو برداشتم و دزدگیر ماشین رو 
 باز بود و نگهبان جلوی ورودی نشسته بود. 

 ”ی سالمی اینجاست؟پدرجان ویالی خانواده“دیبا سالم داد و گفت: 
 “بله دخترم همین جاست. خوش اومدید. “پیرمرد با لبخند گفت: 

لبخند گرمی به روش زدیم و باطمائنینه وارد شدیم. باغ بزرگی بود و راه زیادی تا 
ی سالن بود. درختای سر به فلک کشیده و تو هم گره خورده، راه قشنگی رو ورود

جلوی ورودی درست کرده بود و مثل جاده چالوس که هر دوطرفش جنگل ودرخت 
بود اینجا هم به همین شکل تزئین شده بود و من خیلی خوشم اومد. نسبت به ویالی 

قرار داشت که حدس زدم برای  دیبا اینا بزرگتر بود. پشت ساختمان ویال هم کلبه ای
سرایدار ویال باشه. باالخره بعد از طی چندین متر به سالن رسیدیم. به نفس نفس 
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افتاده بودیم. حمل وسالیلمون و اون پاشنه های کفش واقعا راه رفتن رو طاقت فرسا 
 شد. کرده بود وگرنه برای ما که این پیاده روی ها چیزی نمی

گفتن و به دلیل ایستاده بودن و به مهمونا خوش آمد میدو مرد دو طرف در سالن 
سرد بودن هوا بعد از ورود مهمونا در رو مجدد میبستن و منتظر ورود افراد بعدی 

 شدن. می
 ”زیادی خر پولن نه؟“دیبا زمزمه کرد: 

برام مهم نبود. یعنی هیچ موقع پول و ثروت واسم ارزشی نداشت و من خوشبختی رو 
 دیدم نه پول. گه میتوی چیزهای دی

 ” آره خیلی!”-
با اشاره ی مستخدمین باالخره اتاق مخصوص پرو رو که درطبقه ی دوم ویال بود پیدا 

کردیم و واردش شدیم. بعد از درآوردن پالتو و شالهامون دستی به سر و وضعمون 
ه تکشیدیم و باهم از پله های نسبتا زیاد پایین اومدیم. استرس تمام وجودمو فراگرف

بود و سنگینی نگاه خیلیا رو روی خودمون حس می کردم. اولین بارم نبود اما بیشتر 
 رفتم و تقریبا باهمشون آشنا بودم ولی اینجا... باجمع دیبا اینا مهمونی می

فرهاد انتهای سالن، اونجا، اون قسمت خلوت تر “دیبا آروم دستمو گرفت و زمزمه کرد: 
 “ظب رفتارت باش. و نسبتا کم نورتر نشسته. موا

 خواست به چشمش بیامهمین کافی بود تا استرسم هزار برابر بشه. ناخواسته دلم می
و جذابیتمو ببینه. سعی کردم خیلی کنترل رفتارمو داشته باشم تا سوتی ندم. پشت 

میز، کنار ردیف دخترایی که مشغول خوردن شربت هاشون بودن نشستیم و من سریع 
 لبهای خشک شده از اضطرابم کمی جون بگیره.  چند قلپ آب خوردم تا

 “یاسی مارو دید. “سعی کردم اصال به سمت فرهاد نگاه نکنم که دیبا گفت: 
دستم کمی لرزید و زبونم انگار الل شده بود. نگاهی به لباسم کردم و ازته دل برای 

 پوشیده بودنش و معذب نبودنم خدا رو شکر کردم. هنوز مجلس به طور جدی شروع
نشده بود و حتی ضبط هم روشن نبود و تنها صدای پچ پچ وبه هم خوردن لیوانا 
 میومد و هرکس با بغل دستیش یا مشغول صحبت بود یا به یه کار دیگه سرگرم. 

ساعت که روی هشت ضربه زد؛ در سالن باز شد و تعداد کثیری از دختر و پسرا باهم 
 ریختن داخل و ُارِکستر هم پشت سرشون. 

باتعجب به سالنی که درعرض پنج دقیقه پرشده بود نگاه کردم و با صدای ارکسترکه 
خواست برای ورود مینا دست بزنیم به خودم اومدم و به تبعیت از دیبا ازجام ازمون می
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بلند شدم و جلو رفتیم. صدای آهنگ تولدت مبارک بین هیاهوی دخترا و جیغ 
حوصله منتظر ورود مینا بودم. وقتی ن بیشد و مکشیدناشون کمرنگ و کمرنگ تر می

از باالی پله ها دیدمش، دهنم از فرط حیرت بازمونده بود. لباسی که تنش بود به 
خوبی تمام اعضای بدنشو به نمایش میذاشت و حتی طرف چپش هم کامال بی 

پوشید واقعا سنگین تر بود! این لباس حتی به زور نیم متر آستین بود و شاید اگر نمی
شد! تمام باورهایی که درمورد مینا داشتم درآنی به هم خورد و حاال کامال ارچه هم میپ

حیرت زده بهش نگاه می کردم که چطوری با افتخار و با اون کفشای پاشنه ده 
سانتیش پایین میومد. تازه چشمم به میترا افتاد که اون هم دست کمی ازمینا نداشت 

 داشت. و درکنارش گام برمی
پسر جلوی پله ها شروع کردن به رقصیدن و دوتای دیگه فشفشه های پرنوری  سه تا

رو دو طرف پله ها گذاشتن و وقتی برق جرقه توی سالن پخش شد جیغ دخترا مجددا 
 بلند شد و صدای ارکستر کمرنگ. باالخره این استقبال تموم شد و همه نشستیم. 

گفت و من مدام نگران بودم که مینا در بین میزها میگذشت و به همه خوش آمد می
خم بشه و آبروش جلوی همه بره. دیبا هم مثل من مات این صحنه ها بود وحرفی 

تفاوت باشم. نگاهمو زد. کمی که گذشت جو واسم عادی شد و سعی کردم بینمی
چرخوندم ودیدمش که همون جا نشسته بود و با یکی از شاگردای کالس موسیقی 

زد، به دن فرهاد، باچشمایی که برق اشتیاق درونشون موج میزد. مینا با دیحرف می
شنیدم ولی نگاه سمت ته سالن رفت و هردو جلوی پاش ایستادن. حرفاشونو نمی
زد اما برعکس فرهاد خیلی جدی وکامال پرت بود و اصال مستقیم به مینا زل نمی
جای مینا خجالت  شهاب، با نگاهش، تمام ا*ن*د*ا*م مینا رو زیر نظر گرفته بود ومن

 کشیدم. می
بعد از خوش آمد گویی اغراق آمیز و ت*ح*ر*ی*ک کننده ی مینا، باالخره رضایت داد 

و به سمت میز ما اومد. با دیدن من و دیبا لبخند روی لبش نشست و ماهم به 
های خوبی رو در پیش داشته تولدت مبارک عزیزم. انشاالله سال“احترامش وایسادیم: 

 “باشی. 
روم گونه ی پراز آرایشش رو بوسیدم و تازه نگاهم به خال باالی پیشونیش افتاد، که با آ

تر، سعی کرده بود با سفیدکننده و کرم پودر اونو پنهان کنه؛ چون مهارت هرچی تمام
نسبتا بزرگ و تو چشم بود. لبخند نامحسوسی روی لبم نشست و موقعی که دیبا 

م و دستمو جای خال، روی پیشونیم گذاشتم تا مشغول روبوسی بود چشمکی براش زد
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اونم ببینه که با دیدنش نتونست جلوی خودشو بگیره وخندید. بادستپاچگی گفتم: 
 ”خندی؟وای... دیبا چرا مثل دیوونه ها یهو می“

بعدم با ابرو و هزار تا دنگ و فنگ بهش فهموندم که مینا شک کرده و اگر بفهمه مسلما 
 انی میشه. از دستمون بدجور عصب

 ” خندی دیبا؟!به چی می“مینا با شکاکی گفت: 
خدای من عجب مخمصه ای شد! سریع تو ذهنم دنبال بهونه گشتم تا بگم که دیبا 

 میون خنده گفت: 
 “هیچی عزیزم. کفشای نازتو دیدم یاد یه خاطره افتادم که خنده ام گرفت. ”-

جدًا؟ خب عزیزم تعریف کن منم : “مینا یکی از ابروهاشو باال داد و با استهفام گفت
 “بشنوم. 

چه گیری داده بود. فکر کردم االنه که دیبا گند بزنه اما دیبا باخوردن یه قلپ از شربت 
یه بار رفته بودم کفاشی کفش بخرم؛ یه دختر کم سن و سال هم “بالبخند عمیقی گفت: 

تونی گفت که اصرار داشت کفش اینجوری بخره. هرچی مادرش گفت نمیبود 
اه کم که رتونم. بعد فروشنده بهش داد تا پاش کنه و چندقدمی راه بره که اونم یهمی

رفت جرئت پیدا کرد و سرعتشو باال برد و بعد برگشت تا به مادرش بگه من تونستم 
و افتادنش تمام مانکن ها مثل  که محکم لیز خورد و با برخوردش به مانکن اولی

 “دومینو ریختن. 
بافت نگاه می کردم ولی مینا بلند زد زیر خنده و باتعجب به دیبا و اراجیفی که بهم می

 ” بابا دمت گرم خیلی باحالی!“بازدن به شونه ی دیبا گفت: 
دیبا هم چشمکی زد و مینا ازمون دور شد. هردو روی صندلی ولو شدیم که گفتم: 

 ”ر اون چیزا چی بود الکی تحویلش دادی؟دخت“
 ”مجبور بودم. ندیدی چطور پیله کرده بود؟“نگاهم کرد و خندید: 

 ”تونستی جلوی دهنتو بگیری تا نخندی؟خب نمی”-
 ” خیال دیگه توٌام!وای بی”-

صدای ارکستر تو سالن پخش شد و نو چراغای سالن کم شد و جوونا ریختن وسط و 
 ن. شروع کردن به رقصید

پسری که چند صندلی با ما فاصله داشت به سمتمون اومد و از دیبا تقاضای رقص کرد 
و دیبا هم که حوصلش سررفته بود از جاش بلند شد و درخواستشو پذیرفت. بهشون 

و خوشگل بود و به  رقصیدن. دیبا واقعا جذابنگاه کردم که با هم حرف میزدن و می
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کرد و یشه شخصیت و خانومیش رو حفظ میتونست دلبری کنه ولی همراحتی می
 شد. همین باعث جذب شدن آدما به طرفش می

اه شناختم نگکسی کنارم جای دیبا نشست و من رومو برگردوندم و به پسری که نمی
 ” چیزی شده؟!“کردم: 

سالم بانوی “با چشمای هیزش صورتمو ازنظر گذروند و بالبخند چندش آوری گفت: 
 ”باهات آشنا بشم؟تونم... زیبا! می

 “مایل نیستم. “سردی نگاهمو بیشتر کردم و قاطع گفتم: 
باخودم گفتم االن ناراحت میشه و میره ولی به جای ناراحتی لبخندش پررنگ تر شد : 

 “میدونم دختر خوشگلی مثل تو نازش زیاده. منم نازکش خوبیم عزیزم. “
یده. اخم کردم و از جام حس می کردم از شنیدن چرندیاتش حالت تهوع بهم دست م

ن بعد بدو“حوصله ی شنیدن اراجیفت رو ندارم بهتره دست ازسرم برداری. “بلند شدم: 
 اینکه منتظر جواب اون بمونم، به سمت بالکن رفتم تا ازدستش راحت بشم. 

در بالکن رو آروم بستم و جلوی نرده ها ایستادم و به آسمون پر از ابر خیره شدم. سوز 
تونستم فضای داخل رو تحمل کنم. صدای پایین ای لخ*تمو لرزوند ولی نمیسرد، بازوه

ی در باعث شد با اضطراب به سمت در برگردم و با دیدن فرهاد کشیده شدن دستگیره
 تعجب تو نگاهم نشست ولی سعی کردم خودم رو جمع کنم و دستپاچه نشم. 

 “ سالم... استاد.“نگاهی کوتاه به من انداخت. آروم گفتم: 
 ”. سالم”-

توجه دوباره نگاهمو به تفاوت. حرصم گرفت؛ برای همین بیجوابش کوتاه بود و بی
سمت آسمون گرفتم و تو دلم ازخدا آرامش خواستم و چند نفس عمیق کشیدم. 

زیرچشمی به اون که به آسمون زل زده بود و دستاش تو جیب شلوارش بود نگاه کردم 
 “با اجازه استاد. “روم به سمت در بالکن رفتم: و خالقش رو تحسین کردم و بعد آ

حرفی نزد و من بیش از پیش حرص خوردم. وارد سالن که شدم دیبا با اخم های 
 “کجارفتی؟ کلی دنبالت گشتم. “درهمش به سمتم اومد و بازومو گرفت: 

تفاوت و سرد از بالکن بیرون اومد و به سمت انتهای همین موقع، فرهاد هم بیدر 
 “نیاز به هوای تازه داشتم رفتم تو بالکن. “سالن رفت و من کالفه تر از قبل گفتم: 

 ”فرهادم بود؟”-
 “نه وقتی اون اومد من اومدم داخل. ”-
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زنه چرا نذاشتی خواسته باهات حرف بشاید می“دیبا با حرص بازومو تکون داد: 
 ”یاسی؟

چی میگی دیبا؟ وقتی اومد تو بالکن جواب سالمم رو “اخمامو بیشتر درهم کشیدم: 
 ” که بخواد باهام حرف بزنه!هم به زور داد چه برسه به این

نگاه عمیقی بهم انداخت و دیگه حرفی نزد. موقع فوت کردن شمع و بازکردن کادوها 
حوصله چشم دوختم به مینا که باخنده کنار بی بود. همه دور میز حلقه زدیم و من

خندید. خیلی رو زد و میپسری ایستاده بود و از قصد مدام خودشو به پسره می
گذره، کردم تو این مهمونی بهم خوش میاعصابم بود و برعکِس انتظارم، که فکر می

 اصال بهم مزه نداد و از اومدن به شدت پشیمون شده بودم. 
و مینا بعد از بستن چشماش و زمزمه کردن یه چیزایی خم شد و همه ساکت شدن 

صبرانه منتظر شمع ها رو فوت کرد و همه کف زدن. بعد به نوبت کادوها رو باز کرد. بی
استاد “ی کادوها تموم شد و مینا روبه همه گفت: دیدن کادوی فرهاد بودم که همه

 “ین جا بهم هدیه کنه. عزیزم کادوشو، که یک آهنگ بسیار قشنگه، میخواد هم
همه مجدد کف زدن و من باپوزخند تلخی به فرهاد که باالی سکو، پشت پیانو نشسته 

بود نگاه کردم که از همه غافل بود و دستاش ماهرانه روی کالویه ها در حرکت بود و 
 صدای گرمش که در سالن پیچید مثل الالیی باعث سکوت شد. 

فهمیدم چی میخونه و اصال ن انداختم. حتی نمیدیبا دستمو گرفت و من سرمو پایی
کردم و ترکیب "استاد عزیزم"تو حواسم به جشن نبود و تنها به جمله ی مینا فکر می

 شد. سرم اکو می
 ”حالت خوبه یاسی؟“دیبا نگران گفت: 

 ”چرا باید بد باشم؟“پوزخند زدم: 
 ”ش معرفی کنی؟نمیخوای خودتو به“نگاهش بین اجزای صورتم حرکت کرد و گفت: 

 “نمیخوام خودمو بهش تحمیل کنم. ”-
پس میخوای دست رو دست بذاری تا این دخترا ازچنگت درش “دیبا عصبانی شد: 

 ” بیارن؟!
من دامی پهن نکردم که حاال  از ربوده شدن شکارم بترسم دیبا! من به “با بهت گفتم: 

 “کنم نه بیشتر. فرهاد فقط به چشم پسرعمو نگاه می
 ”که برای مینا خونده ناراحتی؟همه از اینظار داری باورکنم یاسی؟ پس چرا اینانت”-
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وای دیبا تو سخت دراشتباهی! باورکن “با تعجب از افکار پوچ و بی اساس دیبا گفتم: 
که منو ازیاد بردن که برای مینا میخونه ناراحت نیستم. فقط از اینمن برای این

نمیگیره و همین ناراحتم کرده و گرنه من حسی به ناراحتم. حتی عمو هم ازم سراغی 
 “فرهاد ندارم. 

همه خودتو عذاب خب چرا این“دیبا که ازچشمام صدق گفته هامو فهمیده بود گفت: 
 “میدی؟ خودتو بهشون معرفی کن یاسی باور کن به نفعته. 

 “کنم. تونم. تاخودشون نخوان من اقدامی نمینه نمی”-
 ” خیلی لجبازی!”-

صدای دست و جیغ متوجه تموم شدن آهنگ شدیم. فرهاد بلند شد و بدون لبخند با 
 و با جدیت، تعظیم کوتاهی کرد و از سکو پایین اومد. 

 “تا االن یه بار هم لبخندشو ندیدیم ازبس که مغروره. ”-
 “بینی. کم میحرص نخور کم“دیبا خندید: 

وع کردن به رقصیدن و منم به جمعیت از دور سکو پراکنده شدن و باز وسط سالن شر
کم رقصیدیم که متوجه نگاه خیره ی همون پسری که اصرار دیبا رفتم وسط و با هم یه

کرد. رو به دیبا کنارم نشسته بود شدم. انگار چشمای هیزش تا اعماق وجودم نفوذ می
دیبا هم که خسته شده بود مخالفتی نکرد. تاموقع “ دیگه بسه بریم بشینیم. “گفتم: 

 کردیم. شام فقط به رقصنده ها نگاه می
فرهاد، به درخواست مینا و میترا، راس میز نشست و مینا در راس دیگه و من باز 

 “انگار خیلیم هم از فرهنگ آمریکا عقب نمونده. “پوزخند زدم و کنار گوش دیبا گفتم: 
اید . شزود قضاوت نکن. فرهاد پسرخوبیه. حتی امشب با هیچ دختری نرقصید“دیبا : 

تو متوجه نبودی اما چند تا دختر ازش تقاضای رقص کردن ولی قبول نکرد. حتی مینا 
 “هم ازش خواهش کرد اما قبول نکرد. 

بادقت به حرفاش گوش کردم و تعجب کردم که خودم انقدر حواسم پرت بود که 
 متوجه نشده بودم. بعد از شام سریع رفتیم باال و حاضر شدیم و ازمینا خداحافظی
بیا “کردیم و هرچی اصرار کرد که برای کیک بمونیم قبول نکردیم. دیبا دستمو کشید: 

 “باید ازاستاد هم خداحافظی کنیم. 
 “من بیرون منتظرت میمونم. “دستمو کشیدم: 
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خواست دیگه به سمت درسالن دویدم و به دیبا اجازه ی اعتراض ندادم. اصال دلم نمی
کوچیک کنم. منم دخترعموش بودم و غرورم بیشتر از اون نباشه، کمتر نبود و خودمو 

 نمیذاشتم بشکوندش. 
*** 

شنبه صبح هوا ابری بود و دلم خیلی گرفته بود. حاضر شدم و به پارکینگ رفتم که رهام 
 “به به سالم خانوم راد! مشتاق دیدار. “ازماشینش پیاده شد و بادیدن من لبخند زد : 

 ”سالم خوبید؟“دم لبخند بزنم: سعی کر
 ”ممنون. شما چطوری؟”-
 ”خوبم. مگه نرفته بودید؟”-
 ”. چرا یکی از وسایل مونده بود اومدم برش دارم”-

 “با اجازتون من دیگه برم. خدانگهدار. “سر تکون دادم و گفتم: 
ط رو فشرد. ضبسریع نشستم تو ماشین تا حرف دیگه ای نزنه. تو راه بغض گلومو می

روشن کردم و آهنگ توبه، با صدای غمگین و قشنگ میالد راستاد، تو ماشین پیچید. 
دلم بیش از پیش گرفت و اشکام راه خودشونو باز کردن. دلم برای این تنهایی و 

که هیچ کس رو ندارم تا بتونم روزمو باهاش بگذرونم یا برام سوخت؛ از اینکسی میبی
ز این غربت و نداشتن همدم بیزار بودم. رو اشکام نگران بشه و دوستم داشته باشه؛ ا

 کردن. وقفه صورتمو خیس میکنترلی نداشتم و بی
با صدای جیغ الستیک و بوق ممتد اتومبیلی جلوی روم با بهت به ماشین مزدای جلوم 
که حاال قسمتیش تو رفته بود و مقصرم من بودم نگاه کردم و شدت اشکام بیشتر شد. 

 عا حالم ازخودم بهم خورد. تو اون لحظه واق
پیاده شدم و اشکامو به سختی کنترل کردم که راننده عصبی دستی به بدنه ی 

میشه بگید حواستون “ماشینش کشید و با نگاهی به من اخمهاش درهم رفت: 
 ”کجاست خانوم محترم؟

 “ببخشید... من... شمارو... اصال... ندیدم. “صدای دادش بغضمو سهمگین تر کرد: 
منو ندیدی، چراغ راهنما به این بزرگی رو هم ندیدی ؟ حاال اگر یه آدمو “غیظ گفت: با 

 ”کردی؟زیرکرده بودی چیکار می
لطف “جوابی نداشتم بدم. برای همین تو سکوت فقط بهش نگاه کردم که کالفه گفت: 

 “کنید از این به بعد وقتی حواستون جای دیگست پشت فرمون نشینید. 
 “کنم. باشه پرداخت می خسارتتون هرچی”-
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 “نیازی نیست. روز خوش. “نگاهی به سرتاپام و ماشینم انداخت وکمی مالیم تر گفت: 
سوار ماشینش شد و رفت و من که هنوز شکه بودم به سختی سوارشدم و حرکت 

کردم. بارسیدن به بهشت زهرا، بادیدن فرهاد سرقبر مامان و بابا چشمام ازفرط حیرت 
نم زده پشت درختی ایستادم و بهش نگاه کردم. بارون نمزد و حیرتاز حدقه بیرون 

شروع به باریدن کرد و من هنوز مات اون صحنه بودم. روی قبر گالب پاشید و من 
باخودم فکر کردم ازکجا فهمیده که پدر و مادرم مردن  و از کجا قبرشون رو پیدا کرده؟! 

ه فرهاد شد ککاسته شد اما باورم نمیبافکر اینکه شاید عمو بهش گفته کمی ازتعجبم 
بیاد سر قبر پدرومادرم که تا چندین سال بود رابطه ای نداشتیم و اونا حتی منو هم 

 ازیاد برده بودن. 
فهمید منم و این بر خالف خواسته ی رفتم مسلمًا میتونستم برم جلو و اگر مینمی

هم از سمت مخالف من آروم به  قلبی من بود. ایستادم تا بارون نسبتا تند شد و فرهاد
 سمت بیرون قدم برداشت و  من خودمو کشیدم کنار تا تو دیدرسش نباشم. 

بارسیدن باالی سرمامان و بابا هنوز بوی عطرش میومد و من لبخند محوی زدم وزمزمه 
 “پس هنوز ماها رو یادتونه و فراموشمون نکردید. “کردم: 

ار قبر نشستم و دسته گل رو روی قبر پرپر خم شدم و بدون توجه به خیس شدنم، کن
دلم گرفته بابا... کاش “کردم. اشکام مظلومانه از صورتم سر خورد و روی قبر چکید: 

گرفتی تا انقدر احساس تنهایی نکنم. تو این شهر درندشت بودی و منو تو آغوشت می
 “ام. پناه تراز همیشهمن برای هیچ کس مهم نیستم. من بی

پیچید. بارون شدت زیادی گرفته بود و شالم کامال سکوت گورستان میهق هقم، تو 
خیس شده بود. بلند شدم و آروم به سمت ماشین رفتم. از تو کیفم، روسریم رو درآوردم 

 و بعد از تعویض با شالم، پالتوی نسبتا خیسم رو هم درآوردم و سوارماشین شدم. 
رو گوشیم افتاد و پوزخندی رو لبم  روندم که شماره ی دیباهدف تو خیابونا میبی

 “خورد. اگر دیبا نبود هیچ وقت موبایلم زنگ نمی“نشست: 
 “سالم دیبا جون. “وصل کردم و تالش کردم صدام گرفته نباشه: 

 ”سالم یاسی. کجایی؟”-
 “هدف مشغول رانندگی تو خیابونا. بهشت زهرا بودم. االنم بی”-
 “پاشو بیا اینجا کارت دارم. ”-

 ”نمیشه تلفنی بگی؟“ی ضبط رو کمتر کردم: صدا
 ”چرا؟ جایی کارداری؟”-
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 ”تونم کار داشته باشم؟کجا می“تر شد: پوزخندم پررنگ
 “پس بهونه نیار و بیا اینجا. ”-
 “باشه. ”-
 “منتظرتم. ”-

 میدون رو دور زدم و به سمت ویالی دیبا روندم. 
 ” مگه دیوونه ای که زیر این بارون رفتی بهشت زهرا؟!”-

داد و آبریزش بینیم یه لحظه هم ام نشون از سرماخوردگی میدرپیعطسه های پی
دلم گرفته بود. تازه چند “شد. جعبه ی دستمال کاغذی رو برداشتم و گفتم: تموم نمی

قط رفتم ف؟ وقتی ازخونه میخواد بارون بزنهدونستم میروزم بود نرفته بودم. ازکجا می
 “هوا ابری بود. 

کنارم نشست و فنجون قهوه رو، با بخار داغی که ازش بیرون میومد، جلوم گذاشت که 
 “امروز یه چیز عجیب دیدم. “نگاهش کردم: 

 “فرهاد... سرخاک مامان و بابا بود. “کنجکاو نگاهم کرد که ادامه دادم: 
 ” چیییییییی؟!-

 “َاه یواش بابا کر شدم. “کردم:  گوشمو گرفتم و اخم
 “تعریف کن ببینم. ”-
وقتی رسیدم، سرخاکشون وایساده بود. منم جلو نرفتم تا وقتی که رفت و بعدش ”-

 ”رفتم جلو
 ” ترسیدی بخورتت که نرفتی جلو؟!می“با شماتت نگاهم کرد و دهنشو کج کرد: 

 “و دیدی خورد. ازکجا معلوم؟ یه“لبمو گاز گرفتم تا خنده مو قورت بدم: 
 “نترس انقدر گوشتت تلخه که با صد من عسلم قابل خوردن نیست. ”-

 ” پس شماها رو یادشه!“به حرص خوردنش خندیدم که گفت: 
 ”فقط بابا رو”-

 ” چرا انقدر بدبینی؟!“چشماشو چرخوند: 
 “چون منو نمیشناسه. اصال یادش نیست دختر عمو داره. ”-
 “حاال که شما دو نفر سرراه هم قرار گرفتین حتما یه حکمتی توش بوده. ”-
 “آره حکمتش دق دادن منه. ”-

چشم غره ی دیبا بین پوزخند من کمرنگ شد. قهوه ی گرمم رو با دل و جون خوردم و 
 ”چیکارم داشتی حاال؟“گفتم: 
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 ”داختی...آهان خوب شد یادم ان“دیبا که انگار تازه یادش افتاده بود گفت: 
 ”قبول کردم بیان خواستگاریم“مکثی کرد و سرشو انداخت پایین: 

آفرین عروس خانوم! پس “دل سوت بلندی کشیدم و خندیدم: با خوشحالی از ته
 ” باالخره اجازه ی تشریف فرمایی شازده رو صادر کردی!

 “بیخودی شلوغش نکن یاسی هنوز هیچی معلوم نیست. ”-
 “معلوم میشه انشاالله. ”-

 “خیلی بدجنسی. “چشمکی بهش زدم که کوبید به بازوم: 
اون روز به اصرار دیبا ناهار رو موندم که واسم سوپ پخت و عصر هم به پیشنهاد 

خودم با هم رفتیم دکتر و تو راه برگشت براش قضیه ی تصادفمو تعریف کردم که باز 
 کلی دعوام کرد و در آخر نصیحت. 

 حاال خواستگارت کی قراره بیاد؟ “ی خونه که پیاده اش کردم گفتم: جلو
 “سه شنبه شب. “درماشین رو بست و روی شیشه خم شد: 

 “وای پس من حسابی باید به خودم برسم! آخه من خواهر زنم. ”-
 خندیدم که دیبا هم خنده اش گرفت. بایک تک بوق ازش دور شدم. 

*** 
بابا رو لمس کردم. لبخند پر از آرامشی رو لبم نشست.  جلوی آینه وایسادم و گردنبند

ی روسریم رو محکم کردم و با شنیدن صدای زنگ موبایلم، سریع ازخونه خارج گره
 شدم. دیبا جلوی آپارتمان منتظرم بود. 

دیبا بعد کالس بریم چند جایی من پیانو ببینم اگه خوشم “نشستم و اون حرکت کرد: 
 “اد گفت الزمه. دونه بخرم فرهاومد یه

 “آره. ما که داریم تو یکی بخر. “سر تکون داد: 
 ”مامانت راجب سه شنبه حرفی نزد؟”-
 ”برای خواستگاری؟”-

خیلی خوشحاله. مدام برای خوشبختیم “سرمو به عالمت مثبت تکون دادم که گفت: 
 “دعا میکنه. 

 “اما برعکس اون، تو زیاد خوشحال نیستی. ”-
 ”. انیمو میدونیخودت که دلیل نگر”-
تونی تا آخرعمرت به پای تنهایی من که برات گفتم؛ باالخره تو باید ازدواج کنی. نمی”-

 “مادرت بشینی دیبا. 
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 “مادرمم همش همینو میگه. ”-
 “ببین حتی اونم موافق این ازدواجه؛ پس تردیداتو کنار بزن. ”-

ه م استاد اومده. نگاهمو بوقتیرسیدیم، باهم رفتیم باال که در کمال تعجب متوجه شدی
 ”این  چرا زود اومده؟“ضربه زده بود: ۴ساعتم انداختم که تازه روی 

 “این اسم داره بی ادب. فرهااااد. “چشم غره ای نثارم کرد و گفت: 
سالم “زبونمو درآوردم و دیبا با تاسف سر تکون داد و تقه ای به در زد و وارد شد: 

 “استاد. 
بود و جز ما دو نفر، میترا ومینا هم نیومده بودن. نگاهی به فرهاد پشت میز نشسته 

سالم “دوتاییمون انداخت و من متوجه شدم هنوز سالم ندادم. زیرلب زمزمه کردم: 
 “عصرتون بخیر. 

 “بفرمایید بشینید. “سر تکون داد و رو به دیبا گفت: 
یبا رو به نشستیم. دتفاوت دنبالش رفتم و ردیف سوم متانت تشکر کرد و منم بیدیبا با

 ”چرا امروز زود اومده؟“های کالس، گفت: اشکان، یکی از بچه
دیوونست! یه روز زود میاد یه روز “اشکان سرشو خم کرد سمت ما و باخنده گفت: 

سروقت میاد. امروزم قبل از همه اینجا بود چون من اولین نفر بودم که اومدم و دیدم 
 “توکالسه. 

دیبا نیشگونی از بازوم گرفت و نگاهم تو نگاه فرهاد که به خنده ی ریزی کردم که 
کرد قفل شد و پوزخندش باز منو تو فکر فرو برد و ناچار سرمو پایین اشکان نگاه می

 انداختم. 
درس که شروع شد تمام تالشمو کردم که حواسمو جمع کنم تا چیزی رو از دست ندم و 

 اون جلسه مینا و میترا غایب بودن. 
*** 

رسید! با اشتیاق پشتش نشستم و انگشتامو رو پیانوم کنار هال چقدر زیبا به نظر می
کالویه ها به حرکت درآوردم و ازصدای آهنگ لذت بردم وسعی کردم گفته های فرهاد 

 رو یادم بیارم و نت ها رو درست بزنم تا آهنگ قشنگی نواخته بشه. 
ر تالش کردم و آهنگ نسبتا شد ومن با ذوق بیشتصداش تو سکوت خونه پخش می

 ” من موفق شدم خدای من!“شادی نواختم و ازخوشحالی جیغ کشیدم: 
 چند بار دیگه هم امتحان کردم و هر دفعه جالب تر از پیش نواختم. 
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بعدش به آشپزخونه رفتم و قهوه ریختم، رفتم تو بالکن و نفس عمیقی کشیدم تا هوای 
ه. آرامش عجیبی رو تو تنم حس می کردم و باورم ی بعد از بارون به ریه هام برستازه
شد آهنگ تا این حد درونم نفوذ داشته باشه. لبخند عمیقی رو لبم نشست. من نمی

 این خوشحالی رو هم مدیون اصرارای دیبا برای شرکت تو این کالس بودم. 
ی عصر ضربه زد، وارد اتاقم شدم و به سمت کمدم رفتم. لباس قرمز که رو سهساعت 

نسبتا بلندی که آستینای کلوش داشت، با یک ساپورت ضخیم مشکی و شال مشکی 
 انتخاب کردم. 

 لوازمم رو توی کیفم گذاشتم و حاضر شدم. 
*** 

رو خاموش جوید که من چندشم شده بود. سشوار دیبا با استرس مدام ناخناشو می
 ” انقدر ناخناتو نکن تو دهنت دیگه!“کردم و کالفه گفتم: 

 ”سر و وضعم خوبه یاسی؟“باصدای من انگار به خودش اومد و بانگرانی گفت: 
 “این دفعه ی صدمه که میپرسی و بازم بپرسی من باز میگم که عالی شدی. ”-

من نیستی که درک  جای“از جاش بلند شد و به سمت پنجره رفت و پرده رو کنار زد: 
 “کنی چقدر نگرانم. از یه طرف خودم و از طرف دیگه مامان. 

 “توکل کن به خدا. خودت همیشه همینو بهم میگی. “دستمو روی شونش گذاشتم: 
 سر تکون داد و دستمو بوسید و من بامحبت بهش لبخند زدم. 

 سرم و بستمشون.  ای از موهامو تو صورتم ریختم و بقیه رو محکم جمع کردم باالیطره
حاضر بودم و با هم پایین رفتیم. یه بار دیگه به میوه ولوازم پذیرایی سرزدم تا چیزی 

کم نباشه و همین موقع صدای آیفون باعث  شد دیبا با عجله و ترس از روی مبل بپره. 
 مهتاب خانوم خونسرد به سمت آیفون رفت و در همون حال گفت: 

 “نی آخر خودشو میکشه. همه نگرااین دختر با این”-
دیبا وارد آشپزخونه شد. صدای احوالپرسی مهتاب خانوم باخانواده ی داماد به گوش 

 رسید. چایی ها رو خوشرنگ ریختم و گفتم: می
 “برم تو هم بامن بیا بشین پیششون. من چایی می”-
 “لرزن یاسی. وای دستام دارن می”-
 “ان. بیا بریم. کن مهمون سادهاینجوری بدتره که! خونسرد باش و فکر ”-
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با ورودمون به سالن و صدای سالم گفتن من و دیبا همه از جاشون بلند شدن و من 
بافروتنی خواستم که بشینن و بعد چایی رو تعارف کردم و دیبا کنار مادرش روی مبل 

 دو نفره نشست. 
ف کردم که داماد واقعا جذاب و همه چیز تموم بود ومن با لبخند بهش چایی تعار

 بااحترام برداشت و تشکر کرد. 
بعد از اتمام پذیرایی، کنار مینا، خواهر داماد و دوست دیبا، نشستم و اون لبخند گرمی 

 زد که جوابشو دادم. 
بسیارخب خانوم کمالی “پدر مهراد )داماد( گلویی صاف کرد و بالبخند گرمی گفت: 

 “بهتره بریم سراصل مطلب. 
 “حتما بفرمایید. “ت گفت: مهتاب خانوم باعطوف

میدونید که ما برای خواستگاری دختر گلمون دیباجان “شیما خانوم)مادرداماد(گفت: 
 “اومدیم و مزاحمتون شدیم. 

 “این چه حرفیه شیما خانوم قدم رو چشم ماگذاشتید. “مهتاب خانوم: 
ه کنن تا ببینیم بممنونم. اگر شما اجازه بدید این دوتا جوون چند کالم باهم صحبت ”-

 “رسن که انشاالله اگر رسیدن بعد صحبت های دیگه رو جلو بکشیم. توافق می
 “بله درسته. دیبا جان، آقا مهراد رو راهنمایی کن کتابخونه. ”-

دیبا نگاهی به من که لبخند عمیقی روی لبم بود انداخت. مطمئن چشمامو باز و بسته 
سمت کتابخونه رفت و مهراد هم دنبالش. بلند  کردم. دیبا لبخند محوی زد و آروم به

شدم و میوه رو تعارف کردم و خودم به آشپزخونه رفتم و از ته دلم برای خوشبختی دیبا 
دعا کردم. پشت میز نشستم و پرتقالی رو پوست کندم و خوردم که صدای هلهله از 

ه ی شیرینی سالن نشان از مثبت بودن جواب دیبا داد. از ته دل خوشحال شدم و جعب
رو بازکردم و به سالن رفتم. بعد از تعارف، دیبا رو درآغوش گرفتم و تبریک گفتم که 

های اشک توی چشماش، بغض رو مهمون گلوم کرد. سریع خودمو به سرویس قطره
 رسوندم. 

بعد ازصحبت های عادی درمورد مهمونی و مهریه، قرار بر این شد که فعال عقد کنن تا 
ی برادر دیبا اومد، تو عید و تعطیلی ها مراسم عروسیشون رو بگیرن و عید و بعد، وقت

که هنوز مجبور به ترک مهتاب خانوم نبود خوشحال بود و برن خونه شون. دیبا از این
 منم ازخوشحالی اون شاد بودم. 
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ساعت ده بود که مهمونا قصد رفتن کردن. منم بعد از اونا، چون خسته بودم، نموندم و 
 ونه. برگشتم خ

*** 
روز پنج شنبه، به همراه دیبا، سرکالس رفتیم و اتفاق خاصی نیفتاد. فرهاد ازمون پرسید 

ی درس که پیانو خریدیم یا نه که همه جواب مثبت دادیم و اونم راضی، به ادامه
پرداخت و دیبا که همش تو فکر مراسم عقد بود، حواسش پرت بود و من باید مدام 

 حواسش سرجاش بیاد. گرفتم تا نیشگونش می
 بعد از اتمام کالس، دیبا دستمو کشید و پیش فرهاد رفتیم. 

 ”مشکلی پیش اومده؟“فرهاد لپ تاپش رو تو کیف گذاشت و روبه ما گفت: 
ی هفته آینده مراسم عقد منه؛ اگر استاد روز دوشنبه“دیبا باخجالت سربه زیر انداخت: 

 “امکانش هست تشریف بیارید خوشحال میشیم. 
 “امیدوارم خوشبخت بشید. “فرهاد به گرمی گفت: 

بفرمایید. واقعا مشتاقم که بیاید. درضمن “دیبا لبخند زد وکارت رو هل داد جلوش : 
استاد من ممکنه روز یکشنبه نتونم سرکالس بیام اگر ممکنه هرچی که الزمه رو به 

 “دوستم یاد بدید تا به من بگه ممنونم. 
 “بله حتمًا. “، فرهاد نیم نگاهی بهم انداخت و گفت: با اشاره ی دیبا به من

 “پس منتظرتون هستم دیگه سفارش نکنم. ”-
یعنی “فرهاد سر تکون داد. دست دیبا روکشیدم و ازکالس خارج شدیم که گفت: 

 ” میاد؟!
 “نمیدونم. خواست بیاد نخواست هم به جهنم. ”-

 “میگیره دیبا. خب زیادی خودشو “دیبا باتعجب نگاهم کرد که گفتم: 
مرد باید سنگین و باوقار باشه. نکنه میخوای باهات بگه و “چشم غره ای نثارم کرد: 

 ”بخنده؟
 ” همه خشک و مغرور رفتارکنه انگار شاهزادست!که ایننه ولی نه این”-

 دیبا پوفی کشید و چیزی نگفت. 
 ”بگیرم؟ دیبا االن که کاری نداریم میای باهم بریم برای عقدت لباس“گفتم: 

 “آره بریم. هنوز خودمونم خرید نرفتیم. ”-
 باهم سوار ماشین شدیم. 
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دکلته ی قشنگی انتخاب کردم و برای شونه های ل*خ*ت*م* هم کِت سِت لباس رو 
رنگ لباس و خدایی خیلی خوشگل بودن. دیبا هم انتخابم رو تائید گرفتم و کفش هم

 کرد. 
از لباس، چند تا چیز، که از لوازم آرایشم، تموم شده بودن رو هم خریدم و ادکلن بعد 

 خوشبویی هم گرفتم و دیگه کاری نداشتم. 
 ”به احتمال زیاد فردا صبح برم کوه؛ میای؟“موقع خداحافظی رو به دیبا گفتم: 

 “نه من خیلی کار دارم خودت برو. ”-
 سر تکون دادم و خداحافظی کردم. 

*** 
صبح ساعت پنج ازخواب بیدار شدم و بعد از یه دوش آب گرم، که حسابی سرحالم کرد، 

 به آشپزخونه رفتم و قهوه درست کردم و با کیک خوردم. 
بعد از برداشتن کولم، بافت خوشگل سفیدم رو پوشیدم؛ چون هوا سرد بود و شال 

چم ازخونه بیرون سفیدم رو هم، شل و ول، روی سرم انداختم و بعد از برداشتن سویی
 رفتم. 

بارسیدن به مقصد، با لبخند ازماشین پیاده شدم و هوای تازه رو بلعیدم که لبخندم 
 تر شد. عمیق

کولم رو پشتم انداختم و راه افتادم. هنوز زیاد شلوغ نبود. آروم، پا روی سنگ های 
 داد. محکِم کوه گذاشتم و به ساعتم نگاه کردم که هشت و نیم رو نشون می

تر کردم و در همون حال هام رو یواشام رو از کیفم درآوردم و قدمبسته ی تخمه
 هدفونم رو تو گوشم گذاشتم وصدای آهنگ رو کمی بلند کردم. 

حس خوبی داشتم و با اشتیاق به اطراف نگاه می کردم که یه آن بازوم کشیده شد. 
ورد شد و پاکت گوشیم ازدستم پرت شد و محکم به سنگ خورد و شیشه ی روش خ

تخمه ام تماما خالی شد. باخشم به سمت دیگه برگشتم تاببینم اونی که بازومو کشیده 
خواست همونجا بکشمش اما بابرگشتنم و دیدن صورت فرهاد، کی بوده که دلم می

چشمام از فرط حیرت باز موند. اون با اخم بهم خیره شده بود و با دقت صورت منو از 
 هر لحظه بیشتر حیرت می کردم و الل شده بودم.  گذروند و مننظر می

 ” تو... تو... یاسمنی؟!“اش به سختی به گوشم رسید: صدای زمزمه ی خفه
 سرم به دوران افتاد و حس کردم زیر پام خالی شد و دیگه چیزی نفهمیدم... 
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با پاشیده شدن قطراتی به صورتم، اخمام تو هم رفت و چشمامو باز کردم. مکان 
کرد. چشمام رو مجدد بستم که شناختم و برام غریب بود. سرم درد میم رو نمیاطراف

 “اگر به هوش اومدی بهتره بلند بشی. “صدایی کنار گوشم گفت: 
نه اشتباه نمی کردم. این صدا، صدای جدی فرهاد بود که کمی هم خشمگین به نظر 

غزم، اتفاقات رو به خاطر میومد. الی چشمامو باز کردم و سعی کردم با فشار آوردن به م
بیارم و چند دقیقه بعد، همه چیز واضح، تو ذهنم نقش بست. به شدت ازجام پریدم و 
صاف روی کاناپه ای که روش بودم نشستم و فرهاد رو دیدم که پشت به من و جلوی 

ز شباهت به قصر نبود اکردم و ویالیی رو که بی پنجره ایستاده. بادقت به اطراف نگاه 
 ”من... اینجا... چیکار... میکنم؟“ذروندم و باوحشت گفتم: نظر گ

کردی اگر مثل بچه ها غش نمی“به سمتم برگشت و بااخم های درهمش نگاهم کرد: 
 “شدم بیارمت ویالم. مجبور نمی

چند لحظه سعی کردم به جمله اش فکر کنم و بعد که منظورشو فهمیدم با اخم ازجام 
مگه من گفتم منو بیاری “ی محکم ایستادم وگفتم: بلند شدم که سرم گیج رفت ول

اینجا؟ اصال تو برای چی بازوی منو کشیدی و نزدیکم شدی؟ فکر کردی چون استادمی 
 ”مختاری هرکار دلت میخواد بکنی؟ برای چی منو آوردی ویالت؟

تو منو میشناسی من مطمئنم پس... سعی نکن جوری رفتار کنی “چند قدم جلو اومد: 
 “نو یادت نمیاد. که بگی م

ای که از آب بیرون مونده باز و بسته شد ولی ازفرط حیرت، دهنم چند بار مثل ماهی
 “تو یاسمنی... دختر عموی من. “هیچ کلمه ای ازش خارج نشد که ادامه داد: 

سرم گیج رفت و مجبور شدم دوباره، روی همون کاناپه، بشینم که اخماش بیشتر درهم 
ده بود! به آشپزخونه رفت و با یه لیوان آب برگشت. لیوان رو رفت و چقدر ترسناک ش

روی میز گذاشت که برداشتم و الجرعه سرکشیدم و کمی راه نفسم باز شد که جلوم روی 
 ”چرا تو این مدت حرفی نزدی؟“مبل نشست: 

صداش دراثر خشم لرزش داشت و من به وضوح این رو حس می کردم ولی سعی 
نیازی نبود. بعدم شما از کجا انقدر مطمئنی من “مو نبازم: کردم به هیچ عنوان خود

 ”دخترعموتم؟ اصال ازکجا فهمیدی؟
بلندشد و باالی سرم ایستاد و با گرفتن بازوم مجبورم کرد جلوش بایستم و من که 

واقعا از دیدن اخماش وحشت کردم، ترجیح دادم ساکت بمونم که دستشو آورد باال 
از این گردنبند فقط دوتا وجود “جلوی چشمم تکون داد:  وگردنبند یادگاری پدرم رو
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داره تو دنیا که یکیش رو عمو به تو و یکیشو بابا به من داده بود و من اینو هیچ وقت 
 “ازگردنم درش نیاوردم. 

دستشو سمت لباسش برد و زنجیر گردنبند رو گرفت بیرون کشید و بادیدنش تمام 
گفت از همین گردنبد، مردونش رو به بابا میبدنم رعشه گرفت. درست بود. همیشه 

دیدم ولی گردنبند من فرهاد داده و حاال من داشتم واقعیت رو جلوی چشمم می
 کرد؟ دست فرهاد چیکار می

دستمو باال آوردم و گردنم رو لمس کردم ولی اثری از گرنبند نبود. فرهاد که سوالمو 
 متوجه شده بود عقب رفت وگفت: 

پیاده شدی دیدمت. یکم که راه رفتی وقتی داشتی کولت رو پشتت  ازماشینت که”-
مینداختی، دیدم که زنجیرت افتاد و متوجه نشدی. اولش خواستم توجه نکنم ولی 

 “نتونستم و وقتی برش داشتم متوجه شدم که تو... یاسمنی. 
 دونستم چی بگم و از این اتفاقات پشت سرهم،سرمو با دو دستم گرفتم. واقعا نمی

مغزم به شدت هنگ کرده بود. چند لحظه صدایی ازهیچ کدوممون درنیومد که گفتم: 
 ” عمو کجاست؟!“

پوزخند صدادارش باعث شد سرمو بلند کنم و بهش نگاه کنم. دستاشو تو جیب 
شلوارش فرو کرده بود و پاهاشو کمی ازهم باز کرده بود و مثل مانکن ها شده بود و 

 الحق هم چقدر بهش میومد. 
 ”نشنیدی چی گفتم؟“جواب که نداد بلند شدم وکمی جلوتر رفتم: 

مگه برات مهمه؟ تو و مادرت هیچ وقت نخواستید باما رابط*ه ای “به طرفم برگشت: 
 “داشته باشید. 
مزخرف نگو. این تو و پدرت بودید که بارفتنتون ازایران ریشه ی این “عصبی شدم: 

 “خویشاوندی رو خاک کردید. 
مشکلی نداشتیم. حتی تا قبل مرگ عمو، با پدرم رابط*ه داشتن. این تو و  ما باشما”-

 “مادرت بودید که از ما کناره گرفتید. 
 “خواستید نه مارو. کناره گرفتیم چون به وجودمون نیازی نبود. شماها فقط پدر رو می-

 ”این اراجیف رو هم زن عمو تو گوشت خونده؟“پوزخند زد: 
خفه شو و در مورد یه مرده اینجوری حرف نزن. مادر من “دستامو مشت کردم: باخشم 

تقصیری نداشت؛ مقصر عمو بود که بارفتنش به آمریکا همه رو از یاد برد. مگه ما جز 
 ”شما کیو داشتیم که حاال برای من دست گرفتی و از پدرت دفاع میکنی؟
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نه “که پوزخندش پررنگ تر شد: چند لحظه فقط هردو باعصبانیت به هم زل زده بودیم 
رفتیم یه بچه ی دست وپا چلفتی بیشتر نبودی. االن بینم بزرگ شدی. وقتی میمی

 “خوب بلدی چطوری تو روی بزرگترت وایسی. زن عمو خوب تربیتت کرده. 
معرفِت هفت آره مادرم یادم داده چطوری بایه نامرد بی“درحد انفجار عصبی شدم: 

. این همه سال کجا بودید که حاال ادعای فامیلی میکنی و برای پشت غریبه حرف بزنم
من ادای آدمای بی گناه رو در میاری آقای محترم؟ این یه سال که پدر و مادرم رو از 
دست دادم کجا بودید که یه دختر هجده ساله، تو این شهر بی در و پیکر تنها چیکار 

ست پیش گرفتی که پس نیفتی؟ میکنه؟ اصال یادتون بود یاسمنی هم هست؟ هنوز د
فکر کردی منم مثل مادرمم که خفه خون بگیرم و هر تهمتی که خواستی بهم بزنی و دم 

نزنم و  آخرم بدهکارم بشم؟ نه آقا من یاسمنم؛ کسی که میدونه با امثال شماها 
چطوری رفتار کنه. االنم اصال نمیخوام احساس دین و فامیلی کنی. فکر کن هنوزم منو 

شناسی و دخترعموتم همراه عموت و زن عموت مرده. برو دنبال کارت منم مثل این نمی
یه سال که تنها بودم خودم میدونم چطوری گلیم خودمو ازآب بیرون بکشم. نوزده 

 “سالمه و نیازی به مراقبت و ترحم تو و عمو رو ندارم. 
به سمت کاناپه کرد رفت. سرم در حد انفجار درد میاخماش هرلحظه بیشتر درهم می

  ”کجا؟ حرفاتو زدی حاال میخوای بری؟!“رفتم و کیفم رو برداشتم که جلوم ایستاد: 
آره حرفامو زد؛ توهم شنیدی. االنم بکش کنار که اصال نمیخوام “سعی کردم آروم باشم: 

 “چیزی بشنوم. 
 هنه اتفاقا باید بشنوی، یعنی مجبوری ک“جلوتر اومد و من قدمی به عقب برداشتم: 

 “بشنوی. 
تاقبل مرگ پدر و مادرت، به اصرار عمو، بابا اصراری “منتظر نگاهش کردم که گفت: 
گفت دوری و دوستی خواست و میکرد چون عمو نمیبرای آشتی با زن عمو و تو نمی

بهتره اما قبل ازمرگشون عمو یه ایمیلی برای بابا فرستاد و ازش خواست اگر توی این 
ن افتاد هرجوری شده تو رو پیدا کنه و ازت محافظت کنه و مسافرت اتفاقی براشو

تمامی اموالش رو هم به نام تو بزنه و همه جوره حمایتت کنه. بابا هم که نگران شده 
بود از عمو خواست به این مسافرت نرن اما دیگه ایمیلی نیومد وبابا به صرافت افتاد 

مهیای برگشتمون بود که خبر مرگ که همه چیز رو بفروشیم و برگردیم ایران. همه چیز 
عمو و زن عمو به بابا رسید و چون قلبش ضعیف بود، شب سکته کرد و دیگه نشد 

 ”کاری براش بکنیم و موقعی که کنارش بودم بهم گفت که تو رو پیدا کنم و...
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که لرزید و منتظر ادامه ی حرفش شدم که بدون اینفرهاد ساکت شد. تمام بدنم می
 “باید باهم ازدواج کنیم. “، با صدای مرتعشی گفت: بهم نگاه کنه

شد و چشمام تا آخرین حد ممکن گشاد شده بود. این جمله مرتب تو سرم اکو می
خورد و دستام یخ زده بود... ازدواج؟ اونم مثل ناقوس مرگ، مدام توی سرم زنگ می

 بافرهاد؟ 
ز این حرفش بگذره قبول هرچقدر بهش اصرار کردم ا“توجه به حال من ادامه داد: بی

نکرد وگفت که ازهمون بچگی تون من و عموت شما دوتا رو به نام هم زدیم و این 
ازدواج باید سر بگیره. بعدم آدرس خونه ی قبلیتون رو بهم داد و باز هم سفارش کرد تو 

رو پیدا کنم. پدر رو نذاشتن بیارم ایران و مجبور شدم اونجا دفنش کنم. برای همین 
دوم نتونستیم برای مراسم تدفین پدر و مادرت بیایم. بعد چهلم بود که من هیچ ک

برگشتم ایران اما وقتی رفتم دم خونه تون، صاحبش گفت که این خونه رو فروختید و 
گفت که ازتون آدرسی نداره جز آدرس مزار عمو و زن عمو. پیدا کردنت توی این شهر و 

ری زدم نشد. شدم استاد دانشگاه و کارم بین این همه آدم خیلی سخت بود. به هرد
که رو به طور رسمی شروع کردم ولی بازم دست از دنبالت گشتن برنداشتم و بدتر این

من خیلی وقت بود چهرت رو ندیده بودم و فکر نمی کردم تا این حد فرق کرده باشی. 
 نشونه ای که داشتم همون آدرس خونه قبلیتون بود و آدرس بهشت زهرا و همین

شناختمت توی کالس موسیقی نتونستم تشخصیت بدم اما امروز با گردنبند. چون نمی
دیدن اون زنجیر همه چیز دستگیرم شد و بعد که برگشتم ویال و تو بیهوش بودی رفتم 
سر لپ تاپ بابا و با دیدن عکست تو لپ تاپش فهمیدم تو همون یاسمنی که پدر این 

 “همه دوسش داشت. 
ریخت ومن تالشی برای خورد و میز دیگری روی گونه هام سرمیاشکام یکی بعد ا

پاک کردنشون نمی کردم؛ چون محار کردنشون سخت بود و این واقعیت ها مثل پتک 
روی سرم فرود میومد. با ساکت شدنش ، به سمت پنجره ی بزرگ و قدی سالن رفت و 

رشد. تو بغضم سنگینمن سرم پر شد از افکار مختلف که منشاش کلمه ی "ازدواج "بود 
مجبور بودم به این ازدواج. نه اینکه فرهاد بدقیافه باشه نه. برعکس... فرهاد عالی بود 
و از هر نظر جذاب ولی مهم عالقه بود که هیچ کدوم به هم نداشتیم و اجبار این وسط 

خواستم به کسی تحمیل بشم و در طرف دیگه دلم چقدر پررنگ بود ومن نمی
خواست اما ت پدرمو نادیده بگیرم و مسلمًا فرهادم اینو نمیخواست وصینمی
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دیگه آشنایی نداشتیم و این... خیلی اعتقادات من و فرهاد باهم جور نبود و اصال با هم
 بد بود. 

م تونستم. انگار پاهارفتم و از اون ویال فرار می کردم ولی نمیخواستم برم... باید میمی
ی کوچکمو از کولم درآوردم و با دیدن حس نداشت. آینه به زمین قفل شده بود و تنم

های خشک شدم، بغضم تجدید شد. به سختی دستمو به دسته رنگ و لبصورت بی
ی کاناپه گرفتم و از جام پاشدم. کولم رو روی دوش انداختم و کشون کشون به سمت 

 ” کجا؟!“در ورودی رفتم که صداش به گوشم رسید: 
زدم. خیلی وقت بود به جز دیبا کسی اینو نپرسیده بود... کجا؟! چقدر غریب پوزخند 

 بود این کلمه که مثال برای یکی مهم باشه من کجا میرم یا چرا میرم... 
 “میرم آپارتمانم. ”-

کنم شک بزرگی بهت گیرم چون درک میاالن جلوتو نمی“شنیدم: صدای قدماشو می
ت داری ولی بعدًا باید تکلیف هردومون مشخص بشه. وارد شده و نیاز به کمی استراح

“ 
جوابی ندادم. یعنی چیزی نداشتم که بگم. فقط سکوت کردم تا هرچه زودتر از اون ویال 

 فرار کنم. 
با این برو. ماشینت تو کوه جا موند. بعدا میری “سوییچ ماشینشو جلو صورتم گرفت: 

 “میاریش. 
پس اگر میشه خودت منو “شد، عقب بزنم: میسعی کردم بغضمو، که مانع حرف زدنم 

 “برسون نمیخوام امانتی پیشم باشه. 
تفاوت به جلو خیره بودم که جلوتر ازمن راه افتاد سنگینی نگاهشو حس می کردم و بی

 و از سالن بیرون رفت. نفس عمیقی کشیدم و دنبالش رفتم. 
این فراری، که شب تولد  پس“با دیدن فراری قرمز جلوی ورودی با خودم زمزمه کردم: 

 ”مینا، جلوی ورودی پارک بود، مال فرهاد بوده...
 نگاهی بهمآهی کشیدم و به سمت عقب رفتم و نشستم که با اخم، از توی آینه نیم

 انداخت و حرکت کرد و من آدرس رو بهش دادم. 
 حرکت نرم ماشین باعث شد چشمامو ببندم و سعی کنم افکار تو سرمو مرتب کنم؛ تا

 بتونم سرفرصت به همشون فکر کنم و نتیجه بگیرم. 
سال، این همه اتفاق، پشت سرهم، برام خیلی غیر قابل تحمل بود. بعداز یک

تونستم هضم کنم که این جوری تمام مسیر زندگیم عوض میشه و آرزو می کردم نمی
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به  شناخت؛ چون اینجوری هیچ کدوم محکوم نبودیمکه ای کاش هرگز فرهاد منو نمی
کردیم نه با نفرت... ازدواج اجباری  و تحمیل شدن به هم. هرکدوم باعشق ازدواج می

درسته من از فرهاد نفرتی نداشتم ولی خب حسی هم بهش نداشتم که بخوام از 
ازدواج باهاش خوشحال باشم. همیشه فکر می کردم زندگیم باعشق شروع میشه نه با 

 اجبار... 
سختی تکون دادم و صاف نشستم. در روکه باز کردم گفت: با توقف ماشین پلکامو به 

 “فعال نمیخوام کسی بفهمه من و تو نسبتی با هم داریم. “
باشه... “به سختی اشک مزاحمی که تو چشمام حلقه شده بود رو کنترل کردم: 

 “خداحافظ. 
وقتی تو بالکن ایستادم، دیگه نتونستم جلوی ریزش اشکامو بگیرم و هق هقم، سکوت 

چرا بابا؟! چرا با من “حال روی صندلی افتاد: سرد بالکن رو پرکرد و جسمم تقریبا بی
اینکار رو کردی؟! چرا کاری کردی احساس خفت کنم و منو به کسی تحمیل کردی که 

بهم حسی نداره؟! چرا نذاشتی حداقل زندگیمو باعشق شروع کنم؟! مگه من خودم عقل 
با؟! من نمیخوام این اجبار رو میفهمی بابا نداشتم که جای من تصمیم گرفتی با

 “نمیخوااااااام. 
صورتمو با دستام پوشوندم و از ته دل هق زدم و وقتی صدای تلفن برای سومین بار 

 ”الو... یاسی... الو... ؟“بلند شد، به ناچار وارد هال شدم و به سمتش رفتم: 
چی شده دیبا؟ یا امام حسین “زده گفت: صدای بلند زدم زیر گریه که دیبا وحشتبا 

 ”دختر چت شده؟
 “د... یبا... بیا... اینجا. “تونستم حرف برنم. فقط بریده بریده گفتم: نمی

با افتادن گوشی از دستم، چشمام سیاهی رفت و تازه یادم اومد ازصبح هیچی نخوردم 
 . و حاال ساعت شیش عصر بود

روی مبل افتادم. از همه ی دنیا دلگیر بودم. از خودم، از بابا، از مامان، از عمو، از همه 
دلگیر بودم که منو وادار به این اجبار کرده بودن و تحمیلم کرده بودن. انگار من یه بچه 

 تونم خوب رو از بد تشخیص بدم. گیری ندارم و نمیی سه سالم که حق تصمیم
فون باعث شد از جام بلند بشم و به سمتش برم. در رو زدم و صدای ممتد زنگ آی

برگشتم روی مبل که دیبا دستپاچه باالی سرم ایستاد و با دیدنم، انگار فهمید حالم بده. 
به سرعت کیفشو روی مبل انداخت و به آشپزخونه رفت و با آوردن یک لیوان آب قند 

ت که دراز بکشم. چقدر به این کنارم نشست. آب قند رو به خوردم داد و ازم خواس
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بخشی که بهم داد باعث شد باخیال راحت چشمام رو خواب نیاز داشتم. قرص آرام
 ببندم و بخوابم.... 

صدای بهم خوردن ظرفا از آشپزخونه باعث شد چشمامو باز کنم. نگاهم به ساعت افتاد؛ 
 نه و نیم شب بود. 

شپزخونه مشغول شستن ظرفاست و بوی سرمو آروم بلند کردم و دیبا رو دیدم که تو آ
رفت. خوب قرمه سبزی فضای خونه رو پر کرده بود و دل من از گرسنگی مالش می

 تونستم محار کنم. سعی کردم روی مبل بنشینم ولی لرزش دستام رو نمی
دیبا لحظه ای برگشت و با دیدنم، با لبخند، یه فنجون قهوه ریخت و به سمتم اومد. 

  ”عزیزدلم تو که منو نصف عمر کردی!“تم داد و آروم پیشونیمو بوسید: فنجون رو به دس
کنارم نشست. چقدر ازخدا ممنون بودم که دیبا رو بهم داده بود وگرنه مطمئنا توی این 

مردم. قهوه رو تو سکوت خوردم. دیبا بازومو گرفت و با هم به آشپزخونه تنهایی می
پشتش و دیبا غذا کشید و جلوم گذاشت و  رفتیم. میز چیده شده و حاضربود. نشستم

 خودشم جلوم نشست. 
غذا رو با اشتها خوردم و انرژی تحلیل رفتم کامل بهم برگشت و چشمام از هم باز شد. 

 با تمام قدرشناسی و محبتم بهش نگاه کردم: 
 “خیلی دوستت دارم دیبا... اگر تو نبودی نمیدونم چه بالیی سرم میومد. ”-

 “وظیفم بود آبجی خوشگلم. “یشگیش بهم لبخند زد: با مهربونی هم
اجازه نداد ظرفا رو بشورم و خودش شست. منم روی مبل استراحت کردم و بعد از 

 ”میخوای حرف بزنیم؟“شستنشون گفت: 
رنگی سر تکون دادم. با هم به بالکن رفتیم و اینو با احتیاط پرسید و من با لبخند کم

 روبه روی هم نشستیم. 
اتفاقات رو براش تعریف کردم و اون مثل همیشه با دقت گوش داد و در آخر تمام 

نیم توببین یاسی... تقدیر و سرنوشت هرکس یه جوری نوشته شده و ما نمی“گفت: 
تغییرش بدیم. منو نگاه کن... من اصال قصد نداشتم به این زودی عروسی کنم ولی 

کنم. منم به مهراد عالقه نداشتم  خواست و منم نتونستم مخالفتبینی که خدا میمی
مند میشم و مهرش به دلم کم دارم بهش عالقهو عشقی وجود نداشت ولی حاال کم

افتاده. بارها بهت گفتم که عشق بعد از ازدواج هم به وجود میاد و به نظر من خیلی 
 ”هم بهتره پس تو چرا انقدر بیخودی خودتو عذاب میدی؟
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م با این کارش، منو به فرهاد تحمیل کرده. میدونی این اما دیبا پدر“با بغض گفتم: 
 ”یعنی چی؟
فقط پدر تو نبوده که تو رو تحمیل کرده. عموتم فرهاد رو به تو تحمیل “نگاهم کرد: 

بینی که اینجوری بی حساب میشید چون اگر کرده. اگر اینجوری به قضیه نگاه کنی می
بعد ازدواجتون خیلی زود به هم تو یه اجباری، فرهادم یک اجباره. من مطمئنم 

 “دیگه میشید. مند میشید و عاشق همعالقه
پوزخند تلخم، باعث شد سکوت سهمگینی بینمون ایجاد بشه. سعی کردم بحث رو 

 ”بگو ببینم تو چیکارکردی؟“عوض کنم: 
هیچی! با هم رفتیم یکم خرید کردیم و بعدم ناهار بردم “دیبا لبخند عمیقی زد: 

 “عد رسوندم خونه. رستوران و ب
 ”چی بهت گفت؟”-

 “خصوصیه. “چشمکی زد: 
خیلی بدجنسی که “ای غمامو یادم رفت و نیشگونی از بازوش گرفتم : برای لحظه

 “نمیگی. 
 “شب پیشت میمونم؛ نمیخوام تنها باشی. “خندید و گفت: 

 بهش لبخند زدم و تشکر کردم. 
*** 

ال جایی نرفتم. ازصبح بارون هم میومد و روز شنبه رو تمامًا تو خونه گذروندم و اص
زد. تمام روز رو فکر کردم و به خودم فهموندم که باید سرنوشتم رو مدام رعد و برق می

 ای هم جز این نداشتم. قبول کنم و باهاش کنار بیام و چاره
به قول دیبا، اگر من به فرهاد تحمیل شده بودم، اون هم به من تحمیل شده بود و 

مقصر نه من بودم و نه اون. مقصر هردوی پدرامون بودن، که بدون لحظه این وسط 
ای فکر، مارو به نام هم زده بودن و با ذکر کردن توی وصیتاشون، مهر تائید هم زده 

بودن و ما رو تو عمل انجام شده قرار داده بودن. هیچ کاری از دست هیچ کدوممون 
حق هیچگونه اعتراضی هم نداشتیم؛  برنمیومد و مجبور به تحمل این مسئله بودیم.

چون هرچی باشه اونا پدرامون بودن و احترامشون واجب بود و حتی االن هم که 
 شد حرمتشون رو زیر پاگذاشت و روحشونو در عذاب. مرده بودن نمی

بارسیدن روز یکشنبه، چون گوشیم تو کوه شکسته بود، یکی خریدم و یه سری به دیبا 
خواست و من اسم عقدش بود و مدام نگران بود و ازم کمک میزدم که در تکاپوی مر
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نهایت سعیمو براش می کردم تا همه چیز بر وفق مرادش باشه و  با دیدن ذوق و شوق 
زدم. تنها شدم و لبخند میتنها رفیقم، که برام مثل خواهر میموند، منم خوشحال می

 ی فرهاد... تشویشم برای عصر بود و دیدن دوباره
اه رفتن نگاتاق دیبا، روی تخت، دراز کشیدم و به عقربه های ساعت که دنبال هم میتو 

کردم. به این فکر کردم که عمو چه مظلومانه مرده. تو غربت و این واقعا سخت بود. 
اون تا حدی پدرمو دوست داشت که باشنیدن خبر فوتش اون هم درجا تموم کرد. من 

خیال می کردم منو فراموش کردن و از عمد به چقدر در موردش اشتباه می کردم که 
مراسم تدفین پدر و مادرم نیومدن. چقدر ازشون نفرت داشتم ولی حاال... تمام فکرام 

کشیدم و از عمو طلب بخشش داشتم و برای عوض شده بود. از خودم خجالت می
 آمرزش هر سه نفرشون دعا می کردم. 

زعقربه ها گرفتم و بهش نگاه کردم که به سمت با باز شدن در اتاق توسط دیبا، نگاهمو ا
 کمدش رفت و مشغول حاضر شدن شد. 

 “چرا پا نمیشی بری یاسی؟ کالست دیرمیشه ها. ”-
 ”میشه نرم؟“غلتی زدم و نشستم: 

عزیزدلم؛ توکه تا “مظلوم بهش نگاه کردم که به سمتم برگشت و با لبخند گفت: 
تونی؟ حتی اگر دیگه به این کالس نری، از فرهاد فرار کنی میتونی آخرعمرت نمی

همیشه فرهاد تو سرنوشتت هست؛ توی این حکم، تو به حبس ابد محکومی؛ پس... 
بهتره کالساتو ازدست ندی و بچه های کالس رو مشکوک نکنی. سعی کن مثل همیشه 

 “کنم. تفاوت باشی. منم قول میدم بقیه ی جلسات رو همراهیت عادی و بی
شین بیا ب“حق با دیبا بود. بلند شدم و سر و وضعمو مرتب کردم. دیبا دستمو گرفت: 

 “روحی دربیاد. یکم آرایشت کنم صورتت از این بی
بدون اعتراض نشستم و گذاشتم دیبا هرکاری میخواد بکنه. شال سفیدمو، که براثر 

شگل سبز و سفیدش گردگیری سالن کثیف شده بود، از رو سرم برداشت و روسری خو
 “اینو بپوش. “رو بهم داد: 

یلی باور کن خ“باپوشیدنش، توی آینه به خودم نگاه کردم و لبخند زدم که دیبا گفت: 
 “زود دل فرهاد رو میبری. تو خیلی جذاب وزیبایی یاسی. 

 کیفمو برداشتم و ازش خداحافظی کردم... 
با ورودم تمام سرها به سمتم “د. بفرمایی“تقه ای به در زدم و صداشو شنیدم که گفت: 

 “خانوم راد، یک ربع ساعت تاخیر داشتید. “برگشت و چشمای فرهاد تنگ شد : 
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دفعه ی اوله که دیر میشه. امروزم “سعی کردم عادی باشم و برای توجیه تاخیرم گفتم: 
 ” توی ترافیک موندم

 ”تونم بشینم؟می“توجه گفتم: سپس بی
من در آخرین قسمت کالس و آخرین نفر نشستم  سرشو بدون حرف تکون داد و

وسعی کردم مطالبی که عقب مونده بودم رو هم برای خودم و هم برای دیبا یادداشت 
 کنم. 

ازمون خواست نوبتی پشت پیانو بشینیم و قطعه ای بنوازیم که من آخرین نفر بودم 
زنم نم و بکه ساعت کالس تموم شد و من خوشحال شدم که مجبور نبودم کنارش بشی

 “خانوم راد شما بمونید، بزنید بعد برید. “که با شنیدن حرفش تمام بدنم یخ کرد: 
خیال، هرکدوم خداحافظی خواستم اعتراض کنم که از کالس خارج شد و بچه ها هم بی

کردن و رفتن. دستام دوباره شروع کردن به لرزیدن و استرس به جونم افتاد. آخرین 
 و من پنجره رو باز کردم تا هوای تازه رو نفس بکشم...  نفرم ازکالس بیرون رفت

 “بیا. “وارد شد و بدون نگاه به پیانو اشاره کرد: 
 ... نشستمجلو رفتم و اون نشست پشتش و مسلمًا منم مثل بقیه باید کنارش می

 خوردم ولی چاره ای نبود. رفت و تلوتلو میپاهام جلو نمی
 بوی محشرعطرش، تو تمام وجودم پیچید. کنارش نشستم و در وهله ی اول، 

 “بزن. “به کالویه ها اشاره کرد: 
دست لرزونمو آوردم باال و سعی کردم با چند نفس عمیق، استرسمو کم کنم. چشمامو 
بستم و به خودم تلقین کردم که تنهام و هیچ کسی کنارم نیست. دستم روی شاسی 

 فتم "من تنهام... کسی کنارم نیست"... گکرد و مدام به خودم میها، ماهرانه حرکت می
ده دقیقه زدم و بعد آروم دستام از حرکت ایستاد و وقتی چشمام باز شد، کنارم نبود و 

پشت به من روبه روی پنجره ایستاده بود. تعجب کردم که کی از کنارم رفته بود که 
 متوجه ی رفتنش نشده بودم. 

 “تونی بری. خوب بود... می”-
م فردا برای عقد دوستت میا“رفتم و وسایلمو داخلش گذاشتم که گفت:  به سمت کیفم

 “دنبالت. 
  ”خواستید کسی نسبت ما باهم رو بفهمه؟!برای چی؟ شما که نمی“باتعجب گفتم: 

انتطار داری باور کنم دیبا خانوم، که مثل خواهر واست “برگشت و باپوزخند گفت: 
 ” عزیزه، نمیدونه که من پسرعموتم؟!
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خب ممکنه بچه های کالس بیان “و گاز گرفتم و سرمو انداختم پایین و گفتم: لبم
 ”وقت...اون

 “میدونم که جز من، کسی ازافراد کالس رو دعوت نکرده. “حرفمو قطع کرد: 
تونستم مخالفت کنم، برای همینم فقط سر تکون دادم و با گفتن دیگه نمی

 "بااجازه"تقریبا از کالس فرار کردم. 
 به سمت بهشت زهرا روندم.  مستقیم

 “دلم براتون تنگ شده بود. “گالب رو ریختم و نفس عمیقی کشیدم: 
 های قبر پدرم کشیدم: دستمو روی نوشته

 *احسان راد*
 های قبر مامان: لبخندی روی لبم نشست و بعد روی نوشته

 *یکتا مولوی زاده*
توی دنیا بود و چقدر قشنگ  چقدر اسم هردوتاشون زیبا بود... به نظرم زیباترین اسم

که هر جایی که اسم من بود، اسم این دو نفرم بود. تا موقع مرگم که روی سنگ قبرم 
 نویسن: می

 *یاسمن راد فرزند احسان راد*
ولی اون موقع اسم مامانم نیست. لبخند تلخی زدم و یکی از خرماهای تی جعبه رو تو 

 گل“دم که پسر بچه ای روی شونه ام زد: دهنم گذاشتم و آروم روی قبرهاشون رو بوسی
 ”میخوای؟

حرف تمام گل ها رو ازش خریدم و بهش پول دادم به پاهای سیاهش نگاه کردم و بی
که باخوشحالی زود ازم دور شد و شاید باخودش گفت "نکنه پشیمون بشه پس بهتره 

 بازم“م بلند شدم: زودتر برم". خنده ی ریزی کردم و گلها رو روی هر دو قبر ریختم و ازجا
 “میام دیدنتون. 

ازبهشت زهرا که بیرون اومدم، حس کردم دلم کمی آرامش گرفته و لبخندی روی لبم 
 نشست. 

*** 
روز دوشنبه ازصبح به ویالی دیبا اومدم و تو کارها کمکشون کردم. ساعت دوازده که 

 دن غذا، رفتم حموم ودیبا رو به آرایشگاه بردن، منم به آپارتمانم برگشتم و بعد از خور
 مشغول حاضرشدن شدم. 
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چه خوب بود اگر حاال با “جلوی آینه چرخی زدم و خودمو نگاه کردم و آه کشیدم: 
 ” رفتم اما افسوس!مادرم به این جشن می

سعی کردم افکارمو از چیزای غمگین آزاد کنم و یه امشب رو به خاطر بهترین دوستم 
 خراب نکنم و شاد باشم. 

گ آپارتمان، نشون داد فرهاد اومده. باز استرس تو وجودم پیچید. سعی صدای زن
 ”کیه؟“کردم خونسردیمو حفظ کنم : 

 ”فکر کنم این آیفون تصویریه و نیازی نیست بگم من کی ام...”-
 “منتظرم. دیر نشه. “باحرص ناخنمو جویدم که گفت: 

ن عطر به تمام بدنم و آیفون رو کوبیدم روی دستگاه و به اتاقم برگشتم. بعد از زد
پوشیدن شال و پالتوم از خونه خارج شدم. موهام ، که یه وری توی صورتم ریخته 

کرد و سفت شده بود و هر چقدر زیر شال هلشون بودم، به خاطر تافت حرکت نمی
 گشتن سرجاشون. دادم، برمیمی

 تو ماشین نشسته بود و با انگشتاش روی فرمون ضرب گرفته بود. 
سمت در عقب رفتم که در جلو محکم باز شد و گوشه اش به پهلوم خورد و از درد به 

مگه من راننده ی توام که برای من میری عقب “چشمام سیاهی رفت و اون فریاد زد: 
 ”میشینی؟

دید. واسه تونستم از زور درد حرف بزنم و اون توی تاریکی چیزیو ازصورتم نمینمی
با دیدن صورت جمع شده ی من از درد و دستم روی  همینم باعصبانیت پیاده شد و

 ”چی شده؟“پهلوم انگار متوجه شد و سریع به سمتم اومد: 
اشک توی چشمام جمع شده بود و من مدام باهاش سرجنگ داشتم که مبادا از 

 ی خودخواه بشکنه. چشمم بیفته و غرورمو جلوی این پسره
رو پهلوم کشید و خواست پالتومو کنار  وقتی دید جوابشو نمیدم، با کالفگی دستمو از

 “ولم کن به من دست نزن. “بزنه که به شدت خودمو کشیدم کنار: 
میخوام جایی که خورده به در ببینم کاریت ندارم بیا. شاید نیاز به “عصبی جلوتر اومد: 
 “پزشک داشته باشه. 

نمیبریم خودم میخوام برم جشن... “سعی کردم دردمو نادیده بگیرم و صاف ایستادم: 
 ”برم؟

حرف به سمت ماشین رفت و منم به ناچار جلو نشستم و اخماشو در هم کشید و بی
 سعی کردم دردمو بروز ندم. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پیانو

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 8 

 

تارسیدن به ویالی دیبا فقط تنها حرفی که زدم دادن آدرس بود و بعد چشمامو بستم 
 تا بفهمه تمایلی به شنیدن حرفاش ندارم. 

رسیدیم، زودتر از اون از ماشین پیاده شدم و به حالت دو به سمت ورودی وقتی 
دویدم و با ورودم به سالن، چند لحظه ایستادم و سعی کردم جوری نفس عمیق بکشم 

که به پهلوم فشار نیاد. دردش کمی بهتر شده بود ولی مطمئن بودم که کبودی بزرگی 
 روش افتاده. 

داد چقدر از بابت این عقد عمیقش، که نشون می مهتاب خانوم بادیدنم، با لبخند
 خوشحاله، بغلم کرد: 

 “خوش اومدی دخترم... انشاالله مراسم عروسی خودت. ”-
با شرم گونشو بوسیدم و تشکر کردم. بعد از اون به سمت اتاق پرو رفتم و پالتو و شالم 

نگ، چشمامو لحظه رو کنار گذاشتم و لباسمو آروم دادم باال و بادیدن دایره ی مشکی ر
ای بستم. به اندازه ی کف دستم کبود شده بود و جرئت نداشتم دستمو سمتش ببرم. 

 کرد و حتی موقع راه رفتنم هم حس می کردم نفسم بند میاد. خیلی درد می
دراتاق پرو زده شد و من صاف ایستادم و موهامو مرتب کردم که درباز شد و چهره ی 

  غضبناک و عصبی فرهاد پیدا.
انتظار دیدن اون رو نداشتم. واسه ی همین دهنم نیمه باز مونده بود که در رو بست و 

 جلو اومد: 
 “خیلی بچه ای. ”-

ببین “حس کردم خون در رگهایم منجمد شد و حرارت بدنم باال رفت. باعصبانیت گفتم: 
 “دارم. مواظب حرف زدنت باش. وقتی هیچی نمیگم حرمتتو نگه می

 ز جلو اومد: پوزخند زد و با
فهمیدی منی که اینجا غریب حرمت؟! تو اصال میفهمی حرمت یعنی چی؟! اگر می-

 “کردی و زودتر بیای باال... میگم بچه ای بدت نیاد. بودم رو دم در ول نمی
خواستم اون متوجه ی شاید حق با اون بود ولی درد پهلوم امونمو بریده بود و نمی

 ویدم که چهره مو نبینه. دردم بشه. برای همین زودتر د
 اخم کردم: 

 “تونم بگم. مجبور بودم. نپرس چرا که نمی”-
 پوزخندی زد: 

 “چراشو خودم میدونم. چون بچه ای هنوز نمیفهمی رفتارت باید چطوری باشه. ”-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پیانو

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 9 

 

 باخشم جلوتر رفتم و االن روبه روش بودم. فریاد زدم: 
لی همین بچه ای که تو بهش میگی باشه من بچه ام. اصال یه نوزاد یه ماهه ام و”-

بچه،  تونست تو این شهر بزرگ، بدون هیچ گونه حمایتی یک سااااال زندگی کنه 
شد که یاسمن خیلی بزرگ شده فهمیدی حالیت میفهمی. اگر میفهمی؟ نه تو نمیمی

 “کردی. و دیگه اون بچه ی چهار ساله نیست که قبل رفتنتون باهاش بازی می
کرد. باتموم شدن حرفام خورد و با دقت بهم نگاه میم مدام چرخ مینگاهش درصورت

خیلی گستاخ شدی... سایه ی “رحم گفت: بازومو محکم گرفت که ناله ام بلند شد. بی
 “عمو باال سرت نبوده ادب از یاد بردی. 

از درد پهلو و دستم نتونستم وایسم و به ناچار نشستم روی زمین. با دیدن حرکتم اخم 
 ”چیه؟ چی شده؟“و گفت:  کرد

تونستم حرف بزنم. دستمو روی پهلوم گذاشتم و آهی دهنم خشک شده بود و نمی
کشیدم که با بهت کنارم نشست و دستش اومد سمت دستم. به اجبار قسمتی از 

 !” خدای من... “لباسمو باال داد و با دیدن کبودی باحیرت گفت: 
بذار برم ببینم ِکرم یا پودر دارن “گفت:  پوزخندی زدم که اخماش به صورتش برگشت و

 “بذاریم روش. 
 “نیازی به تو ندارم. بگو مهتاب خانوم بیاد. “به سمت در رفت که نالیدم: 

چیزی نگفت و از اتاق بیرون رفت. سعی کردم خودمو به سمت مبل بکشونم تا روش 
 بشینم. 

ه کرد و پماد رو آروم مهتاب خانوم بادستپاچگی به صورت از درد جمع شده ی من نگا
آروم باش عزیزم االن “تر روی کبودی گذاشت که آخم به هوا رفت. صبورانه زمزمه کرد: 

 “دردت خوب میشه. 
بلند شد و به سمت سرویس رفت. چند دقیقه اونجا نشستم و بعد آروم از جام بلند 

 سمتم اومد: تونستم آروم راه برم. مهتاب خانوم به شدم. دردم یکمی کم شده بود و می
 ”میخوای کمکت کنم؟”-

 لبخند محوی زدم: 
 “نه ممنون ببخشید به زحمت انداختمتون. ”-
این چه حرفیه؟ تو هم برام مثل دیبا میمونی. من برم مهمونا اومدن انگار. تو هم بیا. ”-
“ 
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سر تکون دادم و اون زود رفت. کسی توی راهرو نبود. آروم دستمو به نرده ها گرفتم و 
 دلم هزار بار فرهاد رو لعنت کردم. تو 

شناختم، به گرمی احوالپرسی کردم و به سمت ضبط بزرگ کنار سالن با مهمونایی که می
 رفتم و آهنگ شادی گذاشتم. 

 مهتاب خانوم با لبخند ازم تشکر کرد و منم بامحبت جواب لبخندشو دادم. 
 بود که کجاست. کرد. واسم مهم ندیدم و این حالمو خوب میفرهاد رو نمی

با ورود دسته ی دیگه ای ازمهمونا، متوجه حضو دختری بینشون شدم که درست مثل 
 مینا لباس پوشیده بود و آرایش فوق العاده غلیظی داشت. 

تفاوت باشم. مهتاب خانوم کارگر گرفته پوزخندی روی لبم نشست ولی سعی کردم بی
 بود و الحمدالله نیازی نبود من پذیرایی کنم. 

کم خانوما اومدن وسط و شروع کردن به رقص. منم روی مبل نشسته بودم و نگاه کم
ای نگاهمون به هم گره خورد که می کردم که فرهاد از در سالن وارد شد و لحظه

 توجه به من، به سمت گروه مردایی که کنار سالن بودن رفت. بی
زدم که همون دختره، باعشوه خیال سیبم رو گاز تفاوت پامو روی پام انداختم و بیبی

به سمت ضبط رفت و آهنگ تندی گذاشت که از سبکش مشخص بود عربیه. وسط که 
خالی شد خودش تنهایی رفت و شروع کرد به عربی رقصیدن. حرکاتش تند و زننده بود 

و بیشتر حس ت*ح*ر*ی*ک داشت. نگاهمو چرخوندم و به مردا که محو حرکاتش 
ف سری تکون دادم. ناخودآگاه نگاهم به سمت فرهاد رفت.... بودن نگاه کردم و با تاس

کرد و با بغل دستیش، که یه پسر جوون نه.... اشتباه نمی کردم. اون اصال نگاه نمی
بود، مشغول صحبت بود و اصال توجهی به اطراف و اون دختر نداشت. حرکاتش 

خوشم میومد و از که درگیر فرهنگ غرب نشده واقعا خیلی برام جالب بود و از این
 نحوه ی تربیت عمو راضی بودم. 

کردن از باتموم شدن آهنگ دختر با تعظیم کوتاهی برای کسانی که تشویقش می
پیست خارج شد و بقیه دوباره اومدن وسط. از جام بلند شدم و به آشپزخونه رفتم و 

 اونجا نشستم. 
 مدام در رفت و آمد بودن و الحق دست و پا چلفتی نبودن. کارگرا 

باصدای دست و هلهله از سالن، متوجه اومدن دیبا و مهراد شدم. با خوشحالی دستی 
 به لباسم کشیدم و ازآشپزخونه خارج شدم. 
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انگار یه فرشته جلوم ایستاده بود و آغوششو برام باز کرده بود. اشک توی چشمام حلقه 
چقدر خوشگل شدی “تو آغوشش انداختم. اشکام روی گونه هام ریخت: زد و خودمو 

 “عزیزم. 
توهم خوشگل شدی آبجی “صدای مالیمش مثل همیشه دل بی قرارمو آروم کرد: 

 “کوچیکه. 
 سرمو بلند کردم وبا احتیاط گونشو بوسیدم: 

 “امیدوارم خوشبخت بشی دیبا. ”-
 کرد: رو کردم به مهراد که بالبخند بهمون نگاه می

 “تبریک میگم آقا مهراد... جون شما و جون این آبجی دیبای من. ”-
 دستشو روی سینش گذاشت: 

 “ممنونم یاسمن خانوم... آبجی دیبای شما هم روی چشم من جا داره. ”-
 دیبا بهش لبخند زد و من از ته دلم براشون آرزوی سالمتی و خوشبختی کردم. 

به مهمونا بودن و من داشتم دنبال فرهاد  دیبا و مهراد مشغول خوش آمد گویی
 گشتم که مهتاب خانوم صدام کرد : می

 ”جانم مهتاب جون؟”-
 دستمو کشید و منو  کنار خودش نشوند و بامحبت خالصانش گفت: 

یاسی جان... من از دیبا شنیدم که پسرعموت برگشته و طبق وصیت باید ازدواج کنید ”-
رهاد بودم و به نظرم خیلی باشخصیت و خوبه و باهم... االنم مشغول صحبت با ف

خیلی هم مهربون. بهتر نیست سعی کنید مشکالتتونو باهم حل کنید؟ بهتره کدورتا رو 
کنار بذارید و سعی کنید با هم کنار بیاید وگرنه اینجوری واسه جفتتون سخت میشه... 

ندگی بیای. حتی توی ز تر مواقع کوتاهببین یاسی، تو زنی و در برابر مرد، تو باید بیش
شخصیتم که افتادی، این تویی که باید سعی کنی مردتو آروم کنی، نه اینکه باغرور و 
لجبازی زندگیتو از هم بپاشی. خوب به حرفام گوش کن. اگر بخوای مدام با شوهرت 

کشید. زن مسلمًا روحیش دعوا داشته باشی، هردوتونفبه خصوص تو، عذاب می
خوره. بهتره نذاری حرمتا بین تو و فرهاد ره و زودتر ضربه مینسبت به مرد حساس ت

 “شکسته بشه. اگر حرمتا از بین بره یه رابطه دیگه درست نمیشه. 
 نقص بود و منو تو فکر فرو برد که دستمو گرفت: حرفای مهتاب خانوم، مثل همیشه بی

 ن سرما چرا رفته توبه حرفام فکر کن اما بعدًا، االن پاشو برو ببین پسرعموت تو ای”-
 ” بالکن وایساده!
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باتعجب بلند شدم و به سمت بالکن رفتم. با باز شدن در، سوز سردی به بدنم خورد و 
واقعا بدنمو لرزوند. با نگرانی به فرهاد که با اون لباس نازک ایستاده بود و به آسمون 

دونستم چی باید صداش بزنم... احمقانه خیره شده بود، نگاه کردم و جلو رفتم. نمی
کشیدم و بود نه؟ پسرعموم بود و من از بردن اسمش بدون فامیلی خجالت می

 دونستم باید چی بگم که صداش به گوشم رسید: نمی
 ”اسمم یادت رفته؟”-

 لبمو گزیدم که به سمتم برگشت و چشماشو تنگ کرد: 
 ”برای چی اومدی اینجا؟”-
 “سرده... بیا بریم داخل. ”-

 پوزخندش اعصابمو متشنج کرد: 
مگه مهمه برات؟ از وقتی اومدیم که رفتارت مثل غریبه ها بوده حاال چی شده سرما ”-

 ” خوردن من برات مهم شده؟!
 پشتمو بهش کردم تا برم که داد زد: 

 “وایسا یاس. ”-
زدن واون سه تا هم پدر نفر تو دنیا منو یاس صدا می درجام میخکوب موندم. فقط سه

و مادر و عمو بودن ولی حاال این فرهاد بود که داشت منو با این اسم خاص صدا 
تونستم برم؟ انگار پاهام به زمین کرد. تمام وجودم رعشه گرفته بود و دیگه مگه میمی

 میخ شد و من تالشی برای جدا شدنش نکردم. 
  برد.شخص بود که درست پشت سرمه و این حرارت بدنمو باال میازصدای نفساش م

 ”چرا از من بدت میاد؟”-
 چشمامو بستم و سعی کردم بغضمو سرکوب کنم: 

 “خوریم. بهتره... بذاریمش برای بعد. اینجا سرده... دوتاییمون سرما می”-
کوب بازومو گرفت و برم گردوند. خم شد روی صورتم و من از دیدن اخماش سنگ 

 کردم: 
تو مجبوری بامن کناربیای. میفهمی؟! اجباریه که با من ازدواج کنی، همونطور که برای ”-

 “من یه اجباره. پس سعی کن خودتو با شرایطت وفق بدی. 
بعدم بازومو گرفت و باخودش به سالن کشوند و من هنگ حرفا و رفتارش، بدون 

 شدم. اعتراض دنبالش کشیده می
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دلی نشوندم و خودشم نزدیکم نشست و من سعی کردم اصال بهش یه گوشه، روی صن
 نگاه نکنم. 

دیبا و مهراد رفتن وسط تا رقص دونفره داشته باشن. لبخند عمیقی زدم و براشون کف 
 زدم که صداش به گوشم رسید: 

 ”چراخطبه عقد نخوندن؟”-
 به آرومی گفتم: 

 “قبل ورودشون به خونه رفتن محضر و بعد اومدن. ”-
رفی نزد و من با اشتیاق داشتم تکون خوردن بهترین دوستمو توآغوش همسرش ح

 نگاه می کردم که بهم اشاره کرده برم جلو. 
خواستم جمع دونفره شونو خراب کنم که یکی بازومو داشتم بالبخند رد می کردم. نمی

گرفت و دنبال خودش برد به پیست و چراغها کم نور شد و دست یک نفر دور کمرم 
لقه شد. دستای من که رو شونه های مردونش نشست و چهره ی جدی فرهاد رو ح

کرد حس دیدم و دلم لرزید. چرا این کار رو کرد؟ چرا منو برای رقص آورد؟ چرا سعی می
 دونستم ازمن خوشش نمیاد. تنفرش رو نسبت به من بروز نده درحالیکه خودم می

د که بالبخند بهم چشمک زد و من نگاهمو چرخوندم وچشمام به چشمای دیبا افتا
فهمیدم هدفش ازاین رقص چی لبخند محوی زدم و سریع جمعش کردم. واقعا نمی

 بود و همین گیجم کرده بود. 
سرمو کمی بلند کردم و بهش نگاه کردم که اون هم زل زد تو چشمای من و آروم تکونم 

 م. دونستم باید چی بگداد. زبونم انگار الل شده بود و نمیمی
 کمرمو کمی فشار داد : 

 ”دردت بهتره؟”-
درسته صداش جدی بود و مالیمتی نداشت، درسته مهربون نپرسیده بود و فقط از 

 روی عذاب وجدان بود، ولی چقدر به این دو کلمه بعد این یک سال به دلم نشست. 
 “بله خیلی بهتره. ممنون. ”-

نزد و فقط بهم خیره موند که من از خجالت سرمو انداختم پایین و دعا کردم حرفی 
 هرچه زودتر این آهنگ و این رقص تموم بشه. 

های سالن چند دقیقه بعد، بین شلوغی جمعیت، آهنگ به اتمام رسید و تمام چراغ
 روشن شد و من زود دستمو از دستش کشیدم و به سمت دیبا رفتم. 

 رخودش نشوند: دستمو گرفت و کنا
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رقصید؟ دختر اون خیلی چراینجوری میکنی یاسی؟ ندیدی چقدر قشنگ باهات می”-
 ”عالیه. از همه لحاظ. چرا اینجوری ازش دوری میکنی؟

 “اون حق نداره پا تو حریم من بذاره دیبا. این یکسال نبوده االنم نمیخوام که باشه. ”-
ال. اون دنبالت بوده یاسی بفهم. اون برات توضیح داد که چرا نبوده این یکس”-

خواسته پیدات کنه ولی خب توی این شهر بزرگ خیلی سخته بخوای یکی رو بایه می
گردنبند پیدا کنی. اون داره با این قضیه کنار میاد ولی تو داری بارفتارات اینو مدام 

خدا  بهش یادآوری میکنی که قراره باهم به اجبار ازدواج کنید. نکن این کارا رو به
 “اینجوری واسه خودت سخت میشه. 

 “تونم باهاش گرم بگیرم چون عالقه ای بهش ندارم. تونم دیبا باورکن. نمینمی”-
وقتی باهم ازدواج کنید عالقه خودش به وجود میاد ؛ این هزاربار. فقط باید به ”-

 “هردوتون فرصت بدی تا خودتونو امتحان کنید. 
 نیمه کار موند:  با اومدن مهتاب خانوم حرفامون

 ”بچه ها کیک رو بیاریم؟”-
دیبا با لبخند تائید کرد و من نگاهمو تو سالن چرخوندم و با دیدن مهراد و فرهاد که 
مشغول صحبت بودن ناخودآگاه لبخند رو لبم نشست و برای کمک به مهتاب خانوم 

 به سمتش رفتم. 
 بعد از مراسم کیک خورون، میز شامم چیده و حاضر بود. 

همه به سمت میز رفتن و من متوجه شدم همون دختره که رقص عربی کرد، به سمت 
فرهاد میره که پشت پنجره ایستاده بود. تو دست دختر یک ظرف غذا بود. حس کردم 

لرزه. به سختی خودمو به آشپزخونه رسوندم تا از اونجا هم ببینم چیکار دستام می
فکر کنه واسم مهمه که از یه دختر غذا کنن و هم تو دیدرس  فرهاد نباشم تا می
 گیره. می

دختره یکم باهاش حرف زد و عشوه ریخت اما فرهاد حتی نیم نگاهی هم بهش 
ننداخت و من واقعا تعجب کرده بودم. خب دختره زیبا بود و با پوشیدن اون لباس 

 واقعا ت*ح*ر*ی*ک کننده شده بود ولی فرهاد... 
خم یه چیزی گفت وازکنارش رفت. نمیدونم چرا ولی ظرف غذاشو پس زد و دختر با ا

خوشحال شدم و لبخندی روی لبم نشست که مهتاب خانوم وارد آشپزخونه شد و با 
 دیدن من گفت: 
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عزیزم چرا اینجا وایسادی؟ برو دوتا ظرف شام بردار برید با فرهاد بخورید. انگار روش ”-
 “م توی اتاقن برو عزیزم. نمیشه سرمیز بشینه غریبی میکنه. دیبا و مهراد ه

به ناچار سر تکون دادم. به سمت سالن رفتم و دوتا غذا کشیدم. نگاهم به دختره افتاد 
کرد و تو دلم خندم گرفت که منتظره ببینه فرهاد منو هم مثل اون پس که بهم نگاه می

زد چقدر جلوی میزنه یانه. ولی بعدش لبخند روی لبم ماسید. اگر مثل اون پسم می
 تونستم نَرم چون دستور مهتاب خانوم بود. شدم! ولی نمیاین دختره ضایع می

به ناچار زیرلب "بسم الله"گفتم و رفتم نزدیکش که متوجه حضورم شد و من سریع 
 “میشه بیای غذا بخوری؟ اگرم روت نمیشه میریم توی یکی ازاین اتاقا. “گفتم: 

خوام و من اینجا از خجالت آب بشم که نگاهم کرد و من مدام منتظر بودم بگه نه نمی
 صداش به گوشم رسید: 

 “باشه بریم. ”-
 ”چیه؟“باحیرت نگاهش کردم که گفت: 
 سعی کردم جلو تعجبمو بگیرم: 

 ” خواستی چرا از اون دختره نگرفتی؟!توکه غذا می”-
 ” پس داشتی مارو دید میزدی!”-

شد درستش کنم که حس کردم واااای چقدر احمقانه خودمو لو دادم! دیگه هم نمی
کمی لبش کج شد و رد لبخند رو لبش افتاد که سریع انگشتشو روی لبش کشید و 

 “بهتره بریم گرسنمه. “جدی گفت: 
 حرف جلوتر راه افتادم و دیگه حتی نگاه نکردم عکس العمل دختره رو ببینم. بی
احتیاط در اتاق رو باز کردم و وارد شدم. ظرف ها رو روی میِز جلو مبل ها گذاشتم و با 

 نشستم که اون هم مقابلم نشست و بهم نگاه کرد: 
 ”داری حرص میخوری نه؟”-

 ابرومو باال دادم: 
 ”واسه چی؟”-
 “کردی. واسه اینکه سوتی دادی و من فهمیدم تو داشتی مارو نگاه می”-

 د باشم و پوزخند مسخره شو نادیده بگیرم: سعی کردم خونسر
گفتم. خب شما هم فکرت اشتباهه... من توی سالن داشتم به مهمونا خوش آمد می”-

 “تو همون سالن بودید. درضمن برام مهم نیست که وایسم و به شما نگاه کنم. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پیانو

R o m a n s a r a . o r g 

 

7 6 

 

توجه ظرف غذامو برداشتم و مشغول خوردن سنگینی نگاهشو حس می کردم ولی بی
که اون هم باپوزخند ظرفشو برداشت. ته دلم ازجوابی که بهش داده بودم غرق شدم 

 لذت بود و شام کلی بهم مزه داد. 
 وقتی تموم کردم ازجام بلندشدم: 

 “من میرم تو هم وقتی خوردی بیا. ”-
و بار پسرا وسط رسریع از اتاق بیرون اومدم که دوباره پایکوبی و رقص شروع شد و این

زدن و حسابی شلوغ کرده بودن. ودن و دخترا هم کلی براشون دست میشلوغ کرده ب
 همه جوون و شاد بود. مشخص بود ازدوستای مهرادن که این

لبخند زدم و منم کنار بقیه مشغول تماشا شدم که همون دختره اومد کنارم و با پوزخند 
 ”خوش گذشت؟“گفت: 

 ”چی؟“تفاوت گفتم: بی
 “خان. ه*م*خ*و*ا*ب*ی با فرهاد ”-

چشمام تا آخر ازهم باز شد و با دهن باز نگاهش کردم که معنی حرفشو توی ذهنم 
دختره ی بیشعور فکر کردی همه مثل خودت “حالجی کنم و بعد باعصبانیت گفتم: 

 ”کثیفن؟
نکنه انتظار داری باورکنم فقط باهم شام خوردید. “ای عصبی بشه گفت: بدون اینکه ذره

“ 
 کردم از سرم گرما وعصبانیت مثل آتیش بیرون میزنه: پوزخند زد و من حس 

واسم هیچ اهمیتی نداره که تو چه فکری میکنی بیشعور. اون پسرعموی منه ”-
 ”فهمیدی؟

حرف ازم دور شد و من دستامو نگاهش رنگ تعجب گرفت وکمی که نگاهم کرد، بی
 مشت کردم و آرزو کردم کاش هرچی زودتر این جشن تموم بشه. 

آشپزخونه رفتم و همونجا نشستم تا زمانی که ضبط خاموش شد و مشخص شد به 
مهمونا باالخره قصد رفتن کردن. ازجام بلند شدم و به اتاق پرو رفتم و سریع پالتو و 

شالمو تنم کردم و از اتاق خارج شدم. دیبا با خستگی روی مبل نشسته بود و مهراد کنار 
 فرهاد ایستاده بود. 

 تم: کنار دیبا نشس
 “خسته نباشی عروس خانوم. ”-

 ”ممنونم آبجی کوچیکه. داری میری؟“دیبا: 
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 بادلخوری نگاهم کرد که دستشو گرفتم و به روش لبخند زدم: 
 ”بینیم خب؟آره دیبا خیلی خسته ام. فردا باز همدیگه رو می”-

 دستمو آروم نوازش کرد: 
 “میدونم عزیزم خیلی زحمت کشیدی برو. ”-

م و از مهراد هم خداحافظی کردم که حسابی با فرهاد رفیق شده بودن. گونشو بوسید
 رو به فرهاد گفتم: 

 ”میشه منو برسونی ؟”-
سرش تکون داد و به گرمی از مهراد و دیبا خداحافظی کرد و با هم از ویالشون بیرون 

 اومدیم. 
سوخت و صدای مالیم آهنگ، مثل الالیی بدتر ماشین، از زور خستگی چشمام میتو 

خواستم تا رسیدن به آپارتمانم خوابم ببره. خیابونا خلوت زد. نمیبه خوابم دامن می
بود و همین باعث شد زود برسیم. سریع با یک تشکر کوتاه ازماشین پیاده شدم و اون 

 بدون حرف رفت. 
*** 

 تمانم مشغول تمیزکاری بودم. تاعصر تو آپار
ساعت پاندولی که روی پنج ضربه زد، موبایلم زنگ خورد و من بادیدن شماره ی دیبا 

 وصل کردم: 
 ”به به... سالم عروس خانوم گل. خوبی؟”-

صدای سرحال و قبراق دیبا منو به این باور رسوند که از انتخابش کامال راضیه و لبخندم 
 تر شد: پررنگ

 ”سی. من عالی ام تو چی؟سالم یا”-
 ”منم خوبم عزیزم. چی شده بهم زنگ زدی؟”-
رفت. راستش مهراد گفت بهت زنگ بزنم با فرهاد بیاید بریم آه داشت یادم می”-

 “بگردیم یکم. من دلم گرفته. 
 ”توکه تازه دیشب عقدت بود دیگه دل گرفتنت چیه؟”-

 خندید: 
رهاد زنگ زده منم به تو. تا نیم ساعت دیگه بابا بهونست که بریم بیرون. مهراد به ف”-

 “قراره فرهاد بیاد دنبالت حاضر باش. 
 “باشه عزیزم. ”-
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 “پس تا بعد. ”-
 گوشیو که قطع شده بود روی مبل انداختم و به اتاقم رفتم. 
 تیپ سبز تیره زدم وآرایش و عطرم که جزو همیشگی بود. 

د و  پرتقال و سیب و لیمو شیرین خور به آشپزخونه رفتم و ظرف نسبتا بزرگی برداشتم
 کردم تا باهم بخوریم. 

 صدای زنگ موبایلم به گوش رسید: 
 ”سالم...”-

 سعی کردم خونسردیمو حفظ کنم: 
 ”سالم خوبی؟”-
 “ممنون حاضری؟ من جلوی ورودیم. ”-
 “بله االن میام. ”-
 “منتظرم. ”-

 گوشیو قطع کردم و با خودم گفتم: 
فر انقدر ازهم دوریم چرا باید به اجبار همدیگه رو تحمل کنیم؟ آخه وقتی ما دو ن”-

 ”چراباید تا آخرعمر تو حسرت عشق بسوزیم؟
 آهی کشیدم و از خونه خارج شدم. 

 بارسیدن جلوی ورودی، همزمان رهام از ماشین پیاده شد و به سمت من اومد: 
 “سالم یاسمن خانوم. ”-

به ماشین فرهاد بود که شیشه ی سمت منو باال کشید و سرشو برگردوند. نگاهم 
 توجه لبخندی به رهام زدم: بی

 ”سالم جناب کیمیایی. خوبید؟”-
 رهام سرحال خندید: 

 “بله خوشبختانه عالی ام. اومده بودم شما رو ببینم. ”-
 ”چطور؟ بامن امری دارید؟”-
 “بله اومدم دعوتتون کنم عروسیم. ”-

 کارتی که به سمتم دراز شده بود رو باذوق گرفتم و نوشتش رو زمزمه کردم: 
 “آقای رهام کیمیایی، سرکارخانوم میترا عمادفر. ”-

 با لبخند عمیقی گفتم: 
 “وااای مبارکه آقا رهام! خیلی خوشحالم کردید به خدا. انشاالله خوشبخت بشید. ”-
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همه منتظر موندن خسته شده. نباصدای بوق های ممتد فرهاد متوجه شدم از ای
 دستپاچه گفتم: 

 “من دیگه باید برم. حتما برای عروسیتون مزاحم میشیم. ”-
 “این چه حرفیه؟ اومدنتون مایه ی افتخار ماست. ”-
 “لطف دارید. بااجازه. ”-

سریع به سمت ماشین دویدم و جلو نشستم که همچین حرکت کرد، صدای جیغ 
ه هم به گوش رسید و بدنم لرزید. جرئت نگاه کردن به الستیکا ازپشت شیشه ی بست

 صورتشو نداشتم و آروم زمزمه کردم: 
 “سالم. ”-

جواب نداد و منم سعی کردم دیگه حرفی نزنم. رومو به سمت شیشه برگردوندم که 
 صداش به گوشم رسید: 

 ”صحبتاتون تمومی نداشت انگار... چقدر وقت بود همدیگه رو ندیده بودین؟”-
 جه ی کنایه و زهر کالمش شدم ولی جلوی خودمو گرفتم تا عصبی نشم: متو

 “رهام همسایه ی سابق ماست فقط همین. ”-
 پوزخندش اخمامو درهم کرد: 

همه طرز برخورد صمیمی... خصوصا که اسمشم خوب جالبه همسایه ی سابق و این”-
 “بلدی. 

ر فشرد. دستمو محکم به جوابشو ندادم که انگار عصبانی شد و پدال گاز رو تا آخ
 صندلی گرفتم و دعا کردم هرچه زودتر به ویالی دیبا برسیم. 

بارسیدن به ویال، زود خودمو پایین انداختم که بین راه بازوم کشیده شد. ایستادم و به 
ق کرد. بزای ترسناکش نگاهم میهای درهم و قیافهسمت فرهاد برگشتم که حاال با اخم

 های کلیدشده اش غرید: دادم که از بین دندون دهانمو به سختی قورت
 ”اون پسره با تو چیکار داشت؟”-

 حس می کردم بازوم زیر دستش درحال له شدنه. ملتمسانه نگاهش کردم و نالیدم: 
 ”بازوم...”-

 کمی فشار دستشو کمتر کرد ولی اخماش بیشتر درهم شد. داد زد: 
 “باتوام جواب منو بده. ”-

 رو آوردم باال : کارت 
 “فقط... اومده... بود... دعوتم کنه... عروسیش. ”-
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چند لحظه فقط نگاهم کرد. بازومو رها کرد و کارت رو از دستم کشید. بالفاصله ازش 
 دور شدم و خودمو داخل ویال انداختم و بغض راه گلومو بست. 

با سر رو شونه ی وارد سالن که شدم دیبا و مهراد جلوی تلویزیون نشسته بودن و دی
 گونه روی موهای خوش رنگ دیبا در حرک.. مهراد گذاشته بود و دست مهراد نوازش

ای به در سالن زدم و بلند سالم کردم که دیبا زود ازجاش بلند شد و با خوشرویِی تقه
 همیشگیش به استقبالم اومد و درآغوشم کشید: 

 “وای عزیزم دلتنگت بودم. ”-
 چشمکی بهش زدم: 

 ”ا وجود مهراد خان مگه میشه یاد منم بیفتی؟ب”-
این حرفو نزنید یاسی خانوم. باورتون “مهراد که نزدیکمون رسیده بود با خنده گفت: 

 “تاش فقط اسم شما بوده. ۰۲۲کلمه حرف زده باشه ۱۲۲۲نمیشه از دیشب اگر 
شب  ارهبهتره بریم د“خندم گرفت. دیبا آروم مشتشو به بازوی مهراد کوبید که گفتم: 

 “میشه. هوا هم ابریه ممکنه بارون برنامه مونو بهم بزنه. 
 تایید کردن و سه تایی ازسالن بیرون اومدیم. 

مهراد به گرمی فرهاد رو درآغوش گرفت ومن از نگاه کردن به چهرش اجتناب کردم که 
 مهراد گفت: 

 ”بایه ماشین بریم؟”-
 “بیاید با ماشین من بریم. “فرهاد: 

خواست کنار مهراد بشینه، من رفتم جلو و اون ردیم و به اجبار دیبا که میهمه قبول ک
دوتا عقب اما من فقط فهمیدم که هدفش اینه من و فرهاد رو به هم نزدیک کنه. فقط 

 دونست که ما هر روز بیشترازهم دور میشیم. همین... نمی
د همراهیش فرهاد آهنگ شادی گذاشت و دیبا شروع کرد دست زدن که منم بالبخن

کردم و مهرادم سوت میزد. برام جالب بود مهراد این روحیه ی خوب و شاد رو داره 
چون دیبا اصال ازآدمای متعصب وخشک خوشش نمیومد. دوتایی حسابی شلوغ کرده 

شد که درآخر با نازکشی مهراد قضیه فیصله پیدا بودن و گاهی باهم بحثشون می
م که متوجه سنگینی نگاه فرهاد شدم. برای یه خندیدکرد و من به حرکاتشون میمی

لحظه نگاهم به نگاهش افتاد و لبخند از لبم پاک شد که نگاهشو  گرفت و کمی صدای 
ضبط رو کمتر کرد و من صاف سرجام نشستم و به آسمون تیره نگاه کردم و دعا کردم 

 بارون نگیره. 
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 تارسیدن به مقصد تخمه شکوندیم و به آهنگا گوش دادیم. 
، ماشینو پارک کردیم و پیاده، شروع کردیم قدم زدن. سوز سرد باعث بارسیدن به دربند

 شد. کند شدن حرکتمون می
 وارد یه کافی شاپ شدیم  و با بسته شدن در نفس حبس شدمو آزاد کردم: 

 ” وای چه جای گرمیه!”-
 دیبا خندید : 

توکه همیشه سردته. اگر پنج تا پتو هم روت بندازیم بازم مثل بید به خوردت ”-
 “لرزی. می

 مظلوم بهش نگاه کردم که خندش بلندتر شد و گونمو بوسید. 
 توجه به فرهاد گفتم: سر یه میز نشستیم و مهراد رفت سفارش بده که بی

 “ی بعد عروسی دعوتیم. ی هفتهدیبا شنبه”-
 دیبا برق زد: چشمای 

 ”عروسی کی؟”-
 “رهام. ”-

 چند لحظه نگاهم کرد و بعد ابروهاش باال رفت: 
 ”پس خواستگارت باالخره ازت دل کند و رفت ازدواج کرد آره؟”-

یخ کردم. چرا اینجوری لو داد که رهام خواستگار من بوده؟! ای خدا چرا این دیبا 
 همش باید سوتی بده؟! 
وااای فرهاد خان “تفاوت روبه فرهاد گفت: اشاره کردم که بی با چشم و ابرو به فرهاد

خواست. چندین بار ازش خواستگاری کرد اما دونید چقدر این پسر یاسمن رو مینمی
 “سوخت. هردفعه جواب رد شنید. من که به شخصه دلم براش می

 سعی کردم به هرجایی نگاه کنم جز صورت فرهاد. 
 “. اینکه چیز جدیدی نیست. خب هردختری خواستگار داره”-

ه، زد. دیبا، وا رفتتفاوت بهم پوزخند میبادم خالی شد. با حرص بهش نگاه کردم که بی
 ابروهاشو باال داد و با اومدن مهراد هر سه ساکت شدیم که گفتم: 

 “من میوه آورده بودم بخوریم. ”-
 مهراد با لبخند جوابمو داد: 

 “خوریم دستتونم درد نکنه. می اشکال نداره که. بعد از اینجا”-
 تشکر کردم که دیبا گفت: 
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 ”شما دوتا کی قراره ازدواج کنید؟”-
دیبا... “به معنای واقعی سنگ کوب کردم و چشمام از حدقه بیرون زد و زمزمه کردم: 

 ” ؟!
 که دونفرمواه! خب به وصیت مرده باید عمل بشه. خصوصا این“دییا خونسرد گفت: 

 “اکید داشتن. براین ازدواج ت
حرفتون کامالً درسته. من فعال به یاس فرصت دادم که یکم “فرهاد جدی گفت: 

 “باقضایا کنار بیاد و بعد مراسم بگیریم. 
 دیبا تک ابروشو باال داد: 

 ” شما به یاسی میگید یاس؟ چه قشنگ!”-
 و بعد به من که مات بهشون نگاه می کردم چشمکی زد که فرهاد گفت: 

 “زد منم راه اون رو ادامه دادم دیگه. یشه یاسمن رو یاس صدا میپدرم هم”-
 “وای پس یه عروسِی حسابی افتادیم. “مهراد: 

 فرهاد نیشخندی زد: 
 “بله مهراد جان. ”-

دونستم چی باید بگم. ترجیح دادم سکوت کنم که سفارشمونو هنگ بودم و اصال نمی
 آوردن و شروع کردیم به خوردن. 

رفتن و من و دیبا پشت سرشون. هنوزم د کمی جلوتر از ما قدم زنان میمهراد و فرها
اون فکر میکنه تو داری درمورد “ذهنم درگیر سوال و جوابای سِر میز بود که دیبا گفت: 

تفاوت، خیال میکنی این اتفاقات اخیر فقط یه ازدواجتون فکر میکنی درحالیکه تو بی
 “بکن یکم دیگه باید مراسم بگیریدا.  کابوس بوده که تموم شده. یاسی فکراتو

 پوزخند تلخی زدم: 
 ”وقتی سرنوشتم از قبل تعیین شده دیگه درمورد چی باید فکر کنم؟ مگه نظرم مهمه؟”-

 دیبا پوفی کشید: 
بهت وارد نشه. منظورم اینه که خودتو آماده کن که باز مثل پیدا شدن فرهاد ُشک ”-

 “باید انتظار هراتفاقی رو داشته باشی و سعی کنی خودتو باهاش وفق بدی. 
 “اون منو نمیخواد دیبا. به خدا از اجباره که داره تحملم میکنه. “بابغض گفتم: 

 دیبا باناراحتی گفت: 
تو از کجا میدونی آخه؟ چرا همش راجب فرهاد منفی بافی میکنی و تو ذهن خودت ”-

 ”ه هیوال ساختی؟ازش ی
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مگه ندیدی وقتی بهش گفتی رهام خواستگارم بوده اصال واسش مهم نبود و گفت ”-
 ”خواستگار برای هردختری میاد؟

وای دختر تو چقدر ساده ای! فرهاد مغروره. حتی اگر واسش مهمم بوده بروز نداده و ”-
 ”تفاوت به خودش بگیره. تو چرا باور میکنی؟سعی کرده یه حالت بی

م زدییج بودم. شاید حق با دیبا بود؛ چون موقعی که با رهام جلوی آپارتمان حرف میگ
بعدش کلی عصبانی شده بود و تا موقعی که کارت دعوت رو ندید آروم نگرفت. سعی 

 کردم کمی رفتاراشو پیش خودم حالجی کنم که مهراد فریاد زد: 
 “بیاید اینجا. ”-

 دوید تا روی تاب بشینه لبخندردم و به دیبا که میبه زمین بازی کوچک کنار راه نگاه ک
زدم. وقتی نشست، مهراد به سمتش رفت و شروع کرد به تاب دادنش و جیغ های 

شکست. به سمت صندلی رفتم و خفیف و خنده های دیبا سکوت شهربازی رو می
روش نشستم و آهی کشیدم. ای کاش منم واسه کسی مهم بودم و ارزش داشتم. حق 

تونست به وجود بیاد ولی نه برای قلب سرد من و با بود. عشق بعد از ازدواجم میبا دی
 فرهاد... 

ه دیبا تو ن“دیبا بلند اسممو صدا زد وخواست تا برم و سوار تاب کناریش بشم که گفتم: 
 “راحت باش ممنون. 

کنار سرسره ایستاده بود و مشغول ور رفتن با موبایلش بود که دیبا خطاب بهش فرهاد 
 ”فرهاد خان میشه یاسی رو بیاری تاب بازی؟“گفت: 

فرهاد چند لحظه به مهراد نگاه کرد و مهراد با حالت بامزه ای دستاشو روی سرش 
 “خدا نجاتمون بده از دست این خانوما. “گذاشت وگفت: 

اعتراض دیبا گم شد و رد لبخند لحظه ای روی ل*ب فرهاد  خنده ی من درصدای
 تفاوت باشم. نشست. آروم به سمتم اومد. خودمو جمع کردم و سعی کردم بی

 جلوم ایستاد که راه دیدم رو به دیبا بست گفتم: 
 “کنم. میشه بری کنار؟ دارم نگاه می”-

 خم شد سمتم: 
 “پاشو بریم سوارشو. ”-

شد و تازه متوجه رنگ فوق العاده ی چشماش شدم. نگاهم تو چشماش قفل 
 خاکستری تیره. چقدر خوشگل و باجذبه بود. 
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زبونم برای لحظاتی قفل شد و او تک ابروشو باال داد که سریع چشمامو برگرفتم و اخم 
 کردم: 

 “ممنون حوصله بازی ندارم. ”-
 رص گفتم: بازومو گرفت و کشید که از روی صندلی کنده شدم و با اعتراض و ح

 ”ول کن بازومو االن تیکه میشه... نمیخوام بیام مگه زوره؟”-
آره... زوره،  زندگی من “ایستاد و من روبه روش قرار گرفتم. زل زد توچشمام و گفت: 

وتو همه ی مراحلش زوریه پس بهتره خودت با این اجبار کنار بیای و بذاری برات تلخ 
 “نشه یاس. 

ر کردم و تا اومدم حرفی بزنم باز کشیده شدم سمت چند لحظه هنگ به حرفش فک
 تاب. 

 “زودباش بشین. “دیبا باخوشحالی گفت: 
 “شمام مثل مهراد تاب یاسی رو هل بدید. “بعد روبه فرهاد گفت: 

باخودم گفتم االن فرهاد میگه مگه من بیکارم که هلش بدم ولی درکمال تعجب 
تاب به حرکت دراومد و لحظاتی بعد جیغ های من و دیبا درهم موقعی که سوارشدم 

 داد. آمیخته شده بود و خنده هامون خوشحالیمونو نشون می
 ازتاب پایین اومدم و باخجالت جلوش ایستادم : 

ممنون و البته ببخش به خاطر دیبا مجبور به هل دادن تاب من شدی. میدونم ”-
 “خواستی روشو زمین بندازی. نمی
 گینی نگاهشو حس می کردم که گفت: سن

تونه منو مجبور به کاری کنه. اینو همیشه بدون یاس... تا خودم نخوام هیچ کس نمی”-
“ 

 با حیرت جملشو تو سرم تکرار می کردم که از جلوم کنار رفت و دیبا بازومو گرفت: 
 “بیا بریم. ”-

ی ن هنوز تو قعر جملهخوردن و مرفتن و میوه میسه تاییشون جلوتر از من راه می
خواست تابمو هل فرهاد بودم. منظورش از این جمله چی بود؟ یعنی اون خودش می

خواسته منو پیدا کنه و بده و ربطی به درخواست دیبا نداشته؟ یعنی اون خودش می
ربطی به درخواست عمو نداشته؟ یعنی اون خودش راضی به این ازدواجه و ربطی به 

 اره؟ وصیت پدرم و عمو ند
 این جمله ی آخری پوزخند آورد روی لبم: 
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چه خوش خیالی یاسمن خانوم! مگه ندیدی بهت گفت مجبوریم با این اجبارها کنار ”-
 “بیایم؟ پس بیخودی واسه خودت خوش خیالی نکن. 

 “یاسی بیا دیگه. ”-
با صدای دیبا سرمو بلند کردم و متوجه شدم ازشون عقب موندم برای همین دویدم و 

 ون سرباالیی بود خیلی خسته شدم و به نفس نفس افتادم. چ
 شد دید. به باالترین نقطه که رسیدیم حاال تمام تهران رو می
 روی صندلیا نشستیم و من نفس عمیقی کشیدم: 

 “خواد. دلم یه مسافرت می”-
 ”پایه نیستید؟“توجه به دیبا گفتم: فرهاد با ابروهای باالرفته نگاهم کرد که بی

من خودمم تو فکرش بودم. البته ماه عسل که بعد ازدواج قراره بریم “راد گفت: مه
آمریکا که هم گردش کنیم و هم دیدن داداش دیبا ولی میخوام توی همین دوره ی 

 “نامزدی یه سفر باشما بریم. 
 بعد رو کرد به فرهاد: 

 ”سرت کی خلوت میشه که بریم؟”-
تونم چند می“اده بود رو انداخت و گفت: فرهاد پوست تخمه ای که روی کفشش افت

 “روزی رو مرخصی بگیرم اما قبلش باید اول ازدواج کنیم بعدش مسافرت. 
این عالیه... ازقدیم گفتن “نگاهم به نگاه دیبا گره خورد و لبمو گزیدم که مهراد گفت: 

 “عقد پسرعمو دخترعمو رو تو آسمونا بستن. 
 باپوزخند زمزمه کردم: 

 “اجبار توی آسمونا بستن.  البته با”-
 فرهاد که کنارم نشسته بود متوجه جملم شد و من نگاهمو دزیدم. 

تره به“کمی دیگه هم اونجا موندیم و بعد به سمت ماشین برگشتیم که دیبا گفت: 
زودتر تصمیمتو بگیری یاسی. تو دیگه راه برگشتی نداری مگر اینکه بخوای از این 

 “ت رو همیشه تو عذاب بذاری. وصیت سرپیچی کنی و روح پدر
همین جمله کافی بود تا تمام راه ها و درهای مخالفت و اعتراض به روم بسته بشه و 

 بغضم تو گلوم سنگینی کنه و این جمله مثل پتک تو سرم فرود بیاد: 
 " تودیگه راه برگشتی نداری یاسی "

*** 
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بهم خیلی خوش گذشت عزیزم؛ ممنون که دعوتمو قبول کردین. “باهام دست داد: دیبا 
“ 

دستشو به گرمی فشردم. من از مهراد تشکر کردم و دیبا هم از فرهاد. ماشین که 
حرکت کرد، برای دیبا دست تکون دادم و نگاهی به ساعتم انداختم که هشت و چهل 

 داد. دقیقه رو نشون می
ه که پیادرسیدن به آپارتمان حرفی نزدیم. جلوی آپارتمان نگه داشت و قبل از اینتا 

 “باید باهم حرف بزنیم. “بشم گفت: 
 “اگر... میخوای بیا بریم... باال. “آب دهنمو قورت دادم وگفتم: 

 “پس بشین تا ماشینو بیارم پارکینگ. “انگار منتظر همین حرفم بود که گفت: 
 و اون حرکت کرد. در ماشین رو بستم 

رفتم باال و وارد خونه شدم. چراغ های هال رو روشن کردم و سریع تاپمو، که روی 
دسته ی مبل بود، برداشتم. وارد اتاق خواب شدم و تونیک و جین مشکیمو تنم کردم و 

موهامو بستم. به آشپزخونه رفتم و مشغول درست کردن ماکارونی شدم. دلم 
 ینجا بره. خواست بدون شام از انمی

خورد و بعد نگاهش روی خودم صدای بلند شد. نگاهش مدام تو آپارتمانم چرخ می
 ثابت موند و من چرا اینجوری حرارت بدنم باال رفت و سرمو انداختم پایین؟ 

نشست روی مبل و سرشو به پشتیش تکیه داد. تند تند ماکارونی رو درست کردم و در 
م و قهوه درست کردم. اونو تو فنجونای خوشگلم جوش رو به برق زدهمون حال قهوه

 ریختم و یه ظرف کوچیک شکرم کنارش گذاشتم و از آشپزخونه بیرون رفتم. 
با گذاشتن سینی روی میز، خودمم نشستم که سرشو بلند کرد و فنجونشو برداشت و 

بدون شکر مشغول خوردن شد. یکم شکر برای خودم ریختم و فنجونمو برداشتم که 
 ”فکراتو کردی؟“گفت: 

مگه نیازی به نظر و فکر من هست؟ همه چیز که ازقبل “بدون درنگ پاسخ دادم: 
 “تعیین شده. 

درسته اما بهت مهلت داده بودم با این اتفاقات کنار بیای. “نگاهی بهم انداخت و گفت: 
 “منظورم همونه. 

 “تقریبا باهاش کنار اومدم. ”-
 “ای مراسم آماده بشیم. پس دیگه وقتشه بر“صاف نشست و گفت: 
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فنجون تو دستم لرزید و این از دید فرهاد، که تمام حرکات منو زیر نظر داشت، پنهون 
نموند. دستشو دراز کرد و فنجون رو گرفت که پوست دستش روی دستم کشیده شد و 

 لرزش خفیفی تو بدنم پیچید. نگاهمون درهم گره خورد و من چرا بغض کردم؟! 
 ز گذاشت و نگاهشو ازم گرفت : فنجون رو روی می

 “سعی کن خونسرد باشی. ”-
خیال باشم که دارم به اجبار ازدواج تونستم خونسرد و بیتونستم؟! واقعا میمی
 تونستم! کنم؟ نه نه نمیمی

 “جواب ندادی. ”-
 دونستم واقعا که چی باید جوابش بدم. گفتم؟ نمیچی باید می

 ”ی؟باتوام یاس. برای مراسم حاضر ”-
 ”مگه چاره ی دیگه ای هم دارم؟“به سختی، بابغِض تو گلوم گفتم: 

 اخماش درهم رفت: 
 ”همه از این اجبار ناراحتی؟این”-

 پوزخندم واضح و تلخ بود: 
 ” نگو تو نیستی که خندم میگیره آقای محترم!”-

 ازجاش بلند شد و روبه روی بالکن ایستاد: 
 “میدونی که چاره ای نیست. ”-

 بلندشدم و سعی کردم جلوی بلند شدن صدامو بگیرم: 
بله و همینه که منو آزار میده ولی به قول تو انگار چاره ای نیست. پس بذار هر ”-

 “اتفاقی قراره بیفته هرچه زودتر بیفته و تموم بشه بره. 
شد؟ نه تا آخر عمرمون این احساس خالء توی زندگی من و فرهاد فریاد واقعا تموم می

کشید... نبودن عشق و ازدواج اجباری... خالء خیلی بزرگی بود و ما چاره ای جز می
تحملش نداشتیم. هرکدوم مجبوریم اون یکی رو تحمل کنیم و سردی بینمون تاابد 

 پایدار بمونه. 
 فرهاد چرخید و نگاهم کرد: 

 ”. پس با ازدواج کنار اومدی”-
 “مجبورم. ”-

هاش، کمی ازهم باز شد. این ژست واقعا بهش دستاشو تو جیب شلوارش کرد و پا
 شد. العاده میمیومد و فوق
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 “فردا چهارشنبست. اگر هوا خوب بود... میام دنبالت تا بریم برای خرید. ”-
زندگی “بغض سنگیِن گلوم، با این جمله بیشتر شد و به ناچار سر تکون دادم که گفت: 

 “ت نگیر. گذره پس... سخرو هرجوری بگیری همون جوری می
از جام بلندشدم و به آشپزخونه رفتم تا با چیدن میز خودمو سرگرم کنم که از هال گفت: 

 “من دارم میرم. فردا صبح منتظرم باش. “
 تو چارچوب ایستادم: 

 ” شام پختم!”-
 “نمیخورم. خداحافظ. ”-

حس کردم دیگه واقعا از بغض نزدیک خفه شدنم. پشتشوکرد که با التماس صداش 
 ... زدم

 ”فرهاد...”-
های من راهشونو باز کردن و من دیگه نتونستم کنترلشون سر جاش ایستاد و اشک

 کنم. فرهاد بین موندن و رفتن شک داشت ولی کمی بعد صدای زمزمه شو شنیدم: 
 “وقت به شام دعوتم کن... االن نه. وقتی مال من شدی اون”-

من خم شد و هق هق خسته ی گریه ام، از در بیرون رفت و با بسته شدن در، زانوهای 
 تو سکوت خونه پیچید و از ته دل زار زدنم واقعا دلمو سوزوند. 

*** 
کرد. از روی مبل بلند شدم و کمرمو با دست گرفتم و آخم به هوا تمام بدنم درد می

 رفت. 
سوخت. خسته و روی مبل خوابم برده بود و چشمام از فرط گریه، هنوزم میدیشب 

حال بلند شدم و به آشپزخونه رفتم و با دیدن ظرف ماکارونی که حاال خراب شده بی
 بود باز یاد دیشب افتادم و آه عمیقی کشیدم. 

 ماکارانِی تو ظرف رو دور ریختم و شستم. 
ی آیفون اومد. به هال رفتم و تصویر فرهاد رو دوش گرفتم و قهوه درست کردم که صدا

 دیدم و دکمه ی بازشدن رو فشردم. 
به سمت در رفتم و آروم بازش کردم. خودم به اتاق خوابم رفتم و کمی آرایش کردم تا 

 چشمام حالت قرمزیشو زیاد به رخ نکشه. 
داد و  صدای بسته شدن در اومد. از اتاق خارج شدم و زیرلب سالم دادم که جوابمو

 ”حاضر نیستی؟“گفت: 
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 “االن حاضرمیشم. “رفتم گفتم: همنطور که به سمت آشپزخونه می
 جلو اومد: 

 ”صبحونه خوردی؟”-
 م رو توی سینک گذاشتم: فنجون قهوه

 “نه میل ندارم. ”-
 خواستم ازآشپزخونه برم که جلوم ایستاد: 

 “عجله نداریم... بهتره صبحونتو بخوری بعد بری حاضر بشی. ”-
 ”اینم اجباااره؟“نگاهش کردم و به تلخی گفتم: 

نگاهش و اخماش باعث شد قدمی به عقب بردارم که پوزخندی زد و از جلوی در کنار 
 رفت. سریع به اتاق خوابم رفتم و در رو از داخل قفل کردم. 

بیرون اومدم. فرهاد از روی مبل بلند شد و با اخم به  تیپ مشکی زدم و زود از اتاق
سمت در رفت. بهش نگاه کردم. تی شرت و جین جذب سفید تنش کرده بود و کت 

مشکی. موهاشو باال داده بود ولی چند تاِر کنار شقیقه هاش پایین ریخته بود و 
 م. محشرش کرده بود. آهی کشیدم و به دنبالش ازخونه خارج شدم و در رو بست

 آسانسور خراب بود برای همینم هردو ازپله ها روانه شدیم. 
تا رسیدن به پاساژ مورد نظرش هیچ کدوم حرفی نزدیم که ترمز دستی رو کشید و 

 “اول باید حلقه بخریم. “گفت: 
 بعدم پیاده شد. منم کمربندمو باز کردم و پیاده شدم. 

 ریموت ماشین رو زد و جلوتر رفت منم دنبالش. 
برخورد بود که با دیدن فرهاد، به گرمی ازش ب مغازه یه مرد جوون و خوشصاح

 استقبال کرد و به من خوش آمد گفت. 
به قاب پر از حلقه های جذاب نگاه کردم و برقشون برای لحظه ای، لبخند روی لبم 

ر تی ظریف و خیلی زیبا، که نسبت به بقیه براقآورد. دستمو جلو بردم و یه حلقه
 تر بود برداشتم و به سمت فرهاد گرفتم: وخوشگل

 ”این خوبه؟”-
شیکه! “فروشنده به سمت مشتری تازه وارد رفت و فرهاد حلقه رو گرفت و گفت: 

 “دستتو بیار. 
دست چپمو باال آوردم و خواستم حلقه رو بگیرم که خودش فرو کرد تو انگشتم و حلقه 

 : بین راه ایستاد. لرزش تنمو به سختی کنترل کردم
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 “برای دستم تنگه. ”-
با احتیاط حلقه رو ازانگشتم بیرون کشید و رو به فروشنده گفت بزرگترشو بیاره به 

 اضافه ی قاب مردونش. 
زد. قاب مردونشو که آورد، خورد و تو دستم برق میحلقه ی دوم کامال به انگشتم می

دستش که کرد واقعا  تر. حلقه رو به فرهاد داد. توی همین حلقه بود فقط کلفتنمونه
 “بریم. همینا رو می“خوشگل بود. بادیدن لبخند محو من گفت: 

 حلقه ها که توی جعبه های شیک و کادو کرده جا گرفتن کارتمو به سمتش گرفتم : 
 “ازاین بردار لطفا. ”-

 اخم کرد: 
 “تونم بگیرم. نیازی نیست. پول من و عمو نداره بعدا می”-

کرد و باهم از  ی حرف زدن بده، نقدا تمام پول رو پرداخت زهو بدون اینکه بهم اجا
 اونجا بیرون اومدیم. 

 ”بریم یه مزون واسه انتخاب لباس عروس؟“سوار ماشین که شدیم گفت: 
 ”میشه لباس عروس رو خودم بادیبا بیام بگیرم؟“سعی کردم خجالتمو پس بزنم: 

  اعتراض، سر تکون داد و به سمت مرکز خرید رفت.بی
ه کتر اینخریدامون درعین سادگی، شیک و خوشگل بود. واقعا برام لذت داشت و مهم

 کرد. فرهاد تماما به خواسته هام احترام میذاشت و مخالفتی نمی
برای لباس پاتختی به یه فروشگاه رفتیم و من نگاهم به یه لباس خوشگل افتاد که 

بود و یک طرفش هم تمام سفید سنگ دوزی شده بود. یه طرفش رنگش طالیی 
داشت و تا کمی باالی زانو  آستین نداشت و آستین طرف دیگش تور بود. دامنش پف

 بود. 
 “این. “با اشتیاق گفتم: 

فرهاد که مشغول نگاه کردن به لباسا بود با شنیدن صدام کنارم ایستاد و به لباس نگاه 
این به درد نمیخوره یکی دیگه “بریم برای پرو که با اخم گفت: کرد. منتظر بودم بگه 

 “انتخاب کن. 
 باتعجب بهش نگاه کردم : 

 ” چرا به درد نمیخوره؟! اینکه خیلی خوشگله؟!”-
 نگاهشو، جدی به نگاهم دوخت: 

 “گفتم این به درد نمیخوره یاس یکی دیگه انتخاب کن. ”-
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 ردم: نمیدونم چرا ولی بالجبازی لبامو جمع ک
 “من همینو میخوام. ”-

برای لحظه ای حس کردم برق خاصی تو چشماش درخشید اما سریع چشماشو 
بهت گفتم این به دردت نمیخوره؛ دیگه ام مخالفت نکن و “گردوند و باپا فشاری گفت: 

 “یکی دیگه انتخاب کن. 
 راه افتاد بره که دویدم و بازوشو گرفتم: 

 “توروخدا بذار بخرمش من اینو خیلی دوست دارم. ”-
ده، زنگاهش بین چشمام و دستم که بازوشو گرفته بود در نوسان بود که من خجالت

 دستمو از رو بازوش برداشتم و سرمو پایین انداختم. 
 ”قبول...”-

 باذوق سرمو باال آوردم که ادامه ی حرفشو شنیدم: 
ای ام برت نمیکنی. دوتا میخریم؛ یکی همین یکیاینو میخری ولی تو پاتختی تن”-

 “پاتختی. 
های آویزون، به ناچار سر تکون دادم و دنبالش رفتم و به سلیقه ذوقم خوابید و با لب

ی اون یه لباس دیگه هم برداشتیم که قرمز رنگ بود و بلند و کامال پوشیده ولی واقعا 
 شیک بود. 

 تیم. بعد از پرو کردنشون هردوتا رو برداش
 از فروشگاه که بیرون اومدیم گفتم: 

 “من دیگه خسته شدم. ”-
 پالستیکا رو تو صندوق گذاشت : 

میریم ویال غذا سفارش میدم بخور و برو استراحت کن. شب باز میریم و بقیشو ”-
 “خریم. چیز زیادی نمونده. می

 ” چرا ویال؟ خب بریم آپارتمان من!“با اعتراض گفتم: 
 ”بریم آپارتمانم؟“م به ناچار نشستم. حرکت کرد و باز گفتم: سوار شد که من

 سرشو باال انداخت: 
 “نمیشه. ”-
 ”چرا؟”-

 “چون باید به اون ویال و زندگی توش عادت کنی. “مستقیم نگاهم کرد و گفت: 
 ”منظورت... چیه؟“تمام بدنم یخ کرد و با شک پرسیدم: 
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منظورم کامال واضحه. بعد ازدواج “تفاوت گفت: سمت خودشو باال کشید و بیشیشه 
 “فروشی. میای ویال زندگی میکنی؛ اگرم خواستی آپارتمانت رو می

 ”نمیشه تو آپارتمان من زندگی کنیم؟“ناراحت گفتم: 
 “نه. ”-

همین کافی بود تا خفه بشم و صاف روی صندلیم بشینم. مسیر زندگیم به همین 
شد و من این وسط هیچ اختیاری نداشتم. واقعا همه چیز از تی داشت عوض میراح

تونست تقدیر و سرنوشتش رو تغییر بده. حق با دیبا شد و کسی نمیقبل مشخص می
 بود. من برخالف تصوراتم مجبور بودم بدون عشق ازدواج کنم. 

ه کردم. نمای خیلی ماشین رو تو باغ پارک کرد و هر دو پیاده شدیم. دقیق به باغ نگا
شد. پامو روی سنگفرش گذاشتم و بهش تر هم میقشنگی داشت که تو بهار جذاب

 شد. نگاه کردم که زودتر از من وارد سالن می
تونستم؟ باکسی که ازم متنفر بود زندگی گذروندم؟ میمن باید بقیه ی عمرمو اینجا می

حمل می کردم و محکوم بودم به محلیاشو، نادیده گرفتناشو تمی کردم؟ سردیاشو، بی
 سکوت و اجباری به نام زندگی؟ 

پوزخند تلخی زدم و راهمو به سمت استخر بزرگ کنار ویال کج کردم. لب استخرنشستم 
و پاهامو تو آب سردش فرو کردم. از سردیش لرز خفیفی تو بدنم پیچید ولی توجهی 

 نکردم و پامو تکون دادم. 
صیتی رو بکنن؟ مگه دختر برای فرهاد و پسر برای من چرا باید پدر و عمو همچین و

کم بود که نتونیم باهاشون ازدواج کنیم؟ چرا با این کارشون کاری کردن تا آخر عمرمون 
حسرت عشق رو بخوریم؟ مگه حتما الزم بود که من و فرهاد با هم ازدواج کنیم؟ 

اراحت بود که مجبورش مطمئنا فرهاد هم از این اتفاق ناراحت بود. شاید از عمو هم ن
 کرده کاریو که دلش راضی نیست انجام بده. 

 ”مگه نگفتی خسته ای؟”-
دارم “باشنیدن صداش از افکارم بیرون اومدم و بدون اینکه برگردم و نگاهش کنم گفتم: 

 “کنم. استراحت می
دیگه صداش نیومد و در سالن محکم به هم خورد. پوزخند تلخی زدم. بازم باد سرد، 

تفاوت، پاهامو تو آب تکون دادم و زیر لب آهنگی رو زمزمه رو لرزوند ولی بی تنم
 کردم... 

 "یکی االن تواین خیابونه
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 که پیرهنش بوی تو رو میده
 خندهمثل خودت بلند می

 شبیه تو لباس پوشیده
 شبیهته ولی تو اون نیستی

 تو دست هیچ کسو نمیگیری
 خندیبا هیچ کی اینجوری نمی

 میریها نمی واسه غریبه
 تو عاشق منی و اینجوری

 با یک غریبه مهربون نیستی
 چقدر صداش مثل صدات گرمه

 تو رو خدا بگو تو اون نیستی
  میخوام صداش کنم که برگرده

 ولی چقدر مثل توراه میره
 زنم بیینم کهصداش نمی

 علی ابدالمالکی(" -بااین غریبه تا کجا میره... )آهنگ چقدر شبیهته
که روی دستم ریخت با بهت به صورت خیسم دست کشیدم و متوجه شدم اشکام 

گریه کردم. چرا حس می کردم قلبم یه کوِه درد شده؟ چرا این بغض دست از سرم 
 ذاشتن؟ داشت؟ چرا این گریه ها راحتم نمیبرنمی

گرفت. با خودم آرزو شد و اشکام شدت بیشتری میاین چراها مدام تو سرم اکو می
م رفتوقت به اون کالس نمیوقت فرهاد منو نشناخته بود و کاش هیچش هیچکردم کا

 و کاش هرگز اون زنجیر از گردنم باز نشده بود. 
حس هق هقم رو به سختی کنترل کردم و از جام بلند شدم. دستام از زور سرما و بی

 شکامقرمز شده بود. کمی ازآب سرد استخر رو به صورتم پاشیدم تا فرهاد متوجه ی ا
 نشه و بیش از این تحقیر بشم. 

 آروم به سمت سالن رفتم. 
تو سالن کسی نبود و همین باعث شد نفس راحتی بکشم. روی مبل دراز کشیدم و 

 چشمای خستم رو بستم و بغضمو قورت دادم. 
*** 
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کرد. از جام بلند با صدای بهم خوردن لیوانا از خواب بیدار شدم. سرم خیلی درد می
یعنی “پتویی که روم انداخته شده بود شدم. با خودم زمزمه کردم:  جهشدم و متو

 ”فرهاد انداخته روم؟
سعی کردم بهش فکر نکنم. به سمت آشپزخونه رفتم و فرهاد انگار اصال توی این دنیا 

 نبود و زل زده بود به آبجوشی که حاال سرریز کرده بود. 
ین حرکتم از قعر افکارش کنده شد و با جلو رفتم و زیر گاز خاموش کردم که فرهاد با ا

نگاهی به آب جوش که سر رفته بود، بی حوصله اخم کرد و با نگاهی به من، از 
آشپزخونه و بعد از سالن خارج شد. چند دقیقه بعد صدای ماشینش رو شنیدم که 

 قدر تو فکر بود؟ ازخونه بیرون رفت. با خودم فکر کردم چی شده بود که این
 تفاوتو پشت میز نشستم. پس فرهاد اونقدرا هم که فکر می کردم بی قهوه ریختم

رفت. البته از کجا معلوم فکراش در چه مورده. شاید نبود و اونم مثل من تو فکر می
 اصال به این ازدواج اجباری فکر نمیکنه و براش مهم نیست. 

الن بود. کالفه تو سشدم. دلم خیلی گرفته همه فکر کردن دیوونه میکم داشتم از اینکم
دونستم باید چیکار کنم. یک ساعت گذشت ولی نیومد. خیلی نگران زدم و نمیقدم می

بودم و بیشتر حوصلم سر رفته بود که موبایلم زنگ خورد. سریع خودمو بهش رسوندم 
 “سریع بیا بیرون ویال منتظرتم. “و تا وصل کردم فقط گفت: 

 و بعد بوق آزاد. 
اش نگاه نکردم و کوبیدم و سوار شدم. سریع حرکت کرد. اصال به چهره در ویال رو به هم

 مطمئنم اونم نگاهم نکرد. 
کرد و مدام بغض، اشک به چشمم میاورد اما هوا ابری بود و این بیشتر غمگینم می

 خواست فرهاد متوجه غمم بشه. سرسختانه از ریختنشون جلوگیری می کردم. دلم نمی
داشتم ولی چاره ای نبود. برای اینکه سکوت رو بشکنم گفتم: اصال حوصله ی خرید ن

 ”چند جلسه دیگه باید بیایم کالس موسیقی؟“
 پیچید توی فرعی و صدای آهنگ رو کمی کم کرد: 

 “پنج جلسه. ”-
 جواب کوتاهش بهم فهموند دلش به این سکوت بیشتر راضی هست تا حرف زدن. 

فرهاد "رسیدیم" رو زمزمه کرد و هردو پیاده  سرمو به شیشه ی سرد تکیه دادم. باالخره
 شدیم. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پیانو

R o m a n s a r a . o r g 

 

9 5 

 

زدم و سعی می کردم سریع انتخاب کنم تا هرچه زودتر تفاوت قدم میتوی مرکز بی
 خواستم فرهاد بیش از این مجبور به همراهی با من بشه. تموم بشه. نمی

تا شب تنها کلماتی که بینمون رد و بدل شد فقط موقع خرید بود که اون 
پرسید"ازاین خوشت میاد"و جواب من یا آره بود یا نه و جز این هیچ حرفی بینمون می

 پیش نیومد. 
 شب، همه چیز خریداری شده بود جز لباس عروس. 

 ی عروس، پوزخند تلخی زدم و با خودم زمزمه کردم: با گفتن کلمه
 ” عروس نه... مرده ی متحرک!”-

س کردم تمام غم های عالم رو دلم فرهاد جلوی یک کافی شاپ نگه داشت و من ح
 ریخته. 

که  بردمباهم داخل شدیم. از این سکوت بینمون هر لحظه بیشتر پی به نفرتمون می
 خب من از فرهاد نفرت نداشتم و کال هیچ حسی بهش نداشتم. 

 روی صندلی که نشستم؛ منو رو برداشت و انتخاب کرد و بعد به سمت من گرفت: 
 “میرم سرویس تا میام انتخابتو بکن. ”-

 نتونستم جلوی زبونمو بگیرم: 
 “خوشحالم که الاقل اینجا حق انتخاب دادم. ”-

منظور حرفمو فهمید و اخماش کامال درهم رفت. سریع ازم فاصله گرفت و پوزخند من 
 تلخ بود. 

ت زمان بعد ازخوردن نوشیدنی گرم، کمی حالم بهتر شد و سعی کردم خودمو به دس
 بسپارم. 

*** 
 ”پس چرا نمیاد؟“نگاهمو به ساعتم دادم و کالفه گفتم: 

تفاوت شونه باال انداخت. در همین اس بازی با مهراد بود، بیامدیبا که مشغول اس
ریش روی موقع، درکالس باز  شد و فرهاد وارد شد. سر و وضعش مرتب بود ولی ته

 هم مثل همیشه درهم بود.  کرد و اخماشصورتش توجه همه رو جلب می
ه. ریش جذاب میشوای ببین چه با ته“صدای میترا رو از کنارم شنیدم که به مینا گفت: 

“ 
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پوزخندی زدم و کالسورم رو ازکیفم درآوردم و مرور دیگه ای کردم که باز ازمون خواست 
ار پیانو بزنیم واینبار من و دیبا صف دوم بودیم و خیلی زود نوبتمون شد و از ک

 هردومون راضی بود. 
از روی صندلی بلند شدم و از کنارش گذشتم مکه بوی عطرش باعث شد برای صدمین 

 بار با خودم بگم: "چه عطر خوشبویی! "
بعد کالس، با دیبا به آپارتمانم رفتیم تا خریدامو نشونش بدم و اون کلی ازشون تعریف 

 کرد. 
 “الم که از انتخابت راضی هستی دیبا. خیلی خوشح“کنار هم دراز کشیدیم و من گفتم: 

 سرشو به بازوم تکیه داد: 
منم شاید از قبل انتخابی نداشتم یاسی. فقط توی جلسه اول به چشم همسر نگاهش -

 ”. کردم و به دلم نشست. تو سخت میگیری
اونجوری کاش فرهادم یه غریبه بود دیبا. کاش اونم فقط یه خواستگار بود. الاقل ”-

 “دونستم ازم متنفر نیست. می
 ”خودش بهت گفت ازت متنفره؟”-

 پوزخند زدم: 
 “ازحرکاتش مشخصه. من که بچه نیستم. ”-
 “ه. کنی نباشبه نظر من زود تصمیم نگیر یاسی. شاید واقعا اونجوری که تو خیال می”-

کردم های منظم دیبا نشون داد خوابیده. منم سعی جواب ندادم که صدای نفس
 ذهنمو از افکارم خالی کنم و چشمامو بستم. 

*** 
پیچید و من با لذت به نواختن دیبا نگاه می کردم و صدای پیانو تو آپارتمان می

خوردم که گوشیم تو دستم لرزید و با دیدن اسم فرهاد سریع رو به دیبا امو میقهوه
 فریاد زدم: 

 “نزن دیبا. ”-
دن برداشت و به سمتم اومد. سریع وصل کردم که دیبا وقتی گوشیمو دید دست از ز

 صدای تند و خشن فرهاد لرزه براندامم انداخت: 
کنی؟ زنم در رو باز نمیواسه چی صدای اون لعنتیو تا آخر کردی که هرچی زنگ می”-

 “بینم هنوز زنده ای. یاال بیا در رو باز کن. خیال کردم َمردی اما نه می
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خواست؟ مرگ یه آدم دادم. اون... مرگ منو میش میبا حیرت و بهت حرفاشو گو
براش انقدر راحت بود؟ حاال دخترعمویی به کنار، حتی مرگ یه غریبه هم دردناکه ولی 

 زد. فرهاد راحت در مورد مردن من حرف می
اخم و بغضم همزمان روی چهره و تو گلوم نشست. صدای ممتد زنگ خونه منو به 

 دیبا گفتم در رو باز کنه و دیبا گیج به سمت در رفت.  خود آورد و با لکنت رو به
 خودمو به اتاق خوابم رسوندم و صدای گفتگوی فرهاد و دیبا رو شنیدم: 

 ”سالم آقا فرهاد خوبید؟”-
 ”سالم... شما اینجایید؟ یاس کجاست؟”-
خیلی وقته تواتاق خوابشه. نمیدونم یه دفعه چرا ناراحت شد و رفت تو اتاقش. ”-

 ”اینجایید؟
 “زنم ولی انگار نه انگار. یه ربعه دارم مرتب زنگ می”-
وای شرمنده! من هوس کرده بودم پیانو بزنم یاسی هم مخالفت نکرد و به خواسته ”-

ی من صداشو دادیم باال چون یاسی که کسیو نداره بخواد بیاد خونش ماهم خیالمون 
 “راحت بود. 

 رنگ شد که صدای فرهاد اومد: یبا آفرین گفتم و اخمم کمتو دلم به این طعنه ی د
 ”خب حق باشماست... میشه برم تو اتاقش؟”-
 “کنم بیاید. اوووم بله حتما. تا من قهوه درست می”-

خواستم باهاش خودمو سریع جمع و جور کردم و به سمت در رفتم تا برم بیرون. نمی
پشتمو بهش کردم که صدای بسته شدن در و تنها باشم که زودتر در باز شد و وارد شد. 

قدماشو به سمت خودم شنیدم. با گرفتن بازوم منو به سمت خودش برگردوند و من از 
 نگاه کردن بهش امتناع کردم. 

 “دونستم دوستت پیشته. نمی”-
 نتونستم جلوی پوزخندمو بگیرم: 

 ” همیشه عادت داری ندونسته قضاوت کنی؟!”-
 سعی کردم بازومو بکشم:  اخماش درهم رفت و من

 “لطفا بازومو ول کن میخوام برم پیش دیبا. ”-
بازومو ول کرد و من زود از اتاق خارج شدم. با بغض سینی قهوه ها رو از دیبا گرفتم و 
لبخند محوی بهش زدم که نگاه عمیقشو بهم دوخته بود. هرسه کنار هم نشستیم که 
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شما اینجایید موافقید با هم بریم مزون و دیبا خانوم حاال که امروز “فرهاد گفت: 
 “چندجایی لباس ببینیم ؟ آخه یاس دلش میخواد شما لباس عروسشو انتخاب کنید. 

 نگاهی به من کرد که خیره ی انگشتام بودم و لبخند گرمی زد: دیبا نیم
من کاری ندارم و کامال موافقم. در ضمن باعث افتخارمه که لباس عروس یاسی رو ”-

 “انتخاب کنم. خودم 
خب پس معطل چی هستید ؟ برید حاضر “فرهاد بدون نظر پرسیدن از من گفت: 

 “شین تا بریم. 
دیبا سر تکون داد و زودتر ازمن رفت. اعصابم به کلی به هم ریخته بود. جوری رفتار 

 کرد که انگار اصال من اونجا حضور نداشتم. می
 “پاشو حاضر شو. ”-

 با پوزخند و بغض گفتم: 
 “تونی با دیبا بری. چه عجب یادت افتاد منم اینجام! من جایی نمیرم تو می”-

 بلند شدم که عصبی جلوم ایستاد: 
 “ی بچه بازیای تورو ندارم. کل نکنی. حوصلهببین یاس به نفعته اصال با من کل”-
 بچه بازی؟ آره تو راست میگی من بچم تو بزرگ. ازدواج بین این دو نفر اصال جایز”-

 ” نیست پس بهتره خودتو بدبخت من نکنی جناب بزررررگ!
 گستاخانه زل زدم تو چشماش که با اخم غرید: 

 “مجبورم نکن خودم ببرمت و حاضرت کنم... برو حاضرشو گفتم. ”-
چند بار اومدم بگم "ازت متنفرم"اما باز لبای لعنتیمو قفل کردم و با مشت کردن دستام 

 ازش دور شدم. 
م چی شد؟ حاضرش“بالتکلیف روی تخت نشسته بود که با دیدنم سریع گفت: دیبا 
 ”یانه؟

 لبخندی به روش زدم: 
 “آره عزیزم حاضر شو. ”-

شنل سفیدمو و باجین و شال قرمزم تن کردم و کفشای جیغ قرمز پاشنه پنج سانتیم. 
ک نزدیآرایشمو کمی غلیظ کردم و موهامو کج ریختم رو پیشونیم و باگیره انتهاشو 

 “بچرخ تا بچرخیم آقا فرهاد. “گوشم بردم و عطرمم زدم و با پوزخند گفتم: 
 ”االن مثال میخوای باغیرتش بازی کنی؟“دیبا بادیدنم لبخند زد و گفت: 

 ”این غیرت حالیشه؟”-
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 “انصافی نکن یاسی. فرهاد هرچی که باشه اصال هیز نیست. بی”-
گفت. فرهاد خیلی چشم پاک بود و واقعا همین ویژگیش قابل تحسین بود میراست 

 و من حرفی براش نداشتم. 
پشت سردیبا از اتاق خارج شدم که نگاه عمیقی به سر تا پام انداخت و من گستاخانه 

 ”حاضرید؟“زل زدم بهش که اخماش درهم رفت و رو به دیبا گفت: 
دونستم باید دربیاد ولی کور خونده بود. میگرفت که حرصم عمدًا منو نادیده می

 باهاش چیکار کنم. ساعت هفت شب بود. 
 دیبا دستمو گرفت: 

 “تونیم بریم. بله می”-
 آخرین نفر ازخونه خارج شدم و درها رو قفل کردم و باهاشون داخل آسانسور رفتم. 

 نواز بود. زد و واقعا هم چشمماشینش جلوی آپارتمان برق می
نگاهی بهمون انداخت و روبه من لبخندی زد. منم بالبخند جوابشو دادم.  نگهبان،

 پیرمرد خیلی خوبی بود و واقعا هوای منو داشت. 
دیبا زودتر از من رفت عقب نشست و من به ناچار جلو نشستم و فرهاد با روشن 
 کردن ماشین، بخاری رو هم روشن کرد و من دستای سردمو جلوی دریچه گرفتم. 

ولی چیزی چشممونو نگرفت و واقعا چه انتخاب سختی بود. فرهاد بدون اینکه مزون ا
هیچ حرفی بزنه فقط دنبالمون میومد و هرچی دیبا گفت خودمون میریم قبول نکرد. 

 “میترسه بدزدنت یاسی. “دیبا هم با خنده کنار گوشم گفت: 
 ای کردم و دیگه بحث رو ادامه ندادیم. تک خنده

س پسند کردیم که اونم موقع حساب کردن تازه یادش اومد اینو از مزون دومی یه لبا
قبل فروخته و منو به شدت کفری کرد و هر چی فحش بلد بودم نثارش کردم و فرهاد 

 خندید. کرد و دیبا ریز ریز میبالذت به حرص خوردنم نگاه می
ط و فقشدیم و من دیگه حتی نای مخالفتم نداشتم هفتمین مزون بود که واردش می

 شدم. دنبال دیبا کشیده می
وارد مزون شدیم و از بدو ورود چشمم رو لباس سفید مقابلم خیره شد و لبخند عمیقی 

و رفت بازم زیباییشروی صورتم نشست. خیلی خوشگل بود. حتی اگر به اجبار تنم می
 داشت... حتی اگر صاحبش پر از غصه بود ولی بازم خوشگل بود. 

 تم : بازوی دیبا رو گرف
 “این. ”-
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فقط تونستم همینو بگم و چشمای دیبا درخشید و من فهمیدم انتخابم عالیه. فرهاد با 
 کرد و من و دیبا به سمت فروشنده رفتیم. دقت به لباس نگاه می

پسر جوانی پشت رایانه نشسته بود و روی میز ضرب گرفته بود که بادیدن ما ازجاش 
 بلند شد و لبخند گرمی زد: 

 “اومدید خانوما.  خوش”-
 فرهاد هنوز داخل نیومده بود. دیبا انگشتشو به سمت لباس گرفت: 

 “اینو واسمون بیارید. ”-
پسر نگاه عمیقی به چهره ی من که باذوق به لباس نگاه می کردم انداخت و ابروشو باال 

 داد: 
 ”واسه این خانوم میخواید یاخودتون؟”-

 دیبا بهم نگاه کرد: 
 “واسه ایشون. ”-

 پسرکمی جاخورد ولی بدون حرف به سمت کارتون ها رفت و لباس رو آورد : 
 “انتخابتون حرف نداره. این یکی از بهترین کارای ماست و تازه واسمون رسیده. ”-

 “مطمئنم خیلی بهتون میاد تن خورش عالیه. “و بعد گستاخانه گفت: 
ن جمله باتمسخر بهم نگاه کرد و من اخم کردم فرهاد که تازه وارد شده بود با شنیدن ای

 “بهتره زودتر بری بپوشیش دیر وقته. “که باجدیت گفت: 
شدم و لباس فوق دیبا دستمو کشید و لباس رو پوشیدم. واقعا مثل فرشته ها می

 العاده جذاب بود. دیبا بادیدنم اشک توی چشماش حلقه زد و پیشونیمو بوسید: 
 “ربونت برم. وای خیلی بهت میاد ق”-

با محبت گونشو بوسیدم و با رفتنش لباس رو درآوردم و به دیبا دادم و خودم مشغول 
 پوشیدن شنلم شدم و بعد بهشون ملحق شدم که فرهاد مشغول حساب کردن بود. 

 پسر جعبه لباس رو به سمتم گرفت و مستفیم زل زد تو چشمام: 
 “خوشحال میشم بازم سر بزنید. ”-

نگاه کردم. چقدر پررو! نفسای تند و عصبی فرهاد باعث شد جعبه رو با حیرت بهش 
 “خب دیگه بریم. “زود بگیرم و تشکر کوتاهی کردم که دیبا زود گفت: 

من و دیبا زودتر و فرهاد بعد از ما ازمغازه بیرون اومد. اخمای فرهاد شدیدٌا درهم بود 
دادم و به پاپیون نارنجی می توجه به اون، با ذوق جعبه رو تو دستم تکونولی من بی

 خوشگل روش نگاه می کردم. 
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 سوار شدیم و فرهاد حرکت کرد. 
 جلوی ویالی دیبا اینا ایستادیم و اون پیاده شد : 

 “دستتون درد نکنه فرهاد خان. ”-
 فرهاد با مالیمت سر تکون داد: 

 “ید. من ازشما ممنونم که همراهیمون کردید. به مهراد جان سالم منو برسون”-
مواظب خودت باش عزیزم. بعدا “دیبا با لبخند"حتما" گفت و بعد رو بهم گفت: 

 “بینمت. می
 “مرسی آبجی. شبت بخیر. ”-

 با یک تک بوق حرکت کرد و من دوباره و دوباره پاپیون رو بالذت لمس کردم. 
 تعجب، ماشین رو وارد پارکینگ کرد و پیاده شد که فهمیدم قصد داره بیاد باال. درکمال 

حرف، کلیدمو ازکیفم درآوردم و در رو باز کردم و زودتر رفتم داخل. خواستم به اتاق بی
 خوابم برم که صدام کرد: 

 “وایسا. ”-
م م محکسرجام ایستادم که با خشم بازومو کشید و پرتم کرد رو مبل. جعبه ی لباس

 خورد زمین و بغض سختی گلومو چنگ زد. 
 به سمتم اومد و من با ترس چسبیدم به پشتی مبل که خم شد روم و فریاد زد: 

غیرت دفعه ی آخرت باشه این شکل و قیافه رو برای خودت درست میکنی. من بی”-
مومی عنیستم که ولت کنم هر غلطی که خواستی بکنی و آبرومو ببری. متاسفانه دختر 

خونم پس حواستو جمع کن یاس. وای به حالت بخوای پا روی غیرت من بذاری و هم
 ”کنم که دیگه روت نشه سرتو بلند کنی فهمیدی؟وقت خودم کاری میاون

صدای فریادش چندین بار تو سرم اکو شد و مثل پتک تو سرم فرود میومد. ازم فاصله 
جام بلند شدم و جعبه رو برداشتم که حاال گرفت و دستشو تو موهاش فرو برد. با لرز از

 پاپیونش کج شده بود ونزدیک بود جدا بشه. 
 جلوم ایستاد:  روشو برگردوند سمتم و

 “جعبه رو بده من. ”-
 با ترس گفتم: 

 ”چی... چی کارش داری؟”-
 پورخندی زد و جعبه رو از دستم کشید: 

 “میخوام ببینم آقا پسر برات چی گذاشته این تو. ”-
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احیرت بهش نگاه کردم. یعنی چی که برات چی گذاشته؟ خب لباسم بود نکنه فکر ب
 کرده چیز دیگه ای قراره برام تو جعبه بذاره؟ 

جعبه رو روی میز کوبید وخودش نشست و بازش کرد و من باحیرت به کارتی که توی 
 خورد نگاه کردم و اون باصدایی که از شدت عصبانیت مرتعشدست فرهاد تکون می

خواستی این سر و وضع رو درست کنی که خواستی نه؟ میهمینو می“بود گفت: 
اینجوری خانوم بودنتو ببرن زیر سوال آره؟ محتاج نگاه های هر*زه ی مردایی نه؟ 

 ”محتاجی بهت بگن )خوشگلم این آدرس ویالمه خوشحال میشم بیای... (؟
سم قرارداده بود. لبام منظورش جمله ای بود که روی کارت نوشته بود و روی لبا

شد. شاید حق با فرهاد بود اما من محتاج لرزید ولی هیچ صدایی ازش خارج نمیمی
 نگاه کسی نبودم. فقط قصدم حرص دادن فرهاد بود برای همینم اینجوری تیپ زدم. 
کارت رو مچاله کرد و جلوم ایستاد و من سرمو به زیر انداختم... صداش آرومتر شده 

 بود: 
 ”ه ی آخرت باشه اینجوری میری بیرون فهمیدی؟دفع”-

 شد. سرمو بلند کردم: دادم وگرنه باز عصبانی میباید جوابشو می
 “باشه. ”-

 نگاه عمیقی به چشمام انداخت و جعبه رو گرفت سمتم: 
 “خیلی قشنگه... مبارک باشه. ”-

 باتعجب بهش نگاه کردم. این چرا یهو اینجوری شد؟ 
 شکر کوتاهی کردم که سوییچشو برداشت : جعبه رو گرفتم و ت

 “من دارم میرم. شب بخیر. ”-
زیرلب شب بخیری گفتم و با صدای به هم خوردن در آپارتمان از بهت جملش در 

 اومدم و لبخند محوی روی لبم نشست. 
*** 

 “َاه نمیذارن بخوابم که. “باصدای زنگ موبایلم با اخم گفتم: 
 کردم غلت زدم:  بدون نگاه کردن، تماس رو وصل

 ”بله؟”-
صدای جیغ دیبا که تو گوشی پیچید با اخم یکم گوشیو از گوشم دور کردم و گفتم: 

 ”زهرمار دیبای احمق... نمیگی خوابم ممکنه با این جیغات سکته کنم؟“
 صدای شاد و سرحال دیبا حرصمو بیشتر کرد: 
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وای یاسی نمیدونی از دیشب چه برفی اومده. تا یه ساعت پیشم ادامه داشت ولی ”-
 “االن قطع شده. هوس کردم بریم پیست؛ االن جون میده برا اسکی. 

 “من نمیام با مهراد برو. ”-
منم همین قصُد دارم ولی با تو و فرهاد. “خواستم گوشیو قطع کنم که دیبا زود گفت: 

 “فرهاد جلو آپارتمانته حاال خود دانی... بای یاسی جووووون.  تا... نیم ساعت دیگه
باصدای بوق آزاد باحرص گوشیو رو عسلی کوبیدم و از جام بلند شدم. با غرغر به حموم 

 رفتم و بعد از دوش، تیپ مشکی زدم و یه آرایشم مالیم کردم و عطر زدم. 
وز خوابم میومد و حسابی از یه لقمه برای خودم گرفتم و از آپارتمان بیرون رفتم. هن

 دست دیبا شاکی بودم. 
 تا رسیدم پارکینگ، ماشین خوشگل فرهاد هم ایستاد و من جلو نشستم: 

 “صبح بخیر. ”-
 زیر لب جواب داد. سرمو تکیه دادم به صندلی و چشمامو بستم؛ واقعا خوابم میومد. 

 ”یاس... یاس”-
 “پاشو رسیدیم. “گفت:  با حس دست یکی روی بازوم چشمامو باز کردم که

 وقوسی به بدنم دادم. روز جمعه بود و پیست پر از جوون. ای کشیدم و کشخمیازه
پیاده شدم. با دیدن دیبا که باخنده به سمتم میومد با حرص رفتم طرفش و گردنشو 

 گرفتم: 
 “اگر گذاشتی یه روز من بخوابم دختره ی خیره سر. ”-

بزن یاسی خانوم “قهقهه زد که مهراد کنارم ایستاد و با حالت بامزه ای گفت: دیبا 
 “خفش کن. حق منم از این خائن بگیر. 

 ”مگه باشمام کاری کرده؟“گردن دیبا رو که ازخنده ریسه رفته بود رها کردم و گفتم: 
 واببله که کرده. به خدا ساعت چهار صبح، تو تخت خواب گرمم خ“مهراد با اخم گفت: 

بودم زنگ زده میگه حالم خوش نیست مهراد دارم میمیرم پاشو بیا. مِن بدبختم 
نمیدونم چطوری حاضر شدم و تا ویالشون با چه سرعتی رفتم. وقتی رسیدم خانوم 

کرد گفت: )وای عزیزم چه به موقع رسیدی پیست االن درکمال خونسردی شیر میل می
 ” خیلی عالیه(!

زخنده قرمز شده بودیم، لبخند محوی روی لبای فرهادم بود و عالوه برمن و دیبا که ا
 زد. رنگ ولی لبخند میاین باعث حیرت من شده بود که هرچند کم

 “واقعا اگر تصادف می کردم خونم گردن این بود. “مهراد با بغض الکی گفت: 
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 رد: کو با انگشت دیبا رو نشون داد که من باز از خنده منفجر شدم و دیبا لباشو جمع 
 ”گفتم بریم پیست که نمیومدی. خب اگر می”-

 “خب اینم حرفیه. “مهراد باحالت بامزه ای سرشو خاروند وگفت: 
باخنده به سمت پیست رفتیم و من واقعا انرژی گرفته بودم. پالتومو تنم کردم و گفتم: 

 “خدایی سرده. من یه جا میشینم شما برید. “
 “باید بیای. خود توهم بی“دیبا با اخم گفت: 

بعدم بازومو گرفت و خالصه هر چهار نفر سوارشدیم و از باالی کوه تا پایین اومدیم. 
خیلی خوش گذشت و حسابی بهمون چسبید و ناهارم مهراد به یه رستوران شیک 

 دعوتمون کرد. 
 ”فردا چی میپوشی برای عروسی دیبا؟“سرمیز نشسته بودیم که گفتم: 

گفت خیلی ه تو تولد مامان پوشیده بودم. مرجان جون میهمونک“دیبا با ذوق گفت: 
 “بهم میاد. 

 “پوشی پس. چون مادرشوهرت پسندش بوده می”-
 ”خورد. راستی تنها میای؟نه واقعا به تنم می“خندید و گفت : 

 ”نمیدونم تو چی؟“به فرهاد نگاه کردم که مشغول صحبت با مهراد بود و گفتم: 
 ”نه من به مهراد گفتم، گفت منم میام. میخوای از فرهاد بپرسم؟”-

 ”آقا فرهاد. شمام فردا میاید عروسی؟“سر تکون دادم که دیبا گفت: 
 “من که دعوت نشدم دیبا خانوم. “فرهاد نیم نگاهی به من کرد و گفت: 

با یاسی این چه حرفیه؟ مهرادم قراره با من بیاد. شما هم “دیبا لبشو گزید و گفت: 
 “بیاید خوش میگذره. 

 “باشه تا ببینم چی میشه ممنونم. ”-
 ناهار با شوخی های مهراد خورده شد و الحق بهمون مزه داد. 

بعد ناهار، مهراد و دیبا ازمون خداحافظی کردن و رفتن. منم بالتکلیف ایستاده بودم که 
 ”برای فردا شب لباس داری؟“گفت: 

 د محوی رو لبم نشست: حس خوبی بهم دست داد و لبخن
 “پوشم. همونی که تو جشن تولد مینا پوشیدم می”-

 ”چرا نمیخوای بخری؟“لحظه ای نگاهم کرد و گفت: 
آخه عروسی مهمی نیست که. یه دوست و همسایست بیخودی خودمو خسته کنم ”-

 ”که چی بشه؟
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 ”موافقی بریم دربند؟“سری تکون داد و گفت: 
 پرسید که کجا بریم. از اینکه فرهاد نظر منو می چی بهتر از این؟ و چی بهتر

 “موافقم. ”-
 سوارشدیم و اون آهنگ گذاشت و صداشو زیاد کرد... 

 "یه قاب عکس خالی میگی حرفی نمونده باقی
 تو باعث شکست سکوت این اتاقی

 یه یادگاری ازتو میگی نمیذارم اینجا باشه
 به من یه بار گوش بده اصال هرچی تو میگی باشه

 برگرد بی تو تنهام دلگیر شده دنیام واسه دیدنت میام من
 باشی اونور ابرا

 باورم شد رفتی تنهام گذاشتی گفتی دوستم نداشتی
 من ساده باورم شد گفتی کسی جز من نداشتی

 یه قاب عکس خالی میگی حرفی نمونده باقی
 توباعث شکست سکوت این اتاقی

 شهیه یادگاری ازتو میگی نمیذارم اینجا با
 به من یه بارگوش بده اصال هرچی تو میگی باشه... "

دادم. تارسیدن به دربند فقط صدای آهنگ آهنگ قشنگی بود و من با لبخند گوش می
 شکست. سکوت بینمون رو می

 کمربندمو باز کردم و پیاده شدم و نفس عمیقی کشیدم. 
رو زد و نزدیکم شد و شروع کردیم قدم زدن. دستامو تو جیب پالتوم فرو کردم ریموت 

 ”چرا برگشتی؟“و ناخودآگاه گفتم: 
معنی بود چون قبال گفته بود به وصیت عمو عمل کرده و شاید این سوال خیلی بی

 اومده دنبال من ولی یهو خواستم ازش بپرسم. 
خواست شور راضی نبودم اما چون پدرم میمن از اولم از آمریکا و زندگی توی اون ک”-

بره نخواستم باهاش مخالفت کنم. توی اون کشور تمام سعیمو کردم تا هرگز نذارم 
اصالتم از دستم بره و به فراموشی سپرده بشه. من همه چیز رو ایرانی حفظ کردم تا 

خواستم بعد درسم برگردیم و پدر غرق فرهنگ غربت نشه و عادت نکنه چون می
خواستم پدر وابسته ی اونجا بشه. حتی آشپز ایرانی هم استخدام کرده بودم تا ینم

فقط غذای ایرانی تو ویال سرو بشه ولی به خاطر موقعیت شغلی پدر مجبور بودیم 
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گاهی مهمونیای آنچنانی و مجلل بدیم که خب مسلما باید توی این مهمونیا طبق 
ی من سخت بود ولی تحمل کردم چون پدر کردیم و این خیلی برافرهنگ اونا رفتار می

برام خیلی مهم بود. وقتی درسم تموم شد، پروژه ی پدر نیمه تموم بود و مجبور بودیم 
دید. وقتی اون اتفاق کرد خیلی ضرر میتا اتمامش صبرکنیم چون اگر نیمه رهاش می

صیت رو کرد. عمو افتاد، پدر هم دووم نیاورد و منو تنها گذاشت و اون وبرای عمو و زن
منم دیگه صبر کردن رو جایز ندونستم و بعد مراسم کفن و دفن، که خیلی برام تنهایی 

سخت بود، به ایران برگشتم و سعی کردم خیلی زود خودمو با اینجا وفق بدم و کارکنم. 
کم کالس دایر کردم و وقتی استاد دانشگاه شدم، این ویال رو هم خریدم و بعد هم کم

گشتم اما نبودی. افتاد، ولی تمام این مدت درکنار کارام دنبال توهم می کارم رو غلطک
حتی چندین بار سرقبر عمو هم به انتظارت نشستم ولی بازم نشد. نمیخوام پدرامون 

توی اون دنیا در عذاب باشن یاس و مطمئنا تو هم اینو نمیخوای پس سعی کن 
 “باهاش کنار بیای. 

داشتم. جمله ی آخرش بازم منو به یاد و قدم برمی دادمبا دقت به حرفاش گوش می
 “شد وصیت رو باطل کرد. کاش می“این اجبار تلخ انداخت و گفتم: 

چی “کرد گفتم: ایستاد. منم باتعجب ایستادم و به اون که با اخم غلیظی نگاهم می
 ” شد؟!

لی من دفعه ی آخرت باشه این حرف رو میزنی ها. تو رو نمیدونم و“با جدیت گفت: 
 “هرگز راضی نیستم پدرمو عذاب بدم. 

 راه افتاد و من باناراحتی دنبالش رفتم. 
 ای نشستیم و اون قلیون و قهوه سفارش داد. خونهتو قهوه
 “دیبا و مهراد میخوان برن شمال اما اصرار دارن من و تو هم باهاشون بریم. “گفتم: 

 د: دستاشو توهم گره کرد و به پشتی روی تخت تکیه دا
میدونم. بهشون که گفتم صبر کنن تا ازدواج کنیم بعد. درضمن من تا جلسات کالس ”-

 “تونم مسافرت برم. بعد اون کامل دراختیارتونم. پیانوتونو تموم نکنم نمی
 “خودت به مهراد بگو پس. ”-
 ”حاال چه اصراری دارن که حتما باما برن؟”-

 سرمو باال آوردم و بهش نگاه کردم: 
 “میخواد من باهاش باشم؛ یعنی کالً  تنهایی مسافرت رفتن رو دوست نداره.  دیبا”-

 کمی خودشو جلو کشید : 
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 “باشه میریم ولی فقط همین یه سفر رو. تصمیم دارم دو نفری بریم آمریکا. ”-
 ”برای چی؟“با اخم گفتم: 

 پوزخند زد: 
 “حس کردم دوست داری قبر عموتو ببینی. ”-

فکر کردم منظورت زندگی تو اون کشوره برای همین “گفتم:  شرمنده شدم ولی زود
 “مخالفت کردم. 

حرفی نزد که قلیون آوردن و قهوه رو هم جلوی من گذاشتن. تو اون هوای سرد قهوه 
شد نگاه کردم و یاد روزی افتادم که با چسبید. به بخاری که از فنجون بلند میمی

 مامان و بابا اومده بودیم دربند. 
وز چقدر شیطونی کردم. هردوشون با صبوری همراهیم کردن و چقدر بهم خوش اون ر

گذشت. وقتی سوار تاب شدم و بابا هلم داد و بعد من و بابا دوتایی مامان رو هل 
دادیم که باعث شد ازترس جیغ های بلندی بکشه و من و بابا بهش بخندیم. برام 

کرد. مان با لبخند گرمی نگاهم میلرزیدم و ماآلوچه خریدن و من از ترشیش مدام می
شبش هم رفتیم شهربازی و من تمام وسایل رو سوار شدم و بابا با گشاده رویِی 

 کرد. کرد و هنوز هم برام خرید میهمیشگیش پول همه رو حساب می
ام بودم و همیشه همه چیز در باتمام اینا و اینکه من یه دختر و تک فرزند خانواده

ای نبودم و هنوزم نیستم. پدرم همیشه بهم افادهو  هیچ وقت لوس اختیار داشتم ولی
گفت که باید محکم باشم و بتونم در همه حال از خودم محافظت کنم. معتقد بود می

گاه آدمن و منم که ندارم و خودم تنهام، باید خیلی حواسم به خودم خواهر و برادر تکیه
ها میشی اما اینو فراموش نکن که در گفت بعد مرگ ما، خیلی تنباشه و همیشه می

شدم و اعتراض می کردم همه حال خدا رو داری و من چقدر با این حرفش عصبانی می
کرد و من حاال معنای واقعی حرفای اون کرد و آرومم میاش بغلم میکه با عشق پدرانه

 کر.. فهمیدم و بیش از پیش دلم هوای آغو ش گرم پدر رو میزمانش رو می
م، از قعر افکارم خارج شدم و با اخم به فنجون که حاال چیزی یختن فنجون قهوهبار

توش نمونده بود نگاه کردم. برگشتم سمت فرهاد. اون هم شدید تو فکر بود و پک 
 زد وحواسش از اطرافش پرت بود. های غلیظ و محکمی به قلیونش می

ون بار بدخودم ریختم و این ای واسهی دیگهاز قوری کوچیکی که توی سینی بود، قهوه
تفاوت نگاهم کرد و من از چشماش، غم رو معطلی مشغول خوردن شدم که فرهاد بی

 خوندم و برام جای تعجب داشت. 
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 ”آلبومی از قدیما که هنوز ما به آمریکا نرفته بودیم نداری؟”-
بچگیامون بود و من همیشه از دیدنش فراری بودم. با دیدنش باز یاد پدر و منظورش 

شد. برای همین، تو صندوق گذاشته بودم افتادم و اشکام ناخودآگاه جاری میمادر می
 و باالی کمدم قرار داده بودم تا حتی نگاهمم بهش نیفته که وسوسه بشم و برش دارم. 

 ”خب... داریم. چطور؟“باتردید گفتم: 
 ”میکشی؟“توجه به سوالم گفت: سرقلیونو گرفت سمتم و بی

چندباری با دیبا کشیده بودم و بعدش سردرد شده بودم ولی نخواستم دستشو رد کنم. 
سرشو گرفتم و پک نسبتا محکمی بهش زدم و دودها رو بیرون فرستادم که گفت: 

 ”سردت نیست؟“
یلی بهش میومد و مشخص بود بهش نگاه کردم. بافت قهوه ای تنش کرده بود که خ

 حسابی گرمه. 
 ” نه. مگه تو سردته؟!”-
 “نه. اگر دیگه نمیکشی بریم میخوام آلبوما رو نگاه کنم. ”-

چه گیری داده بود امشب! به ناچار کفشامو پوشیدم و از تخت پایین اومدم. اون 
 خونه بیرون اومدیم. حساب کرد و انعامم گذاشت روش و بعد باهم از قهوه

تا رسیدن به آپارتمانم باز هم سکوت بود و سکوت. من مونده بودم چطور یه عمر 
میخواد بامن زندگی کنه وقتی اینجوری ازم بدش میاد که همش سکوت کرده و تو 

 فکره. 
توجه به حضورش، به اتاق خوابم رفتم و تونیک و شلوار کلید رو تو قفل چرخوندم و بی
 رم جمع کردم. تنگمو تنم کردم و موهامو باالس

به آشپزخونه رفتم و یه لیوان آب ریختم و خوردم که جلوی ُاپن ایستاد و عمیق بهم 
 نگاه کرد و من سرمو به زیر انداختم. 

 ”چرا ازش فرار میکنی؟”-
 اخم محوی روی صورتم نشست: 

 ”از چی؟”-
میخوای از آوردن آلبوما. از وقتی ازت پرسیدم مدام طفره میری و اخم میکنی. چرا ن”-

 ”عکسا رو مرور کنی؟
 پوزخندی زدم و از آشپزخونه بیرون رفتم: 
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افتم. این خیلی واضحه فکر نمی کردم ی تلخ میچون یاد پدر و مادرم و اون حادثه”-
 ” نفهمیده باشی!

بهم نگاه کرد که از کنارش رد شدم و به اتاق خوابم رفتم. صندلی پایه بلندی رو نزدیک 
خودم میرم “گذاشتم و متوجه ورودش به اتاق شدم ولی توجهی نکردم که گفت: کمد 
 “باال. 

با لجبازی پامو روی صندلی گذاشتم و باال رفتم. آلبومارو انداختم روی تخت و خواستم 
بیام پایین که صندلی از زیر پام لیز خورد و تو هوا معلق شدم و با وحشت سعی کردم 

شد. باترس از سقوط چشمامو بستم که روی دستای یکی دستمو جایی بند کنم ولی ن
اختیار دور گردنش حلقه شد و سرم فرو رفت توی سین*ه اش و افتادم و دستم بی
 وقفه بود. شنیدم که تند و بیضربان قلبشو می

نفسام تند شده بود. از زور ترس و هیجان مطمئنا دستامم االن سرد شده بود. با 
غوش فرهادم و جرئت نداشتم تو چشماش نگاه کنم. خجالت متوجه شدم توی آ

دونستم االن باید منتظر شنیدن طعنه ها و نگاه خشمگینش باشم. برای همین می
 چشمامو اصال باز نکردم و در همون حال زمزمه کردم: 

 ” میشه منو بذاری زمین؟!”-
ل زده ه ز هیچ حرکتی نکرد که مجبور شدم چشمامو باز کنم و با دیدن نگاه خوشگلش ک

بود تو چشمام، بیش از پیش غرق شرم شدم ولی نتونستم نگاهمو ازش بگیرم که 
 زمزمه کرد: 

اگر نگرفته بودمت االن بدون شک مهره های کمرت خورد شده بود. لجبازی هات ”-
 “مطمئنا آخر سرتو به باد میده. 

ده بودم زمین حتما حق با اون بود. واقعا کارم بچه بازی بود. اگر اون اونجا نبود و خور
شکست. هنوز دستام دور گردنش حلقه بود. برای همین گردنش روی یه جاییم می

لرزیدم؟ شد. چرا داشتم میصورتم خم شده بود و نفسای داغش تو صورتم پخش می
 خواستم نگاهمو ازش بگیرم؟ چرا نمی

 چشمامو آروم بستم و زمزمه کردم: 
 “ببخشید کارم احمقانه بود. ”-

افتاد و آروم منو روی تخت گذاشت. صاف ایستاد و دستاشو تو موهاش فرو برد و  راه
خب آلبوما رو “من ازخجالت سرمو تا روی یقه ی تونیکم پایین آورده بودم که گفت: 

 “بیار ببینیم. 
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 “تو ببین من میرم بیرون. “سعی کردم خونسردیمو حفظ کنم. ازجام بلندشدم و گفتم: 
روش و از کنارش بگذرم که مچ دستمو گرفت و آروم کشید و من درست روبهخواستم 

تونی باهاش کنار بیا یاس. نمی“تو یه قدمیش قرار گرفتم که زل زد تو چشمام و گفت: 
 ”تا ابد ازش فرارکنی

 خواستم ببینمشون. حق با فرهاد بود. دلم خیلی براشون تنگ شده بود و خیلی می
ی تخت ی دیگهه سمت تخت رفتم. فرهاد هم اومد و گوشهخودمو کنترل کردم و ب

های مهربون مادر و پدرم که نشست و آلبوما رو برداشت و دل من لرزید. از دیدن نگاه
 یکسال ازشون فراری بودم و حاال... دیگه انگار راه فراری نبود. 

 اولین صفحه و بغض سنگین من
 دومین صفحه و لرزیدن دستام

 زیدن چونمسومین صفحه و لر
 کسیه منچهارمین صفحه و ریختن اشکای بی

 “نه نه دیگه نمیخوام ببینم. ”-
لرزیدم که آلبوما رو بست و صحنه ی تصادف و بدن هیستریک و عصبی بودم و می

تکه تکه شده ی پدرم جلوم نقش بست. از کنار دیوار لیز خوردم و نشستم رو زمین. 
 انگار اشکام تمومی نداشت. 

 ست و من جیغ زدم: کنارم نش
 “بابام... بابامو نجات بدید... نجاتش بدید. ”-

هقم فضای خونه رو پر کرده بود. یه لحظه بعد، میون بازوهای یه صدای فریادها و هق
 لرزید. نفر فرو رفتم و تنم به شدت می

 “آروم باش یاس آروم. ”-
ش فرهاد بودم؟! کسی داد! چرا آرومم کرد؟ من تو آغوچقدر تنش عطر پدر رو بهم می

که ازش فراری بودم و ازم متنفر بود؟! چرا باید تو آغوشش آروم بگیرم؟ چرا حس 
 گاه پیدا کرده؟ کنم دلم یه تکیهمی

داد آروم شدم و فرهاد هم اینو حس کرد و آروم شونه های عمیقم نشون مینفس
 هامو گرفت و بلندم کرد. زل زد تو چشمای خیسم: 

 “حنه ی تصادف رو فراموش کنی یاس. سعی کن اون ص”-
 آلبوما رو جمع کرد و باالی کمد گذاشت و جلوم ایستاد: 

 “من دارم میرم. فردا عصر میام دنبالت برای عروسی. ”-
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و بعد از جلوی نگاه مات من گذشت و من موندم و یک دنیا غم و اشکایی که دوباره 
 جاری شده بودن. 

*** 
 “سالم. ”-
 “سالم. ”-

ن رو بستم که راه افتاد. نفس عمیقی کشیدم و ضبط رو روشن کردم تا سکوت درماشی
 بینمون از بین بره. 

 ”دیشب... خوب خوابیدی؟”-
همه براش سخت بود که از من چیزی بپرسه چرا بین کلماتش مکث داشت؟ یعنی این

 یا به من اهمیت بده؟ 
 “بد نبود. ممنون. ”-

د و پدال زیر پاهاش فشرده شد و من آهی حرفی نزد و دستشو به ماشین تکیه دا
 کشیدم. 

بارسیدن به باشگاهی که قرار بود عروسی توش برگزار بشه، تو آینه خودمو نگاه کردم و 
 لبخند محوی رو لبم نشست که از نگاه تیزبین فرهاد پنهان نموند. 

های ایستاد و من پیاده شدم و به فضای بزرگ باشگاه نگاه انداختم. چراغماشین 
 زیادی که روشن بود رو از نظر گذروندم که صداشو شنیدم: 

 ”دوستت نیومده هنوز؟”-
 موبایلمو درآوردم: 

 “پرسم. االن ازش می”-
 سری تکون داد که موبایلو به گوشم نزدیک کردم: 

 ”سالم دیباجون. کجایید؟”-
 “الم ما تو راهیم. تو پارکینگ منتظرمون بمونید تا ده دقیقه دیگه اونجاییم. س”-
 “باشه منتظریم. ”-

 “گفت صبر کنیم تا ده دقیقه دیگه میان. “گوشیو تو جیب پالتوم گذاشتم و گفتم: 
 به سمت ماشین رفت: 

 “هواسرده بیا تو ماشین. ”-
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سوار شدم و ده دقیقه، بدون حرفی، هرکودوم درافکارمون غرق بودیم که مطیعانه 
ای به شیشه خورد و من بادیدن دیبا زود از ماشین پایین اومدم و تو آغوشش فرو تقه

 رفتم: 
 “بینمت عزیزم. خوشحالم می”-

 دیبا گونه مو بوسید: 
 “منم همینطور. ”-

گرمی جوابمو داد و من و دیبا جلو  با مهراد به گرمی دست دادم و اون هم به همون
 ”چی پوشیدی؟“افتادیم و اونا هم پشت سرمون. دیبا پرسید: 

 “همونی که تو تولد مینا تنم کردم. ”-
 دیبا ابروشو به سمت فرهاد باال انداخت: 

 ”چه خبر؟”-
 آهی کشیدم: 

 دیدندیشب رفتیم آپارتمانم گیر داد آلبوم ها رو ببینه میدونی که من همیشه از ”-
عکسا فراری بودم ولی اون گیر داد ببینم. نتونستم مخالفت کنم و بهم پیشنهاد داد منم 
مببینم. منم خواستم مثل همیشه از دیدنشون فرار کنم ولی نذاشت و وقتی دیدم حالم 

 ”بد شد. دوباره همون جنونی که یکسال ازش ترس داشتم سراغم اومد و اون...
 “بگو دیگه. “گفت:  مکث کردم که دیبا باکنجکاوی

 داد. آرامشوقتی دید حالم بده بغلم کرد... باورت میشه دیبا؟ تنش عطر بابام رو می”-
همه غصه داشتم توی آغوشش آروم گرفتم دیبا و این منو داشتم. منی که این

 “ترسونه. می
 “آروم باش. چرا میترسی؟ اون قراره شوهرت بشه. ”-
یترسونه. میترسم از وابستگی بهش که در آخر یهو شوهری که اجباره و این منو م”-

تنهام بذاره. من نباید عاشقش بشم دیبا. فرهاد آدمی نیست که تا آخرعمرش تن به 
 ”شناسمشاین اجبار بده. من می

 “میفهمم عزیزم. ”-
رسیده بودیم به ورودی باشگاه و منم سکوت اختیار کردم که دیبا به سمت مهراد رفت 

من توی دلم پوزخند تلخی زدم و آروم به سمت ورودی رفتم و  و بازوشو گرفت.
 واردشدم. انتظار زیادی بود که بخوام فرهاد صدام کنه تا بازوشو بگیرم؟ 
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آهی کشیدم و با ورودمون خانوم کیمیایی، با گشاده رویی ازمون استقبال کرد و خوش 
 و من گونشو نرم بوسیدم و با دیبا به سمت اتاق پرو گوشه ی سالن رفتیم. آمد گفت 

چرا پیش قدم نمیشی “تو آینه نگاهی به خودم کردم و اخم محوی کردم که دیبا گفت: 
 ”برای ایجاد عشق بینتون؟

 ”باید چیکار می کردم؟”-
 زل زد تو چشمام: 

نکنه انتظار داشتی اون بیاد گرفتی. رفتی و بازوشو میباید مثل من به سمتش می”-
سمتت یاسی؟ اون مرده؛ هرچی هم باشه بیشتر از تو غرور داره. منو که دیدی؛ خودم 

 “رفتم اون نمیومد. رفتم به سمت مهراد و گرنه اگر نمی
 ”یعنی میخوای بگی برم ازش عشق گدایی کنم؟”-

ی یاسی. گدای از این عقاید مسخرت دست بردار“دیبا عصبی شد و پرخاش کنان گفت: 
عشق چیه؟ اون قراره شوهرت بشه. خواه ناخواه میشه محرمت و زندگیت قراره با اون 

بگذره. اگر بخوای تا آخر عکر غدبازی در بیاری، اونی که بیشتر از همه عذاب میکشه 
نه توتونی بهش تکیه کنی. نگرانتم هست و نمیخودتی. فرهاد مرد خوبیه و تو می

نه اش هم اینکه دیشب بغلت کرده، این نشون میده نسبت بهت ببینه ناراحتی. نمو
 ”میل نیست. پس چرا این کناره گیریات رو تموم نمیکنی؟بی

داد و این منو سردرگم کرده شاید حق با دیبا بود ولی دل لعنتی من تن به خفت نمی
 بود. سرمو به زیر انداختم که دیبا بازومو گرفت: 

واج به وجود میاد، حرفمو قبول نداشتی. حاال خودت داری بهت گفتم عشق بعد از ازد”-
کم داریم عاشق هم بینی. ما هیچ مشکلی باهم نداریم وکمزندگی من و مهراد رو می
ام چون این منم که باید همسرمو نسبت به خودم جذب کنم. میشیم. منم خیلی راضی

 تونه با دلبریاشیی اصلی تو عشق دختره نه پسر میفهمی؟ دختره که مهمیشه مهره
دِل سنِگ مرد رو آب کنه نه اینکه با کناره گیریاش سنگ رو سنگ بذاره. پس به حرفام 

 “گوش کن یاسی مطمئن باش یه نفع خودته. 
 سپس بازوی منو کشید که تو فکر حرفاش بودم و با هم به سالن رفتیم. 

وام باالخره فرهاد گرفتم. به قول دیبا، من چه بخوام چه نخهمه سخت مینباید این
  کم حسی بهش پیدا کنم.همسرم میشه. پس بهتره یکم خودمو بهش نزدیک کنم تا کم

 با ناراحتی زیرلب ازخدا کمک خواستم و به همراه دیبا به سمت مهراد و فرهاد رفتیم. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پیانو

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 1 4 

 

دقیق حرکاتشو زیر نظر گرفتم که اول به سرتا پام نگاه کرد و بعد دستشو به سمتم 
اتعجب دستمو تو دستش گذاشتم که خم شد و بوسه ی ریزی به پشت گرفت و من ب

دستم زد و تن من رعشه ی نامحسوسی گرفت و حیرتم باعث شد چند لحظه مات به 
پشت دستم خیره بشم و بعد که نگاهم تو نگاه جدیش گره خورد و متوجه شدم 

 خواب نبوده و فرهاد تو واقعیت دستمو بوسیده! 
 “ریم کادوهامونو بدیم و تبریک بگیم. بیاید ب“مهراد گفت: 

 شد زمزمه کرد: دیبا موقعی که ازکنارم رد می
 “میل نیست. یاال یاسی نوبت توئه که دلبری کنی. یاد بگیر... دیدی گفتم بی”-

باید چیکار می کردم؟ چرا ذهنم تو خالی شده بود و حتی کلمه ها هم ازش پریده بود. 
که بازومو گرفت و منو از هپروت به دنیای واقعی  دونستم االن باید چی بگمنمی

 کشید. 
 ”بریم؟“بهش نگاه کردم که گفت: 

 ”ها!... کجا؟”-
با تعجب نگاهم کرد که به دیبا و مهراد نگاه کردم که مشغول تبریک گویی بودن و زود 

 سر تکون دادم: 
 “آره آره بریم. ”-

ش دستمو مهار کنم. آروم بازوشو بازوشو جلو آورد که لبخند محوی زدم و سعی کرد لرز
گرفتم و با هم به سمت جایگاه رفتیم که رهام با تعجب نگاهی به ما کرد و من حس 

 اینم دوست عزیز من“کردم از خجالت دارم آب میشم که دیبا بالبخند رو به میترا گفت: 
 “یاسی جون. 

داشت ولی زیاد دستمو به سمت میترا گرفتم و بادقت نگاهش کردم. چهره ی بامزه ای 
ی کرد و پلکاش از زور سنگینی مژهخوشگل نبود و زیر خروارها آرایش بهم نگاه می

مصنوعی و نگینایی که رو مژه هاش چسبونده بودن، هی روی هم می افتاد و 
 چشماشو ریز کرده بود. 

 “از آشنایی باهاتون خوشوقتم یاسی خانوم. ”-
 به خودم اومدم و لبخند زدم: 

 “میگم خوشبخت بشید. ـ تبریک -
 کرد. لبخندی زدم: حاال نوبت رهام بود که دلخور بهم نگاه می

 “چه انتخاب خوبی رهام خان! خوشبخت بشید. ”-
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 ” انگار تو هم انتخابتو کردی!“باکنایه گفت: 
 پوزخندتلخی زدم و تو دلم زمزمه کردم: 

 "من انتخاب نکردم بهم تحمیل کردن"
داد به میان مکالمه ی کوتاه ما اومد و در حالیکه جعبه ی کادومونو به رهام میفرهاد 

 “تبریک میگم. “جدی گفت: 
 رهام خشک دستشو فشرد: 

 “متشکرم. ”-
بیچاره رهام... “ازشون دور شدیم و دور میز چهار نفره ای نشستیم که دیبا گفت: 

 “کرد. باحسرت بهت نگاه می
دونست من حسی به رهام نداشتم. درسته االنم خدا می خودمم متوجه شده بودم ولی

خواستم پدرمو عذاب بدم وگرنه محال حسی به فرهاد ندارم اما چاره ای نداشتم. نمی
 بود تن به این ازدواج بدم. 

 ”تواین سرما چرا شربت میدن؟“شربت و شیرنی و میوه سرمیز بود که گفتم: 
 دیبا حق به جانب نگاهم کرد: 

 ”نداری که مثل مجالس ختم قهوه بدن؟انتظار ”-
 خندم گرفت و دیبا هم بادیدن خندم پشت چشمی نازک کرد: 

 ” والله!”-
رقصیدن و پسرا در سمت دیگه. برام دیدنش جالب بود که دخترا اون وسط باهم می

دادن من جای اونا کمر درد گرفته بودم از بس کمرشونو چطوری خودشونو تکون می
دادن و لبخندم تبدیل به خنده ی کوتاهی شد که سنگینی نگاهی رو تندتند تکون می

حس کردم و با گره خوردن نگاهم تو چشمای با جذبه و خوشگل فرهاد سریع خندمو 
جمع کرد و به تبسم کوتاهی اکتفا کردم که آروم نگاهشو ازم گرفت و مشغول نگاه 

کرد. هرکی ندونه ه نمیرقصیدن. حتی اینجام به دخترا نگاکردن به پسرا شد که می
 رسه حتی نگاهشون کنه. خیال میکنه فرهاد با خانوما مشکل داره که زورش می

 “بیا بریم برقصیم. “دیبا روبه من گفت: 
بلند شدم و با دیبا رفتیم وسط و با خوشحالی باهم رقصیدیم که کلی بهم حال داد و 

 داماد و زوج های جوونه. باتموم شدن آهنگ، ارکستر اعالم کرد موقع رقص عروس و 
مهراد حاضر باش بعد عروس و داماد میریم وسط “سریع نشستیم که دیبا گفت: 

 ”خب؟
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 “من حوصله ندارم. “همه اشتیاقش زدم که مهراد گفت: لبخندی به این
 “چرا؟ من دلم میخواد برقصیم. “دیبا بادلخوری گفت: 

 ابروهاشو با بدجنسی باال مهراد که مشخص بود قصدش فقط سربه سر دیبا گذاشتنه
 “نه. “انداخت: 

دیبا انگار رگ خوابش دستش باشه خم شد و لبای مهراد رو نرم بوسید و من تو 
بوسه اما همه راحت جلوی جمع لب*ای مهراد رو میصندلیم میخکوب موندم که این

اه گدیبا خیلی خونسرد از مهراد که حاال با چشمایی که عشق ازش هویدا بود به دیبا ن
 ”حاال چی؟“کرد فاصله گرفت و باشیطنت گفت: می

 “مهراد دستای دیبا رو گرفت و با محبت گفت: من مخلص خانومم هم هستم. 
دیبا باخوشحالی چشمکی به من زد که هنوز مات نگاهشون می کردم و تازه نگاهم تو 

ی پوزخند و چشمای فرهاد که بهم خیره بود افتاد. معنی پوزخندش چی بود؟ یعن
خواست بگه یکم از دیبا یاد بگیر... ؟! خب حق داشت من در مقایسه با دیبا خیلی می

خشک بودم ولی واقعا دست خودم نبود و حس می کردم با این حرکاتم دارم خودمو 
 کنم. به فرهاد تحمیل می

رقصیدن که آهنگ تموم شد و باز آهنگ بعدی که دیبا زود دست عروس و داماد می
 ید و رفتن وسط و من سرمو پایین انداختم. مهراد رو کش

 خواستم برقصیم؟ مگه نه اینکه همیشه مرد باید پیشنهاد رقص بده؟ باید ازش می
 خوردم که از جاش بلند شد و بهم نگاه کرد: کالفه تو جام تکون می

 ”میخوام برم تو محوطه میای؟”-
 ن دادم و بلند شدم کهبدم نمیومد. فضای سالن کمی برام سنگین شده بود. سر تکو

 “دم ورودی می ایستم برو پالتوتو تنت کن بیا. “گفت: 
 “نمیخواد بریم. ”-

 راه افتادم که بااخم بازومو گرفت: 
 “بیرون سرده همین کاری که گفتم رو بکن یاس. ”-

تحکم تو کالمش راه مخالفتم رو بست و به ناچار راهمو به سمت اتاق پرو کج کردم و 
پوشیدم و بهش پیوستم که باهم از ورودی بیرون رفتیم و با خوردن سوز سرد پالتومو 

به صورتم توی دلم از فرهاد تشکر کردم و پالتومو محکم دور خودم پیچیدم و دنبالش 
 رفتم. 

 روی نیمکتی نشست و منم باکمی فاصله کنارش نشستم که نفس عمیقی کشید: 
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 ”مهراد و دیبا چطوری با هم آشنا شدن؟”-
 زاین سوالش فهمیدم هنوز تو فکر همون بو*سه ی دیباست. ا
مینا، خواهر مهراد، دوست دیبا بود و مهراد هم چندباری تو رفت و آمدای دیبا، دیده ”-

بودش و به مینا گفته بود برای خواستگاری وقت بگیره. دیبا برای تنهایی مادرش 
خانوم باالخره تن داد و  خواست قبول کنه ولی باحرفا و اصرارهای من و مهتابنمی

 “اومدن. بعد پسند هم شدن و فعال عقدن تا عید نوروز. 
 “چه ساده! ولی مشخصه که همدیگه رو خیلی دوست دارن. ”-
گفت عشق بعد ازدواج خیلی بهتره و من مخالف بودم و حاال با دیبا همیشه بهم می”-

کنم حق با و حس میدیدن عشق بین دیبا و مهراد تو فکرم کمی تردید وارد شده 
 “دیباست. 

 نگاهم کرد: 
 ”یعنی میخوای بگی باعشق بعد ازدواج موافقی؟”-

 گفتم؟ دستامو تو هم قفل کردم... چی باید می
 “خب آره. ”-

را چ“حرفی نزد و باز به آسمون خیره شد و منم ترجیح دادم سکوت کنم که باز گفت: 
 ”ازدواج نمیکنن؟

سم عروسیش تنها برادرش نباشه. منتظرن عید بشه کارای چون دیبا نمیخواد توی مرا”-
 “دانیال سبک بشه که بتونه بیاد ایران و بعد مراسم بگیرن. 

 ”داداشش کجاست؟”-
رفتن و بهشون آمریکا. از موقعی که ازدواج کرده رفته اونجا و گاهی دیبا و مادرش می”-

 “زدن. سرمی
 ”کارش چیه؟”-
 ”دانیال؟”-
 “بله. ”-
 “متخصصه... دندون پزشکی. ”-

 ”سردت نیست؟“سر تکون داد که گفتم: 
 ”نه. به نظرت مراسم ازدواج رو اینجا برگزار کنیم؟”-

 چیزی درونم لرزید و اخم محوی رو صورتم نشست: 
 ”چرا اینجا؟”-
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 نگاهش رو روی خودم حس کردم: 
 ”چرا اینجا نه؟”-
 “تونیم تو ویالی خودت بگیریم. خب می”-
 “نه اونجا نمیشه. ”-
 ”چرا؟”-

 “هرجا میخوای بگیر. “خیال جواب سوالم شدم و گفتم: اخم کرد که بی
زنه. وقتی از قبل این یعنی به من چه. والله. هرچی من میگم حرف خودشو می

 تصمیمشو گرفته دیگه واسه چی نظر منو میپرسه؟ 
 “ ید بگیرم. بهتره بریم داخل.میدونم کجا با“انگار براش مهم نبود که بلند شد و گفت: 

بلند شدم و پشت سرش راه افتادم و با هم رفتیم داخل. موقع سرو شام بود. پالتومو 
ی سالن بودن و خانوما سمت تو اتاق گذاشتم و رفتم کنار دیبا. مردا سمت دیگه

 دیگش. 
ن نیومدی“کمی کباب و برنج کشیدم و درسکوت مشغول خوردن شدم که دیبا گفت: 

 ”ی رقص؟برا
 “خواست تو محوطه باشه منم رفتم. نه. می”-
 ”خب؟”-
 “چیز خاصی نشد. ”-

دیبا فهمید حوصله ندارم و دیگه سوال نکرد. بعد شام کادو دادن و بعد رفتن برای 
خواست تو عروس کشون شرکت کرد ولی دیبا میمراسم عروس کشون. سرم درد می

ما میریم شما “کمی قرمز شده بود گفت: نگاهی به من که چشمام کنه. فرهاد با نیم
 “برید عروس کشون مهراد. 

 مهراد نگاهی به من انداخت و انگار فهمید حالم خوش نیست: 
 “باشه برید. ”-

م فهمیدم چای کردم و نشستم تو ماشین. حتی خودمم نمیسریع خداحافظیه سرسری
 خواست و تنهایی. شده و فقط دلم سکوت آپارتمانم رو می

 ر شد و حرکت کرد. سوا
 ”اگر خیلی حالت بده بریم دکتر؟”-

 چشمامو روی هم فشردم: 
 “نه مرسی. ”-
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 ی جلو لبخند محوی رو لبم نشست و زمزمه کردم: با ریختن قطرات بارون روی شیشه
 "شاید آسمونم مثل من دلش گرفته"

تم ری گفبخیجلوی آپارتمان نگه داشت و من بدون تردید از ماشین پیاده شدم و شب
 و در ماشین رو بستم. 

شبرنگ های هال رو روشن کردم و چشمم به پیانوم افتاد و همزمان با صدای رعد و 
برق با لبخند تلخی پشت پیانو نشستم و دلم یه آهنگ خواست. دستای سردمو باال 

آوردم و روی کالویه ها گذاشتم و صدای آهنگ محزونم در فضای هال پیچید و قطرات 
هام سر خورد و من اولین شعری که به ذهنم رسید رو زمزمه حابا از گونهماشک بی

 کردم: 
 "باز دوباره بارون رو تن خیابون
 قطره قطره حالمو هوایی میکنه

 این دل پریشون این چشای گریون
 روز و شب شکایت از جدایی میکنه
 کاش یکی میومد سر به خونه میزد

 تا نشونیتو بده به من
 داره دنیا وقتی نیستیگریه 

 اینجا القل بیا به خواب من 
 بی تو زندگی چه مبهمه

 اولین نگاهتو یادمه 
 سوز آخرین نگاه تو

 میسوزونه خاطراتمو 
  بی تو زندگی چه مبهمه
 اولین نگاهت رو یادمه

  سوز آخرین نگاه تو
 میسوزونه خاطراتمو

 خونه بی قراره دوری از تو داره
 عاشق چشاتو میکشه گرم

 روزگاری که خبر نداری 
 حال عاشقت چه ناخوشه
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 اینجا چشم به راحت با غم نگاهت
 من چجوری زندگی کنم

  وقتی تو نباشی وقتی
 بی وفا شی جونمو فدای کی کنم

 بی تو زندگی چه مبهمه
 اولین نگاهتو یادمه 

 سوز آخرین نگاه تو
 میسوزونه خاطراتمو 

 بی تو زندگی چه مبهمه
 ادمهاولین نگاهت رو ی 

 سوز آخرین نگاه تو
 میسوزونه خاطراتمو 

 محسن یگانه" -باز دوباره بارون
 

 دستم از زدن ایستاد و فریاد خستم توی سکوت تلخ هال پیچید: 
 ”کسی...همه بیخداااا... خستم از این”-

*** 
 “یاسی تو رو خدا با خودت اینجوری نکن. ”-

 پوزخند تلخی زدم : 
 ”دیگه بریدم دیبا. مگه تحملم چقدره؟”-
 “ناشکری میکنی. ”-
دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم که بخوام براش شکر کنم. یادمه کالس اول ”-

گفت به خاطر وجود دوتا فرشته تو زندگیتون همیشه خدا رو دبستان معلم بهمون می
اشکری فرقی به حال من شاکر باشید؛ من دیگه اون دوتا فرشته ام ندارم دیبا؛ پس ن

 “نداره. 
کنی چرا االن که پسر ساله داری همینجوری زندگی میچرا انقدر ناامیدی؟ تو که یک”-

 ”گاهت داری ناامید میشی؟عموت پیدا شده و میشه تکیه
 فروغم به خاطر پوزخندم چین خورد و تنگ شد: نگاهش کردم و چشمای بی
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های من و مامان محلینه. اومده تا تقاص بیی دق مگاه نیست؛ آینهفرهاد تکیه”-
سال ۴همه سرد بودن نسبت به منی که فقط نسبت به عمو رو از من بگیره وگرنه این

تو گذشته و عالم بچگی پیشش بودم خیلی عجیبه. مگه من چیکار کردم که بامن 
 اینجوری رفتار میکنه؟ قبال اگر یک درصد آرزوی پیدا شدنش رو می کردم االن صد

 “کنم کاش برگرده آمریکا و منو با غمام تنها بذاره مثل این یکسال. درصد آرزو می
 ی دیبا باعث شد سرمو به زیر بندازم : نگاه ناباورانه

تو خیلی بدبینی یاسی. امیدوارم با این شک و تردیدات زندگیتو به باد ندی. تو ”-
ه که قبل قضاوت یکم کنی و این اصال خوب نیست. خوبهمش بدون دلیل قضاوت می
 “تحقیق کنی راجع به افکارت. 

حرف ازجامون بلند شدیم و این جلسه ی هفتم بود و فقط سه با ورود فرهاد، بی
 های پیانو. جلسه مونده بود تا اتمام کالس

وقت فرهاد منو پیدا با خودم فکر کردم: )اگر تو این کالس شرکت نمی کردم، هیچ
من به کالس باعث شناختن فرهاد شد و بعدم ماجرای  کرد چون از اول، ورودنمی

 گردنبند ها... (
 ی مشکیم بردم و آویز "الله"رو لمس کردم و آهی کشیدم. دستمو زیر مغنعه

*** 
 “شمام بیاید با ما بریم دیبا خانوم. ”-

دیبا با خوشحالی، دعوت فرهاد رو برای وقت گرفتن از آتلیه و باشگاه قبول کرد و منم 
نها نبودن با فرهاد خوشحال شدم ولی از طرفی از عجله ی فرهاد برای این ازدواج از ت

 خواست این ازدواج سربگیره. کالفه بودم و هنوز دلم نمی
سوار شدیم و دیبا با مهراد تماس گرفت و اطالع داد که قراره بریم. با خوشحالی تو 

تکیه داده بودم گفت: حوصله سرمو به شیشه که بی صندلی جا به جا شد و به من
 “چته یاسی؟ قیافت جوریه انگار دارن میبرنت قبرستون. “

پوزخندم خیلی صدادار بود که باعث شد فرهاد لحظه ای به سمتم برگرده و دقیق 
 نگاهم کنه و بعد، درهم شدن اخماش: 

 ”مگه شک داری؟”-
ای بهم رفت و اخمای فرهاد بیشتر درهم رفت و باز صورتش رو ترسناک چشم غرهدیبا 

 کرد و من ترجیح دادم سکوت کنم تا بیشتر از این گند نزنم. 
 با رسیدن به آتلیه با خودم زمزمه کردم: 
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"میخواد همیشه اجباری بودن این ازدواج یادش بمونه که میخواد فیلمبرداری کنه و 
 عکس بگیره... "

 یبا بازومو گرفت و زمزمه کرد: د
 “یکم مواظب لحن و حرفات باشی به خدا بد نیست یاسی. ”-

 شونه باال انداختم: 
 ” خیال!بی”-

 هرسه وارد آتلیه شدیم. 
شد که نشسته بودیم و به چرت و پرت گفتنای منشی، که دختر دقیق ربع ساعتی می

 کرد... دادیم. از آتلیه و کیفیت فیلما و عکساشون تعریف میمیهم بود، گوش 
 در آخر کالفه اخم کردم: 

ی شما در جهان اوله. حاال میشه برای ما وقت بزنید خب خانوم ما فهمیدیم آتلیه”-
 “گوشم درد گرفت از شنیدن تعاریف شما. 

 ا جلوی خندشو بگیره.تفاوت بهم نگاه کردن و دیبا لب گزید تدختره، مات و فرهاد، بی
بسیار خب... ما تو اون هفته وقت داریم برید “دختره به خودش اومد و با اخم گفت: 

 “کنید.  okببینید اگر باشگاه برای اون هفته بهتون وقت میده زنگ بزنید وقرار رو 
 ” اون هفته؟ خیلی زوده!“با تعجب گفتم: 
 فرهاد بلند شد: 

 “گیریم خانوم. با اجازه. اتون تماس مینه اتفاقا عالیه. پس ما با ه”-
سپس بدون توجه به ناراضی بودن من از دفتر بیرون رفت و منشی با پوزخند 

 داد که دیبا بازومو کشید و رفتیم بیرون. مسخرش آزارم می
با عصبانیت به سمت فرهاد که به جلوی ماشینش تکیه داده بود رفتم و جلوش 

 ایستادم: 
تو اون هفته هان؟ مثال منم جزئی از این ازدواجم؛ اصال برات برای چی انداختی ”-

 “زنم. ناراضی بودن من مهم بود؟ انقدر خودسری نکن که همه چیزو بهم می
 با خشم فکمو تو دستش گرفت و من از درد "آخ"ی گفتم: 

ببین کوچولو، زیادی بهت پر و بال دادم داری وقیح میشی. دیشب تو عروسی گفتی ”-
ارزشه پس االنم خفه دت میدونی و خواستی بگی که این ازدواج کالً برات بیهرجور خو

بار خودم واقعا میبرمت قبرستون کنی وگرنه اینمیشی و هرکار من کردم فقط تائید می
 “که تاابد تو ذهنت ثبت بشه. 
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پیچید و فکم خواست منو رها کنه تو گوشم میصدای دیبا که مدام از فرهاد می
بود. از حرفاش احساس خفت کردم که فکمو رها کرد و من با انزجار تو حس شده بی

 چشماش نگاه کردم: 
 ” ازت متنفرم لعنتی!”-

شد بلند کردم و سریع ای که رد میسپس بدون توجه بهشون، دستمو برای تاکسی
 سوار شدم و راننده حرکت کرد و بغض من ترکید... 

*** 
رد شد. رو مبل افتادم که کنارم نشست و دستمو گرفت در آپارتمان رو باز کردم و دیبا وا

 و صداش چه بغض داشت وقتی پرسید: 
 ”حالت خوبه یاسی؟”-

 جونی زدم: چشمامو باز کردم و لبخند بی
 ”چرا باید بد باشم؟”-

هاش، اشکامو به گونه های سردم دعوت کرد و سرمو تو آغوشش گرفت و هق هق گریه
 کرد. ردیم و دیبا خواهرانه موهامو نوازش میصدا گریه کچند لحظه فقط بی

سرمو بلند کردم. دیبا به سرویس رفت و منم به آشپزخونه رفتم و بعد از شستن 
 جوش رو به برق زدم که وارد شد: صورتم، قهوه

بعد رفتنت خیلی عصبی بود ولی ازم خواست همراهیش کنم که منم دلم براش ”-
ه آرایشگاه خوب برات وقت گرفت. بعدم از یه سوخت و نتونستم مخالفت کنم. تو ی

باشگاه، تقریبا نزدیک ویالی خودش، وقت گرفت و با آتلیه هم هماهنگ کرد و کارتای 
عروسی و کیک رو هم سفارش داد و خواست رو کیکتون اسم جفتتونو بنویسن. اون 

نم وخیلی برای عالی بودن این عروسی داره زحمت میکشه و تالش میکنه یاسی؛ نمید
 چرا تو تالشی برای بهبودی این رابطه نمیکنی. 

من میخوام. این رفتارای اونه که دلسردم میکنه. مگه ندیدی وقتی گفتم هفته ی ”-
 “دیگه زوده اصال به من توجه نکرد؟ بعدم که اعتراض کردم اون رفتارش بود. 

به  ستون،درسته ولی توهم زیاده روی کردی. تو ماشین وقتی گفتی میری سمت قبر”-
دهنت، ولی دیدی که خودشو  وضوح خشمگین شدنش رو دیدم و گفتم االن میزنه تو

کنترل کرد، ولی تو رعایت نمیکنی و هرچی از دهنت در میاد میگی. درضمن وقتی تمام 
 ”کارای عروسیتونو انجام دادید چرا میگی هفته دیگه زوده؟

 “چون ما هنوز با هم تفاهم نداریم دیبا. ”-
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ینکه رسید. مگه ااگر به تفاهم داشتن باشه، حاال حاالها با این رفتاراتون به تفاهم نمی”-
 “هردوتون سعی کنید کوتاه بیاید و با هم رفیق باشید. 

 قهوه رو جلو روش گذاشتم و با بغض زمزمه کردم: 
 ”اس این مجلس نکبتی؟چند شنبه”-

 دیبا عمیق و ناراحت نگاهم کرد: 
 “ی بعد. فتهی هشنبهسه”-

از تمام روزاهای سال که اسمشون "سه شنبه "بود متنفر شدم. چه راحت تو یه اجبار 
رفتم و حتی حق اعتراض هم نداشتم، چون جوابم خورد شدن فکم بود و جلو می

 پوزخندم که دلمو سوزوند.... 
*** 

 ”ان دیبا؟ من هیچ کدوم از اینا رو نمیشناسم پس چرا تو لیستن؟اینا کی”-
 خیال، پا رو پا انداخت و لیست رو ازم گرفت: دیبا بی

شون فرهاد قرار نیست که همه رو تو حتما بشناسی. حاال مهمونای دعوتی تو رو همه”-
بیا زود خیال میشناسه؟ خب اینام مهمونای فرهادن مسلمه که تو نمیشناسی. بی

 “بنویسیم اسامی رو روی کارت ها که اصال فرصت نداریم و وقتمون کمه. 
به ناچار نشستم و مشغول نوشتن کارت های دعوت شدیم که بین اسامی، دوتا اسم 

 آمریکایی دیدم و با حیرت دوباره زیر لب خوندمشون: 
 "آرالیا_ویلیام"

 روی کارت ها نوشتم و با تعجب به دیبا نگاه کردم: 
 ”این اسامی خارجیه دیبا مگه نه؟”-

 دیبا دست از نوشتن برداشت و کارتا رو ازم گرفت و ابروهاش باال رفت: 
 “خب آره. آرالیا اسم دختره و ویلیام اسم پسر. ”-

 “خب حتما دوستاشن توی آمریکا دیگه. “چند لحظه مکث کرد و بعد گفت: 
یعنی دوست “با شک گفتم:  ناخودآگاه نسبت به آرالیا حس بدی بهم دست داد و

 ”دختر داشته؟
خب شاید. شایدم ویلیام و آرالیا زن و شوهرن و بافرهاد درارتباط بودن. معلوم ”-

 “پرسیم. نیست بذار باشه بعدًا ازخودش می
با افکاری مشکوک به نوشتن ادامه دادم. ساعت پاندولی که روی نه شب ضربه زد، با 

 مالش دادم:  خستگی کمرمو صاف کردم و گردنمو
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 “وااای خداروشکر که تموم شد خیلی خسته شدم. ”-
پاشو یه فکری برای شام بکنیم االن مهراد و “دیبا کارتا رو تو نایلون گذاشت و گفت: 

 “فرهاد و مامانم میان و ما هنوز هیچ کار نکردیم. 
 بلند شدم: 

 “من درست میکنم. تو هم اینا رو جمع کن. ”-
تند و فرز، مرغ رو تو ماکروفر گذاشتم و برنج هم پختم و میز رو به آشپزخونه رفتم و 

چیدم ولی مرغ هنوز حاضرنبود. برای همین از آشپزخونه بیرون اومدم که صدای 
 آیفون اومد و من کلیدشو فشردم. 

 دیبا از سرویس بیرون اومد: 
 ”کی بود؟”-
 ”مهراد و فرهاد. پس چرا مهتاب جون نمیاد؟”-
مامان االن زنگ زد گفت شامو با دوستش تو رستوران میخورن منتظرش نباشیم. ”-

 ”غذا حاضره؟
 “تا یه قهوه بخوریم آره. ”-

زدن داخل شدن و مهراد با درسالن باز شد و مهراد و فرهاد که بلند بلند با هم حرف می
 ” به به ببین کی اینجاست!“دیدن دیبا با سرخوشی گفت: 

خندید رفت و دستشو بوسید و من لبخند محوی که داشت می سپس به سمت دیبا
توجه به فرهاد، به سمت آشپزخونه رفتم تا هم به مرغ سرکشی کنم و هم زدم و بی

 قهوه بریزم که صدای پا اومد و بعد، قامت فرهاد توی چارچوب آشپزخونه قرار گرفت: 
 “ممنون واسه ی کارتا... خیلی سخت بوده نوشتنش. ”-

 ن دادم: سر تکو
 “کاری نکردیم که. ”-

خواستم نپرسم ولی واقعا فکرمو مشغول کرده بود، برای همین رودروایسی رو کنار می
 گذاشتم: 

 ” تو توی آمریکا دوستی داشتی؟!”-
 ”بله چطور مگه؟“فرهاد انگار منتظر همین سوال بوده، روی صندلی نشست و گفت: 

تا االن چیزی درموردشون نگفته بودی آخه دیدم اسمای خارجی بین اسماس، چون ”-
 “برای همین پرسیدم. 
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آرالیا و ویلیام دوستای نزدیک منن. الزم دونستم دعوتشون کنم. نمیدونم میان یا نه ”-
 “ولی من وظیفم بود دعوتشون کنم. اگر اومدن باهاشون آشنا میشی. 

 ی کشیدم وبعد ازگفتن این حرفا پاشد و ازآشپزخونه بیرون رفت و من نفس عمیق
 های قهوه رو برداشتم... سینی فنجون

*** 
همه چیز دست به دست هم داده بودن که این عروسی به خوبی برگزار بشه. 

شد منم کمی خوشحالِی مهتاب خانوم و دیبا در صدر قرار داشت و همین باعث می
 مانمگیری می کردم و خودمو تو آپارتخوشحال باشم ولی بیشتر مواقع ازکارها کناره

 حبس. 
روز دوشنبه بود و فقط یک جلسه دیگه تا اتمام کالس موسیقی مونده بود که اونم پنج 

 شنبه بود. 
تفاوت تو اتاق خوابم نشسته بودم روی تخت و پاهامو فردا روز عروسیم بود و من بی

تو شکمم جمع کرده بودم و سرمو روش گذاشته بودم و به یک نقطه خیره بودم. 
ساعت بود همونجوری مسخ شده بودم که صدای زنگ تلفن منو به خود نمیدونم چند 

 آورد. 
 حالی خودمو به سمتش کشوندم و برداشتم: با بی

 ”بله؟”-
 “حاضرشو میام دنبالت. ”-

 با شنیدن بوق آزاد، با حرص گوشیو کوبیدم روی دستگاه و فریاد زدم: 
 "خودخوااااه"

کی لج کرده بودم که تیپ مشکی شنل و جین و کفش مشکی و شال سفید... با 
شد یا مگه وصیت پدر و عمو زدم؟ مگه باتیپ مشکی زدن عروسی فردا کنسل میمی

 کرد؟ تغییر می
 آهی کشیدم و از اتاق خارج شدم... 

دونستم داریم کجا میریم و اصال هم واسم مهم نبود که جلوی یه قنادی بزرگ نمی
 م گفت: ایستاد و به من که منتظر نگاهش می کرد

 “باید کیک رو ببینی. ”-
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پیاده شد و منم آروم دنبالش رفتنم و با دیدن کیک، واقعا دهنم از حیرت باز مونده 
بود. خیلی بزرگ و خوشگل بود و اسم من و خودش روش نوشته شده بود و بین دو 

 اسممون با ژله نوشته بود: 
 "پیوندتان مبارک"

 نوشتن: تلخی زدم... این جمله غلط بود باید میپوزخند 
 "ازدواج اجباریتان مبارک"

روز جلوی آتلیه پشیمون شدم و به خواستم به زبون بیارم ولی با یادآوری اتفاق اون
 “عالیه. “فرهاد که منتظر نظرم بود گفتم: 

ب شآقا ممنون پسنده. فردا حوالی ساعت هفت “سری تکون داد و به فروشنده گفت: 
 “میفرستم بیان بگیرن. 

 بعد از قنادی به رستوران رفتیم. 
سفارش داد و باز هم این نظر من بود که اصال مهم نبود و حس می کردم هر لحظه 

 “روبه انفجارم. 
رسن. اونا زبون فارسی رو بلد آرالیا و ویلیام فردا صبح می“روبه روم نشست و گفت: 

 ”نی؟تونی راحت انگلیسی حرف بزنیستن می
جعبه ی دستمال کاغذی رو هل دادم جلو و باز کشیدم سمت خودمو و خونسرد گفتم : 

 “آره بلدم الزم نیست نگران باشی. “
سنگینی نگاهشو حس می کردم. نمیدونم چرا نسبت به آرالیا حساس شده بودم. 

همه سال در کنار فرهاد تو آمریکا بودن ولی خب من هنوز از هیچی شاید چون این
کنم. کاش فرهاد دهن باز نداشتم و شاید به قول دیبا بازم زود دارم قضاوت می خبر
 گفت. کرد و دربارش میمی

تا بعد ازخوردن ناهار، سکوت سهمگینی بینمون بود و هیچ کدوم هم سعی نکردیم 
 بشکونیمش و حرف بزنیم. 

ند. ام برم دربمن میخو“سوار ماشین شدم و منتظر موندم تا بیاد. وقتی سوار شد گفت: 
 ”میای یا ببرمت خونه؟

رفت و باز افکار مختلف میومد برم؟ خب تو خونه که کاری نداشتم. حوصلمم سر می
 سراغم پس بهتر بود برم. 

 “آره میام. ”-
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حرکت کرد و من دستمو به سمت ضبط بردم و اولین آهنگ رو پخش کردم و چون بلد 
 بودم زیر لب باهاش زمزمه کردم: 

" 
 ارون میاد بازمداره ب

 ندارم سایبون برسر 
 کنار خاطرات تو

 میگیرم برسرم این چتر 
 از اون وقتی که

 تو رفتی تمام خاطرات بامن 
 همین بارون پاییزی

 چه داغی میکنه برمن 
  به یاد تو ک راه میرم

 به زیر نم نمه بارون
 گرفتن چترمو سمتت که

 خیست نکنه بارون 
 داره بارون میاد بازم

 نشستم به زیر بارون 
 داره اشکام میریزه

 خیلی ساده خیلی آروم 
  داره بارون میاد بازم

 دل من بغضودرد داره
 فقط همین خداست بازم

 از این حالم خبر داره 
 پاییز شد

 ایندفه نه مثل هرسال 
 کجایی تو که اینقدسرده دستام

 کجایی تو چراساعت نمیگذره
 من که بدون توخالیه دستام

  دپاییز ش
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 هوا هوای درده
 آخ که این دلم

 چقد هواتو کرده 
 پاییز شد تو اون چتر دونفره

 شوق وقته قراروساعت وعقربه
 کجاست تموم خاطراتم

 که هنوزه چشم براتم من ک هنوزم
 همه بی تومیمیرما کجاست اون

 چقدراحت غرورمو له کرد زیرپاش
 کجاست اون حلقه ک برات خریدم

 ترکید وقتی تورو بااون دیدمبغضم 
 نشستم رو همون نیمکت قدیمیه

 زیربارون با عکست
  آروم خوابیدم آره با عکست

  آروم خوابیدم بغض توی سینه
 خندهای زوری چطور باور کنم

 االن اینقد ازم دوری 
  چطور باور کنم

 آخه چطور بگذرونم
 حرف بزن ببینم بدون من خوبی

  دست خوش
 جا حرف از توشدههمه 

  لعنت به این دلم
 بازم برات تنگ شده

 لعنت به اون شبا به اون لحظه ای که
  دست به دست با اون

 از بغلم رد شدش
 لعنت به پاییزو تموم خاطرات

  به اون نیمکتی که
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 دیگه نیستش ردپات
 به اون حرفایی که میزدیم عاشقونه باهم

 همه کسم بودی ولی ندیدش چشات
 اون کسی دیگه نیستش

 که میمردش برات 
 خداحافظ نیمکت خاطرات
 خداحافظ نیمکت خاطرات

 بارون پاییزی" -"نیما ناصر
آهنگ قشنگی بود و من دوباره از اول گذاشتم که نگاهم کرد و پوزخند زد که با تعجب 

 باخودم فکر کردم: 
 "کاربدی کردم؟ "

هنگ رو بالذت گوش خیالش. آاون عادت داشت به هرکار من پوزخند بزنه پس بی
دادم که باتموم شدنش زودتر ازمن دستشو به سمت ضبط برد و خاموشش کرد و من 

 خیالش نگاه کردم که رسیدیم. ی بیباحرص به چهره
 سریع ازماشین پایین اومدم که هوا غرشی کرد و من باخودم زمزمه کردم: 

 ندارم سایبون برسر"-"داره بارون میاد بازم
جلوم گرفته شد و من به دستای کشیده و مردونه ی فرهاد نگاه کردم که گفت: چتری 

 ” هنوزم تو قعر اون آهنگی... بگیرش!“
چتر رو ازش گرفتم. فکر همه جا رو کرده بود. چترشو باز کرد و راه افتاد و منم به تبعیت 

 رد. نم بارون و بوی خاک تازه، لبخند روی لبم آواز اون چترمو باز کردم و نم
ز آرالیا و ویلیام ا“دستمو تو جیب شلوارم فرو کردم و نفس عمیقی کشیدم که گفت: 

ی دیبا هیچ کس از اجباری اجباری بودن این ازدواج باخبر نیستن. یعنی جزخانواده
ی استادای دانشگاه های تهران و همکارام فردا تو مراسم بودنش خبردار نیست. همه

یخواد کوچکترین بویی ببرن پس بهتره خوب حواستو حضور دارن و من اصال دلم نم
جمع کنی و تظاهر کنی خوشحالی و وقتی تنها شدیم مختاری هرطور میخوای 

 “رفتارکنی. 
خواستم کسی بفهمه این عروسی یک ازدواج تحمیل حق با اون بود و منم نمی

 اس. شده
 “تو هم همینطور. توهم... باید سعی کنی تظاهر کنی. ”-
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دم کارمو بلدم. در ضمن هیچ کدوم از شاگردای کالس رو دعوت نکن دلم من خو”-
 “نمیخواد بیان. 

 شناختم پس حضورشون الزم نیست. سر تکون دادم. من که اونا رو نمی
تم رففروشی دهنم به شدت آب افتاد و در حالیکه به سمتش می ی آلوچهبا دیدن دّکه

 “منتظرم باش. “رو به فرهاد گفتم: 
خندید و من عشق چند تا بسته خریدم و پسرجوون بادیدن ذوق و شوق من میبا 
 یداشتم که کسی بازومو گرفت. بادیدن چهرهتوجه به اون، از هر نوع آلوچه برمیبی

توجه دوباره مشغول چشیدن آلوچه ها شدم و درحالیکه از ترش اخموی فرهاد، بی
 “ترشن... آقا از اینام بذار.  اووووووم چه“شد گفتم: بودنشون صورتم جمع می

پسرجوون با لبخند عمیقش از اونام برام گذاشت و من کیف پولمو درآوردم که فرهاد 
 “خودم حساب میکنم پالستیک رو بردار و برو. “گفت: 

توجه به خشم تو کالمش، پول رو حساب کردم و از دّکه فاصله گرفتم که صدای بی
 خیال باشم. ینفسای عصبیشو شنیدم و سعی کردم ب

قرار نبود همیشه حرِف اون بشه و من بشم زیر دستش و هرچی گفت بگم چشم! یا 
دادم بهت. من همش بخوام پول اون رو بردارم که بعدًا بزنه تو سرم که من پول می

 خودم پول داشتم والله! 
 بازومو گرفت و جلوم ایستاد و غرید: 

 ”از حرف من سرپیچی میکنی هان؟”-
 اینو از تو گوشت“مو به دهنم گذاشتم و گفتم: رد صداش بلند نشه. آلوچهکسعی می

بیرون کن که هر چی تو بگی من بگم چشم. فهمیدی جناب راد؟! درضمن من خوشم 
ما نیاز باشم پس شنمیاد کسی پول بهم بده. خودم به حد کافی دارم که تا آخر عمرم بی

 “هم پوالتو واسه خودت نگه دار. 
باال و من باحیرت بهش نگاه کردم که بین راه نگه داشت و مشتش کرد و دستشو برد 

 توصورتم داد زد: 
کنم یاس. نمیذارم تو روی من وایسی. زبون درازتو خودم قیچی من تو رو آدمت می”-

 “میکنم. 
سپس بازومو فشار داد که چهره ام جمع شد و ازم فاصله گرفت و جلوتر به راه افتاد. 

ینکه هم“لقه زد ولی کنترلش کردم و با پوزخند تلخی زیر لب گفتم: اشک تو چشمام ح
 “حرصتو درمیارم خوشحالم میکنه. 
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شد، تا باالترین توجه به بارون که هر لحظه بیشتر میپشت سرش راه افتادم و بی
 نقطه رفتیم و اون باال ایستادیم. 

در برام لذت بخش هامو تا موقعی که نشستم تو ماشین تموم کردم و چقتمام آلوچه
 بود خوردنشون و حرص خوردن فرهاد! 

آگهی فروش اینجا رو میدم به روزنامه گفتم بدونی. “جلوی آپارتمانم توقف کرد و گفت: 
“ 

 دستم روی دستگیر در خشک شد و اخمام درهم: 
 ”برای چی؟”-
 “با اومدن به ویالی من دیگه نیازی به اینجا نداری. ”-
بهش نیاز دارم یا نه. اینجا رو خیلی دوست دارم و هرگز من خودم تشخیص میدم ”-

 “فروشمش. قصد فروشش رو ندارم. همینجوری خالی میمونه ولی نمی
ای رو بهش بدم از مشین پایین رفتم و وارد آپارتمان بدون اینکه اجازه حرِف دیگه

 شدم. 
*** 

 چشمامو باز کردم و با خودم زمزمه کردم: 
 “روز مرگ احساساتت مبارک یاسمن... روز تحمیل شدنت مبارک. ”-

از جام بلند شدم و بعد از خوردن چند لقمه صبحونه که اونم به زور فرستادم پایین، به 
حموم رفتم و یک ساعت تو وان دراز کشیدم و به امروز فکر کردم که صدای گوشیم بلند 

دوشامپرم، از حموم بیرون پوشیدن روب شد. از وان بلند شدم و سریع دوش گرفتم و با
رفتم و گوشیمو که حاال قطع شده بود برداشتم و با دیدن شماره ی دیبا زود باهاش 

 تماس گرفتم: 
 ”الو دیبا؟”-
 “کجایی دختر؟! سه دفعه زنگ زدم ترسیدم. داشتم میومدم اونجا. ”-

 از چی ترسیده بود ؟ که خودکشی کنم؟ هه... 
 ”شم نه؟میترسی خودمو بک”-

 ”؟چیکارم داشتی حاال“کرد. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: سکوتش گفتمو تائید می
 “آرالیا و ویلیام رسیدن. فرهاد رفته فرودگاه دنبالشون و اونا االن اینجان. ”-

 “زیادی واسش عزیزن. “با پوزخند گفتم: 
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ی تن. حتاونا مهمونشن یاسی. اینجا غریبن و جایی رو بلد نیس“مکثی کرد و گفت: 
 “زبان فارسی رو نمیفهمن. 

 ”باشه... حاال من باید چیکار کنم؟”-
هیچی تو فعال کاراتو بکن ساعت دوازده باید بریم آرایشگاه. فرهاد بهم گفت میاد ”-

 “دنبالم و بعدش میایم دنبال تو. 
 “باشه منتظرم. ”-

 گوشیو روی میز گذاشتم و باز فکرم کشیده شد سمت آرالیا! 
دراز کشیدم و چشمامو بستم و سعی کردم افکارمو کمی آزاد کنم. مگه فرهاد روی مبل 

بح گفت تمام کالساش صاستاد دانشگاه نبود؟ یعنی مرخصی گرفته؟ ولی دیبا که می
 تشکیل میشه پس مشکلی نبود. 

ساعت روی ده ظهر ضربه زد و من اصال حال نداشتم آشپزی کنم. ازجام تکون نخوردم 
رو برداشتم و تلویزیون رو روشن کردم که یه فیلم خارجِی زبان اصلی  و در عوض کنترل

 داد و مشتاقم کرد ببینم... نشون می
*** 

 ” واااای یازده و نیمه!”-
از جام پریدم و کنترل که روی شکمم بود، پرت شد زمین و باتریش بیرون افتاد که با 

 ” لعنتی!“حرص گفتم: 
وار کشیدم و حاضر شدم. جعبه ی لباس عروس رو به اتاق خوابم دویدم و موهامو سش

هم برداشتم که صدای آیفون بلند شد. کفشای ست لباسمم برداشتم که باز صدای 
ممتد آیفون اومد و من باعجله بیرون رفتم و در رو محکم کوبیدم که فکرکنم صداش تا 

 ی آخر رفت. طبقه
 دیبا با حرص جعبه رو ازم گرفت : 

 “سی. خیالی یاخیلی بی”-
نتونستم حرفی بزنم و سریع سوار شدیم که من خودمو پرت کردم عقب و دیبا مجبور 

 شد جلو بشینه. 
 سالم کوتاهی دادم که اون هم زیِرلب جوابمو داد و دیبا برگشت سمتم: 

 ”ناهار نخوردی نه؟”-
 مظلوم نگاهش کردم: 

 “حال نداشتم درست کنم خب. ”-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پیانو

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 3 4 

 

 عصبانیت نگاهم کرد و از زیرپاش ظرف کوچولویی در آورد و به سمتم گرفت: با 
 “دونستم همینو میگی... اینو زود بخور. می”-

با محبت بهش نگاه کردم و مشغول خوردن قورمه سبزی لذیِذ دستپخت مهتاب خانوم 
 شدم. 

ماشین اومدم پایین و دیبا به کمک فرهاد وسایل رو پایین گذاشتن و فرهاد رو بهم از 
 “ساعت هفت میام دنبالت. “گفت: 

 بعد بدون حرف دیگه ای سوارشد و با تک بوقی رفت. 
 با دیبا وارد آرایشگاه شدیم و واقعا مجهز و عالی بود. 

 یبا هم همونجا وقت گرفته بودآرایشگر با دیدنم لبخند گرمی زد و دعوتم کرد بشینم. د
 و من از بودنش خیلی راضی بودم. 

روی صندلی نشستم. جز خود آرایشگر، چهارتا خانوم دیگه هم بودن که مشخص بود 
های زیادشون بود که مجبور بودن پنج ی شلوغی و مشتریهمکاراشن و این نشونه

 نفری کارکنن. 
هنوز روی همون صندلی منتظر بودم یکی از اونا مشغول درست کردن دیبا شد و من 

 که آرایشگر اصلی صدام کرد: 
 “یاسمن خانوم تشریف بیارید. ”-

کردم و به یاد مادر و پدرم بودم که و دقایقی بعد سوزش بند روی صورتمو تحمل می
کرد و کاش پدر ای کاش جای دیبا مادرم االن همراهم بود و منو گرِم محبتاش می

 دیدنمو میکشید. من چرا اینقدر بی کس بودم؟  انتظار توی لباس عروس
چرا باید حتی ازدواجمم به میل خودم نباشه؟ چراباید محل برقراری این جشن هم به 

اجبار باشه؟ فرهاد چرا خودخواهانه و برخالف نظر من عروسی رو توی باشگاه می 
 گرفت؟ من دوست داشتم توی ویالی خودش یا دیبا باشه ولی اون... 

بین انگشتای آرایشگر که از صدا زدن همکاراش فهمیدم اسمش شهال هست موهام 
کردم از داغی و گرمای اتو مو و سشوار مغزم داره میترکه. شد و حس میکشیده می

  دیدمش.دیبا قسمت دیگه ی سالن بزرگ و مستطیل شکل آرایشگاه بود و من نمی
ز هیکل و قیافه اش مشخص نمیدونم چقدر گذشته بود که یه عروس دیگه ام اومد. ا

بود کم سنه و دوتا خانوم همراهش بودن که فهمیدم یکیشون خواهرش و اون یکی 
 جاریشه. 

 باخودم گفتم: 
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 “من حتی جاری هم ندارم. ”-
نیشخندی زدم که صدای آخ گفتنای اون دختر که مشخص بود دارن اصالحش میکنن 

 نگاهمو به سمتشون کشوند و با خودم فکر کردم: 
 ”یعنی اونم مثل من با اجبار داره عروسی میکنه یا به میل خودش؟”-

ماشاالله چقدر “جاریش که زن خوش مشربی بود کنارم ایستاد و با لبخند گفت: 
 “خوشگلی عزیزم. 

به موهای شرابی رنگش نگاهی کردم که مایل به قرمز شده بود و سعی کردم لبخند 
 بزنم: 

 “بینه. چشماتون قشنگ می”-
 ”د سالته؟چن”-
 “نوزده سال. ”-
 “عروس ما هیفده سالشه. ”-

 وای چقدر کم سن بود ! سر تکون دادم که ادامه داد: 
برادر شوهرم عاشقشه خیلی میخوادش. اونقدری که حتی صبر نکرد امسال ”-

 تحصیلش تموم بشه و توی تعطیالت جشن بگیریم. 
 آهی کشیدم: 

 “خوشبخت بشن. ”-
 “ توهم همینطور عزیزم.”-

 سپس آروم دستی روی شونه ام گذاشت و ازم فاصله گرفت. 
سرمو برگردوندم و به خودم تو آینه خیره شدم که شهال خانوم گفت چشمامو ببندم و 

خواست آرایش صورتمو انجام بده و من سرمو تکیه بدم به پشتی صندلی چون می
 چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیدم. 

*** 
های دیبا و جاری اون دختر حسابی آرایشگاه رو پر سر و صدا کرده بود و شهال هلهله 

خانوم که مشخص بود خودشم اهل شلوغی و شادیه ضبط بزرگ گوشه ی سالن رو 
 روشن کرده بود و آهنگ شادی گذاشته بود. 

خواست خودمو توی آینه ی قدی لباسمو به کمک دیبا تنم کرده بودم و حاال دلم می
 بینم. سالن ب

 “محشرشدی یاسی به خدا خیلی ناز شدی. “گفت: دیبا مدام می
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جلوی آینه ایستادم و به خودم خیره شدم... خدای من این واقعا من بودم؟ موهای 
بلندم تماما فر درشت از کنار سرم روی شونه ام ریخته بود و قسمت دیگه اش باالی 

ر، تاج نسبتا بزرگی که برق خاصی سرم جمع شده بود و دور تا دورش تور بود و روی تو
داشت گذاشته شده بود و آرایشم خیلی ملیح و جذاب بود و جلوی لباس که با یک 

شد کفشای براقم نمایان باشه و من از گیره از پایین پام به باال گره خورده بود باعث می
م اون دیدن اینهمه تغییرات واقعا حیرت کرده بودم که نگاهم به اون دخترک افتاد که

 کرد و من باخودم اندیشیدم: جذاب شده بود و مات به من نگاه می
 ”بینه؟یعنی فرهاد منو اینجوری می”-

 احساس شرم باعث شد فکرامو پس بزنم و به دیبا که اونم خوشگل شده بود نگاه کنم: 
 “ممنونم دیبا. ”-

 با محبت نزدیکم ایستاد: 
دل فرهاد رو به دست بیار مطمئن تو خیلی خوشگلی یاسی ازت خواهش میکنم ”-

 “تونی فقط باید بخوای. باش می
سری تکون دادم و لبخند محوی زدم که باصدای شهال خانوم تمام اعضای بدنم به 

 یکباره سرد شد: 
 “جناب راد تشریف آوردن. ”-

 دیبا دستمو گرفت: 
 “فقط خونسرد باش. ”-

شد چه برسه به حاال و تونستم؟ حتی روزای عادی ام با دیدنش بدنم سرد میمییعنی 
 با این سر و وضع. 

هنوز نامحرمین. االن اول میرید محضر بعد همه ما “دیبا شنلمو محکم گره زد و گفت: 
میریم باشگاه شما میرین آتلیه و بعد میاید. توی آتلیه هرچی که عکاس گفت گوش 

 “تونم باشم. باشه؟ چون من کنارت نیستم یعنی نمیبده و لجبازی نکن 
 سعی کردم گفته هاشو به ذهنم بسپارم. دستمو آروم کشید: 

 “بیا بریم منتظرته. ”-
 رفت و اگر دیبا نمیکشیدم هنوز همون جا قفل شده بودم. پاهام جلو نمی

بشه  ختدر آرایشگاه که باز شد باد سردی بهم خورد که باعث شد بدن سردم بیشتر کر
 و من با التماس رو به دیبا گفتم: 

 ”سردمه...”-
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 دیبا به لرزش دستام نگاه کرد و باناراحتی گفت : 
 “قول دادی آروم باشی. سردت نیست از بس استرس داری لرز کردی. ”-

باز راه افتاد و از ورودی که بیرون رفتیم دوربین های فیلمبرداری و آهنگ شروع به کار 
 رفتم که ایستاد و زمزمه کرد: زیر فقط دنبال دیبا می کردن و من سر به

 “من باید برم؛ داره میاد سمتت. ”-
قبل از اینکه حرفی بزنم ، ازم فاصله گرفت و من کفشای براق مشکی رو دیدم که جلوی 
پام متوقف شد و دستی که جلو اومد و دسته گل رو به سمتم گرفت و من کمی سرمو 

شت تور شنل قفل شد تو نگاه خاکستریش که برعکس روزهای بلند کردم و نگاهم از پ
 دیگه بدون اخم و خونسرد بهم نگاه می کرد. 

دستم جلو رفت و دسته گل میان دستام قرار گرفت و هلهله بلند شد که صدای 
 فیلمبردار رو شنیدم: 

 “عالی بود. ”-
 نفس راحتی کشید. خیلی برای این مراسم نگران بود و برای من تعجب آور بود. فرهاد 

 هردو، در کنار هم به سمت فراری خوشگلش رفتیم که تزئین شده و رو به روم بود. 
 در رو برام باز کرد و من حیرت کردم که چطوری با اینهمه غرورش اینکارو میکنه؟ 

 کردم و در بسته شد.  نشستم و به سختی تور بزرگ لباس رو جمع
کنارم که نشست عطرش تو ماشین پخش شد و من نفس عمیقی کشیدم که ماشین 

 حرکت کرد. 
تا محضر راهی نبود و زود رسیدیم و من زیرلب آیه الکرسی رو زمزمه کردم و با باز 

 شدن مجدد در توسط فرهاد پیاده شدم که کنار گوشم زمزمه کرد: 
 “اال پاهات پیدا میشن مرد اینجاست. دامن لباستو زیاد نگیر ب”-

دلم ضعف رفت؟ خوشحال بودم؟ عصبی بودم؟ نمیدونم فقط توی اون لحظه با 
شنیدن این جمله حس کردم تمام استرسم پرید و جاش رو به آرامشی عجیب داد و 

 من زیر شنل لبخند زدم و آروم حرکت کردم. 
 ی یک مبل دیگه. روی مبل تک نفره نشستم و فرهاد در طرف دیگه و رو

دیبا یک لحظه روی پاش نبود. یا مشغول هلهله و شلوغی بود یا مشغول ریختن سکه 
 و نقل روی سر من و فرهاد. 

 از صمیم قلبم خدا رو برای داشتنش شکر کردم که مهتاب خانوم قرآن رو جلوم گرفت: 
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و بخون. دارن میرن خطبه عقد رو بخونن دخترم... یه سوره ی کوچیک انتخاب کن ”-
 “توکلت به خدا باشه و برای خوشبختی تمام دخترو پسرا دعا کن. 

 قرآن رو با خلوص نیت باز کردم و دقایقی بعد صدای روحانی تو گوشم پیچید: 
النکاح و سنتی... سرکارخانوم یاسمن راد، فرزند احسان راد و خانوم یکتا مولوی زاده، ”-

عقد دائم و همیشگی جناب آقای فرهاد راد، آیا به بنده وکالت میدهید تا شمارو به 
فرزند حسام راد و فرحناز امامی، با مهریه ی یک جلد کالم الله مجید، یک جام آینه و 

 ”سکه بهار آزادی و ویالیی واقع در.... دربیاورم؟ بنده وکیلم؟۳۲۲شمعدان و
ن تا اشکم آروم روی صفحه ی قرآن افتاد... بابا کجاست؟ مامان کجاست؟ چرا نیست

ازشون اجازه بگیرم؟ چرا اینقدر زود رهام کردن؟ چرا حتی یه خواهر و برادر ندارم که 
ر گفتم و کسی نبود دعای خیباالی سرم ایستاده باشن و خودم تک و تنها باید 'بله' می

 برام بکنه و منو بسپاره به خدا... 
پدر و مادرم سوره  بار دومم خطبه خونده شد و من قرآن رو ورق زدم و برای شادی روح

 ای خوندم و خطبه سومم جاری شد. 
 قرآن رو بستم و سکوت جمع رو با صدای نسبتًا مرتعشم شکوندم: 

 ”با اجازه ی پدرومادرم که نیستن و یادشون همیشه توقلبم زنده اس... بله”-
به یکباره سالن شلوغ شد و هلهله و جیغ وکف بود که درهم آمیخته بود و صدای 

 ایجاد کرده بود.  ناهنجاری
مردها به درخواست دیبا سالن رو ترک کردن و با جمله ی دیبا که خطاب به فرهاد بود 

 بدنم لرزید: 
 “فرهاد خان شنل یاسی رو بردارید. ”-

نمیدونم من حس کردم یا واقعا اینجوری بود که فرهاد انگار منتظر همین جمله بود 
ف گره ی شنل رو گرفت و بازش کرد و چون بی تردید به سمتم اومد و دستاش دوطر

بابرداشتنش، نگاه هردومون درهم گره خورد و چشماش لحظاتی بسته شد و من آهی 
 کشیدم. 

شد ازش چشم بیش از حد خوشگل شده بود و جذاب اون قدری که واقعا نمی
 برداشت. 

کرد... لبهای سرش جلو اومد و چشمای من بود که ازحدقه بیرون زده نگاهش می
وشگلش روی گونه ام قرار گرفت و همزمان با بو*سه اش که تمام وجودمو به آتیش خ

 کشوند فلش دوربین عکاس زده شد و عکس گرفته شد... 
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حالم وصف شدنی نبود. چرا این بو*سه رو روی گونم زد؟ برای عکاس که دستور میداد 
 شد؟ دل خودش؟ این بو*سه چرا اینقدر بدنمو لرزوند؟ خدایا داشت چی مییا برای 

 صدای عکاس و نگاه خیره ی فرهاد باعث شد به خودم بیام: 
 “عروس خانوم نوبت شماست. ”-

عزیزم باید فرهاد رو “با گیجی نگاهش کردم که دیبا با سرفه ی مصلحتی گفت: 
 “ببوسی. 

منننن؟ فرهاد و ببوسم؟ یعنی درست شنیده بودم؟ چراباید اینکارو بکنم؟ چییییی؟ 
 یعنی اینم اجبار بود؟ 

با بدخلقی به دیبا نگاه کردم و خواستم حرفی بزنم که با نگاه ملتمس دیبا خفه شدم و 
 سعی کردم به خودم حرکتی بدم و سرد گونه اشو ببوسم. 

ی شدنش میترسیدم برای همین جلو اخمای فرهاد کمی درهم شده بود و من ازعصب
رفتم و دستای لرزونمو آوردم باال و دور گردنش حلقه کردم و چشمامو بستم و لبای 

لرزونمو جلو بردم و روی گونه ی صاف و براقش گذاشتم و فلش دوربین زده شد و من 
 بو*سه ی آرومی زدم که دیبا با ذوق گفت: 

 “خیلی قشنگ شد. ”-
و از نگاه کردن به چشمای خاکستریش اجتناب کردم و رو به  آروم ازش فاصله گرفتم

 “بسه دیگه. “دیبا گفتم: 
 عکاس دوربینش رو خاموش کرد: 

 “بله بسه. ما زودتر میریم آتلیه تا شمام بیاید. بقیه هم برن باشگاه. ”-
 دیبا جلو اومد و ظرف عسل رو داد دستم: 

 “بذار دهنش. ”-
 با اخم دستشو پس زدم: 

 ”مسخره بازیا چیه؟این ”-
 “رسمه باید انجام بشه یاال. “دیبا با سر سختی گفت: 

به ناچار دوباره کنار فرهاد ایستادم و فیلمبردار جلو اومد. انگشت کوچیک دست چپمو 
فرو بردم تو عسل و پیچوندم تا ِکش اومدن عسل تموم بشه و بعد آوردمش جلو 

سخت درگیر چشماش شد و چرا حس  دهنش و اینبار نتونستم نگاهمو بگیرم و چشام
 کردم چشماش برق میزنه؟ 
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آروم دهنشو باز کرد و انگشت من که فرو رفت تو دهنش چشماش بسته شد و 
بامکث دهنشو باز کرد و من انگشتمو کشیدم و حاال نوبت اون بود. داشتم از خجالت 

سمت  گرفتشدم ولی دیبای لعنتی دست بردار نبود و ظرف عسل رو تقریبا بیهوش می
 فرهاد. 

چشمامو بستم و دهنمو باز کردم و با لمس انگشتش توسط زبونم یه حال عجیبی بهم 
دست داد و باعث شد با مکث دهنمو باز کنم که دیبا با خوشحالی کف زد و فیلمبردار 

 “واقعا قشنگ افتاد. “بالبخند رضایتی گفت: 
رفت و دیبا درحالیکه شنلمو فرهاد برای یه سری امضا و چیزای دیگه به دفتر سالن 

 ”کردی سخت نبود؟دیدی اونقدرم که فکر می“روی سرم مینداخت گفت: 
 “میترسم دیبا. ”-
 ”ازچی؟”-
چرا فرهاد آرومه؟ چه فکری تو ذهنشه؟ چرا اینهمه تظاهر میکنه که از این اتفاق ”-

 ”خوشحاله؟
ست یاسی من نمیدونم ولی مطمئنم فکر بدی تو ذهنش نیست. غریبه که نی”-

پسرعموته، دشمنت نیست پس آروم باش و بذار همه چیز به خوبی بگذره و تموم 
 “بشه. 

خیلی ممنونم واقعا زحمت “گره ی شنل که بسته شد فرهاد رسید و رو به دیبا گفت: 
 “کشیدی. 

 “منکه کاری نکردم آبجیمه و عاشقشم باید براش همه کار بکنم. “دیبا بافروتنی گفت: 
 “عزیزم ما میریم. بعد آتلیه زود بیاید. “اهش کردم که گفت: با لبخند نگ

 “مواظب آبجی من باشیا. “سپس رو به فرهاد گفت: 
 “حتمًا. “فرهاد لبخند کمرنگی زد و گفت: 

با رفتن دیبا سنگینی نگاهشو حس کردم ولی سرمو بلند نکردم که دستمو آروم گرفت و 
 حرکت کرد و منم پشت سرش کشیده شدم. 

نبود و همه رفته بودن باشگاه. سوارماشین شدم و اونم کنارم نشست و حرکت کسی 
 کرد. 

 نفس عمیقی کشیدم و صدای آهنگ توی ضبط منو به خلسه فرو برد: 
 " تو رو دوست دارم

 مثل حس نجیب خاک غریب
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 تو رو دوست دارم
  مثل عطر شکوفه های سیب

  تو رو دوست دارم عجیب
 تو رو دوست دارم زیاد

 ر پس دلت میاد چطو
 منو تنها بذاری

  تو رو دوست دارم
  مثل لحظه ی خواب ستاره ها

 تو رو دوست دارم
  مثل حس غروب دوباره ها
  تو رو دوست دارم عجیب

 تو رو دوست دارم زیاد
 نگو پس دلت میاد 

 منو تنهام بذاری
  توی آخرین وداع

  وقتی دورم از همه
  چه صبورم ای خدا

 دیگه وقت رفتنه
  رو میسپرم به خاک تو

  تو رو میسپرم به عشق
 برو با ستاره ها

  تو رو دوست دارم
  مثل حس دوباره ی تولدت

 تو رو دوست دارم
  وقتی میگذری همیشه ازخودت

  تو رو دوست دارم
 مثل خواب خوب بچگی

 بغلت میگیرمو میرم به سادگی
  تو رو دوست دارم
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  مثل دلتنگی های وقت سفر
 تو رو دوست دارم

  مثل حس لطیف وقت سحر
 تو رو مثل کودکی

 بغلت میگیرمو
  این دل غریبمو

 با تو میسپرم به خاک
  توی آخرین وداع

  وقتی دورم از همه
  چه صبورم ای خدا

 دیگه وقت رفتنه
  تو رو میسپرم به خاک
  تو رو میسپرم به عشق

 برو با ستاره ها
 مازیار فالحی( -) تورو دوست دارم
 شد؟ را باید االن پخش میوای این آهنگ چ

 تکونی توی صندلی خوردم که صداشو شنیدم: 
 ”نگرانی؟”-

 براش مهم بود؟ 
 ”نگران... چی باید... باشم؟”-

د لرزه. گفتم شاینمیدونم ولی مدام دستات می“سرمو به سمتش برگردوندم که گفت: 
 “نگرانی. 

 “نه استرس دارم فقط همین. ”-
 “ارت بیفته غش میکنی و این خیلی بده. سعی کن خونسرد بمونی. فش”-

 نگران من بود یا خراب شدن عروسیش و رفتن آبروش؟ 
کردم. مسلمه که میترسید عروسی با پوزخندی زدم. احمقانه بود اگر اولی رو انتخاب می

 غش کردنم بهم بخوره و همکاراش بگن زنش غشیه... 
 درهم قفل کردم و حرفی نزدم که خد ارو شکر رسیدیم آتلیه. انگشتامو 

 پیاده شدم و اون به طرفم اومد و دستشو به سمتم دراز کرد که زل زدم تو چشماش: 
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 “اینجا که کسی نیست نمیخواد تظاهر کنی. ”-
زل زد تو چشمام ولی بی حرف. شاید پنج دقیقه فقط خیره بودیم تو چشمای هم و 

؟ نمیدونم شاید من دنبال نفرتش ازخودم و اون دنبال یه حرف که دنبال چی بودیم
 نفرتشو بریزه توش و روانه کنه سمتم. 

 نگاهشو بی حرف گرفت و دستمو کشید. 
کرد. میترسیدم آرامش قبل از طوفان سکوتش خیلی آزارم میداد و ترسمو بیشتر می

کردم پس که کاری نکرده بودم و داشتم طبق خواسته ی اون رفتار میباشه اما من 
 دلیلی نداشت بخواد عصبی بشه. 

 دختر جوانی با دیدنمون به سمتمون اومد و راهنماییمون کرد. 
 توی اتاقک گوشه ی آتلیه درکنار هم نشستیم و عکاس کارشو شروع کرد. 

شدم هزار بار میمردم و زنده میعکساش ما فوق تصور من بود و من باهرعکس از شرم 
ولی فرهاد کامال خونسرد گفته های عکاس رو انجام میداد و این کمی ازشرمم رو کم 

 کرد. می
 حدود ده تایی عکس گرفتیم و هرکدوم با ژست های مختلف و جذاب. 

تونستم منتظر زودتر از فرهاد داخل ماشین نشستم. خسته شده بودم و دیگه نمی
به صنذلی تکیه دادم و چشمامو بستم که از صدای به هم خوردن در بمونم. سرمو 

سرتو بلند کن موهات خراب میشه. “فهمیدم سوار شده و با روشن کردن ماشین گفت: 
“ 

سرمو بلند کردم وپوفی کشیدم. کاش زودتر تموم بشه این عروسی. دیگه طاقت 
 نداشتم اینهمه سکوت کنم و تظاهر. 

 و دود اسپند در هوا معلق.  جلوی باشگاه غلغله بود
پیاده شدیم و کنارهم ایستادیم. جلوی ورودی باشگاه فرش قرمزی پهن شده بود که 

مسیر حرکتمون بود. فیلمبردار جلومون ایستاد و دست مردونه ی فرهاد به درخواست 
 فیلمبردار حلقه شد دور کمرمو و من گام برداشتم. 

اما پیداش نکردم. دستش که دور کمرم بود دیبا کجا بود؟ نگاهمو اطراف چرخوندم 
 فشرده شدکه نگاهش کردم و اون زمزمه کرد: 

 “دیبا پشت سرته دنبالش نگرد. ”-
چطور فهمیده بود دنبال دیبام؟ خب من به جز دیبا که کسیو ندارم بخوام دنبالش 

 بگردم. 
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م. با رسیدن به ورودی دیبا بامحبت نقل ریخت روی سرمون و من بهش لبخند زد
 واردشدیم و صدای موزیک به گوشم رسید. 

 رفتیم که دیبا کنار گوشم زمزمه کرد : به سمت جایگاه می
 “االن آرالیا و ویلیام میان تبریک بگن سعی کن خونسرد باشی. ”-

 به کل حضورشونو یادم رفته بود. تا االن چرا نبودن؟ 
 “نگران نباش. “توی جایگاه درکنار هم نشستیم و من درجواب دیبا گفتم: 

 کرد رفت و من نگاهی به فرهاد انداختم: دیبا به سمت مهراد که باعشق بهش نگاه می
 ”میشه شنلمو دربیاری؟”-

 ”نمیشه سرت باشه؟“انگار مایل نبود شنلم باز بشه که چند لحظه مکث کرد و گفت: 
باز  وباتعجب نگاهش کردم که کالفه بلند شد و جلوم ایستاد. خم شد سمتم و گره ر

 کرد و بااحتیاط درش آورد و من نفس راحتی کشیدم. 
 خواست بشینه که با دیدن دونفر مقابلمون گفت: 

- Oh Welcome Friends . 
 )اوه خوش اومدید دوستان(

ازجام بلند شدم. پس اینا آرالیا و ویلیام بودن. باحیرت به دختر جلوم خیره شدم. شاید 
ریخت و مدام موهای نبود ولی لوند بود و حسابی توی رفتاراش عشوه میزیبا 

بلوندشو تکون میداد و با ابروهای باالرفته به من خیره بود که مشغول آنالیزش بودم و 
 بعد دستشو آورد جلو و با لهجه ی غلیظی گفت: 

- Avid's political ... 
 )مشتاق دیدار یاسی(

 د بزنم: دستشو فشردم و سعی کردم لبخن
- Thank Ralya . 

 )متشکرم آرالیا(
نگاهی به سرتاپام انداخت و به سمت فرهاد که در آغوش ویلیام فرورفته بود رفت و 

 من حس کردم از رویا رویی این دونفر واهمه دارم! 
ویلیام که مشخص بود فرهاد رو خیلی دوست داره به سختی ازش فاصله گرفت و 

 د فرو بره که فرهاد سریع دستاشو باال آورد وگفت: آرالیا خواست در آغوش فرها
- Be careful of your behavior (Iran) Ralya here . 

 )اینجا ایرانه آرالیا مواظب رفتارت باش(
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آرالیا به سختی خودشو عقب کشید و مشخص بود از وضع پیش اومده ناراضیه ولی 
 دستشو دراز کرد و تبریک گفت. 

چشمای آبی روشنش برق میزد و من از نگاهش هیز بودن رو ویلیام جلوم ایستاد. 
 کشف نکردم و همین باعث شد لبخند محوی بزنم که به گرمی گفت: 

- You are a beautiful lady... Frdh Farhad As always unique . 
 )شمابانوی زیبایی هستید... انتخاب فرهاد مثل همیشه منحصر به فرده(

 خواست جلوی آرالیا به چشم بیام. ل شدم چون دلم میاز تعریفش به شدت خوشحا
دستشو به گرمی فشردم و تشکر کردم که آرالیا دستشو دور بازوی ویلیام حلقه کرد و 

 رو به فرهاد گفت: 
- Here boring ma... 're in the area . 

 )اینجا خسته کننده اس... میریم توی محوطه(
 ”چی اینجا خسته کننده اس؟“نشستیم که با حرص گفتم: بارفتنشون 

اونا زبان مارو نمیفهمن. حتی آهنگ براشون گنگ و نامفهومه “فرهاد بی تفاوت گفت: 
و رقص های ما براشون کسل کننده اس و اینکه اینجا راحت نیستن چون مسلما 

صا اس خصو آمریکا فرهنگش به کل با ما متفاوته. برای همینم براشون خسته کننده
 “اینکه از صبح هم رسیدن. 

 ”توبا این دوتا چه ارتباطی داشتی توی آمریکا؟”-
 نگاه عمیقی بهم انداخت : 

 “بعدًا میفهمی. ”-
و بلند شد و ازم دور شد. باشک و دو دلی به رفتنش نگاه کردم که دیبا پیشم نشست 

 ”چی شد؟ چی گفتن؟“و گفت: 
 ”را از آرالیا خوشت نمیاد؟چ“مکالمه مونو براش گفتم که گفت: 

 دسته گلمو تو دستام جابه جا کردم: 
 “نمیدونم. حس خوبی نسبت بهش ندارم. ”-
 “بازم که داری عجوالنه قضاوت میکنی. ”-
 “شاید حق باتوئه پس بیخیال. ”-

پایکوبی همچنان ادامه داشت و ساعت از نه شب گذشته بود و منم تنهایی به مدعوین 
 خواستمنگاه می کردم که فرهاد برگشت وکنارم نشست و من خیلی میو رقصنده ها 

 بدونم کجا بوده. 
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اینا استادای دانشگاه و “سه مرد و سه تا خانوم به سمتمون میومدن که فرهاد گفت: 
 “همسراشون هستن، از دوستای منن. 

سری تکون دادم و باهم از جا بلند شدم و من باخوشرویی با سه خانوم روبوسی 
وتاهی کردم و با شوهراشون فقط به دست دادن اکتفا کردم و با لبخند خوش آمد ک

 گفتم. 
عزیزم امیدوارم خوشبخت بشی. “هرسه خانوم کادوهاشونو بهم دادن و یکیشون گفت: 

 “من سپیده هستم همسرلهراسب. 
 وبه مردی که درکنار فرهاد ایستاده بود و مشغول خندیدن بود اشاره کرد که با لبخند

منم ژاله هستم همسرمم اون کت قهوه ای “ازش تشکر کردم و خانوم دومی گفت: 
 “هست به اسم مازیار. 

 “منم سیما هستم همسرم مهنام. “و خانوم سوم: 
خانومای مهربون و خونگرمی بودن و من خیلی زود باهاشون صمیمی شدم که سیما 

 “و اخالق هیچی کم نداری. واقعا انتخاب فرهادخان حرف نداره. تو از خوشگلی “گفت: 
به ظاهر خندیدم و تشکر کردم ولی متوجه شدم توی چشمای ژاله غم بزرگی نهفته اس 

و با خودم فکر کردم چی باعث شده این دختر اینهمه ناراحت باشه و حتی لبخنداش 
 هم به اجباره ؟ 

 ”چند ساله ازدواج کردی؟“روبه سیما گفتم: 
 “دو ساله عزیزم. ”-

 هم پرسیدم که گفت: از سپیده 
 “یک سال و نیمه. ”-

 خواستم از ژاله هم بپرسم که سیما پیشدستی کرد: می
 “ژاله و همسرش نزدیک به پنج ساله ازدواج کردن. ”-

لبخندی زدم و تشکر کردم که با اجازه ای گفتن و ازمون دور شدن و ما مجدد 
 سیدم: نشستیم. نتونستم جلوی کنجکاویم رو بگیرم و از فرهاد پر

 ”حس کردم ژاله غم بزرگی داره. دلیلش چیه؟”-
 فرهاد عمیق نگاهم کرد و بعد از مکث نسبتا طوالنی ای گفت: 

 “بچه دار نمیشن. ”-
 چشمام تا آخرین حد از حدقه بیرون زد و واقعا دلم برای ژاله سوخت و گفتم: 

 ”آخه چرا؟”-
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ید ولی نمیدونم چرا بچه دار نمیدونم. هر دکتری رفتن گفته هیچ کدوم مشکلی ندار”-
 “نمیشن. به احتمال زیاد برن پاریس برای درمان. 

 ”وقتی هیچ طوریشون نیست پس چرا نمیشن؟ یعنی چی؟”-
 “شاید صالح خدا نیست. شایدم قسمتشون اینه. ”-

باشنیدن صدای ارکستر که از عروس و داماد تقاضا می کرد بیان برای رقص ساکت 
 ه زیر انداختم که زمزمه اشو شنیدم: شدم و سرمو بااسترس ب

 ”بریم؟”-
 مگه چاره ی دیگه ای هم بود؟ 

 ازجام بلند شدم و فرهاد با نگاه نافذش دستمو گرفت و آروم از پله ها پایین برد. 
صدای جیغ و هلهله کمی اخمامو درهم کرد. االن وسط پیست بودیم و آهنگ شروع 

نشست روی شونه های مردونه ی فرهاد و دست اون که حلقه شد شد و دست منکه 
 دور کمرمو و صدای جیغ و کف. 

 دیبا و مهراد در کنارمون عاشقانه شروع کردن به رقصیدن و رقص نور روشن شد. 
 دستاش گرم بود و دستای من... سرد. 

ه زمنگاهم تو نگاهش قفل شد و تنم لرزید و قطره اشکی حلقه بست تو چشمام و زم
 کردم: 

 "هیچ کس از درد من خبر نداره"
به سختی جلوی اشکمو گرفتم و خداروشکر کردم صدای زمزمه ام توی صدای بلند 

 آهنگ گم شد و به گوش فرهاد نرسید. 
کمرمو گرفت و من چرخ زدم و به صورت کج روی دستش خم شدم و صورت اون که تا 

اومد و هرم داغ نفسامون که درهم شده بود و چشمامون که حلقه یک سانتی صورتم 
 لرزید. شده بود تو هم دیگه و دستای من که می

دعا دعا کردم این حالت تغییر کنه و خیلی زود دعام گرفت و باز چرخ زدم و اینبار از 
پشت رفتم تو آغوشش و سرش اومد کنار گردنم و نفس من به شدت حبس شد و 

 . نفس اون تند
چرا باید این رقص رو می کردیم؟ تانگو مال کسانی بود که عاشق هم بودن نه ما... ما 

 از هم خیلی دور بودیم و با این آهنگ تنها به اجبارامون دامن میزدن. 
بو*سه ی ریزی که کنار الله ی گوشم زد تمام وجودمو رعشه انداخت و من چشمامو 

خداروشکر کردم و از آغوشش بیرون اومدم بستم که آهنگ تموم شد و با تمام وجودم 
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که خم شد و آروم پشت دستمو بوسید و دیبا با چشم و ابرو بهم اشاره کرد و من به 
 ناچار جلو رفتم و گونه اشو نرم بوسیدم. 

صدای کف زدن که بلند شد از شرم سرمو به زیر انداختم که بازومو گرفت و با هم به 
یک آهنگ خارجی بود که آرالیا و ویلیام وارد شدن سمت جایگاه رفتیم و آهنگ بعدی 

و با هم به وسط اومدن و ویلیام باعشق مشهود داخل چشماش دستشو دور گردن 
آرالیا انداخت و شروع به رقص کردن و رقصشون چقدر باما متفاوت بود و مشخص 

یا لکردن که آرابود برای مدعوین جالبه چون پیست خالی بود و همه درسکوت نگاه می
با یه چرخش خیل ماهرانه ازپشت ویلیام رو در آغوش گرفت و با خم شدن ویلیام کمر 

آرالیا هم قوس برداشت وصدای جیغ های مشتاق مدعوین بلند شد و من لبخند 
محوی زدم که آهنگ تموم شد و آرالیا و ویلیام تعظیم کوتاهی کردن و مجدد از سالن 

 فرهاد بهم نگاه کرد :  خارج شدن و من خنده ام گرفته بود که
 ”باید کیک رو برش بزنیم... آماده ای؟”-

سرمو به معنای مثبت تکون دادم که دیبا یک لیوان شربت که توش نی بود برام آورد و 
من از ته دل خوشحال شدم و لیوان رو تا آخرخوردم و ازش تشکر کردم که آهنگ رو 

شت رو وسط سالن گذاشت و همه قطع کردن و مهراد میز بزرگی که کیک روش قرار دا
 دورمون حلقه زدن. 

دیبا چاقوی پاپیون زده ی خشگلیو به سمتم گرفت و چشم من تو چشمای آرالیا که 
حاال جلوم ایستاده بود گره خورد و دستم کمی لرزید و من چرا حس کردم نگاهش 

 آمیخته با نفرته؟! 
 فرهاد بازومو فشرد و منو متوجه خودش کرد: 

 “ر دیگه. بیا بب”-
چاقو رو تو دستم چرخوندم و روی کیک قراردادم و دست فرهاد که نشست روی دستم 

 لحظه ای چشمام بسته شد و کیک برش خورد و صدای هلهله بلند شد. 
دیبا و مهراد و مهتاب خانوم کیک رو پخش کردن و من و فرهاد به جایگاه برگشتیم که 

 ”خسته ای؟“که گفت: باخستگی تکیه دادم به مبل و آهی کشیدم 
 “خیلی. ”-

بلندشد و به سمت دیبا رفت و بهش یه چیزی گفت که دیبا زود به سمتم اومد و 
 “پاشو. “گفت: 

 ”کجا؟“باتعجب گفتم : 
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 فرهاد رو دیدم که وارد اتاق گوشه سالن شد و بعد باز نگاهمو به دیبا دادم: 
کن تا مهمونا کیک و شام مگه خسته نیستی؟ خب پاشو برو تو اتاق یکم استراحت ”-

 “میخورن بعد باز میای. 
 باکمال میل پذیرفتم و دامن لباسمو آروم باال گرفتم. 

به سمت همون اتاقی رفتیم که فرهاد واردش شده بود و من باز دچار دلهره شدم ولی 
 سعی کردم بهش غلبه کنم. 

رو پشت سرم بست و من دیدمش که پشت به من و رو به پنجره ایستاده که در 
 باورودم روی پاشنه ی پا چرخید سمتم و بهم اشاره کرد جلو برم. 

با طمانینه جلو رفتم و تو یک قدمیش ایستادم که گردنبند خیلی خوشگل و ظریفی رو 
و بست و من دسته جلوی روم گرفت و بعد آروم دور گردنم انداخت و از پشت قفلش ر

 گلم رو محکم بین مشتم فشردم و به سختی ریزش اشکامو مهار کردم. 
 بازومو گرفت و به سمت کاناپه کنار اتاق برد: 

 “دراز بکش. ”-
 تونستم با این لباس و موهام و خصوصا جلوی فرهاد دراز بکشم... نمی

 “نه ممنون نمیشه موهام خراب میشن. ”-
کرد؟! هدفش از این بهم خیره شد. خدایا چرا اینجوری می نشستم که کنارم نشست و

خواست چرا اینهمه بهم شد؟ اون که منو نمیکارا چی بود؟ چرا هی بهم خیره می
 اهمیت میداد؟ 

خوشت میاد “دستم ناخودآگاه روی زنجیری که به گردنم انداخته بود رفت که گفت: 
 ”ازش؟

 “آره خیلی قشنگه ممنون. ”-
 ز جا بلند شد: حرفی نزد و ا

 “من میرم راحت باشی. ”-
و سپس بدون اینکه بهم اجازه حرفی بده از در بیرون رفت و من نفس راحتی کشیدم 

 و سرمو آروم به پشتی مبل تکیه دادم. 
*** 

 چهل دقیقه بود که تو اتاق نشسته بودم که در آروم بازشد و دیبا با لبخند گفت: 
 “بیا. عروس خانوم استراحت بسه پاشو ”-
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سر و وضعمو کمی مرتب کردم و با دیبا بیرون رفتیم که صدای کف زدن اومد و من 
 لبخندی زدم که دیبا گفت: 

 “شام براتون کنار گذاشتم شب توی ویال بخورید. ”-
سری تکون دادم و کنار فرهاد که توی جایگاه نشسته بود نشستم و نیم ساعت دیگه با 

م اتمام مجلس کردن و من از ته دل خوشحال رقصیدن مهمونا گذشت و بعد اعال
 شدم. 

 فرهاد شنلمو بست و زمزمه کرد: 
 “میرم ماشینو بیارم جلو. با دیبا بیا مواظبم باش شنلت عقب نره. ”-

 رفت... خدای من چرا اینهمه روی این شنل حساس بود؟ 
 خنده ام گرفته بود که دیبا بهم نزدیک شد و دستمو گرفت: 

 “بریم عزیزم. ”-
کردن و بقیه هم شدن و خداحافظی میبا هم راه افتادیم و مهمونا گاهی نزدیکمون می

 شدن. خواستن تو مراسم عروس کشونی شرکت کنن زود از سالن خارج میکه می
باخروجمون فشفشه ها جلوی پامون روشن شد و فراری قرمز رنگ فرهاد درست 

دو به سمتمون اومدن و در دو جلوی پام متوقف شد و پشت سرش ماشین مهراد. هر
طرفمون ایستادن و فیلمبردار شروع به فیلمبرداری کرد و مهتاب خانوم با لبخند 

 مهربونش برامون اسپند دود کرد. 
 سوار شدم و اون هم کنارم نشست و ماشین رو روشن کرد. 

توی خیابونا چرخ زدیم و بوق بوق کردن و بعد کنار خیابون ایستاد و پیاده شد و کمی 
مشخص بود داره با مهمونا خداحافظی میکنه. آروم پیاده شدم و با خانوما خداحافظی 

 کردم و دیبا درحالیکه گونه مو میبوسید گفت: 
تی راسم پاتخنهایت سعیتو بکن که زندگیت غرق آرامش باشه یاسی. من فردا برای م”-

 “ساعت سه میام که برای پنج که شروع مراسمه کمکت کنم. 
 ازش تشکر کردم که همه رفتن و من موندم و فرهاد... 

 نشستیم و حرکت کرد. 
 سرمو باخستگی به صندلی تکیه دادم و چشمامو بستم. 

توقف ماشین چشمای خسته مو آروم باز کردم اما با تعجب متوجه شدم این ویال با 
 اونی نیست که قبال دیده بودم. 
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با تعجب به فرهاد که خونسرد ماشین رو میبرد توی باغ نگاه کردم ولی حرفی نزدم و 
با توقف ماشین پیاده شدم و به باغ کوچولو و خوشگل ویال نگاه کردم. استخر درکنار 

غربی باغ بود و سنگفرش بین باغچه ها که پر از چمن بود و درختا دو طرفش سر  ضلع
 به هم برده بودن و نمایی شبیه ویالی مینا اینا داشت. 

با لبخند پامو روی سنگفرش گذاشتم. واقعا حس کردم اینجا نسبت به ویالی قبلی 
 بیشتر بهم آرامش میده و دوستش دارم. 

کامال مناسب با خواسته ی من. سنگفرش رو طی کردم و پام  باغ زیاد بزرگ نبود و این
رو روی اولین پله گذاشتم و به ساختمان بزرگ مقابلم که به رنگ سفید و طالیی بود 

 نگاه کردم و دستمو به نرده های طالیی رنگ تراس گرفتم و با لبخند باال رفتم. 
ز کردنش چندین بادکنک ا بی توجه به اطراف دستمو روی دستگیره در گذاشتم و با باز

باالی در ترکید و آهنگ مالیمی شروع کرد به خوندن و من به زیر پام که پر از گلهای 
 طبیعی خوشگل بود نگاه کردم که به شکل قلب نوشته شده بود: 

 "پیوندتان مبارک فرهاد و یاس"
لی یبا احتیاط از کنارشون گذشتم و با حیرت به سالن که تماما طرح چوب داشت و خ

 خوشگل بود نگاه کردم و با خودم اندیشیدم: 
 ”فرهاد کی فرصت کرده این ویال رو بخره و کی اینجا رو اینجوری حاضر کرده؟”-

رفت و من آروم به سمت آشپزخونه رفتم و دسته گلمو روی لبخند از روی لبم کنار نمی
سالن و چوب ها ِست ُاپن گذاشتم و به آشپزخونه که با لوازم قهوه ای و کرم که با رنگ 

بود نگاه کردم و بالذت دستمو روی میز چوبی و خوشگل ناهارخوری که شش نفره بود 
 کشیدم که صدایی به گوشم خورد: 

 “انگارخیلی خوشت اومده. ”-
فرهاد بود. کامال حضورشو فراموش کرده بودم از بس شیفته ی ویال شده بودم. باشرم 

 سرمو به زیر انداختم: 
 “. گه خیلی قشن”-
 “مال توئه. ”-

 با تعجب سرمو باال آوردم و بهش که روی مبل لم داده بود و بهم زل زده بود نگاه کردم: 
 ”چرا من؟”-
 ”مگه یادت رفته مهریه اتو؟”-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پیانو

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 5 2 

 

پس این ویال بود اونی که توی مهریه قرار بود به نام من باشه. واقعا منحصربه فرد بود 
 ت ممنون بودم. و من از فرهاد برای این کارش به شد

 بلندشد و کتشو درآورد و جلو اومد و رو به روم ایستاد. 
 دستش باال اومد و گره ی شنل باز شد و از سرم لیز خورد و پایین پام افتاد. 

 چشمامو باال آوردم و به گردنش نگاه کردم که دستشو توی موهاش فرو برد: 
 ”شام میخوری یا اول میری دوش میگیری؟”-

 کرد؟ اینقدر آروم بود؟ هنوزم تظاهر می چرا رفتارش
 “نه اول شام... گرسنمه. ”-

 سرشو تکون داد و گفت : 
 ”با همین لباسم میخوای شام بخوری؟”-

 دونستم باید چیکارکنم و ازش خجالت میکشیدم که خودش پیشدستی کرد: نمی
 “برو باال تا بیام کمکت کنم. ”-

شد حرکتم کند بشه. به هر لرزید و این باعث میطبقه دوم بود. پاهام میمنظورش 
جون کندنی بود خودمو به طبقه دوم رسوندم که چهار تا اتاق وجود داشت و من 

 بالتکلیف ایستاده بودم. یعنی باید چیکارکنم؟ کدوم اتاق واسه من بود؟ 
اتاق کارشه چون  با حرص به سمت اتاق اول رفتم و با باز کردنش متوجه شدم

 کرد. چیدمانش اینو کامال مشخص می
دو اتاق بعدی ست دونفره داشت و اتاق آخری ست یک نفره و لباسام اونجا بود و من 

 باخودم زمزمه کردم: 
اتاقامون ازهم جداست... خب معلومه ماکه به ظاهر زن و شوهریم دلیلی نداره ”-

 “بخوایم کنار هم بخوابیم. 
م و وارد اتاق جدیدم شدم که ست سفید قرمز داشت و تخت پوزخند تلخی زد

 خوشگلی که کنار اتاق قرار داشت و کمد سفید کنارش. 
 به سمت کمد رفتم و بازش کردم. 

دونستم کدومشو واسه امشب واو پر از لباس های مختلف بود و از بس زیاد بود نمی
 باید تنم کنم... کمد پنج طبقه داشت و همه پر. 

ردم سمت طبقه دوم و یه تونیک و شلوارک سفید تا پایین زانو برداشتم چون دستمو ب
 پوشیده تر از بقیه بود. 
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تقه ای که به در خورد باعث شد در کمد رو ببندم و به سمت در برگردم. وارد شد و آروم 
 پشت سرم ایستاد و تمام تنم شروع کرد به لرزیدن از ترس و دلهره. 

 رفت و من چشمامو بستم و چرا اینهمه وحشت داشتم ؟ دستاش به سمت زیپ لباس 
 زیپ آروم پایین کشیده شد وزمزمه اشو شنیدم: 

 ”گیره های موهاتو خودت باز میکنی؟”-
سرمو تکون دادم چون بغض نمیذاشت حرف بزنم و اون بدون حرف از اتاق بیرون 

 رفت و من خودمو توی حموم انداختم. 
کشید تا بازشون کردم و بعد خودمو به آب سپردم  موهامو حدود یک ربع ساعت طول
 و به اشکام اجازه ی ریختن دادم. 

 لباسامو تنم کردم و حوله ی کوچولو رو دور موهام پیچیدم. 
وارد طبقه اول شدم و دیدمش که جلوی تلویزیون نشسته که با دیدنم کمی نگاهم کرد 

 و بعد سرشو برگردوند. 
 سمت ظرفای غذا رفتم و برشون داشتم و وارد آشپزخونه شدم. به 

 (بامداد. 03: 1همزمان که میز رو میچیدم نگاهم به سمت ساعت کشیده شد)
 خستگی از تمام بدنم به وضوح نمایان بود. 

 رفتم بیرون و صداش کردم: 
 “فرهاد... شام حاضره. ”-

یشخندی زدم و زودتر پشت میز گفتم شام حاضره انگار خودم پخته بودم. نجوری می
 نشستم که وارد شد و رو به روم نشست و درسکوت شاممونو خوردیم. 

 ظرفارو جمع کردم که گفت: 
 “شستنشونو بذار برای فردا بهتره بری بخوابی. شب بخیر. ”-

بعد از آشپزخونه خارج شد و من با اشک تا دم پله ها بدرقه اش کردم و امشب شب 
 عروسیم بود؟! 

*** 
چشمامو باز کردم و کش و قوسی به بدنم دادم و با دیدن ساعت که روی دوازده ظهر 

ضربه میزد از جا پریدم و بعد از شستن دست و صورتم از اتاقم خارج شدم و پایین 
 رفتم. 

 روی مبل مشغول نوشتن یه چیزایی بود که جلو رفتم: 
 “صبح بخیر. ”-
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 بدون اینکه سرشو بلند کنه گفت: 
 “ممنون به همچنین. ”-

 چقدر غریب بودیم باهم. چقدر دوربودیم ازهم. چرا همش سکوت بود؟ 
به آشپزخونه رفتم و از قهوه ی توی قهوه جوش برای خودم ریختم و روی صندلی 

کرد و حوصله ام به شدت سررفته بود. میلی به نشستم. سکوت سالن خیلی اذیتم می
خونه خارج شدم و نگاهم به سمت پیانوی بزرگی صبحانه نداشتم واسه همین از آشپز

 که کنار سالن گذاشته بود کشیده شد و لبخند محوی روی لبم نشست. 
جلوی  تلویزیون نشستم و بی هدف کاناال رو رد کردم و یادم اومد برای ناهار هیچی 

نپختم. بلندشدم و باز به آشپزخونه رفتم و مشغول درست کردن ماکارونی شدم چون 
 فرصت نداشتیم.  زیاد

 وقتی درست شد ساعت روی دو ضربه زد و من آروم صداش زدم که اومد. 
کسل کننده بود برام و هنوز اولین روز بود و من تا آخر عمرم محکوم به این زندگی 

بودم. چقدر سخته وقتی مجبوری درکنار کسی زندگی کنی که به زور داره تحملت میکنه 
 و هیچ حسی بهت نداره. 

ناهار باز بلند شد و رفت و من بابغض هدفونمو توی گوشم گذاشتم و با  پخش بعد 
 کردن یه آهنگ غمگین مشغول شستن ظرفا شدم. 

خدایا... چندتا بغض به یه گلو؟ خسته ام خدا. منی که امروز روز اول زندگی متاهلیمه 
ی ؟ اشتو باید خوشحال باشم چرا ازبغض دارم خفه میشم؟ چراتوی سرنوشتم اجبار گذ

گرفتن پدر و مادرم بس نبود که باز غم گذاشتی تو دلم؟ چرا اینقدر از زجر کشیدنم لذت 
 میبری؟ مگه من چه گناهی کردم؟ 

صورتمو آب زدم تا رد اشک روی صورتم نمونه و بعد از خشک کردن دستم از آشپزخونه 
 خارج شدم و متوجه شدم ماشینش توی باغ نیست پس رفته بیرون. 

زدم که صدای آیفون بلند شد و من با دیدن تصویر دیبا با خوشحالی باز  پوزخندی
 کردم و به استقبالش رفتم. 

 بغلم کرد و من شونه اشو بوسیدم : 
 “خوش اومدی عزیز دلم. ”-

 به روم لبخند زد: 
 ”حالت چطوره عروس خانوم؟”-
 “بد نیستم مرسی. ”-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پیانو

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 5 5 

 

 وارد شد که گفتم: 
 “ینکه فرهاد اون ویال رو فروخته و اینجا رو خریده. تو از اینجا خبر داشتی؟ ا”-

 روی مبل نشست: 
 “آره ولی گفته بود بهت نگم. ”-
 ”تزئینات ورودی، اون لباسا و تموم چیزا کار تو بود؟”-

سرشو به نشونه ی مثبت تکون داد و من بدون حرف به آشپزخونه رفتم با دوتا فنجون 
 قهوه برگشتم و جلوش نشستم. 

 ”؟کجاست”-
 “بعد ناهار رفت بیرون نمیدونم کجا رفت. ”-
 ”از دیشب اتفاقی نیفتاد؟”-
نه دیبا. من که بهت گفتم همش تظاهره تو باور نداشتی. از دیشب همش سکوته. ”-

انگار جفتمون از هم فرار میکنیم. فرهاد همش سرش تو کار خودشه و به من محل 
 “تونم کاری بکنم. نمیده منم نمی

هنوز اولشه. دیدی بهت گفتم بیشتر از اون تویی که عذاب میکشی. هی گفتم بهش ”-
نزدیک شو گوش ندادی. هنوزم دیر نشده تو فرصت زیاد داری که خودتو بهش نزدیک 

 “کنی. 
 قهوه مونو خوردیم که گفت: 

 “خب وقت نداریم پاشو. ”-
 ال زیاد کثیف نبود ولیجاروی سالن رو دیبا کشید و منم گردگیری کردم که البته اص

 خب وسواس دیبا بود دیگه. 
 بعد از انجام کارا و حاضرکردن وسایل پذیرایی به اتاقم رفتیم که گفتم: 

 “دیشب زیپ لباسمو باز کرد. ”-
 دیبا درکمدمو باز کرد: 

 ”خب؟”-
 “تونم بعدش رفت. گفت میخوای گیره های موهاتو بازکنم گفتم نه خودم می”-
 “غصه نخور کم کم به هم نزدیک میشید. ”-

 ماکسی نیلی رنگ خوشگلی رو گرفت سمتم : 
 ”این خوبه؟”-
 “آره. ”-
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 به صندلی میز آرایش اشاره کرد: 
 “بیا تا حاضرت کنم. ”-

*** 
با لبخند به خودم نگاه کردم و از دیبا تشکر کردم که فرهاد صدام کرد و دیبا بهم گفت 

 برم. 
سانتِی آبیمو پام کردم و بندشو بستم و آروم رفتم به سمت در و کفشای پاشنه سه 

بازکردم که جا خورد و با نگاهی به سر تا پام کمی عقب رفت و من جلوی خنده امو 
 گرفتم و گفتم: 

 ” کارم داشتی؟!”-
آره... آرالیا و ویلیام پایینن. بقیه مهمونام االن “سعی کرد خونسرد باشه و گفت: 

 “ودتر بری پایین منم حاضر میشم میام. رسن بهتره زمی
 سرمو تکون دادم که رفت و من به دیبا گفتم بیاد بریم. 

م از کرد و با دیدنبا ورودمون به سالن متوجه آرالیا شدم که با پوزخند به سالن نگاه می
جاش بلند شد و سرد و مصنوعی در آغوشم گرفت و مجدد تبریک گفت و منم تشکر 

ون پذیرایی کرد که مهراد هم اومد و بالبخند مهربونش تبریک گفت و کردم و دیبا ازش
 سراغ فرهاد رو گرفت که گفتم باالس االن میاد و اون به سمت دیبا رفت. 

 ویلیام بهم نگاهی کرد و گفت: 
- Political women are not you studying? 

 )یاسی خانوم شما تحصیل نمیکنید؟ (
نداخت و با اون لباسی که پوشیده بود با این کارش ران آرالیا پاشو روی اون پاش ا

 پاش کامل پیدا شد و من لبمو گزیدم و رو به ویلیام گفتم: 
- I dropped out of school after the death of parents . 

 )بعدازمرگ پدرومادرم ترک تحصیل کردم. (
 با تاسف نگاهم کرد: 

- Mdrktvn sorry... what? 
 )متاسفم... مدرکتون چیه؟ (

 لبخند محوی زدم: 
- Thank you... my diploma . 

 )ممنونم... دیپلم گرفتم(
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با ورود فرهاد، ویلیام لبخند زد و سکوت کرد. دیبا و مهراد نشستن و فرهاد هم بین 
 مهراد و ویلیام نشست و نیم نگاهی به من انداخت و رو به آرالیا گفت: 

- Bahmsrmn became acquainted Ralya? 
 )با همسر من آشنا شدی آرالیا؟ (

 آرالیا صاف نشست و با نگاه مشتاقش به فرهاد گفت: 
- Oh dear  ،you've always been good selection . 

 )اوه عزیزم انتخاب تو همیشه خوب بوده. (
 باحرص دستمو مشت کردم و با خودم گفتم: 

ته که جلوی ویلیام اینهمه باهاش راحته و مشخصه با فرهاد رابط*ه ی خوبی داش”-
 “عزیزم خطابش میکنه. 

فرهاد لبخند محوی زد و تشکر کرد و دیبا با نگرانی بهم نگاه کرد که با صدای آیفون 
 مهراد گفت: 

 “مهمونا رسیدن. ”-
 دیبا به سمت من اومد و مهراد به سمت آیفون رفت. 

 کرد گفت: بازومو گرفت و روی مبل نشوندم و درحالیکه جلوی موهامو مرتب میدیبا 
به افکار بد توی ذهنت اجازه نده اعتمادتو نسبت به فرهاد کم کنه تا موقعی که ”-

 ”حقیقت رو نمیدونی باشه؟
 به نگرانیش لبخند زدم: 

 “آرالیا و حرکاتش واسم مهم نیستن دیبا. ”-
 گونه مو نوازش کرد: 

 “فرین عزیزم. آ”-
دیبا به سمت مهمونا رفت و در عرض چند دقیقه سالن پر شد از آدم. کادوها روی میز 

گفتم و فرهاد درکنار مهراد و ویلیام ایستاده بود و گرفت و من خوش آمد میقرار می
آرالیا گوشه ی سالن خیره شده بود به فرهاد و من چقدر ناخنامو توی گوشت دستم 

 و پشت لبخندام پنهان کردم. فرو کردم و حرصم
کردن. با دیدن رهام و نیم ساعت گذشته بود و دیبا و مهتاب خانوم مدام پذیرایی می

شدن با لبخند ایستادم و میترا در آغوشم گرفت و ضمن تبریک میترا که بهم نزدیک می
 جعبه کادوشو بهم داد که رهام با لبخند گفت: 

 “خوشحالم که خوشبخت شدی. ”-
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 . من خوشبخت بودم؟ هه... اصال. مطمئنم حتی رهامم از من خوشبخت تر بود. وای..
 ”مرسی رهام. دیشب نبودی تو مراسم؟”-
شد نریم ولی امروز دیگه نه متاسفانه. خونه ی دوست میترا شام دعوت داشتیم نمی”-

 “خدمت رسیدیم. 
 “واقعا خوشحالم کردید ممنون. ”-

 نگاهی به زنجیر گردنم انداخت: میترا 
 ” چه نازه!”-

 به دو زنجیر توی گردنم نگاه کردم و گفتم: 
 ”کدومش؟”-
 “اونی که آویز "الله" داره. ”-

 دستمو روی آویز گذاشتم و با لبخند گفتم: 
 “یادگاری پدرمه. ”-

 میترا باز ازش تعریف کرد و بعد هر دو ازم دور شدن و من نشستم که فرهاد کنارم
 نشست و صدای ضبط بلند شد و باز مشغول رقص شدن. 

 گفتم: 
کاش کارگر آورده بودی دیبا و مهتاب خانوم خیلی اذیت میشن از اینهمه آدم پذیرایی ”-

 “کنن. 
 “فراموش کردم. ”-

 حرفی نزدم که گفت: 
 ”گفت؟رهام چی می”-
 “تبریک گویی. ”-

سوالتو کوتاه جواب بدن. نیم  مثل خودش کوتاه جواب دادم تا ببینه چقدر بده که
 نگاهی بهم انداخت و بلند شد. بهش نگاه کردم. 

 تیشرت آبی روشن و جین مشکی و کفشهای مشکی براق. 
 تونستم بشم. خوش استایل و خوش تیپ بود و منکرش نمی

وقتی دیدم میره به سمت آرالیا خون خونمو میخورد و لحظه ای بعد وقتی دیدم آرالیا 
د و دستشو به سمتش گرفت با حیرت نگاهشون کردم که به پیست جلوش ایستا

رفتن و مشغول رقص شدن و من چقدر حس کردم نفس کم آوردم و خورد شدم 
 جلوی اینهمه آدم. 
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فرهاد جدی بود و توی حرکتاش نوازشی نبود ولی آرالیا با تمام وجودش برای فرهاد 
م وسایل سالن دور سرم کردم تماریخت و بهش لبخند میزد. حس میعشوه می

 میچرخه و لرزش دستام به خوبی مشهود بود. 
 دیبا انگار متوجه حالم شد که سریع کنارم نشست و لیوان شربتی به دستم داد: 

 “آروم باش یاسی اینو بخور. ”-
لیوان رو که توی دستم گرفتم لیوان شروع کرد به لرزیدن و من به لبای خشک شده ام 

  حرکتی دادم و گفتم:
هرگز ازش عشق گدایی نمیکنم دیبا هرگز... بهت گفته بودم بین این دوتا یه چیزی ”-

 “هست اما تو گفتی زود قضاوت نکن. 
لیوان رو بردم باال و تا ته خوردم و راه نفسم باز شد. سعی کردم خودمو کنترل کنم و به 

 خوبی تونستم باز هم تظاهر کنم. 
گونه ی فرهاد رو بوسید و من به ویلیام نگاه کردم با تموم شدن آهنگ آرالیا به نرمی 

 که بی تفاوت بهشون خیره شده بود. حتما به این کاراشون عادت داشت... 
 فرهاد از آرالیا جداشد و بدون نگاه کردن به کسی از پله ها راهی طبقه دوم شد. 

بدون حضور فرهاد باز شد و دیبا از همه تشکر کرد و کم کم همه رفتن و فقط کادوها 
 ویلیام و آرالیا و مهراد و دیبا و مهتاب خانوم موندن. 

 ویلیام کنارم ایستاد و گفت: 
- Maamshb have a return ticket to America lilac lady . 

 ()ما امشب بلیط برگشت به آمریکا رو داریم یاسی خانوم. 
از ته دلم خوشحال شدم و همین باعث شد بغضی که از رقص آرالیا و فرهاد تو گلوم 

 بود از بین بره و گفتم: 
- Thank you William Khan glad you've come . 

 )ممنون که تشریف آوردید ویلیام خان خوشحالم کردی(
هم به سردی خداحافظی کرد و رفتن. نفس راحتی کشیدم و به طبقه باال رفتم تا آرالیا 

 لباسمو عوض کنم. 
تونیک و ساپورت قرمز مشکیمو تنم کردم و موهامو روی شونه ریختم و با پوشیدن 

صندل مشکیم به پایین رفتم. متوجه حضور فرهاد کنار مهراد شدم و بی توجه بهش به 
 با مشغول تمیز کردن لوازم شدیم که گفت: آشپزخونه رفتم و با دی

 ”عصبانی هستی؟”-
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نمیدونم. بیشتر حس میکنم تحقیر شدم دیبا وگرنه فرهاد برای من مهم نیست ولی ”-
دلم میخواد حاال که ازدواج کرده و مسئولیت یه زندگی رو قبول، دلیلی نداره باز دنبال 

 “گذشته اش باشه. 
 “با یکی دیگه هم آغ*وش بشه و برقصه.  میدونم واقعًا سخته که شوهرت”-

آشپزخونه که مرتب شد مهتاب خانوم اعالم رفتن کرد و من بی توجه به فرهاد به 
گرمی بدرقه شون کردم و بعد از رفتنشون با خستگی خودمو روی مبل رها کردم که 

 جلوی  تلویزیون نشست و گفت: 
 “قهوه میخوام. ”-

خواست آتویی دستش بدم برای رفتم. دلم نمیبا حرص بلند شدم و به آشپزخونه 
 همینم یه قهوه درست کردم و رفتم گذاشتم جلوش و خواستم برم که گفت : 

 ”چرا بهم نگفتی ویلیام و آرالیا امشب پرواز دارن؟”-
 با حرص گفتم: 

رفتن فهمیدم که ویلیام بهم گفت بعدم فکر کردم وقتی اوالً من همون موقع که می”-
میرقصی بهت گفته باشه اما انگاری موضوعات مهمتری برای گفتن وجود  داری باهاش

 “داشته. 
 پوزخندمو که دید از جا بلند شد و ابروهاشو باال داد: 

 “آهان... پس بگو خانوم از اینکه من با آرالیا رقصیدم حرصش گرفته. ”-
ان دو از میان دن با عصبانیتی که سعی در فروکش کردنش داشتم جلوش ایستادم 

 های کلید شده ام غریدم: 
اشتباه به عرضتون رسوندن آقا... من برای کسی حسادت میکنم که واسم مهم باشه ”-

نه تویی که اجباری هستی پس برای من دست نگیر و خیاالت خام نکن. درضمن 
کردم اینقدری شعور داری که توی مراسم پاتختی دامادیت با یه دختر دیگه خیال می

کردم فرهنگ غرب روی جمع یکم آبرو داری کنی ولی انگار اشتباه می نرقصی و جلوی
 “تو هم موثر بوده. 

با پوزخند و گستاخانه زل زدم تو چشماش که ازشون آتیش بیرون میزد... تا تو باشی 
 برای من زبون درازی نکنی. 

 منتظر بودم بازم اتفاق جلوی آتلیه تکرار بشه ولی اون دستشو مشت کرد و گفت: 
اگر من یه اجبارم تو هم یه اجباری دختر. خیال کردی تو انتخاب من بودی که حاال ”-

 ”برای من پز میدی؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پیانو

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 6 1 

 

 نگاهمو به چشماش دادم و گفتم: 
 “تونی این اجبار رو تحمل نکنی. می”-

 چشماش تنگ شد و بازومو گرفت: 
 ”منظورت چیه؟”-

 بازومو کشیدم و پشت بهش ایستادم: 
 “منو طالقم بده. ”-

به راحتی صدای نفسای عصبیش رو از پشت سرم میشنیدم و با ترس فقط چشمامو 
بستم که موهام اسیر دستاش شد و سرم با کشیدنشون به پایین خم شد و آخ گفتنم 

 از روی درد بود و چهره ام جمع شد. 
ببین این آرزو رو باخودت به گور میبری که من طالقت بدم فهمیدی؟ اینو توی ”-

کن یاس تا موقعی که موهات مثل دندونات سفید بشه محکومی به تحمل گوشت فرو 
این زندگی کوفتی. هرگز طالقت نمیدم حتی اگر خودتم بکشی باید این اجبار رو تحمل 

 “کنی... پس به نفعته دیگه اسمشو جلوی من نیاری وگرنه خودم خفه ات میکنم. 
و اشکام جاری شد ولی اون موهامو از دور دستش باز کرد و من افتادم روی زمین 

 پوزخند صداداری زد و از پله ها باال رفت... 
*** 

از حموم بیرون اومدم و بعد از پوشیدن لباس پایین رفتم. ویال تو سکوت فرو رفته بود 
 و خبری از فرهاد نبود خب مرخصیش تموم شده بود و برگشته بود سرکارش. 

تم و شد. به آشپزخونه رفعصر تشکیل می امروز پنج شنبه بود و آخرین کالس پیانومون
 با دیدن یادداشت روی میز برداشتم وخوندمش: 

 "من رفتم دانشگاه برای ناهارم منتظرم نمون از اون طرفم میرم مرکز"
 یادداشت رو پاره کردم و ریختم تو سطل و با لبخند گفتم: 

 “بینم فرهاد. چه بهتر که قیافه تو نمی”-
م و بعد به دیبا زنگ زدم که بیاد دنبالم برم ماشینمو از صبحانه ی مفصلی خورد

 آپارتمان بردارم و بیارم اینجا. 
 کنارش نشستم : 

 “سالم دیبا. ”-
 ”سالم یاسی جون خوبی؟”-
 “مرسی خوبم. ”-
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 حرکت کرد و من گفتم: 
 “برو آپارتمانم. ”-
 “رسونمت آپارتمانت. اول با من بیا بریم خرید بعد می”-
 “ا؟ تو که چیزی نمیخوای. خرید چر”-
مینا بهم گفته باهاش برم منم گفتم با یاسی میایم هم فاله و هم تماشا. تو که کاری ”-

 ”نداری؟
 با بی خیالی گفتم: 

 “نه بابا فرهاد تا عصر نمیاد عصرم که کالس داریم. ”-
 سرشو تکون داد و من تا رسیدن به مرکز خرید توی افکارم غوطه ور بودم. 

به گرمی درآغوشم گرفت و من گونه اشو بوسیدم. هرسه توی پاساژا قدم میزدیم مینا 
 که مینا گفت: 

 ”یاسی از شوهرت راضی هستی؟”-
 لبخند محوی زدم: 

 ”آره عزیزم خوبه ممنون. تو نمیخوای عروسی کنی؟”-
 به جای اون دیبا گفت: 

 “اتفاقا یک مورد خوب براش اومده ولی خانوم ناز میکنه. ”-
 خندیدم: 

 ” آخه چرا؟!”-
 ”خب هنوز زوده برای من. نیست؟“مینا: 

سالمه و االن عروس شدم. ۱۲واه همسن دیبایی دیگه زود چیه؟ پس من چی بگم که ”-
 “به نظر من که دست دست نکن و اگر خوبه قبول کن. 

 کرد گفت: مینا در حالیکه جنس لباسی رو لمس می
ز و اونجا چندسالی رو زندگی کنه منم یکم برام آخه میخواد بعد ازدواج بره شیرا”-

 “سخته دور از خانواده یاسی. 
تونی راحت بیای ببینیشون چرا اینقدر سخت میگیری؟ مگه چند ساعت راهه؟ می”-

 “جوری حرف میزنی انگار خارج از کشوره. 
 “حق باتوئه. ”-
 ”حاال چندسالش هست؟”-
 “سال.  22”-
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 “سالته. ۹۹ سنشم مناسبه نسبت به تو که”-
دیبا هم بهم میگه قبول کن. خانوادمم راضی ان چون پسر خیلی خوبیه. خودمم ازش ”-

 “بدم نمیاد فقط نگرانیم برای همین شیراز رفتنشه. 
 ”برای چی میخواد بره شیراز؟”-
 “برای کارش چند سالی مجبوره اونجا بمونه. ”-
 “تموم میشه مهم عشق و عالقه اس عزیزم. ”-

 بخند گفته امو تائید کرد که با ذوق گفتم: مینا با ل
 “ایول پس یه عروسی افتادیم. ”-

 مینا چشمکی زد: 
 ”تقریبا...”-

برای ناهار دعوتشون کردم به رستوران و کلی بهمون مزه داد و بعد مینا خداحافظی 
 کرد و رفت و دیبا رسوندم آپارتمان و گفت: 

 ”من میرم خونه مهراد اینا تو چی؟ساعت سه هست. تا یک ساعت دیگه که کالسه ”-
 “بینمت. منم میرم بهشت زهرا. خیلی وقته سرنزدم بعدم خودم میام کالس اونجا می”-

 دیبا تائید کرد و رفت. پشت فرمون نشستم و حرکت کردم. 
بهشت زهرا نسبتًا شلوغ بود چون امروز هوا نسبت به روزای قبل گرم تر شده بود و 

 هوا آفتابی بود. 
 نشستم سرقبر و گالب ریختم و گل ها رو هم پر پر کردم و فاتحه خوندم. 

نیم ساعتی اونجا موندم و بعد از اون زود به سمت مرکز روندم و دعا کردم که به موقع 
 برسم. 

ماشینمو پارک کردم که همزمان ماشین فرهاد هم پشت سرم پارک شد و نگاهم از آینه 
 روع کرد به لرزیدن. تو نگاهش قفل شد و دستام باز ش
 به ناچار پیاده شدم که نزدیکم شد: 

 ”سالم... کجا بودی که االن رسیدی؟”-
 “سالم... بهشت زهرا. ”-

 سپس بدون اینکه بهش اجازه ی حرف دیگه ای رو بدم از پله ها باال رفتم. 
 کنار دیبا نشستم و نفس نفس زدنامو به خاطر دویدن کنترل کردم: 

 ”سالم کی رسیدی؟”-
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سالم یه چند دقیقه بیشتر نیست مهراد رسوندم و گفت امشب تو و فرهاد شام ”-
 “دعوتمونید. 

 ”به چه مناسبت؟”-
 “کنه.   okمیخواد موضوع مسافرت رو”-

 با ورودش همه ایستادن و من صدای پچ پچ میترا رو شنیدم که به مینا گفت: 
 “شنیدم استاد ازدواج کرده. ”-

مینا از حدقه بیرون زد. من پوزخندی زدم و با شروع شدن حرف های فرهاد  چشمای
 دیگه نتونستم مکالمه شونو بشنوم. 

 اواخر کالس فرهاد باالی سکو ایستاد و کامال جدی گفت: 
این جلسه ی آخری بود که توی کالس بودیم و من امیدوارم که استاد خوبی بوده ”-

در اختیارتون بذارم. اگر کسی اشکالی چیزی داره باشم و تونسته باشم دانسته هامو 
بگه تا همین جا حلش کنم چون من اصال کالس خصوصی قبول نمیکنم و فکر نکنم 

دیگه حاال حاالها امکان تشکیل کالس تو مرکز برام فراهم بشه پس اگر مشکلی هست 
 “بگید. 

 کسی حرفی نزد و مینا گفت: 
 “که متوجه نشده باشه. همه چیز عالی بود استاد کسی نیست ”-

 فرهاد به ساعتش نگاه کرد و دستاشو درهم گره کرد: 
 “تونید برید. براتون آرزوی موفقیت دارم. بسیار خب می”-

همه از جا بلند شدن و کف زدن و کم کم کالس خالی از آدم شد و من و دیبا عمدا 
 معطل کردیم تا همه رفتن و بعد دیبا به سمت فرهاد رفت و گفت: 

 “فرهاد خان مهراد شام دعوتتون کرده. ”-
 فرهاد نیم نگاهی به من که مشغول جمع کردن لوازمم بودم انداخت و گفت: 

 ”ساعت چند؟”-
 ”هشت رستوران...”-
 “حتما میایم ممنونم. ”-
 “خواهش میکنم پس تا شب. ”-

 از منم خداحافظی کرد و رفت. ازجام بلند شدم که جلو اومد و بازومو گرفت: دیبا 
 ”از صبح خونه بودی؟”-

 کیفمو روی دوش انداختم و جلوش ایستادم: 
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نه. با دیبا و خواهر شوهرش مینا رفتیم خرید و بعدم ناهار دعوتشون کردم و بعدم ”-
 “تنهایی رفتم بهشت زهرا و بعدم اینجا. 

دنش بود که دستش زیر چونه ام نشست و آروم سرمو برد باال و چشمای نگاهم به گر
 من گره خورد توی چشمای خاکستریش: 

 ”هنوزم عصبی هستی؟”-
 آب دهنمو قورت دادم: 

 ”از چی؟”-
تونستم سرمو مستقیم نگاهش به چشمام بود و منم چون چونه مو گرفته بود نمی

 بندازم زیر: 
 “یدم. از اینکه من با آرالیا رقص”-

 پوزخندی زدم: 
 “گفتم که واسم مهم نبود. ”-
 ” رفتی که دیبا با لیوان شربت به دادت رسید؟!پس چرا داشتی ازحال می”-

با حیرت نگاهش کردم. اونکه داشت میرقصید ازکجا متوجه حال من شده بود؟ خدای 
 من چه سوتی بزرگی... 

 سریع گفتم: 
ز یک روز از ازدواجت نگذشته بود و تو چون جلوی جمعیت خجالت کشیدم که هنو”-

 “با یه زن غریبه میرقصیدی همین. 
 کردم که گفت: صورتش کمی جلو اومد و من باتعجب به حرکاتش نگاه می

 ”مطمئنی فقط همین بوده؟”-
پیش خودش چی فکر کرده بود؟ اینکه دلداده شم و حسادت کردم از اینکه با یه دختر 

 دیگه رقصیده ؟ 
 ودمو عقب میکشیدم اخم کردم: درحالیکه خ

 “مطمئنم توهم مطمئن باش. ”-
 خواستم برم که گفت: 

 ”کجا؟”-
 “میرم ویال. ”-
 ”ماشینتو کی آورد واست؟”-
 “خودم با دیبا رفتم برداشتم. ”-
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 “منم میام ویال. ”-
 سر تکون دادم و از کالس خارج شدم و بی توجه به پوزخند منشی سوار آسانسور شدم. 

*** 
خوشمزه امو و به همراه قهوه روی میز گذاشتم و خودم نشستم که دست از  کیک

 نوشتن برداشت و گفت: 
 “بعد از عصرانه بیا برام پیانو بزن میخوام ببینم چقدر بلد شدی. ”-

 دستپاچه شدم و گفتم: 
 “تو که تا االن چندین بار دیدی. خودمم میدونم که بلدم پس نیازی نیست. ”-

 کرد گفت: یه داد و باسماجت که منو حرصی میبه پشتی مبل تک
 “چرا الزمه چون من میگم. ”-

 پوزخند زدم : 
 “فکر کنم قبال بهت گفتم که هرچی تو گفتی من قرار نیست بگم چشم. ”-

 تکه ای از کیک رو به دهانش گذاشت : 
 “حرفای تو برام مهم نیست. ”-

رف قهوه مو خوردم و خواستم عصبی شدم ولی تنها پوزخندم پررنگ تر شد و بدون ح
 برم باال که گفت: 

 “یاس بازبون خوش بیا بزن. ”-
 ”اگه نیام؟”-

 تک ابرومو باال دادم که از جا بلند شد: 
 “اونوقت خودم میارمت و مجبورت میکنم بزنی. ”-

 با حرص دندونامو روی هم فشار دادم و گفتم: 
 “تونی بکنی. من نمیام تو هم هیچ غلطی نمی”-

م به حالت دو از پله ها باال رفتم که بین راه پاهام از زمین کنده شد و جیغ خفیفم بعد
 باعث شد دستام محکم دور گردنش حلقه بشه و با پوزخند مسخره اش گفت : 

 “دیدی تونستم. به نفعت بود که خودت بیای. ”-
 با خشم گفتم: 

 “زورگو. ”-
 نیشخندی زد و بهم خیره شد. 
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دستم دور گردنش حلقه شده بود و چون شلوارک پام بود دستش روی دستاش بودم و 
شدم. به خودم لعنت فرستادم که چرا کرد و من از شرم مدام قرمز میبا پام برخورد می

 به حرفش گوش ندادم که حاال مجبور باشم این وضعیت رو تحمل کنم. 
و جیب جلوی پیانو ایستاد و گذاشتم زمین. با حرص نگاهش کردم که دستاشو ت

 شلوارش فرو کرد: 
 “بشین بزن. ”-

 با بدخلقی پشت پیانو نشستم و اون کنارم که گفتم: 
 ”چی بزنم؟”-

بهم گفت و من دستمو گذاشتم روی شاسی ها و شروع کردم به نواختن که صدای 
 گرمش بلند شد: 

 بارون داره هدر میشه بیا با من قدم بزن
 دلم داره َپر میزنه واسه تو و قدم زدن

 وقتی هوا بارونیه دلم برات تنگ میشه باز
 نمیدونی تو این هوا چشات چه خوش رنگ میشه باز

 بارون هواتو داره رنگ چشاتو داره
 قدم زدن تو بارون با تو چه حالی داره

 دلم هواتو داره
 بارون هواتو داره رنگ چشاتو داره

 قدم زدن تو بارون با تو چه حالی داره
 دلم هواتو داره

 ودت کنارم و صدات همش تو گوشمهنیستی خ
 بارونیه قشنگی که هدیه دادی رو دوشمه

 بارون حواسش به توئه اونم دلش َپر میزنه
 به جای من با قطره هاش رو شیشه تون در میزنه

 بارون هواتو داره رنگ چشاتو داره
 قدم زدن تو بارون با تو چه حالی داره

 دلم هواتو داره
 هواتو داره رنگ چشاتو دارهبارون 

 قدم زدن تو بارون با تو چه حالی داره
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 دلم هواتو داره
 امین رستمی( -(بارون

 ریخت و من بی توجه فقط میزدم و اون هم میخوند. اشکام روی گونه ام می
باقطع شدن صداش دستم بی حرکت شد و هق هقم توی سکوت سالن پیچید و من 

 . دیگه نتونستم خودمو نگه دارم
دستامو جلوی صورتم گرفتم که کشیده شدم تو آغوشش و سرم قرار گرفت روی 

سین*ه اش و من با خیال راحت به هق هقم ادامه دادم که دستش آروم روی موهام 
حرکت کرد و من چقدر لذت بردم از این نوازش و چقدر دلم آروم گرفت و به یاد حرف 

 گفت: دیبا افتادم که می
 یه تکیه گاه خوب باشه یاسی نا امید نباش" تونه برات"اون می

شدم و این یعنی فرهاد رو مثل تکیه گاه حق با دیبا بود. من توی آغوشش آروم می
شد کرد که چه موقع بهش نیاز دارم و این باعث میمیدونم و اون چقدر خوب درک می

 دل گرم بشم. 
 آروم خودمو عقب کشیدم و با خجالت گفتم: 

 “ببخش راستش گاهی بدجور دلم میگیره و اختیار اشکام دست خودم نیست. ”-
بدون نگاه کردن بهش بلند شدم و رفتم اتاق خودم و روی تختم افتادم و با خودم فکر 

 کردم: 
 "چه صدای خوبی داره"

*** 
عطرمو به زیر گردن و روی مچ دستم زدم که صدای تقه ای که به در خورد باعث شد 

 . عجله کنم
در رو باز کردم که نگاهم تو نگاهش گره خورد و اون با دقت به سرتا پام نگاه کرد و بعد 

 بی حرف راه افتاد و منم دنبالش. 
جین و مانتوی کوتاه قرمزمو به همراه پالتو و شال وکفش مشکی پوشیده بودم و 

 مشکلی وجود نداشت. 
کدوم حرفی نزدیم و من یه سوارشدیم و اون حرکت کرد. تا رسیدن به رستوران هیچ 

 جورایی ازش خجالت میکشیدم که حرف بزنم. 
 دیبا رو درآغوش گرفتم وکنار هم سرمیز نشستیم و مهراد سفارش داد و بعد گفت: 

 “خب عروسیتونم گرفتید و وقتشه راجع به مسافرتمون حرف بزنیم. ”-
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 فرهاد کمی آب خورد: 
 ”چه عجله ایه مهراد جان؟”-
یخواد دیبا رو ببرم مسافرت اونم انگار دلش میخواد یاسی خانوم خب من دلم م”-

 “همراهش باشه برای همینم مزاحم شما شدیم. 
 زود گفتم: 

 “مزاحم چیه مهرادخان باعث افتخار ماست که همراهیتون کنیم. ”-
 فرهاد نگاهم کرد و بعد گفت: 

کت کنیم و چند باشه منم طبق قولی که دادم همراهیتون میکنم. خب چه روزی حر ”-
 ”روز بمونیم؟

 ”یکشنبه حرکت کنیم و پنج روزم بمونیم. خوبه؟“دیبا: 
 فرهاد سرشو به مثبت تکون داد: 

بسیار خب منم مرخصی میگیرم و میام ولی به نظر من به جای شمال بیاید بریم ”-
 “کیش چون االن توی این هوای سرد شمال اصال جالب نیست. 

 گفتم: 
 “ه منم با کیش موافقم. آره حق با فرهاد”-

 مهراد رو به دیبا گفت: 
 ”خوبه؟”-

 دیبا باخوشحالی سرشو تکون داد و مهراد گفت: 
تا بلیط میگیرم برای یکشنبه با هواپیما بریم ۴خب پس شد کیش. منم فردا میرم و”-

 “راحت تریم. 
 ورد وباخوشحالی به دیبا نگاه کردم که بهم چشمک زد و نگاهم تو نگاه فرهاد گره خ

 برای اولین بار با لبخند گفتم: 
 ”ممنونم...”-

 و نگاهش که غرق تعجب بود چقدر برام جالب بود. 
*** 

جمعه صبح برف سنگینی باریده بود و هنوز هم ادامه داشت و من حسابی حوصله ام 
رفته بود. فرهادم تعطیل بود و هنوز خواب بود. مشغول درست کردن تو خونه سر 

 ناهار بودم که وارد شد و سر میز نشست. مشغول خوردن صبحانه شد که گفتم: 
 “سالم. ”-
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 بهم نگاه کرد: 
 “سالم. ”-

 رومو برگردوندم که صداشو از پشت سرم شنیدم: 
 “مازیار زنگ زد دعوتمون کرد عصری بریم خونه شون. ”-

 به سمتش برگشتم: 
 ”خب؟”-
 ”مهمونی کوچولویی گرفته و ما هم دعوت کرده. میای؟”-

 رفت. چی بهتر از این؟ حوصلمم سر نمی
 “معلومه که میام. ”-
 “پس راس ساعت پنج حاضر باش. ”-

 باشه ای گفتم که گفت: 
 ”ناهارت تا کی حاضر میشه؟”-
 ”ساعت دو حاضره. چطور مگه؟”-
 “. خداحافظ. میخوام برم بیرون”-

خواست بره؟ چرا اینقدر غریب بودیم با هم به رفتنش نگاه کردم. تو این برف کجا می
 تونستم بپرسم کجا میری؟ یا چرا اون نگفت کجا میره؟ که من حتی نمی

بغض مثل همیشه نشست تو گلوم ولی هیچ کاری ازم بر نمیومد و با به هم خوردن در 
 بغضم سهمگین تر شد. سالن از شک رفتنش در اومدم و 

*** 
 به خودم تو آینه نگاه کردم و لبخند محوی زدم و بعد از اتاقم خارج شدم. 

کنارش نشستم که حرکت کرد ولی به خاطر بارش برف مجبور بود آروم رانندگی کنه. 
 سرمو به شیشه تکیه دادم که گفت: 

 ”حواست باشه رفتارت با من گرم باشه متوجهی که؟”-
 “آره. ”-

تاه پاسخ دادم تا بفهمه خودم تمام این چیزا رو میدونم و نمیخوام که باز بهم گوشزد کو
 کنه. اونم انگار فهمید چون سکوت کرد. 

جلوی یک مجتمع ایستاد و کمربندشو باز کرد و منم به تبعیت از اون بعد از بازکردن 
 کمربندم پیاده شدم. 

 ن ایستاد و به گرمی در آغوشم گرفت : زنگ آیفون رو فشرد و دقایقی بعد ژاله مقابلمو
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 “خوش اومدی یاسی جون. ”-
با فرهاد دست داد و خوش آمد گفت و با داخل شدنمون مازیار هم به گرمی ازمون 
 استقبال کرد. بقیه اومده بودن و ما آخرین نفراتی بودیم که به جمعشون پیوستیم. 

 شلوغ نبود. جز ما سیما و سپیده هم باهمسرانشون بودن. زیاد 
 کنارشون نشستم و فرهاد کنار مردا. 

 سپیده گفت: 
 ”یاسی از زندگیت راضی هستی؟”-

 سیما چشمکی زد و زودتر از من گفت: 
 “چرا نباشه؟ مگه فرهاد چی کم داره. ”-

لی مهم کم داره گفتم فرهاد یه چیز خیاین حرفش از روی شوخی بود وگرنه بهش می
 اونم اخالق خوب و خوشروییه. 

 جواب دادم: 
 “آره راضی ام ممنونم. ”-

ژاله برامون میوه آورد و من باز از دیدن غم توی چشماش ناراحت شدم و با خودم 
 گفتم: 

 “خدا کنه حامله بشه. ”-
 پرتقالمو توی دستم گرفتم تا ببرم که سیما گفت: 

 ”میدونی سپیده حامله اس؟”-
 لبخند گفتم:  با
 ”چه خوب. چند ماهشه؟”-
سه ماه. ولی هنوز کسی نمیدونه. راستش ما از ژاله هم پنهون کردیم. یعنی ”-

 “نخواستیم افسوس بخوره. 
 سرمو تکون دادم: 

 “میفهمم ولی آخرش که چی؟ باالخره که باید بدونه. ”-
 ژاله کنارم نشست و دستمو گرفت: 

 ” وای حلقه ات چه خوشگله عزیزم!”-
 تشکر کردم : 

 ”ژاله چطوری با مازیار آشنا شدید؟”-
 لبخند محوی روی لبش نشست: 
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توی دانشگاه. من خیلی زود دل باختم و خودمو شیدای مازیار کردم ولی مازیار پسر ”-
سرسختی بود که اصال توی دانشگاه به کسی محل نمیداد و این هم برام خوشحال 

نده بود و هم ناراحت کننده. خوشحال بودم که باهیچ دختری دوست نیست و کن
شد. ولی ناراحت بودم چون اینجوری ارتباط برقرار کردن باهاش خیلی سخت می

دست تقدیر مارو سرراه هم گذاشت و شدیم همگروهی برای یه تحقیق و اینجوری 
جه شدم اونم دوستم داره روابطمون به بیرون از دانشگاه هم کشیده شد و کم کم متو

کردم به ولی دو سال طول کشید تا اومد خواستگاری. من تمام خاستگارامو رد می
بهونه تحصیل و همش منتظر اون بودم چون واقعا.مش و وقتی اومد بدون معطلی 

 پذیرفتم و دو سال هم عقدی بودیم و بعد ازدواج کردیم. 
 ”االن چند سالشه مازیار؟”-
 “ همسن فرهاده.”-

 لبخند زدم و گفتم: 
 ”چندتا آبجی و داداش داره؟”-
سه تا آبجی داره و یه داداش. خانواده ی پر جمعیتی هستن بر عکس ما که فقط ”-

 “ منم و داداشم. 
 ” اونوقت واست سخت نیست زندگی باهاشون؟!”-
 “وقتی عاشق بشی چشماتو روی همه چیز میبندی. ”-

این حرفش سکوت کردم و تو فکر رفتم. واقعا ممکن بود عاشق یکی بشی و بعد با 
چشماتو روی تمام کم وکاستی هاش و بدی هاش ببندی؟ یعنی ممکن بود منم عاشق 

تا  شدمفرهاد بشم؟ شنیده بودم عشق دست خود آدم نیست ولی من نباید عاشق می
ه بتونه با این نقطه ضعف آزارم بینم نباید دل ببندم بهش کوقتی از فرهاد سردی می

بده و شایدم تنهام بذاره و بره... من نباید میذاشتم توی قلبم جایی برای فرهاد باز بشه 
 چون این اصال به نفعم نبود و من حاضر نبودم خودمو خورد کنم برای فرهاد. 

 باصدای مهنام به خود اومدم : 
 ”یاسی خانوم...”-

 سوالی نگاهش کردم: 
 ”بله؟”-
 ”میشه درخواستمونو قبول کنید؟”-

 به همشون که منتظر بهم چشم دوخته بودن نگاه کردم و گیج گفتم: 
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 ”چه درخواستی؟”-
 فرهاد به جای مهنام گفت: 

 “میگن پیانو بزنی واسشون. ”-
 سپیده دنباله ی حرف فرهاد رو گرفت: 

 “فرهاد خان هم همراهت بخونه. ”-
خواست غرورم ن قطعًا اشکم درمیومد و من دلم نمیتونستم چووای خدا نه... من نمی

شد قبول نکنم واقعا بی ادبی بود پس به ناچار جلوی جمع زیر سوال بره ولی نمی
 لبخندی زدم: 

 “خب... البته. ”-
 ازجام بلند شدم و به سمت پیانوی گوشه ی سالن رفتم و با خودم فکر کردم: 

 “ چقدر دلتنگ آپارتمانم و پیانوی خودمم.”-
پشتش نشستم و سعی کردم کامال عادی و آروم باشم. فرهاد باال سرم و جلوم روم 

ایستاد و دستشو روی پیانو گذاشت و چشمای من که آروم توی چشمش گره خورد 
 زمزمه کرد: 

 ”آروم باش خب؟”-
و من با این حرف کوتاه به معنای واقعی آروم شدم و چرا باید فرهاد اینهمه روی من 

 شته باشه؟ تاثیر دا
 دستمو حرکت دادم و فرهاد با لبخند محوی شروع کرد: 

 " روزا بی حوصله ام شبا خواب ندارم
 فاصله زیاد شده دیگه تاب ندارم
 خاطراتمون تا االن منو آروم کرده

 دوری به ما نمیاد منو مسموم کرده
 لحن حرفامو دیگه با همه سنگین کردم
 عشقو تمرین کردم حرفایی که دوست

 …داری صد دفعه تمرین کردم 
 دل بی طاقت شده حال من بد شده

 طفلی چند وقته که خیلی بی طاقت شده
 تنهایی واسش بده عشق تو تا ابده

 دل، بد عادت شده حال من بد شده
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 توی فنجونم فال من بد شده
 طفلی دلخوره بدجوری ُپره

 دل هوایی شده حال من بد شده
 چند دفعه واسه رفتن مرَدد شده

 بسه فکر می کردم رفتنت یه حدسه
 دل بدعادت شده حال من بد شده
 غصه هام تمومی نداره تا ابد شده

 بسه همه جا تنگیه نفسه
 هنوزم عشق تو توی این دلمه
 هرکی یه جوریه اینم یه مدلمه

 من گرفتارت توی این رابطم قهر یه مشکلمه
 استرس توو شبام دور چشمام نموند

 فعه میخونم ونیستی فالم تو هی صد د
 هنوز عشقت عالیه عطرت این حوالیه

 دل هوایی شده حال من بد شده
 چند دفعه واسه رفتن مرَدد شده

 بسه فکر می کردم رفتنت یه حدسه
 دل بد عادت شده حال من بد شده
 غصه هام تمومی نداره تا ابد شده

 بسه همه جا تنگیه نفسه
 محسن ابراهیم زاده( -)تا ابد

تشویق جمع دستمو برداشتم و نگاهم تو چشمای آرومش حلقه شد و زمزمه باصدای 
 اشو شنیدم: 

 “عالی بود. ”-
 لبخند زدم و از جا بلند شدم و با هم روی یه مبل دونفره نشستیم که لهراسب گفت: 

 “واقعا شما دونفر خیلی بهم میاین. ”-
له دعوتمون کردن برای با خجالت سربه زیر انداختم و فرهاد زیرلب تشکری کرد که ژا

 شام. 
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بعد از شام به بالکنشون رفتم. خیلی منو یاد آپارتمان خودم مینداخت. باشنیدن صدای 
پایی برگشتم و با دیدن ژاله که سینی حاوی دو فنجون قهوه دستش بود با لبخند ازش 

 تشکر کردم و جلوی هم روی صندلی ها نشستیم. 
 د نگاه کرد و گفت: شبه بخاری که از فنجون ها بلند می

 ”هیچ وقت شده تو زندگیت حس کنی یه کمبود خیلی بزرگ داری؟”-
این چه سوالی بود؟ واقعا کمبود داشتم؟ خب تا قبل از مرگ پدرومادرم هیچ وقت 

کمبودی حس نکردم اما توی این یک سال خیلی خوب میفهمیدم معنای تلخ تنهایی و 
 کمبود محبت یعنی چی. 

ساله پدرومادرم فوت شدن و من خیلی تو این یکسال سختی کشیدم آره. االن یک ”-
سالگی وقتی کامال ۱۱ژاله. خیلی برام سخت بود تنهایی و بی کسی و تنها شدن توی 

تونستم برشون گردونم و چاره ای جز تحمل نیازمند محبت خانواده ام بودم ولی نمی
دیبا دوستم واقعا خواهرانه  کردم بی کس ترینم ولینداشتم و بین اینهمه آدم حس می

 “تونم بگم اگر اون نبود االن منم نبودم. کنارم بود و من با اطمینان می
 “فرهاد گفته بود که تازه تو رو پیدا کرده. ”-

 سری تکون دادم که گفت: 
من تا االن کمبودی نداشتم یاسی ولی االن... حس میکنم دیگه زندگی واسم رنگی ”-

ه های همه پر از حس ترحمه. حتی نگاه مازیار. من میترسم نداره. حس میکنم نگا
یاسی از اینکه مازیار ازم خسته بشه و تنهام بذاره. خیلی تالش کردم به دستش بیارم و 

نمیخوام به این راحتی از دستش بدم. حتما خبر داری که ما بچه دار نمیشیم و 
ولی واقعا نمیفهمم مشکلی هم از هیچکدوممون نیست. همه ی دکترا همینو میگن 

چرا نمیشیم. مازیار میگه بچه برام مهم نیست ولی من میدونم هر مردی آرزو داره بچه 
 “اشو تو آغوشش بگیره خصوصا اگر پسر باشه و اسمشو زنده نگه داره. 

 اشکای ژاله دلمو آتیش میزد. غم خودمو فراموش کردم و دستمو روی دستش گذاشتم: 
ه تو و مازیار به زودی صاحب بچه میشید. بهت قول میده ببین ژاله من مطمئنم ک”-

فقط آروم باش و صبر کن. شوهرت عاشقته به خدا تو نباید با این رفتارات اونو هم 
ناراحت کنی. من به راحتی ازچشماش عشقشو نسبت به تو میخونم و متوجه ام که 

ز فکر بیرون بینه تو فکری به هر نحوی شده اهمش حواسش دنبال توئه و وقتی می
میارتت چون براش مهمه که تو شاد باشی. تو هم سعی کن غصه نخوری من بهت 

قول میدم اگر صبر کنی و از خدا بخوای حتما بهت میده. مادرم همیشه می گفت خدا 
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بخیل نیست که جواب خواسته های بنده هاشو نده فقط میخواد امتحاتشون کنه و 
هم نا امیدی رو بذار کنار و همیشه بدون خدا  صبر و استقامتشونو محک بزنه. پس تو

رو داری در همه حال. از امشب بیشتر از قبل به همسرت بها بده و بهش محبت کن 
چون نه تو مقصری که بچه دار نمیشید نه اون پس دلیلی نداره خودتو سرزنش کنی و 

 “مازیارم ناراحت. 
 رد: ژاله با دقت به حرفام گوش میداد و بعد اشکاشو پاک ک

واقعا حرفات بهم آرامش داد یاسی ممنونم که اینهمه مهربونی. حق باتوئه باید ”-
 “صبرکنم. 

 با ورود سپیده و سیما ساکت شدیم که سیما درحالیکه کنار ژاله مینشست گفت: 
 “ژاله جون اومدیم یه خبری رو بهت بدیم. ”-

 ژاله با لبخند گرمش گفت: 
 ” خب؟!”-

 اخت: سپیده سرشو به زیر اند
 “من حامله ام. ”-

 ژاله دست زد و با خوشحالی گفت : 
 “مبارکه مبارکه. ”-

بهش نگاه کردم و با لبخندی که روی لباش بود آروم شدم و همراهیش کردم که سیما 
 و سپیده با تعجب نگاهمون کردن و سیما گفت: 

 ”ژاله ناراحت نشدی؟”-
 ژاله نگاهی عمیق بهم انداخت و گفت: 

 ”نه چرا باید از این خبر خوب ناراحت بشم؟”-
تایی باهم کف زدیم و سیما هلهله ۴سیما و سپیده به وضوح نفس راحتی کشیدن و

 کرد که مردا به بالکن اومدن و مازیار با  دیدن صورت خوشحال ژاله با تعجب گفت: 
 ”چی شده؟”-

ه چیزایی گفت کژاله به سمتش رفت و درحالیکه گونه اشو میبوسید کنارگوشش یه 
 مازیار با لبخند به سپیده تبریک گفت و سپیده باخجالت سربه زیر انداخت. 

مازیار آهنگی توی ضبط گذاشت و صداشو بلند کرد و بالفاصله دست ژاله رو گرفت و 
باهم مشغول رقص شدن و من متوجه عشق و محبت بینشون شدم و چشمای ژاله که 
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کرد و با لبخند گرمش تو چشمای مازیار نگاه میحاال  از غم درونش کم شده بود و 
 انگار باعث تعجب مازیار شده بود ولی خوشحال بود از این تغییر. 

 سیما رو بهم گفت: 
 “برید وسط دیگه. ”-
 “نه ممنونم سیما جان خسته ام. شما برید. ”-

بود که باالخره رضایت دادیم و برگشتیم خونه ۱۲اون شب بهم خوش گذشت و ساعت 
با رسیدنمون فرهاد زود شب بخیر گفت و رفت بخوابه و منم چندلحظه بعد از اون  و

 به اتاقم رفتم... 
*** 

همه چیز آماده ی مسافرتمون بود و من واقعا از این مسافرت خیلی خوشحال بودم. از 
اینکه یه مدت از تهران و اتفاقاتش دور میشم و آب و هوام عوض میشه چون دیگه 

خواستم که این سفر بهم خوش بگذره و رسیدم. فقط از خدا میجنون میداشتم به مرز 
 روحیه ام عوض بشه. 

کرد ولی من فقط همون دیبا هم مثل من خوشحال بود و مدام از مهراد تشکر می
دفعه ی اول ازش تشکر کردم و دیگه نخواستم بیشتر از این تشکر کنم که خیال کنه 

 ندیده ی یه مسافرتم... 
نبه رسید و ساعت پروازمون پنج عصر بود. فرهاد از امروز مرخصی داشت و با روز یکش

کرد اون همه امالک و ارثیه ای که از عمو بهش رسیده بود اگر تا آخر عمرشم کار نمی
 واسش بس بود. 

پوزخندی زدم و چمدونمو که حاال حاضر بود جلوی در اتاق گذاشتم و خودم به حمام 
شیدم... رابطه ی من و فرهاد به جای اینکه گرم بشه روز به روز رفتم و توی وان دراز ک

شد و من بی تفاوت از کنارش میگذشتم اما دیبا همیشه و همیشه نگران سردتر می
 خواستخواست اینهمه بی خیال نباشم ولی تاموقعی که فرهاد نمیبود و مدام ازم می

 دیم گفتم عشق یه طرفه تهشتونستم کاری بکنم چون از قعشقی باشه منم واقعا نمی
 نابودیه و الحق هم راست گفتن... 

 زیردوش ایستادم که صداشو از توی اتاق شنیدم که اسممو صدا میزد. 
 ” یاس!”-

 شیر رو بستم و گفتم: 
 “بله؟ من توی حمومم. ”-
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 از صدای قدماش فهمیدم جلوی در ایستاده: 
 ”میخوام برم خرید... میای؟”-
 ”برای خودت؟”-
 “ره. آ”-
 “باشه یه نیم ساعت صبر کن میام. ”-
 “من پایینم لفت ندی ها. ”-

 بعدم صدای بسته شدن در اتاقمو شنیدم و پوفی کشیدم و دوباره رفتم زیر دوش... 
جین و مانتو و شال قرمزمو با کفش سفیدم پوشیدم و بعد از عطر و آرایش مالیم 

دیدم روی مبل نشسته و کالفه مدام  همیشگیم با لبخند محوی از اتاقم بیرون رفتم که
 به پله ها نگاه میکنه که با دیدنم بلند شد و گفت: 

 “خوبه گفتم ِلفتش نده ها. ”-
بی توجه به خشمش به سمت در ورودی رفتم و صدای نفسای عصبیشو حس کردم... 

 تونه حال این فرهاد رو بگیره. کم محلی فقط می
 ماشین شدیم که برای بهتر شدن اوضاع گفتم: سوار 

 “تونستی صبر کنی تو کیش خریداتو انجام بدی. حاال چی میخوای بخری؟ می”-
 “شد. الزمه. میخوام لباس و چند دست تیشرت و شلوار بگیرم. نمی”-

سری تکون دادم و تا رسیدن به مرکز حرفی نزدم. حتی حوصله نداشتم ضبط رو هم 
 روشن کنم. 

کنار هم راه افتادیم و من واقعا از اینکه هم قدمشم احساس غرور کردم چون برعکس در 
اخالقش که بد بود خودش و تیپش واقعا جذاب بود و استایلش حتی هنگام راه رفتنم 

 شد ناخودآگاه مجذوبش بشی. شد و باعث میحفظ می
به  وسواستوی پاساژا سرک میکشیدیم ولی خیلی مشکل پسند بود حتی منم انقدر 

 کرد. خرج نمیدادم که اون اینجوری می
چشمم روی جین مشکی مردونه ای ثابت موند که از قسمت جاکمربندش تا جیبش 
یه زنجیر خوشگل کشیده شده بود و جنسش براق بود و یه کمربند سفید که دورش 

حلقه هایی ازجنس همون زنجیر بود هم توی جاکمربندیش بود و نظرمو بدجور جلب 
جوری که نفهمیدم چیکار میکنم و باذوق بازوشو کشیدم و درحالی که به سمت  کرد

 رفتم گفتم: مغازه می
 “واااای بیا اینو پرو کن فرهاد مطمئنم بهت خیلی میاد. ”-
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چشمام ازحدقه زد بیرون. چیکار کرده بودم؟ بازوش هنوز تو دستم بود و من بهش 
 شلوار بهش میاد؟! ازکی من اینهمه باهاش صمیمی شده بودم؟ گفته بودم این 

سر جام ایستادم و آب دهنمو قورت دادم و بدون اینکه نگاهش کنم بازوشو رها کردم و 
 گفتم: 

 “ببخش یهویی هیجان زده شدم. ”-
وقتی دیدم حرفی نمیزنه سرمو بلند کرد که با تعجب رد لبخند رو روی لبش دیدم و 

 شمام خیره بود. باخجالت سعی کردم لبخندی بزنم که گفت: چشماش که به چ
 “سلیقه ی خوبی داری. ”-

 بعدم به سمت فروشنده رفت و لبخند من پررنگ تر شد! 
جلوی اتاقک مخصوص پرو ایستاده بودم که آروم در رو باز کرد و من باحیرت بهش 

 نگاه کردم که توی اون جین چقدر خوشگل شده بود. 
 ”زدی به من؟ چیه؟ چرا زل”-

 با دستپاچگی سریع نگاهمو چرخوندم: 
 “هان!... هیچی همین خوبه برش دار. ”-

 به اینهمه خنگ بازیم تو دلم فحش میدادم و اعصابم خورد شده بود که گفت: 
 ”اون لباس چطوره به نظرت؟”-

به اونجایی که اشاره کرده بود نگاه کردم. یه لباس مردونه ی قرمز با خطوط سفید 
 لت شطرنجی داشت و خوشگل بود. حا

 سعی کردم خودمو کنترل کنم: 
 “خیلی خوبه. ”-
 “بگو بیاره. ”-

به فروشنده گفتم که براش آورد و موقعی که خواستم بهش بدم نمیدونم از عمد بود یا 
از سهو که انگشتشو به حالت نوازش روی پوست دستم کشید و تمام تنم لرزید و من 

چشماش از مغازه زدم بیرون و اینقدر حالم منقلب بود که دیگه زود و بدون نگاهی به 
 واینستادم ببینم لباس تو تنش چطوره. 

کردم از گرما بدنم عرق کرده... چقدر بی جنبه بودم اون فقط باانگشت کشیده حس می
بود روی دستم که ممکنه سهوی بوده باشه و حال من اینهمه دگرگون شده بود. کالفه 

 هام فرو بردم که صداش از پشت سر به گوشم رسید: دستمو توی مو
 “بیا... هنوز تیشرت نگرفتم. ”-
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خودمو لعنت کردم که چرا همراهیشو قبول کردم و با اخم محوی بدون نگاه کردن 
مستقیم به چشماش راه افتادم و سرمو با موبایلم گرم کردم تا دوباره حرکت احمقانه 

 نزنه و بیشتر از این آبرومو ببره. ای ازم سر 
وارد یه مغازه شد و من همون جلو روی صندلی نشستم و سعی کردم اتفاق چند 

دقیقه پیش رو از یاد ببرم که بازوم کشیده شد و چشمام توی چشماش قفل شد و 
 اخماش که بدجوری درهم بود: 

ی خرید همراهیم همراهت نکردم که بیای اسکورتم کنی آوردمت که نظر بدی و تو”-
 “کنی. 

بی حرف سری تکون دادم و همراهش وارد مغازه شدم و چند تیشرت بهش پیشنهاد 
 دادم اما کامال سعی کردم کالمم بدون گرما و هیجان باشه. 

چهار تا تیشرت به شکل و رنگهای متفاوت خرید و بعد از اون دیگه کاری نداشتیم که 
 گفت: 

 ”تو هیچی نمیخوای؟”-
 وی جیب مانتوم فرو بردم: دستامو ت

 “نه مرسی. ”-
 خریداشو توی صندوق گذاشت و با هم سوار شدیم. 

 جلوی یه رستوران ایستاد و گفت: 
 ”ناهار که نپختی؟”-
 “نه وقت نکردم. ”-

 با هم پیاده شدیم و به سمت رستوران رفتیم. 
*** 

اب داشتم. هنوز کرد و نیاز شدیدی به خودرخونه رو باز کردم. سرم به شدت درد می
 تونستم یک ساعتی رو استراحت کنم. عصربود و می۳ساعت

 به دیبا پی ام دادم: 
 بیاید جلوی ویالی ما تا بریم فرودگاه"۴"سالم من میرم بخوابم. ساعت

 بعدم گوشیو بیصدا کردم و وارد اتاقم شدم. 
*** 

فرهاد سریع  باحس تکون های دستی که روی بازوم بود چشمامو باز کردم و با دیدن
ازجام بلندشدم و با دیدن مانتو و شلوار که بعد خرید حتی تعویضشون نکرده بودم 
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نفس راحتی کشیدم و خدا رو شکر کردم که تاپ تنم نبوده. ازاین به بعد باید در اتاقمو 
 قفل کنم! 

 ”چیه؟”-
 نگاهم کرد و ساعتشو نشون داد: 

 ”رسن قرار نیست حاضر بشی؟االن مهراد اینا می”-
 ازجا بلندشدم که از اتاق رفت بیرون. خیلی بداخالقه! 

سریع حاضر شدم که صدای زنگ آیفون از پایین به گوشم رسید. کیف دستیمو برداشتم 
 و بعد از قفل کردن در اتاقم رفتم پایین. 

 ه کرد: دیبا با محبت بغلم کرد و برای هزارمین بار زمزم
 “خیلی خوشحالم که به این مسافرت میریم. ”-

لبخند زدم و گفته شو تائید کردم. قرار بود با ماشین مهراد اینا بریم. مهراد و فرهاد 
چمدونای ما رو داخل صندوق گذاشتن و من و دیبا عقب درکنار هم نشستیم و اون 

 دوتا جلو. 
 صبح رو برای دیبا تعریف کردم که بالبخندگفت: اتفاقات 

 “معلوم که بهش احساس داری. ”-
 با تعجب گفتم : 

 ”احساس دارم؟ یعنی چی؟”-
لی کرد خیببین یاسی اگر بهش حسی نداشتی وقتی دستش بادستت برخورد می”-

راحت ازش میگذشتی و توی بدنت تالطم نمی افتاد ولی تو داری میگی بدنت گرم 
حتی از شدت هیجان عرق کردی و این یعنی اینکه تو به فرهاد حس داری و شده و 

 “میخوایش. 
حرفای دیبا کمی گیج کننده بود واسم... خب فرهاد جنس مخالف بود و مسلما باید 

شد که من بهش احساسی داشته باشم... اما چرا لرزید دلیل نمیتن من با لمسش می
شدم؟ از سهوی به دستم میخورد اینجوری نمی با لمس دست مهراد یا مردای دیگه که

حتی موقعی که خواستم از فروشنده لباس فرهاد رو بگیرم کامال سهوی دستم به 
دستش خورد اما کوچکترین حسی نداشتم اما فرهاد... حق بادیبا بود انگار و این من 

 خواستم قبولش کنم! بودم که نمی
 . شدممتوجه گفتگوهای مهراد و دیبا نمی تا رسیدن به فرودگاه مدام تو فکر بودم و
 چمدونمو گرفتم دستم که کنارم ایستاد: 
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 “ولش کن خودم میارمشون. ”-
 دسته رو محکمتر گرفتم و در حالیکه عینک دودی ام رو روی چشمم میگذاشتم گفتم: 

 “تونم بیارم مرسی. چرخداره بردنش آسونه سنگینم نیست پس خودم می”-
 ار مهراد رفت و جلوتر راه افتادن و من و دیبا دنبالشون رفتیم. حرفی نزد و به کن

توی سالن انتظار کنار هم نشستیم و مهراد و فرهاد رفتن تا چمدونا و پاسپورتا رو 
 تحویل بدن. رو به دیبا گفتم: 

 “وقتی برگردیم کم کم باید برای مراسم عروسیت حاضر بشی نزدیک عیده. ”-
 دیبا با ذوق گفت: 

 “قراره توی ویال جشن بگیریم مثل عقدمون.  آره”-
 آهی کشیدم و چیزی نگفتم. با اومدنشون ازجا بلند شدیم که مهراد گفت: 

 “بیاید بریم. پرواز نزدیکه. ”-
کنار هم راه افتادیم که شماره ی پروازمون خونده شد. از پله ها باال رفتیم و سوار 

 هواپیما شدیم. 
 وکنارم فرهاد و بعدش مهراد و بعدم دیبا.  کنار شیشه روی صندلیم نشستم

گرفتن یا حالشون به هم میخورد برعکس خیلیای دیگه که توی هواپیما استرس می
 من کامالً عادی بودم که برعکس من دیبا با تشویش گفت: 

 “وای من خیلی میترسم. ”-
 کرد گفتم: روبه مهراد که نگران به رنگ پریده ی دیبا نگاه می

 “ندار بگید یه لیوان آب قند براش بیاره. به مهما”-
 خودمم خم شدم و از کیف دستیم قرص ضد تهوع رو درآوردم و گرفتم سمت مهراد: 

 “یه دونه از این بهش بدید خوب میشه. ”-
مهراد و دیبا با قدرشناسی بهم نگاه کردن و با اومدن مهماندار و خوردن قرص توسط 

ه چشمای بسته ی فرهاد نگاه کردم و سرمو به دیبا هواپیما هم اوج گرفت و من ب
 سمت شیشه برگردوندم و با خودم زمزمه کردم: 

 “گردم تهران... منتظرم باش. زود برمی”-
*** 

. کردممهراد توی بهترین هتل کیش جا رزرو کرده بود و من خیلی احساس خستگی می
 توی آژانس که نشستیم دیبا کنار گوشم زمزمه کرد : 

 “یاسی از امشب با هم تو یه اتاق هستین سعی کن به خودت نزدیکش کنی. ”-
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کلماتش مثل پتک تو سرم فرود میومد... چرا به فکر خودم نرسیده بود؟ خب معلومه 
 شد برای هردو یه اتاق جدا بگیریم چون واقعا مسخره بود. اینجا هتل بود و نمی

 گفت:  با دلهره نگاهی به دیبا انداختم که بالبخند
 ”نگران چی هستی دختر؟”-
شدی. وقتی من بایه لمس کوچیک انگشتش توهم جای من بودی نگران می”-

اینطوری ازخود بی خود میشم فکرشو بکن که حاال اون بخواد بامن روی یه تخت 
 “بخوابه. به نطر من وحشتناکه دیبا. 

 ”اون شوهرته یاسی چرا نمیخوای اینو بفهمی؟”-
 “اسمشو یدک میکشه عزیزم تو که بهتر میدونی.  شوهر؟ اون فقط”-
اینم میدونم که زن کلید مرده و اگر بخواد به راحتی یخ وجودشو ذوب میکنه ”-

 “نمیدونم چرا داری لج میکنی. 
 ”ازکجا معلوم یکی دیگه رو دوست نداشته باشه؟”-

 دهن دیبا از حیرت بازمونده بود و من سرمو برگردوندم که دستمو گرفت: 
 ”چی؟ تو چی میدونی یاسی؟”-

 بی توجه دستمو کشیدم: 
من چیزی نمیدونم ولی مطمئنم آرالیا توی زندگی فرهاد بی دلیل نبوده و با اون ”-

 “رقصشون به این باورم یقین پیدا کردم. 
دیبا پوفی کشید و خواست حرفی بزنه که آژانس جلوی هتل ایستاد و من زود در رو 

 باز کردم و پیاده شدم. 
برعکس هوای تهران که یخبندان بود اینجا کامال خنک بود و هیچ سرمایی حس 

کرد. بوی دریا از همین جا هم به خوبی به مشامم شد و این خوشحالم مینمی
شدم. چشمامو اطراف چرخوندم و از زیبایی این جزیره ی رسید و غرق آرامش میمی

رهاد بازم منو از افکارم بیرون نسبتا بزرگ لبخند عمیقی روی لبم نشست که صدای ف
 کشید: 

 “وقت برای دیدن زیاده... بهتره بیای چون همه مون خیلی خسته ایم. ”-
 چمدونمو با حرص برداشتم و دنبالش کشیده شدم و به عظمت هتل نگاه کردم. 

کارت که مخصوص در اتاق بود توی دستای فرهاد چرخ میخورد و اتاقامون روبه روی 
 هم بود... 

 با لبخند محوی زد: دی
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 “بینیم. شب بخیر. صبح همدیگه رو می”-
سپس دستی تکون داد و با مهراد وارد اتاقشون شدن و استرس منو کامال نادیده 

 تونست کاری هم بکنه. گرفت و خب نمی
فرهاد بدون توجه به من که مات مونده بودم کارت رو توی جا کارتی در کشید و در با 

 جالب بود. صدایی باز شد. چه 
وارد شد و منم پشت سرش رفتم داخل. چراغا خاموش بود. دنبال پریز بودم که یهو 

تمام اتاق غرق در نور شد و من با تعجب به فرهاد که کارت رو توی جا کارتی گذاشته 
بود و به این وسیله تمام چراغا روشن شده بود نگاه کردم. کارشون تحسین برانگیز 

شدن چون کارت رو رفتیم برق ها خودشون خاموش میرون میبود. اینجوری وقتی بی
برمیداشتیم و باز باز رسیدنمون کارت رو که توی جاش میگذاشتیم چراغا روشن 

 شدن. می
فرهاد باخستگی روی مبل تکی گوشه ی اتاق لم داد و چشماشو بست. منم بیش از 

اسامونو توی کمد چیدم این صبر رو جایز ندونستم وچمدونا رو خالی کردم و همه ی لب
و از بینشون یه تونیک وشلوارک برداشتم و پوشیدم که اونم بلند شد و لباسای 

راحتیشو تنش کرد که با خجالت گوشه ی تخت نشستم و به اون که پشت به من 
مشغول تعویض لباس بود نیم نگاهی انداختم و سرمو به زیر انداختم که باز هم بدون 

گه تخت دراز کشید و ساعدشو روی چشمش گذاشت و توجه بهم رفت و سمت دی
بوی عطرش پیچید توی اتاق. منم آروم دراز کشیدم و خودمو مچاله کردم و ازش 

 فاصله گرفتم و چون خسته بودم زود به خواب رفتم. 
*** 

تکونی خوردم وچشمامو باز کردم. صدای نفسای منظم فرهاد در چند سانتی گوشم 
  نشون میداد هنوز خوابه.

چرخیدم سمتشو به صورت بی نقصش نگاه کردم و لبخند محوی ناخودآگاه روی 
صورتم نشست. بلندشدم و به حمام رفتم و بعد از یک دوش کوتاه زنگ زدم و سفارش 

 قهوه دادم. 
 صبح بود و برای صبحانه زیاد فرصت داشتیم. ۷هنوز ساعت

عطرش توی تمام اتاق پیچیده بود. جلوی آینه ایستادم و مشغول خشک کردن بوی 
موهام با سشوار شدم که انگار از صدای سشوار بیدار شد و چند لحظه بی حرکت فقط 

 نگاهم کرد و بعد وارد سرویس شد. 
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تقی به در خورد که آروم شالمو رو سرم انداختم و رفتم جلو. سینی حاوی قوری و 
رو از دست مستخدم گرفتم و اون رفت. روی میز گذاشتم خودم نشستم فنجون قهوه 

که اومد و روبه روم نشست. برای دوتاییمون توی فنجونها قهوه ریختم که بی حرف 
 مشغول خوردن شد. 

بعد از خوردن قهوه برای گوشیم پیغام اومد. بلند شدم و برش داشتم که دیدم دیبا پی 
 ام داده: 

نیم ساعت دیگه بیاید رستوران هتل تا صبحانه بخوریم و از اونورم "سالم عزیزم... تا 
 بریم گردش. "
 براش نوشتم: 

 "سالم باشه عزیزم"
گوشیو روی عسلی تخت گذاشتم و پشت مبلی که نشسته بود ایستادم وکمی خم 

شدم سمتش که موهام ریخت روی گردنم و انتهاش روی گردن او... صورتش به سمتم 
ن تو هم قفل شد دستپاچه شدم و از این حرکتم هزار بار خودمو برگشت و چشمامو

 لعنت کردم که هرم داغ نفساش به صورتم خورد: 
 “حرفتو بزن. ”-

تونستم صاف بایستم. اتفاق خاصی نیفتاده بود فقط مسخ شده بودم و حتی نمی
موهام روی شونه اش بود و صورتم مقابل صورتش ولی خیلی هول شده بودم وزمزمه 

 ردم: ک
 “دیبا... گفت... تانیم... ساعت... دیگه بیاید... پایین. ”-

رد لبخند روی لبش افتاد ولی از جا بلند شد و با این کار موهام از روی شونه اش افتاد. 
صاف ایستادم و بی آنکه نگاهش کنم به سمت کمد رفتم تا حاضر بشم. ازدست خودم 

ال کنه به توجهش نیاز دارم و خودش کنار عصبانی بودم که اینجوری رفتار کردم که خی
بکشه. اونوقت دیبا میگه بهش محبت کن این آقا از جای دیگه گرم میشه نیازی به 

 من نداره. 
با حرص مانتوی بهاری سفیدم و جین مشکی و شال و کفش راحتی مشکیم تنم کردم 

تمو باالی و موهامو حالت کج دادم و انتهاشو باگیره نزدیک گوشم زدم و موهای پش
 سرم جمع کردم تا مزاحمم نباشن و گل سر سفیدمو توش زدم. 

آرایشمو کمی غلیظ تر ازهمیشه کردم و عطرمو هم زدم. حاضر بودم و اونم حاضر. 
 تیشرت جذب سفید پوشیده بود و جین سبز. 
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عضله هاش توی اون تیشرت به خوبی نمایان شده بود و پوزخند کمرنگی روی لبم 
 نشوند. 

 ر از اتاق خارج شدم و راهی رستوران که بین راه بازومو کشید و با اخم گفت: زودت
 ”بهتر نیست برای حفظ آبرو یکم ظاهرسازی کنی؟”-

 توی چشماش نگاه کردم وگفتم: 
 “دیبا و مهراد که غریبه نیستن بقیه مردمم که مهم نیستن. ”-

 روشو برگردوند و دستشو دراز کرد سمتم: 
 “هم نباشن ولی من دلم نمیخواد نگاه کسی با ترحم بهم دوخته بشه. واسه تو شاید م”-

نگاهی به دستش انداختم. یعنی باید دستشو بگیرم؟ خب حاال که خودش اقدام کرده 
 بود بهتره منم کوتاه بیام. 

دستمو آروم جلو بردم و گذاشتم توی دستش که آروم فشرد و راه افتاد. با هم داخل 
سیدنمون به رستوران نگاه دیبا قفل شد روی دستامونو با ذوق آسانسور شدیم و با ر

 نگاهم کرد که با دیدن پوزخند مسخره ام با حرص روشو برگردوند. 
 دیبا رو در آغوش گرفتم که کنار گوشم گفت: 

 ”چرا پوزخند میزنی؟ چی شده دوباره؟”-
 “بعدًا میگم. ”-

کرد چی هم نشستیم و من سفارش رو گذاشتم به عهده فرهاد. برام فرقی نمیبا 
 بخورم. 

 بعد از خوردن صبحانه بلند شدیم و از رستوران و بعد از هتل خارج شدیم. 
هوا فوق العاده بود و نشاط رو واقعا برام به ارمغان میاورد. شالمو به حالت باز و شل 
انداختم و دستمو توی دستای فرهاد گذاشتم و به این فکر کردم که چقدر دستام در 
 مقابل دستاش ظریف و شکننده اس. لبخند محوی روی لبم نشست که مهراد گفت: 

 ”خب اول کجا بریم؟”-
 “بریم)بوستان آهوان(. “فرهاد: 

ی مشخص بود من زیاد آشناییت نداشتم با اینجا چون اولین بارم بود که میومدم ول
 فرهاد از جاذبه های گردشگریش باخبره. 

مهراد تائید کرد و بعد آژانس گرفتیم و من و دیبا و مهراد عقب و فرهادم جلو نشست 
 و راننده حرکت کرد. 
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کردم و به خالق اینهمه زیبایی احسنت گفتم... واقعا به خیابان ها و اطراف نگاه می
داست چون دارای زیبایی های چشمگیریه که جزیره کیش یکی از بهترین مخلوقات خ

به راحتی نمیشه ازش گذشت و من واقعا از حسن سلیقه ی فرهاد مبنی بر سفرمون 
 کردم. به اینجا خوشحال بودم و تحسینش می

 فرهاد از راننده پرسید: 
بوستان آهوان فقط مخصوص آهو هست یا حیوانات دیگه ای هم نگه داری ”-

 ”میشه؟
ه بسیار خوش مشرب و مهمون نواز بود به گرمی جواب سوال فرهاد رو مرد راننده ک

 داد: 
نه پسرم توی اون بوستان به جز آهو شیرها، شغال ها، روباه ها، میمون ها و گوزن ”-

ها هم نگه داری میشن و البته پرندگان هم هستن اما بر خالف بقیه ی حیوانات که در 
توی این بوستان در حرکتن واسه همین اسم قفس ها هستند آهو ها به طور آزادانه 
 “این بوستان رو گذاشتن بوستان آهوان. 

کرد تا زودتر این بوستان رو از نزدیک برام گفته هاش جالب بود و این تحریکم می
 ببینم. 

 فرهاد با لبخند تشکر کرد و مرد "خواهش میکنم"ی گفت و بعد جلوی ورودی ایستاد. 
رداخت پول بهمون پیوست. وارد که شدیم تمام اطراف رو به پیاده شدیم و فرهاد با پ

 کردم تا چیزی ازاینهمه زیبایی از نگاهم پنهان نمونه... دقت نگاه می
گرفت و من دیبا به وسیله ی دوربینش از حیوانات حاضر در این بوستان عکس می

 کردم. می رفتن نگاهکردن و از قفس باال میباذوق به میمون ها که با هم بازی می
 آهو ها به گفته ی همون مرد راننده آزادانه در حرکت بودن و خیلی هم خوشگل بودن. 

خواست اصال ازش خارج بشم. زمینش به به قدری این بوستان زیبا بود که دلم نمی
 مساحت دو هکتار بود که درخیابان فردوسی این جزیره قرار داشت. 

برای بچه ها بود که این باعث سرگرمی اونا درکنار این بوستان شهربازی کوچولویی 
 شد. می

رفتیم و به دستم همچنان توی دست فرهاد بود اما بی حرف فقط درکنار هم راه می
کردیم. غرش شیرها بیشتر از بقیه حیوانات سکوت بوستان رو حیوانات نگاه می

 میشکست. جمعیت زیادی نبودن ولی باز هم شلوغی و سروصدا بود. 
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مهراد هم پشت سر ما میومدن ولی صدای حرف زدنشون هم به گوش دیبا و 
 رسید. می

 ”تا حاال نیومدی کیش؟”-
 باهیجانی که کامال توی صدام مشخص بود گفتم: 

 “نه اولین بارمه... خیلی برام جذابه اینجا. ”-
 دستم کمی توی دستش فشرده شد: 

وقته که معنای مخلوقات الهی هنوز مونده تا کنار ساحل طلوع آفتاب رو ببینی. اون”-
 “برات واضح میشن و تو تحسینشون میکنی. 

 با دقت به حرفاش گوش دادم و گفتم: 
 ”اینجا میشه قایق هم سوارشد؟”-
 “آره ولی میذاریمش برای یک روز دیگه چون امروز دیگه وقت نمیکنیم. ”-

تکون دادم و یک دور کامل بوستان رو گشت زدیم و بعد خارج شدیم. دیبا با سرمو 
 شعف گفت: 

 “فرهادخان انتخابت حرف نداره... اینجا واقعا درخور تحسین بود. ”-
 فرهاد لبخندی زد و گفت: 

 “مرسی... االن بیاید بریم رستوران برای ناهار و بعد بریم جاهای دیگه. ”-
 رای ناهار به سمت رستوران رفتیم. مجدد آژانس گرفتیم و ب

*** 
ناهار دریایی لذیذی خوردیم و بعد از اون به پیشنهاد مهراد به سمت )اسکله تفریحی( 

جزیره رفتیم و از اونجا دریا به معنای واقعی زیبا و چشم نواز بود. در کنار هم قدم 
 میزدیم که فرهاد گفت: 

رسه به آب های نیلگون خلیج فارس. یبینی انتهاش ماین عرشه ی چوبی رو که می”-
 “از اینجا که نگاه کنی تماما اطرافت دریاست. 

باهم روی عرشه نشستیم و به دریای بی کران نگاه کردیم. واقعا زیبا بود و رنگ آبی 
دریا با آبی آسمان مخلوط خیلی چشمگیری درست کرده بود و باد مالیمی که میوزید 

 شد غرق لذت بشم. باعث می
تاییمون عکس بگیره... مهراد دیبا رو روی ۴با دوربینش رو به دست مردی داد تا ازدی

پاش نشوند و هردو سرشونو به هم تکیه دادن... ولی من از جام تکون نخوردم که یه 
آن سر فرهاد روی شونه ام قرار گرفت و دستش حلقه شد دور کمرمو ناخوداگاه سر من 
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د و من واقعا هنوز توی بهت بودم و لبخند روی سرش نشست و فلش دوربین زده ش
 گرمی روی لبم نشست که نتونستم پنهانش کنم. 

فرهاد آروم ازم فاصله گرفت و دیبا با تشکر دوربین رو گرفت و عکس رو آورد. واقعا 
 عکس قشنگی شده بود. 

و دیبا هم کنار من عصربود. مهراد و فرهاد درکنار هم قدم میردن ۴ساعت نزدیک
نشسته بود و سرشو روی شونه ام گذاشته بود و من ماجرای صبح و اتفاقاتش رو 

 گفتم. براش می
 وقتی حرفام تموم شد گفت: 

نمیدونم چی بگم ولی من تو نگاه فرهاد میخونم که نسبت به تو بی میل نیست... ”-
روره یاسی مگه موقع عکس ندیدی چطور سرشو روی شونه ات گذاشت؟ اون مغ

تونی غرورشو مال خودت کنی بیشتر تالش کن تونه پیشقدم بشه ولی تو مینمی
 ”خب؟

 “باشه. ”-
 آهی کشیدم که دیبا گفت: 

خیلی خوشحالم از اینکه اینجام... واقعا برای منی که تا به حال سفری به این جزیره ”-
 “نداشتم خیلی شگفت انگیز و جذابه. 

شمال من از بس رفتم دیگه همه جاشو حفظ شدم ولی اینجا  آره. خدا رو شکر نرفتیم”-
 “برام تازگی داره و حس میکنم اگر چندین بار هم بیام زیباییش بازم برام تازگی داره. 

 با صدای مهراد هردو بلند شدیم. 
 “بیاید بریم میخوایم بریم کلوپ. ”-

به  راه افتادیم. کلوپباشنیدن اسم کلوپ با ذوق هردو دستامونو بهم زدیم و دنبالشون 
 اسکله نزدیک بود و توی شب اجرا داشتن. 

 فرهاد به دنبال بلیط رفت و مهراد کنارما موند. 
 با برگشتن فرهاد گفت: 

بهتر نیست بریم کافی شاپ تا زمان  ۶شبه، االن هنوز ساعت۱میگه زمان اجرا ساعت”-
 ”اجرا برسه؟

ر اسکله کافی شاپ دنجی بود که یکمی هرسه موافقت کردیم و با هم راه افتادیم. کنا
 هم شلوغ بود برای همین مجبور شدیم بریم طبقه ی باال. 
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شد بیشتر مسافرا جذب این کافه از اونجا دریا به خوبی مشخص بود و این باعث می
 بشن و اینجوری شلوغ بشه. 

نفرمون بستنی مخصوص به همراه شیرموز سفارش دادیم و بعد مشغول حرف ۴هر
 دیم. زدن ش
 ”شما برای عیدتون برنامه دارین؟“دیبا: 

فرهاد دستاشو روی میز گذاشت و برق حلقه اش تو چشمای من خورد و من چرا تا به 
 حال متوجه حلقه اش نشده بودم؟ 

 “آره شاید بخوام بریم آمریکا. ”-
 دیبا ابروهاشو باال انداخت: 

 ”جدی؟ چرا؟”-
 “میخوام مقبره بابا رو به یاس نشون بدم. ”-

حس کردم صداش گرفته شد ولی ذهنم مغشوش حلقه ی توی دستش بود... اینکه 
فرهاد حلقه رو توی دستش نگه داشته یعنی این تعهد و این ازدواج رو قبول داره 
ان نوگرنه اگر این اجبار براش تلخ بود باید این حلقه رو از دستش در میاورد ولی همچ

کرد. ناخوداگاه حلقه مو نگاه کردم و بعد که سرمو باال توی دست چپش خودنمایی می
آوردم نگاهم توی چشمای خاکستری خوشگلش گره خورد و لبخند محوی روی لب* 

هردومون نشست... خدایا چرا با لبخند و نگاهش گرم میشم؟ چرا اینهمه هیجان زده 
 لرزه؟ من دارم چی میشم؟ ام و ملتهبم؟ چرا بایه نگاهش دلم می

سفارشمونو آوردن و این باعث شد نگاهمون ازهم گرفته بشه ولی لبخندمون کامال پا 
 برجا بود. 

 من و دیبا کنار هم بودیم و اون دوتاهم روبه رومون. 
 در سکوت شیرموز و بستنی هامونو خوردیم و بعد به سمت کلوپ رفتیم. 

 نده بود اما بیشتر صندلی ها و میزها پر شده بودن. با اینکه تا زمان اجرا نیم ساعت مو
نفره گیرمون اومد... دیبا کنار مهراد نشست و دستشو دور  ۴در ردیف سوم میزی 

گفت. منم کنار فرهاد کمرش حلقه کرد و زیرگوشش چیزایی رو به حالت زمزمه می
 نشستم که گفت: 

 ”برات سخته نه؟”-
 نگاهش کردم: 

 ”چی برام سخته؟”-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پیانو

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 9 1 

 

 “اینکه مثل دیبا رفتار کنی. ”-
چشمام گشاد شد... یعنی چی؟ یعنی دوست داشت منم مثل دیبا دستمو دور کمرش 

 حلقه کنم؟ یا زیر گوشش زمزمه کنم؟ یا دستشو بگیرم؟ 
 وقتی تعجبمو دید پوزخند کمرنگی زد و گفت: 

 “بیخیال... یه رابط*ه اجباری همیشه اجباری میمونه. ”-
حنه دوخت و من توی قعر جمله اش فرو رفتم... یعنی واقعا بعدم نگاهشو به ص

رابط*ه ی من وفرهاد تا ابد قراره به همین سردی و بی روحی بگذره؟ یعنی من 
تونم طعم واقعی خوشبختی رو بچشم؟ خب معلومه که نه... اگر تا ابد هردو نمی

میشیم پس به قول بخوایم به این کناره گیری ها ادامه بدیم هر روز بیشتر از هم دور 
دونستم چطوری باید خودمو به فرهاد کردم ولی واقعا نمیدیبا من باید یه کاری می

نزدیک کنم... اینکه اون پرسیده بود سخته برات که مثل دیبا رفتار کنی این یعنی 
کرد که به این حرکات من نیاز داره اما من داشت به صورت غیر مستقیم اشاره می

. حق با دیبا بود و فرهاد مرد مغروری بود که پدرش با این اجبار احمق نمیفهمیدم..
خواست اون نیمه اشو هم نیمی از غرورش رو زیر پا گذاشته بود و فرهاد دیگه نمی

برای این اجبار بشکنه و این من بودم که حاال باید نصف غرورمو تقدیم این زندگی 
 کردم... می

ه خودم اومدم و گنگ به مردی که روی باصدای کف زدن مدعوین حاضر درکلوپ ب
کردن نگاه کردم... واقعا حجم این فکرها برام صحنه میخوند و بقیه هم تشویق می

سنگین بود و این باعث شد از کلوپ چیزی نفهمم چون همش افکارم جلوی روم رژه 
 شدن که بخوام جذب خواننده بشم. رفتن و مانع میمی

بود که باخستگی سوار آژانس شدیم و به سمت هتل رفتیم. اخمهای گره ۱۲ساعت
خواست مثل کرد. دلم میخورده ی فرهاد برام تلخ بود و بغض رو مهمون گلوم می

تمام زن و شوهرها میونمون عشق موج بزنه و گرماش قلب هردومونو گرم کنه ولی 
ی شوهرمو به سمت خودم تونستم مثل دیبا یا هر زن دیگه اشد. یعنی من نمینمی

 جذب کنم و این برام خیلی تلخ بود. 
 با رسیدن به هتل مهراد گفت: 

 “منکه گرسنه نیستم از بس هله هوله خوردم دیبا اگر گرسنه ای برات شام بگیرم. ”-
 شد گفت: دیبا درحالیکه به زور مانع بسته شدن چشماش از شدت خواب می

 “نه فقط خوابم میاد. ”-
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 ن دو منم به سمت آسانسور رفتم که گفت: بارفتن او
 ”گرسنه ات نیست؟”-

 بغضم تشدید شد و به سختی گفتم: 
 نه ممنونم. م”-

 با هم وارد آسانسور شدیم و کلید رو لمس کرد. 
با ورود به اتاقمون به سمت کمد رفتم و با برداشتن حوله ام خودمو توی حمام انداختم 

کردم واقعا یک زیر دوش به اشکام اجازه ی ریختن دادم... دلم گرفته بود و حس میو 
تونه شوهرشو به سمت خودش متمایل کنه... من یه زن زن بی احساسم که حتی نمی

بودم و ظرافت های زنونه ی خودمو داشتم اما به جای جذب فرهاد خودمو ازش دور 
ازدواج اجباری اون به سمتم بیاد ولی حقیقت کردم و انتظار داشتم باز هم مثل این می

 کردم و از خودم دورتر... این بود که با این کارام تنها اون رو سردتر می
دوش رو بستم و بعد ازخشک کردن خودم تیشرت آستین حلقه ای سفیدمو با شلوارک 

د قرمزم تنم کردم و ازحموم بیرون اومدم. توی بالکن کوچولوی هتل که روبه دریا بو
 ایستاده بود و یاد مالیمی که می وزید موهاشو تکون میداد. 

باز هم بغض راه گلومو بست و دستم به سمت سشوار رفت. موهامو خشک کردم و 
 دونستم باید چیکارکنم. برم کنارش یا برم بخوابم؟ باال بستم. نمی

 خدایا... کمکم کن. 
و بهم خیره شد... اشک توی آروم به سمت بالکن رفتم و کنارش ایستادم که برگشت 

چشمام حلقه زد و رو به روش ایستادم که با تعجب به چشمام نگاه کرد و بعد دستاش 
 بازوهامو اسیر خود کرد: 

 ”چی شده یاس؟”-
با این تلنگر کوچیک اشکام به شدت و بی وقفه روی گونه هام فرو ریخت و فرهاد 

ی لرزونم حرکت دادم و دور بابستن چشماش آروم کشیدم تو آغوشش و من به دستا
کمرش حلقه کردم... هق هق گریه ام توی فضای بالکن پیچیده بود و صدای تپش 

 قلبش توی گوش من طنین انداز بود. 
کرد... چقدر محتاج گرمای چونه اش روی سرم بود ودستاش آروم کمرمو نوازش می

تونستم برای شدم ازم دور بشه. منی که حتی نمیآغوشش بودم و خودم باعث می
کردم باکناره همسر خودم عشوه بیام تا نسبت به خودم تحریکش کنم و خیال می

 گیریهام این رابط*ه گرم میشه ولی سخت در اشتباه بودم. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پیانو

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 9 3 

 

اشکامو پاک کردم و آروم ازش فاصله گرفتم که بازوهامو رها نکرد و زل زد توی 
 چشمام... به لبهای مرتعشم تکونی دادم و گفتم: 

 “هاد من... الیق تو نیستم... ازت خواهش میکنم... منو تحمل نکن. فر”-
اخماش در هم شد و آروم تکیه ام داد به دیوار و خم شد روی صورتم و از میان دندان 

 های کلیدشده اش گفت: 
یک بار دیگه بهت گفتم حق نداری دیگه حتی اسم طالق رو پیش من بیاری... من و ”-

تونیم این حکم رو باطل کنیم هم باشیم نه من و نه تو نمیتو محکومیم به اینکه با
 “بفهم یاس. 

 به چشماش نگاه کردم: 
تونی از من جدا بشی. من زن نیستم فرهاد. تونیم؟ هان؟ توبه راحتی میچرا نمی”-

تونم تورو به خواسته های غریزه ات برسونم. من و تو از هم دوریم من حتی نمی
تونی توی دادگاه علیه من شکایت و درخواست طالق بکنی فرهاد. تو خیلی راحت می

و به راحتی جدا بشی پس چرا میخوای این زندگی سراسر یخ و بی عشق رو تحمل 
کنی؟ مابه وصیت پدرامون عمل کردیم و با هم ازدواج کردیم ولی اونا نگفتن که 

ز لذت هایی مجبوریم تا آخرعمر تحمل کنیم این زندگی رو.. پس چرا میخوای خودتو ا
 ”تونی از زندگی متاهلی داشته باشی محروم کنی ؟که می

شد... من از دست فرهاد عصبی قفسه ی سین*ه ام ازشدت خشم باال و پایین می
نبودم بلکه از دست خودم و ناتوانیام عصبی بودم  و این وسط فرهاد نباید تقاص 

 کرد. سردی های منو میداد و جوونیش رو کنار من تباه می
کرد ولی در سکوت... دنبال چی بود؟ صدق حرفام؟ یعنی به طالق توی چشمام نگاه می

 راضی شده بود؟ 
 حس کردم بغض دوباره نشسته توی گلوم. 

 صاف ایستاد و گفت: 
 “من طالقت نمیدم یاس... نمیدم. ”-

 سپس بدون حرف دیگه ای وارد اتاق شد و خودشو روی تخت انداخت. 
 وردم و اشکام بدون اختیار من باز روی گونه هام جاری شد. از کنار دیوار سر خ

*** 
روی تخت نشستم. از دیشب هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشده و همچنان از هم 

نصف شب روی بالکن بودم و صدای هق هقمو خفه ۳دوریم... دیشب تا ساعت
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فم با خودم کردم تا مبادا به گوش فرهاد برسه یا ازخواب بیدارش کنه... من تکلیمی
 دونستم از ته قلبم فرهاد رو میخوام یا نه. مشخص نبود و حتی نمی

ازحموم بیرون اومد و به من که حاضر روی تخت نشسته بودم نیم نگاهی انداخت و 
 مشغول حاضرشدن شد. 

اینبار صبر کردم تا اون کامل حاضر بشه بعد ازجام بلند شدم و دنبالش رفتم. دراتاق رو 
متم اومد و دستمو گرفت. لبخند روی لبم نشست و از اینکه دستش که بست به س

 توی دستم بود احساس آرامش کردم. 
بعد از صبحانه با هم به )دلفیناریوم کیش( رفتیم... توی اون جاذبه پارک دلفین ها ، 

باغ پرندگان، سفره خانه سنتی و آمفی تئاتر قرارداشت که تا ظهر سرگرممون کرد 
 با و جذاب دلفین ها که خیلی قشنگ بود. خصوصا نمایش زی

بعد از گشت و گذار توی این مکانها به سفره خانه سنتیش رفتیم و ناهار خوشمزه ای 
 خوردیم. 

 بعد از اون هم باز به کنار ساحل رفتیم و برای شب هم به پارک شهر کیش رفتیم. 
عالوه بر فضای سبز، دریاچه مصنوعی، پیست اسکیت و دوچرخه سواری هم اونجا 

 وجود داشت. 
 مهراد و دیبا ازمون جدا شدن و برای دوچرخه سواری رفتن. 

 فرهاد دستمو فشرد و گفت: 
 ”اسکیت بلدی؟”-
 ”آره. چرا؟”-

کشید و با هم به سمت پیست رفتیم. دوتا اسکیت کرایه کرد و بعد از پوشیدن دستمو 
 با هم وارد زمینش شدیم. 

 دستمو گرفت و با هم حرکت کردیم که واقعا خیلی باحال و خوب بود. 
 کنار پیست ایستاد و گفت: 

 ”مسابقه بدیم؟”-
 روبه روش ایستادم و با هیجان گفتم: 

 ”چراکه نه؟”-
 د و با بدجنسی گفت: چشماش برقی ز

 ”جایزه ی کسی که برنده میشه چی باشه؟”-
 ابروهامو باال دادم و توی فکر رفتم که گفت: 
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 “من میگم چی باشه. ”-
 منتظر نگاهش کردم که گفت: 

 “اونی که باخت امشب باید توی بالکن اونی که برنده شده رو ببوسه. ”-
شو شنیدم. باحیرت بهش نگاه کردم جوری گردنمو بلند کردم که صدای تق تق استخونا

 که با بدجنسی ابروهاشو باال انداخت و گفت: 
 ”قبوله؟”-

 نمیدونم چرا و چطوری شد شیطنتم بیدارشد و چشمامو تنگ کردم: 
 “قبوله. ”-

کردم چون کنارهم ایستادیم و من ازخدا خواستم نبازم... گرچه زیاد به بردم فکر نمی
 وجه شدم که فرهاد اسکی سوار ماهریه. توی همین حرکات کوتاهمون مت

 فرهاد گفت: 
 . “٣، ٢، ١باشمارش من میریم... ”-

به شدت شروع به حرکت کردیم... تا اوسط راه تقریبا هردو در یک سطح بودیم و من 
خوشحال بودم ولی نزدیک خط پایان که شدیم یه آن فرهاد جلو زد و با چند حرکت 

مبهوت سرجام ایستادم و به او که با پیروزی و غرور خودشو به خط پایان رسوند و من 
کرد خیره شدم که کنارم ایستاد و دستاشو روی سین*ه اش حلقه کرده بود و نگاهم می

 گفت: 
 “بینمت خانوم کوچولو. خب... تو باختی. امشب می”-

لبخند شیطانی زد و رفت تا اسکیت رو از پاش دربیاره. هنوز مبهوت بودم که بعدم 
صدام کرد و من به سمتش رفتم و اسکیت رو درآوردم. پولشو حساب کرد و دستمو 

 شد زیرش بزنم وگرفت. قدم میزدیم و من تو فکر امشب بودم که چیکار کنم؟ کاش می
 ل کنه چون شرط بستیم. دونستم که محاله فرهاد قبوقبول نکنم ولی می

 من من کنان گفتم: 
 ”اوووم... نمیشه امشب رو... بیخیال بشیم؟”-

 با نگاه بدجنسش زل زد به چشمام: 
 “اصال حرفشم نزن. ”-

به ناچار سری تکون دادم که دیبا و مهراد از روبه رو برامون دست تکون دادن و به خم 
 ملحق شدیم و برای شام به رستوران رفتیم. 
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رسی که برای امشب داشتم باعث شد با غذام بازی کنم و نگاههای مسخره و است
 کرد. بدجنس فرهادم بیشتر اذیتم می

 شد ولی چاره ای نبود. شدیم استرس منم بیشتر میهرچی به هتل نزدیکتر می
در اتاق رو باز کرد و داخل شدیم. کارت رو توی جا کارتی گذاشت و در رو بست که برق 

 د. ها روشن ش
به سمت کمد رفتم و تیشرت و دامن کوتاه مشکیمو پوشیدم وکمی هم عطر زدم. 

موهامم باال بستم و زودتر به بالکن رفتم. دستام سرد شده بود و استرس تمام وجودمو 
فراگرفته بود. حاال یه بوس کوچولو بود چیز خاصی قرار نبود بشه اما من استرس 

 زیادی داشتم. 
 دیوار تکیه داد و به من که روبه روش بودم خیره شد و گفت: وارد بالکن شد و به 

 ”خب؟...”-
سرمو پایین انداختم و جلو رفتم... حاال توی یک قدمیش بودم و لرزش دستامو 

 تونستم پنهان کنم. نمی
 دستشو زیر چونه ام گذاشت و چونه مو باال آورد و زل زد تو چشمام: 

 “بیفته.  یاس... آروم باش قرار نیست اتفاقی”-
کرد نمیدونم چرا قلبم با لحن گرمش لرزید و لرزش دستام آروم شد. منتظر بهم نگاه می

که چشمامو بستم و آروم صورتمو جلو بردم و لبمو به گونه اش نزدیک کردم و با 
رسبدن لبم به گونه اش تمام تنم رعشه گرفت و دستاش محکم دور کمرم حلقه شد و 

دونستم و*سه ام روی گونه اش طوالنی شد و خودمم نمیمنو چسبوند به خودش... ب
چرا... آروم لبمو ازروی گونه اش برداشتم که چشمام توی چشمای مخمورش حلقه شد 

و اون جامونو باهم عوض کرد و حاال من چسبیده بودم به دیوار و اون جلوم بود و 
 . پیشونیش رو بهلرزیددستاش کمرمو فشار میداد... چشمام بسته بود و دلم مدام می

شد توی صورتم... خدایا چرا باهام پیشونیم چسبوند و نفسای گرمش پخش می
 اینجوری میکنه؟ قصدش از اینکارا چیه؟ 

 تکون خوردم که چشماشو باز کرد و نگاهم کرد... 
 ”فرهاد...”-

زمزمه ام خفیف بود اما برای فرهاد که سرش به سرم چسبیده بود فهمیدنش راحت 
 بود. 

 زی نگفت فقط نگاهم کرد که به سختی گفتم: چی
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 ”بذار برم...”-
د اش وجودمو به آتیش کشیصورتشو جلو آورد ولبشو به گونه ام نزدیک کرد و با بوسه

و قلبم محکم توی سین*ه ام میکوبید که وقتی سرشو بلند کرد خودمو به شدت کنار 
 نهان کردم... کشیدم و به سمت اتاق دویدم و در نهایت زیر پتو خودمو پ

با تکون خوردن تخت از خواب بیدار شدم... اتاق تاریک بود و تنها نور آباژور روشنایی 
 رفت که گفتم: شد. فرهاد به سمت کمد میاتاق می

 ”کجا میری؟”-
 برگشت سمتم و بهم نگاه کرد: 

 “میرم ساحل... میخوام طلوع آفتاب رو ببینم. ”-
  سپس مشغول حاضر شدن شد که گفتم:

 ”میشه منم بیام؟”-
 “بیا. ”-

رو نشون میداد. سریع حاضرشدم و با هم ۴بلندشدم و به ساعت نگاه کردم که عدد
 ازاتاق بیرون رفتیم. 

 آژانس گرفت و با هم به سمت )ساحل مرجان(رفتیم. 
بارسیدن به اونجا چراغها به زیبایی اطراف رو روشن کرده بودن و هنوز تا طلوع آفتاب 

 ساعتی مونده بود... نیم 
کردم ازش خجالت توی آالچیقی نشستیم. ازدیشب که اون اتفاق افتاده بود حس می

 شد. میکشم اما محبتش بدجور توی قلبم نشسته بود واین باعث ترسم می
دستمو روی میز گذاشتم و به ساحل که آروم و بدون غرش بود نگاه کردم و هوای تازه 

 فت: ی صبحگاهی رو بلعیدم که گ
 ”عروسی دیبا توی عیده؟”-
 “آره روز دوم عید. ”-
 ” داداشش میاد ایران؟”-
 “ آره خب. ”-
 “پس دیگه اونا نمیرن آمریکا نه؟ چون داداشش که میاد اینجا. ”-
 “نه دیگه نمیرن. به احتمال زیاد خانوادگی برن شمال. ”-
 “خوبه. ”-
 ” ما میریم آمریکا؟”-
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 نگاهشو به ساحل دوخت: 
 ”ه چطور مگه؟آر”-
 “همینجوری. ”-

خواست بریم آمریکا... شاید چون آرالیا اونجا بود و من از نمیدونم چرا ولی دلم نمی
 رویارویی دوباره ی فرهاد و آرالیا ترس داشتم. 

 فرهاد بلند شد و گفت: 
 “بیا بریم نزدیکتر... آفتاب داره میاد باال. ”-

حشر بود. آفتاب که از دل دریا باال میومد و رفتیم جلو و روی سکویی نشستیم. واقعا م
به رنگ زرد آتشین بود که با آبی دریا مخلوط شده بود و شگفت آور بود... فرهاد با 
 لبخند کمرنگی نظاره گر این صحنه ی خیلی قشنگ بود و من مسخش شده بودم. 

رفتیم  یبعد از طلوع زیبای آفتاب بلندشدیم و قدم زنان به سمت رستوران همون نزدیک
 و صبحانه خوردیم که گوشیم لرزید و تصویر دیبا روی موبایلم نقش بست. 

 ”جانم دیبا؟”-
 “حاال دیگه مارو قال میذارین یاسی خانوم. ”-

 به لحن شاکیش خندیدم و گفتم: 
 “اومدیم قدم بزنیم عزیزم فقط همین. ”-
 “نمیاید هتل؟ من امروز میخوام بریم بازار. ”-
 “حانه تونو بخورید ماهم اومدیم. چرا تا شما صب”-

 گوشیو قطع کردم که فرهاد گفت: 
 ”شاکی بود؟”-

 خندیدم: 
 “یکم. ”-

بعد از خوردن صبحانه باهم به هتل برگشتیم که جلوی ورودی مهراد و دیبا منتظرمون 
 بودن. مهراد با دیدنمون گفت: 

 “خیلی نامردید. ”-
 خندیدم و فرهاد به یک لبخند بسنده کرد... من آرزو به دل موندم که این بخنده. من 

 “به خدا یه قدم زدن ساده بود همین. “فرهاد: 
 بعدم چشمکی به من زد که درجا خشکم زد و دیبا نیشگونی از بازوم گرفت: 

 “باید همه چیزو تعریف کنی برام. ”-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پیانو

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 9 9 

 

رسیدن به بازار تمام اتفاقات دیشب و امروز رو تعریف کردم و هرلحظه دیبا بیشتر تا 
 کرد که با فرهاد گرمتر برخورد کنم. شد و تشویقم میخوشحال می

 بازار نسبتا شلوغ بود ولی نه زیاد. 
کردیم. قیمت ها فوق رفتیم و به لباسا نگاه میمن و دیبا دست دردست هم راه می

 بود. العاده باال 
رفتیم که فرهاد صدام کرد و من به سمتش رفتم. باهم وارد پاساژ شدیم و داشتیم می

 او به مانتویی اشاره کرد: 
 ”این چطوره؟”-

محشر بود... خیلی خوشگل. به رنگ آبی آسمانی بود و خط هایی به شکل موج دریا 
گ سفید و شد گفت مخلوطی از رنداشت وخارج از این خط ها سفید رنگ بود... می

آبی داشت. یقه اش به شکل پاپیون کوچولویی بود که سفید آبی بود و پشت کمرشم 
 کمربند ظریفی به رنگ زرد طالیی میخورد. 

 “خیلی قشنگه. ”-
 فرهاد با شنیدن این حرفم رو به فروشنده گفت: 

 “آقا برامون از اون بیارید. ”-
 گفتم:  مانتو رو که آورد بهم داد تا پرو کنم... با تعجب

 ”واسه منه؟”-
 سرشو با جدیت به معنای مثبت تکون داد و به سمت اتاقک پرو هلم داد. 

با پوشیدنش به خودم درآینه ی قدی اتاقک نگاه کردم. بلندی مانتو تا روی زانوم بود و 
شد. آروم در اتاقک رو باز کردم که نگاهی بهم انداخت و فوق العاده به تنم جذاب می

 وی لبش نشست و گفت: لبخند خاصی ر
 “همینجا باش. ”-

بعد در رو هل داد و رفت. بالتکلیف ایستاده بودم که با یک جین آبی براق برگشت و 
 به دستم داد: 

 “اینم بپوش. ”-
 پوشیدم که با مانتو خیلی خوشگل شد و واقعا به سلیقه اش آفرین گفتم. 

 بادیدنش گفت: 
 “میرم حساب کنم... درش بیار و بیا. ”-

 دیبا با دیدن مانتو و شلوار کنار گوشم گفت: 
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 ”خیلی خرشناسی. میدونی چه هزینه ایو برای این دوتا پرداخت کرده؟”-
 خندیدم و گفتم: 

 ”تو نمیخوای؟”-
 “گردم. نه من خیلی مانتو و شلوار دارم بیشتر دنبال شنل می”-

یزدیم... دیبا برای خانواده ی شوهرش و مهتاب خانوم سوغاتی تا ظهر توی بازار قدم م
خرید و منم برای مهتاب خانوم یه روسری خوشگل و یه پالتوی شیک خریدم و بعد 

باخستگی برگشتیم هتل و ناهار رو توی همون رستوران هتل خوردیم و بعد برای 
 استراحت به اتاقامون رفتیم... 

*** 
گشتیم سافرتم تموم شد و باید دل میکندیم و برمیروز گذشت و این م۰سرانجام 

تهران و چقدر سخت بود دل کندن ازدریا ، طلوع آفتاب، جزیره ی خوشگل و خاطره 
انگیز کیش که بهترین روزای عمرم بود و من واقعا لذت بردم از این مسافرت هر چند 

 کوتاه. 
ا و فرهاد بیشتر مواقع تبا برگشتنمون به تهران باز زندگیمون به روال عادی برگشت 

 نزدیک شب دانشگاه بود و بعدم که میومد خسته بود و میخوابید. 
شدیم و همه درتکاپوی اسفندماه. به روزای آخرسال نزدیک می ۹۹روز سه شنبه بود و

خرید عید بودن ولی من هنوز نه. چون چیزی نیاز  نداشتم و توی کیش خریدامو کرده 
 بودم. 

آپارتمانم از ویال خارج شدم و با رسیدن به آپارتمان خوشگلم  اونروز برای سرکشی
دستمو روی تمام لوازمش کشیدم و با دلتنگی وارد بالکن شدم و روی صندلی 

نشستم... بعد از برگشتنمون چند باری به بهشت زهرا رفته بودم و دو دفعه هم با 
 فرهاد رفتیم ولی فرصت نکرده بودم به آپارتمانم سر بزنم. 

 شیم توی دستم لرزید و اسم دیبا رو دیدم: گو
 ”جانم دیبا؟”-
 ”کجایی یاسی؟”-
 ”چی شده دیبا؟ چرا گریه میکنی؟”-

وحشتزده از روی صندلی بلند شدم که گوشی از دست دیبا کشیده شد و صدای مهراد 
 توی گوشم طنین انداخت: 

 “یاسی خودتو برسون بیمارستان.... ماهم داریم میریم اونجا. ”-
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تی نگفت چرا میرن اونجا... برای لحظاتی سرجام میخکوب موندم و بعد با وحشت ح
به سمت در دویدم و نفهمیدم چطور اونهمه راه پله رو پایین رفتم و در آخر جیغ 

 پیچید. الستیکای ماشینم بود که توی گوشم می
... ده باشههزار جور فکر توی سرم بود و در رٌاسشون میترسیدم اتفاقی برای فرهاد افتا

تونستم حتی فکرشم بکنم که بالیی به سر فرهاد اومده باشه. بعد از سفرمون به نمی
کیش بیشتر از قبل بهش حس پیدا کرده بودم و حاال واسم مهم شده بود و 

تونستم ناراحتیشو ببینم دیگه وای به حال وقتی که بخواد بالیی سرش اومده نمی
 باشه. 

دام ماشینا برام چراغ میزدن یا بوق. گوشیمو درآوردم و درحالیکه از سرعت زیادم م
شماره ی فرهاد رو با دستای لرزونم گرفتم ولی جواب نمیداد... دوباره و دوباره گرفتم 
اما فقط بوق میخورد... دلم آشوب بود و اشکام شروع به باریدن کرده بود و من فقط 

 پدال گاز رو فشار میدادم. 
نفهمیدم چطوری خودمو به ایستگاه پرستاری رسوندم و با رسیدن به بیمارستان 

خواستم سوال کنم که نگاهم تو چشمای گریان دیبا حلقه شد و خودمو بهش رسوندم 
 و فقط تونست زمزمه کنه : 

 ”مادرم یاسی...”-
گفتن چی شده؟ فرهاد مهتاب خانوم؟ مهتاب خانوم چی شده بود؟ چرا درست نمی

 فرهاد سالم بود ولی مهتاب خانوم چی؟ سالم بود؟ آره 
با وحشت به دیبا که زانوهاش خم شده بود و میون سالن ضجه میزد زل زدم که مهراد 

 از آسانسور بیرون اومد و با دیدن ما با اخم به سمت دیبا رفت و بلندش کرد: 
 “چرا اینجوری میکنی دختر؟ توکه داری خودتو میکشی بیا بشین اینجا. ”-

لی نشوندش و به زور آب پرتقالی که گرفته بود رو به خوردش داد و به سمت روی صند
 منکه همونجا وسط سالن خشکم زده بود اومد وگفت: 

یاسی راستش مهتاب خانوم سکته ی قلبی کرده و وضعیتش هنوز معلوم نیست ”-
 “فعال بردنش بخش مراقبت های ویژه. 

کردم زانوهام سست شد. به سختی سری تکون دادم وخودمو رسوندم به کنار حس 
دیبا و روی صندلی افتادم. مهتاب خانوم همیشه برام حکم مادرم رو داشت و خیلی 

تونستم ببینم االن تن بی جونش روی تخت افتاده. مهراد عزیز بود واسم. نمی
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کرد و دیبا فقط اشک می باکالفگی دستشو توی موهاش فروکرد و طول سالن رو طی
 کردم. ریخت و منم مثل مسخ شده ها فقط بهشون نگاه میمی

ساعتی از اومدنمون گذشته بود ولی هنوز دکتر نیومده بود حرفی بزنه و ما همچنان ۹
منتظر بودیم... دیبا توی آغوشم تقریبا از زور گریه از حال رفته بود و من زیرلب دعا 

ستم که دیبا رو الاقل مثل من تنها نکنه و مادرشو نگه داره خواکردم و از خدا میمی
 براش. 

صدای در اتاق بلند شد و من با دیدن دکتر دیبا رو تکون دادم و هر دو به سمتش 
 دویدیم و مهراد که حال من و دیبا رو دید زود پرسید: 

 ”حالشون چطوره آقای دکتر؟”-
 ونسرد گفت: دکتر عینکشو برداشت و بی توجه به استرس ما خ

 ”شما چه نسبتی با بیمار دارید؟”-
 مهراد زود گفت: 

 “دامادشم آقای دکتر. ”-
 “خطر رفع شده. ”-

شد صدای نفس های راحتی که من و دیبا کشیدیم رو فهمید و مهراد با به راحتی می
 لبخند به گفته های دکتر گوش داد: 

تونید،  ممکنه باز ارید تا میفقط نذارید زیاد هیجان زده بشه و در ضمن تنهاش نذ”-
این حمله ی قلبی به سراغش بیاد و بنابر این باید زود برسونیش بیمارستان وگرنه 

 “نمیشه کاری کرد... بااجازه. 
با رفتنش به کنار شیشه ی اتاق رفتیم و از دور به مهتاب خانوم که رنگش پریده بود و 

 اک کرد: زیر دستگاه ها بود نگاه کردیم و دیبا اشکاشو پ
 ”یاسی...”-
 ”جانم؟”-

 نتونستم بغضمو پنهون کنم و دیبا نگاه خسته ای بهم انداخت: 
دیدی دکتر چی گفت؟ گفت تنهاش نباید بذاریم من چیکارکنم یاسی؟ بعد ازدواجم ”-

 ”مامان رو چطوری تنها بذارم؟
 “خدا بزرگه اینقدر نگران نباش دیبا. ”-

که مهراد با دوتا ظرف غذا اومد و گرفت  دستشو گرفتم و روی صندلیا نشستیم
 سمتمون: 
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 “اینو بخورید. ”-
 دیبا خواست مخالفت کنه که مهراد باعصبانیت گفت: 

ببین دیبا خودتم فهمیدی حال مادرت خوبه پس بخور... اگر نخوری و لج کنی به ”-
 ”خدا میبرمت خونه و نمیذارم اینجا بمونی فهمیدی؟

وند توی چشمای دیبا و مجبوری ظرف غذا رو باز کرد و تحکم کالم مهراد ترس رو نش
مشغول خوردن شد. بعد ناهار مهراد ازمون خواست به نمازخونه ی بیمارستان بریم تا 
دیبا یکم استراحت کنه و گفت خودش اینجا میمونه. دست دیبا رو گرفتم و به سمت 

 نمازخونه رفتیم. 
شو بست و خیلی زود به خواب من نشستم و دیبا سرشو روی پام گذاشت و چشما

 رفت. کتاب دعایی برداشتم و مشغول خوندن شدم که گوشیم ویبره زد و من برداشتم: 
 ”بله؟”-
تونستم جواب سالم... کارم داشتی چند بار زنگ زدی؟ من توی کالس بودم و نمی”-

 “بدم یعنی اصال روی سایلنت بود و متوجه نشدم. 
 “سالم... نه کاری نداشتم. ”-

 ند لحظه سکوت و بعد صدای نگران فرهاد: چ
 ”توگریه کردی یاسی؟”-

 بغضم ترکید و اشکام دوباره روی گونه ام ریخت. هق هقمو فهمید انگار چون داد زد: 
 ”چی شده یاسی حرف بزن لعنتی. طوریت شده؟”-

 براش مهم بود؟ 
 “کرده... ما بیمارستانیم. نه... من... خوبم... اما... مهتاب خانوم... سکته ی قلبی... ”-

شد نتونم درست حرف بزنم و بعد صدای چند لحظه مکث کرد و هق هق من باعث می
 آرامبخشش توی گوشم پیچید: 

 ”آروم باش عزیزم... االن که حالش خوبه نه؟”-
 عزیزم؟ من عزیزش بودم؟ خدایا فرهاد به من گفت عزیزم؟ 

 با بهت چند لحظه چیزی نگفتم که گفت: 
 ”اس...ی”-

 خواست بگم "جانم"اما نگفتم و تنها تونستم بگم: چقدر توی اون لحظه دلم می
االن خوبه و خطر رفع شده. منم کنار دیبا میمونم اگر خواستی بیا. آدرس رو برات اس ”-

 “ام اس میکنم. خداحافظ. 
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اینکه بهش اجازه بدم حرفی بزنه گوشیو قطع کردم و سرم پر بود از صدای گرم بدون 
 فرهاد... 

 "عزیزم.... "
*** 

رسید و من دلم هوا تاریک شده بود و صدای اذان از بلندگوهای نمازخونه به گوش می
نمیومد دیبا رو بیدار کنم که انگار خودش با صدای اذان بیدارشد و از جاش بلند شد و 

 گاهی به من گفت: با ن
 ”تو نخوابیدی؟”-

سرمو به معنای نه تکون دادم و لبخند کمرنگی بهش زدم که با قدردانی گونه مو 
 بوسید: 

 “تو خیلی خوبی رفیق... خیلی. ”-
 درآغوشش فرو رفتم و گفتم: 

 “نه به خوبی تو دیبا. ”-
که از دور هردو از نمازخونه خارج شدیم و به سمت بخش مراقبت های ویژه رفتیم 

متوجه شدم فرهاد کنار مهراد روی صندلی نشسته و با هم حرف میزنن. دیبا با بغض 
کرد و من بازوشو گرفته بودم که بانزدیک شدنمون هردو زیرلب آیه الکرسی زمزمه می

 بلند شدن و من سرمو به زیر انداختم و باز کلمه ی "عزیزم"تو سرم اکو شد. 
 ”م؟خوب استراحت کردی عزیز دل”-

 مهراد بود که از دیبا میپرسید و دیبا باقدردانی نگاهشو به من دوخت: 
تمام مدت روی پای یاسی خواب بودم و اون باال سرم بیدار... خیلی خسته بودم ”-

 “نفهمیدم چی شد. 
 مهراد با لبخند ازم تشکر کرد و منم جوابشونو دادم که فرهاد بازومو گرفت : 

 ”بریم ویال؟”-
 لفت کنم که دیبا زود گفت: خواستم مخا

 “آره ببرش فرهاد خیلی خسته شده. ”-
 بعد رو به من گفت: 

 ”برو یاسی خب؟”-
 “ولی نمیخوام تو تنها باشی. ”-
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من استراحت کردم و االن کامال سرحالم. تو خسته ای برو عزیزم بازفردا صبح بیا ”-
 ”پیشم خب؟

 “باشه. ”-
خداحافظی کردیم و به سمت ماشین رفتیم. همونطور که بازوم تو دستش بود ازشون 

 خم شد طرفم و زمزمه کرد: 
 ”ناهار خوردی؟”-

 سرمو که پایین بود باال آوردم و گفتم: 
 ”آره مهراد برامون گرفت. تو چی؟”-

 صاف ایستاد: 
 ”آره خوردم ولی شام نه. بریم رستوران؟”-

 ت تکون دادم. با لبخند سرمو به عالمت مثب
بعد ازشام لذیذی که خوردیم به ویال رفتیم. از وقتی از کیش برگشته بودیم دوباره 

 گرفت. هرکدوم جدا میخوابیدیم و من انگار به وجودش عادت کرده بودم و دلم می
 پشت سرم وارد سالن شد و گفت: 

 “یاس. ”-
 ایستادم ولی برنگشتم... 

 ”بله؟”-
 ”میای برام پیانو بزنی؟”-

کرد؟ خدایا من نمیخوام عاشق بشم خدایا چرا اینهمه صداش گرم بود؟ چرا سردی نمی
 من نباید دوستش داشته باشم... 

 “با... شه. ”-
 “پس برو لباساتو عوض کن و بیا. ”-

سری تکون دادم و رفتم باال. دوش گرفتم و لباسامو تنم کردم و برگشتم پایین که پشت 
 هم اشاره کرد. کنارش نشستم و اون نفس عمیقی کشید. پیانو دیدمش و با دیدنم ب

 ”چی بزنم؟”-
 نگاهش چقدر خاص بود وقتی گفت: 

 “کار دله. ”-
 نگاهم گره خورد تو چشماش و بی اختیار دستم روی شاسی ها حرکت کرد: 

" 
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 محسن ابراهیم زاده_کار دله*
 هنوزم که هنوزه دوستش داری

 کاردله کاردله
 که هنوزه عاشقشیهنوزم 
 کار دله

 چون دوست داره چون یه بیماره
 تونه مثل تو بیارهآخه دنیا نمی

 چون براش جونی چون یه درمونی
 اون که میخواد دلم درست همونی

 هوات چه حالی داره کنارت کیفی داره
 بارون بذار بباره کنار تو دوباره

 هوات چه حالی داره کنارت کیفی داره
 کنار تو دوباره بارون بذار بباره

 
 وقتی پیش توام زندگی دورمه

 فرق من با همه توی رفتارمه
 من طرفدارتم من هوادارتم

 هرچی بگم از عشقمون بازم کمه
 جمله دوست دارم
 شاید برات تکراریه
 این جنون به خاطر

 اون چشمایی که داریه
 تو عزیزم شدی

 همه چیزم شدی
 عشق خاص مون

 یه جور بیماریه
 داره کنارت کیفی داره هوات چه حالی

 بارون بذار بباره کنار تو دوباره
 نمیدونی پیشتم توی دلم چه حالیه
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 این همون حسیه که برای قلبم عالیه
 تو عزیزم شدی همه چیزم شدی

 هی میپرسی که منو دوستم داری
 چه سوالیه"

از حرکت ایستاد وصداش قطع شد. نگاهمون توی هم گره خورد و صورتش دستم 
 نزدیک گوشم اومد و زمزمه اش آتیش زد به وجود ملتهبم: 

 ”محشر بود عزیزم...”-
از جام بلندشدم و به حالت دو به سمت پله ها رفتم. اگر فقط یک دقیقه دیگه 

م ن یعنی لو رفتن احساسمیموندم تضمینی نبود که خودمو توی آغوشش رها نکنم و ای
 خواستم. و من اینو نمی

*** 
صبح که بیدار شدم نبود و رفته بود سرکار. نفس راحتی کشیدم و کمی صبحانه خوردم 

 و حاضر شدم که به بیمارستان برم. 
بارسیدن به بیمارستان از سوپرمارکت چند تا آبمیوه و کیک خریدم و رفتم باال. دیبا روی 

سرشو به دیوار پشتش تکیه داده بود و چشماش بسته بود.  صندلی نشسته بود و
آروم کنارش نشستم و گونه شو بوسیدم که چشماش باز شد و بالبخند گرمش دستمو 

 فشرد: 
 “سالم. ”-

 کیک و آبمیوه رو درآوردم و گرفتم سمتش: 
 “سالم عزیزم. بیا اینو بخور یکم جون بگیری. ”-

و خودشم آبمیوه رو باز کرد و مشغول خوردن  کیک رو براش باز کردم و دادم دستش
 شد که گفتم: 

 ”مهراد رفته؟”-
تونست کاری بکنه خواست بره ولی به زور فرستادمش چون نمیآره از دیشب. نمی”-

 “رفت سرکارخیلی خسته بود. موندنش بی فایده بود صبحم باید می
 ”نیومده االن؟”-
خواستم برم سوپری کیک بخورم مینه بهش گفتم نیا فقط سفارش کرد صبحونه ”-

 “بخرم که تو اومدی. 
 ”نوش جونت... مهتاب خانوم چطوره؟”-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پیانو

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 0 8 

 

بهتره الحمدالله... دکتر دیشب باز اومد بهش سر زد و گفت امروز ظهر منتقلش ”-
د تونه زیاد حرکت کنه و بایتونیم ببریمش خونه ولی فعال نمیمیکنن بخش و فردا می

 “استراحت متلق باشه. 
 سری تکون دادم که گفت: 

 ”تو چه خبر؟”-
 ”هیچی جز اینکه....”-

 ماجرای دیشب رو براش تعریف کردم که لبخند کمرنگی زد: 
دیدی بهت گفتم به هم نزدیک میشید... من مطمئنم خیلی زود شیدا و عاشق ”-

 “همدیگه میشید. 
 بعد پوست آبمیوه شو توی سطل پرت کرد و گفت: 

فتم و خبرا رو دادم که گفت شنبه ایرانه. خیلی خوشحالم. اونا که با دانیال تماس گر”-
تونم به کارای عروسیم برسم که تونن نگهداری کنن از مامان و اینجوری منم میبیان می

 “همش مونده. 
 “خیلی خوبه خوشحالم که دارن میان. ”-

ظهر کنار دیبا موندم که مهتاب خانوم رو منتقل کردن بخش و ما رفتیم پیشش ولی تا 
 هنوز بیهوش بود. 

رفتم خونه چون خیالم از مهتاب خانوم راحت شده بود. از دیبا خداحافظی باید می
 کردم و توی آسانسور بودم که با باز شدنش مهراد رو دیدم و اون زودتر از من گفت: 

 ”سالم. خوبی؟”-
 ”سالم مهرادخان... مرسی شما خوبی؟”-
 ”خوبم. دیبا چطوره؟”-
خوبه. االن مهتاب خانوم رو منتقل کردن بخش و اونم پیششه منم برم خونه بعدش ”-

عصر میام پیش مهتاب خانوم شما هم دیبا رو ببرید خونه یکم استراحت کنه خسته 
 “میشه. 

 “دیبا. ممنونم یاسی تو واقعا مثل خواهر کمک میکنی به ”-
این کارا که کمه برای دیبایی که برای من کم نذاشته. من صبح کیک و آبمیوه بهش ”-

 “دادم ناهار بگیرید براش فقط. 
 “باشه باشه. ”-
 “با اجازه. ”-
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 “به سالمت. ”-
سوار ماشینم شدم و رفتم خونه. ناهارم خالصه شد تو یه ساندویچ فالفل و بعد خودمو 

 خواب عمیقی چشمامو درخودش گرفت.  انداختم تو تخت خوابم و
*** 

عصر بود ۰ساعت زنگداری که کوک کرده بودم زنگ میزد و باعث شد بیدار بشم. ساعت 
 تونست سرحالم کنه. و خستگیم کامال رفع شده بود و یک دوش می

بعد از حمام رفتم پایین و برای شام فرهاد قورمه سبزی درست کردم و گذاشتم تو 
 کمیشو خوردم و بعد رفتم باال تا حاضر بشم. یخچال. خودمم ی

شدم برای فرهاد پیغام جلوی بیمارستان بودم و در حالیکه وارد آسانسور می۱ساعت
 فرستادم: 

"سالم خسته نباشی... من منتظر موندم ولی دیر کردی و نیومدی غذا پختم واسه ی 
ش مهتاب خانوم شامت تو یخچاله گرم کن بخور منم اومدم بیمارستان امشب رو پی

 میمونم دیبا خسته اس... "
 ارسال کردم و بعد به سمت مهراد که روی صندلیا نشسته بود رفتم: 

 ”سالم... دیبا کجاست؟”-
 چشماشو باز کرد و از جاش بلند شد: 

 “ساعتیه. ۹سالم توی اتاقه. مادرجون به هوش اومده ”-
و گرفته بود و با هم حرف لبخند زدم و وارد اتاق شدم. دیبا دست مهتاب خانوم ر

 میزدن. با لبخند گفتم: 
 “ای ای من حسودیم میشه ها. ”-

 مهتاب خانوم با چشمایی که توش قدر دانی موج میزد گفت: 
 “سالم دخترم خوش اومدی. ”-
 “بینمتون. سالم مهتاب جون خوشحالم که سالم می”-

 پیشونیشو نرم بوسیدم و رو به دیبا گفتم: 
 “نه دیبا... هم خودت هم مهراد خیلی خسته اید من امشب میمونم. بهتره بری خو”-

 تا دیبا و مهتاب خانوم خواستن مخالفت کنن دستامو آوردم باال: 
 “منم دختر مهتاب جونم مگه نه؟ پس سهم منم میشه دیگه حرفی نباشه. ”-

لبخند گرمی زد و مهتاب خانوم دستمو فشرد. با رفتن دیبا و مهراد روی صندلی دیبا 
 کنار مهتاب خانوم نشستم که گفت: 
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 ”اززندگیت راضی هستی دخترم؟”-
 لبخند زدم: 

 “آره میگذرونم مهتاب جون. ”-
و براتون خوشحالم. تاز دیبا شنیدم که کم کم دارید به هم تمایل پیدا میکنید. واقعا ”-

تونی قلب فرهاد رو تماما بنام خودت بزنی عزیزم. تو یکمی دیگه اگر تالش کنی می
تونه خیلی خوب مردت رو به سمتت بکشه پس نذار زندگیت رو زیبایی، جذابیتت می

 “یکی دیگه ازت بگیره. 
 ”منظورتون آرالیاس؟”-
الن مال توئه و اونجور که شنیدم شاید اون شایدم کسان دیگه. مهم اینه که فرهاد ا”-

اونقدرام مرد منزوی و گوشه گیر و بی احساسی نیست پس چرا میخوای همچین 
 شوهر خوبی رو از دست بدی؟ 

 خواستم از دستش بدم... گفتم: من نمی
من دوسش دارم مهتاب جون باورتون میشه؟ من واقعا از ته قلبم دوسش دارم اون ”-

به قول دیبا کمی مغروره و سعی میکنه احساساتشو پنهان اصال مرد سردی نیست ولی 
 “کنه و بروز نده. 

میدونم دخترم هرچی که نباشه اون یه مرده... منم خودم این زندگی که تو داریو ”-
تجربه کردم و میدونم وقتی کسیو دوست نداشته باشی سخته تا بهش جذب بشی 

تون همدیگه رو میخواید و نمیذارید واسه همینم نیاز به زمان دارید ولی مطمئنم هردو
که کسی دیگه توی قلبتون جای نفر دیگه رو بگیره اما عزیزم از مکر زن ها غافل نشو. 

تونه وسوسه مرد هرچقدرم مرد باشه و مطیع و عاشق اما شیطان رجیم یه لحظه می
 اش کنه و اونوقته که یک زندگی از هم میپاشه. پس این تویی که با عشق و حسی که

تونی هرلحظه رشته ی این محبت رو توی دل فرهاد محکم نسبت به فرهاد داری می
تر کنی و با مهربونیات جذبش کنی جوری که نتونه غافل بشه ازت... مواظب عشوه ها 

و عشق بازیای زن های اطرافت باش. اونجوری که از دیبا فهمیدم عید نوروز عازم 
اد و آرالیا. تو هنوز چیزی از گذشته ی آرالیا و آمریکا هستید و این یعنی رویارویی فره

فرهاد نمیدونی و نمیدونی چه اتفاقی درگذشته افتاده پس تا درست از چیزی مطلع 
نشدی نذار کسی دیگه بینتون نفاق بندازه و نابود کنه عشقتونو. زیاد نذار آرالیا به 

و سعی کن خودت فرهاد نزدیک بشه اونم نه با دعوا و خشونت بلکه باعشق و محبتت
 ”هرروز بیشتر از دیروز توی دل فرهاد جا کنی میفهمی حرفامو؟
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 کردم حرفای مهتاب خانوم رو. کامال میفهمیدم و تماما تائید می
بله مهتاب جون حرفای شما به من خیلی کمک میکنه. ازتون ممنونم شما همیشه ”-

 “برام مثل مادرم بودید خیلی دوستون دارم. 
 دم که لبخند زد: گونه اشو بوسی

تو هم واسه ی من همیشه مثل دیبام عزیز و گرانقدر بودی من فقط خوشبختی و ”-
 “سعادت تو و دیبا و دانیالمو میخوام همین. 

کمی بعد مهتاب خانوم آروم به خواب رفت و منم برای اینکه اذیت نشه المپ اتاق رو 
: 13اتاق. هنوز ساعت) خاموش کردم و تنها آباژور باالی تخت نور مینداخت توی

(شب بود. روی تخت کناری مهتاب خانوم که مخصوص پادار بود دراز کشیدم و به 03
حرفای بی نقص مهتاب خانوم فکر کردم و با خودم عهد بستم نذارم کسی جز خودم 

 فرهاد رو مال خودش بکنه. 
نم رعشه توی افکارم غرق بودم که موبایلم زنگ خورد و با دیدن اسم فرهاد تمام بد

گرفت و لبخند روی لبم نشست. بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم تا مهتاب خانوم رو 
 بیدار نکنم. 

 با هیجان لمس کردم: 
 ” بله؟!”-

 چندلحظه سکوت و بعد: 
 ”یاس...”-

 آه خدای من... چقدر طنین صداش قشنگه وقتی اسممو صدا میکنه. 
 ”بله؟”-

 به من...  چرا زبونم نمیچرخید بگم جانم؟ لعنت
 “بیا پایین یاس... باید ببینمت. ”-

 با تعجب گفتم: 
 ”مگه کجایی؟”-
 “تو محوطه بیمارستان... توی ماشین منتظرتم یاس دیر نکن. ”-

 صدای بوق توی گوشم پیچید... گوشیو پایین آوردم و باحیرت زیر لب زمزمه کردم: 
 ”یعنی دلش برام تنگ شده؟”-
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من... نزدیک بود از شدت خوشحالی جیغ بکشم که با یادآوری بیمارستان جلوی خدای 
خودمو گرفتم و به اتاق برگشتم. مهتاب خانوم توی خواب عمیقی بود. جلوی آینه 

 ایستادم و آرایش مالیمی کردم و دستی به روسریم کشیدم و رفتم بیرون. 
 ماشینش توی تاریکی برق میزد و برام چراغ داد. 

شد به سمت ماشین رفتم و آروم جلو و باهیجانی که باعث لرزش بدنم می آروم
 نشستم که درها رو قفل کرد و من گفتم: 

 “سالم. ”-
کرد و سنگینی نگاهش باعث شد منم نگاهش کنم و با قفل شدن نگاهمون نگاهم می

 توی هم باز بدنم لرزید و قلبم تپش هاشو تندتر کرد. 
فت توی دستش و بوسید... خدای من این فرهاد بود؟ دستمو که روی پام بود گر

گفت تحمیل همون مرد مغروری که به اجبار بامن ازدواج کرده بود؟ همونکه به من می
 کرد خدایا؟ چرا بدنم باز گرم شده؟ شدم بهش؟ چرا اینجوری نگاهم می

و شد و من جوابی برای هیچ کدومشون نداشتم و نگاهماین چراها توی سرم اکو می
 تونستم از چشمای خاکستریش جدا کنم. چرا فرهاد اینقدر تغییر کرده بود؟ نمی

 کرد. لبخند محوی زدم و پرسیدم: دستمو آورد پایین و فقط نگاهم می
 ”چی شده فرهاد؟”-

 چشماشو بست و من لبمو به دندون گرفتم وگفتم: 
 ”شامتو خوردی؟”-

 : ۱۲۲۲المش حرارت بدنمو برد روی چشماشو باز کرد و با نگاه خیره اش و گرمای ک
 “بدون تو مزه نمیداد. ”-

 دونستم حتی باید چی بگم... که صاف نشست و گفت: زبونم بند اومده بود و نمی
 ”حال مهتاب خانوم چطوره؟”-

 خدا رو شکر که بحث رو عوض کرد وگرنه از خجالت میمردم. 
 “خوبه خدا رو شکر. فردا مرخص میشه. ”-
 ”برای کارای ترخیصش میخوای مرخصی بگیرم بیام؟”-
نه دیبا که هست خودمم هستم عصری کامال استراحت کردم و خسته نیستم ”-

 “تونیم ممنون. می
 “خواهش میکنم. ”-
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رسه ایران. اینطوری مسئولیتا کم میشه چون دیبا هم درگیر کارای شنبه دانیال می”-
 “عروسیشه. 

 ”بچه نداره هنوز؟خیلی خوبه... دانیال ”-
 “فعال نه. ”-

 سکوت کردیم که گفت: 
 ”شام خوردی؟”-
 “نه همون موقع که از خونه میومدم قورمه سبزی خوردم دیگه سیرم. ”-

 سری تکون داد که برگشتم سمتش: 
 “من دیگه باید برم تو هم برو خونه و بخواب. ”-
 ”نمیشه...”-

 قطع کرد و فقط نگاهم کرد. با ابروهایی که باال رفته بود گفتم: حرفشو 
 “نمیشه چی؟ بگو. ”-

 کالفه دستشو توی موهاش فرو برد و گفت: 
 “هیچی... برو. ”-

 پوفی کشیدم: 
 “تو هم برو بخواب فردا باز باید بری دانشگاه. ”-
 “باشه. ”-

کرد و چون شیشه ها نمی پیاده شدم و ایستادم تا بره. ماشینش روشن شد اما حرکت
تونستم زیاد ببینم چرا حرکت نمیکنه که شیشه سمتم کشیده شد دودی بودن نمی

 پایین و صدا کرد: 
 ”یاس...”-

 خم شدم و نگاهش کردم که ادامه داد: 
 “تو هم بخواب... خسته میشی. ”-

رمو ستونستم مانعش بشم لبخند زدم و کرد و من نمیبا عشقی که توی قلبم ریشه می
 تکون دادم که با یه تک بوق رفت و من سرمو رو به آسمون گرفتم: 

 "دوستت دارم خداجون... "
*** 
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درد از جام بلند شدم و به سختی خودمو به سرویس رسوندم و دست و صورتمو  با کمر
شستم. لعنت به این تخت های بیمارستان که مثل سنگ میمونه َاه تمام مهره های 

 کمرم خورد شد. 
سرویس بیرون رفتم و پرده ها روکشیدم و پنجره ها رو باز کردم تا هوای تازه بیاد  از

 توی اتاق. 
مهتاب خانوم هنوز خواب بود. با آوردن صبحونه بیدارش کردم و کمکش کردم تا توی 

سرویس بره و بعد بهش صبحونهشو دادم و خودمم خوردم که دیبا با سرحالی وارد 
 اتاق شد و بلند گفت: 

 “سالم بر بهترین مادر و آبجی دنیا. ”-
 من و مهتاب خانوم خندیدیم و من توی آغوشش فرو رفتم: 

 ”خوب خوابیدی عزیزم؟”-
 “اوه عالی خیلی خوب بود... ممنونم یاسی جون. ”-

 کنار مهتاب خانوم نشستیم و دیبا گفت: 
 ”صبحونه خوردی مامانی؟”-

 مهتاب خانوم لبخند زد: 
 “آره دخترم. یاسی بهم کمک کرد خوردم. ”-

که دکتر اومد باهم درد و دل کردیم و حرف زدیم. دکتر که برگه ی ترخیص 9تا ساعت 
 رو امضا کرد لبخند روی لب هرسه تامون نشست. 

من کنار مهتاب خانوم موندم و دیبا رفت تا کارای ترخیص رو انجام بده. مانتو و 
 م بهش دادم و کمکش کردم از تخت بیاد پایین. شلوارشو تنش کردم و روسریش

آروم تا پایین اومدیم که دیبا ماشین رو جلوی پامون نگه داشت و دوید در جلو رو باز 
 که که مهتاب خانوم گفت: 

 “میخوام عقب دراز بکشم. ”-
دوباره در عقب رو باز کرد و من بهش کمک کردم بره باال و بعد دراز کشید و دیبا کوسن 

 ماشین رو گذاشت زیر سرش و خودمونم سوار شدیم. عقب 
 دیبا حلوی ویال نگه داشت و من پیاده شدم: 

 ”بیاید بریم باال؟”-
 ”نه مرسی. تو نمیای اونجا؟“دیبا: 

 “نه عزیزم باید برم ویال. ”-
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 مهتاب خانوم سرشو بلندکرد و با محبت گفت: 
 “تو این چند روز خیلی زحمت کشیدی دخترم واقعا ممنونم. ”-
همینکه شما سالم باشید تمام خستگی های منو بی معنا میکنه مهتاب جون... این ”-

 “حرفا چیه؟ با اجازه. خداحافظ. 
 هردو به گرمی جوابمو دادن و دیبا رفت. 

 وارد شدم و بدون هیچ کاری به اتاقم رفتم و خوابیدم. 
*** 
شد باعث شد چشمامو باز کنم و با ی ویبره ی موبایلم که برای سومین بار تکرار میصدا

 دیدن اسم فرهاد زود لمس کردم: 
 ”بله؟”-
 ”الو یاس... چرا گوشیتو جواب نمیدی؟”-

 نگرانم شده بود؟ 
 “ببخش خواب بودم خسته بودم دیگه نفهمیدم چی شد. ”-
 ”ویالیی؟”-
 “آره. ”-

 (عصر. 03: 4شیده شد... )نگاهم به سمت ساعت ک
 ”خواستم بدونم ویالیی یانه. مرخصش کردن؟من تا دوساعت دیگه میام... می”-
 “آره. ”-
 ”باشه کاری نداری؟”-
 “نه به سالمت. ”-

گوشیو روی عسلی انداختم. از جام بلند شدم و بعد از شستن صورتم به پایین رفتم و 
آماده کردم و خوردم و برای یک لحظه دلم خواست برم توی اتاقش... دلم قهوه ای 

 برای عطر تنش خیلی تنگ شده بود. 
از لحظه ورودم بوی عطرش توی دماغم پیچید و من با تمام عشقم نفس عمیقی 

کشیدم و در رو بستم و خودمو روی تختش انداختم و سرمو توی بالشش فرو کردم 
 ام جریان کرد. وآرامش مثل خون توی رگه

از جام بلند شدم و به سمت کمدش رفتم و با باز کردن طبقه ی اولش چشمم به 
شناسنامه هامون افتاد و ناخوداگاه شناسنامه شو برداشتم و باز کردم و با دیدن تاریخ 

 اسفند ماه. ۹۴تولدش توی جام میخکوب موندم... تولدش فردا بود... 
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ت تونستم با این کار به شدگرفتم؟ میبراش تولد میکردم؟ یعنی باید باید چیکار می
خواست براش جشن بگیرم خوشحال و سوپرایزش کنم اما وقتم خیلی کم بود. دلم می

تونستم بیخیال بشم برای همینم سریع حاضر شدم و به سرعت برق ماشینمو به و نمی
از خریدن  سمت قنادی حرکت دادم و بعد از سفارش کیک به مرکز خرید رفتم و بعد

آویز برای کادو براش یه انگشتر نقره خریدم و کادوکردم و بعد ازاون سریع برگشتم 
سمت خونه و وسایل رو توی اتاقم پنهون کردم که صدای ماشینش اومد و من سریع 

مانتومو درآوردم و لباسای تو خونمو تنم کردم و رفتم آشپزخونه... به شدت نفس نفس 
لرزید. از یخچال لیوانی آب ریختم و خوردم تا راه ان میمیزدم و لبم از شدت هیج

 نفسم باز شد. 
 سعی کردم ذهنمو آروم کنم و مشغول درست کردن ماهی پلو برای شام شدم... 

 وارد آشپزخونه شد و صداشو از پشت سرم شنیدم: 
 “سالم. ”-

 نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم عادی باشم. آروم به سمتش برگشتم : 
 “... خسته نباشی. سالم”-

 جلوتر اومد: 
 ”چرا رنگت پریده؟”-

 وای... خاک به سرم. 
ر کردم برو یه دوش بگیهان؟... نه نه رنگم نپریده اشتباه میکنی. داشتم غذا حاضر می”-

 “بیا که شام حاضره. 
 کرد که توی دلم گفتم: دقیق نگاهم می

 اون پلیس""بابا برو دیگه جوری نگاهم میکنه انگار من مجرمم و 
کیفشو توی دستش جابه کرد و رفت. نفسمو به شدت فوت کردم و دوباره مشغول 

خواستم بگیرم فکر آماده کردن شامم شدم و در همون حال به فردا و مهمونی که می
 کردم. می

 کرد. میز شام رو چیدم که وارد شد و هنوز باَشک نگاهم می
نوشابه هم گذاشتم و رو به روش نشستم غذا رو توی دیس ریختم و گذاشتم سر میز و 

 که گفت: 
 ”فردا میری خونه ی دیبا اینا؟”-
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ردا شد ولی فاسترس گرفتم... انگار کامال تولدشو از یاد برده بود و این به نفع من می
 جمعه بود و دانشگاه ها تعطیل... خدایا نه. 

 ”نمیدونم... شاید برم. تو فردا خونه ای؟”-
نه راستش با یکی از همکارام قراره برم سر یه ساختمون و ممکنه اونجا یکمی کارم ”-

طول بکشه دلش میخواد من دکوراسیون ویالشو انتخاب کنم و منم نخواستم روش رو 
 “زمین بندازم. 

از ته دلم نفس راحتی کشیدم و لبخند عمیقی روی لبم نقش بست که با حیرت فرهاد 
کرد... سوتی داده بودم و که چشماش گشاد شده بود نگاهم میرو به روشدم. درحالی

 آخر با این کارام لو میدادم فردا رو. 
 سریع گفتم: 

 “تونم برم پیش دیبا. آهان... خب باشه برو. منم اینجوری خیالم راحته می”-
کمی شکش برطرف شد و سرشو انداخت پایین و مشغول خوردن غذاش شد و منم 

 جانمو بگیرم. سعی کردم جلوی هی
بعدشام کمی  تلویزیون نگاه کرد و بعد شب بخیر کوتاهی گفت و رفت باال. با ذوق 

 روی مبل نشستم و لپ تاپمو روی پام گذاشتم و برای دیبا ایمیل زدم: 
سالم دیبا... فردا تولد فرهاده و من تازه عصری متوجه شدم میخوام براش جشن ”-

 “بگیرم باید کمکم کنی. 
گذشت و دعا کردم هرچه زودتر بخونه که آنالین شد و من از ته دل خدا رو شکر کمی 

 کردم: 
 “سالم عزیزم... چه عالی. فردا صبح میام اونجا منتظرم باش. ”-
 “دیگه اینجا باش چون دیر میشه خیلی کار داریم. ۱باشه فقط ساعت”-
 “باشه خیالت راحت. ”-
 “شبت بخیر دیبا جون. ”-
 “شب بخیر. ”-

 لپ تاپ رو بستم و بعد از مدت ها از ته دل خندیدم و به سمت پله ها رفتم. 
*** 

(بود و من توی آشپزخونه با استرس ظرفای صبحونه رو میشستم و 03: 7ساعت)
فرهاد هنوز نرفته بود. دیبا بهم اس ام اس داده بود که رسیده و منم گفتم هنوز فرهاد 

 خونه اس و فعال نیاد داخل تا بره. 
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 “من دارم میرم. ”-
دستپاچه شدم و بشقاب از دستم افتاد و هزار تیکه شد... با حرص روی زمین نشستم 

 که جمع کنم که جلو اومد و بازومو گرفت: 
 “بلندشو... دست نزن دستت میُبره. ”-

سرمو به زیر انداختم و به این همه دست و پاچلفتی بودنم لعنت فرستادم که چونه مو 
 گرفت: 

 “ب یه چیزیت هست ها... به من بگو ببینم یاس. ازدیش”-
جرئت نداشتم نگاه کنم تو چشماش میترسیدم همه چیزو لو بدم برای همین لبخند 

 مصلحتی زدم: 
 “نه بابا یهویی اومدی هول کردم بشقاب از دستم رها شد. برو دیرت نشه. ”-
 ”مطمئن باشم؟”-

 خندمو پررنگ تر کردم: کردم. تو چشماش نگاه کردم و لبباید مطمئنش می
 “آره بابا... من خوبم. ”-
 “پس من رفتم. خداحافظ. ”-
 “خداحافظ. ”-

با رفتنش سریع جارو رو برداشتم و آشپزخونه رو تمیز کردم که دیبا وارد سالن شد و 
 گفت: 

 ”ماشینشو دیدم رفت... تو خوبی؟”-
 کردم گفت: با دیدنم که وسط آشپزخونه نشسته بودم و خورده ها رو جمع می

 ”چی شده؟”-
از بس هولم بشقاب ازدستم رها شد اینا رو بیخیال... مهتاب جون تنهاست؟ چرا ”-

 ”نیاوردیش؟
نه تنها نیست. مرضیه خانوم همسایه مون پیششه گفت تا عصر میمونه نگران ”-

نیستم زن خوبیه... عصرم به مهراد میگم بیاردش بهتره عجله کنی یاسی خیلی کار 
 “داریم. 

سر تکون دادم و اول از همه مشغول تمیز کاری شدیم و تمام ویال رو گردگیری کردیم و 
بعدش آویز ها رو وصل کردیم که این خودش خیلی زمان میبرد و بعد از اون باهم 
ساندویچ فالفل درست کردیم و خوردیم و من مشغول زنگ زدن به مهمونا شدم و 
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رو با همسراشون دعوت کنم و  تصمیم داشتم فقط ژاله و سیما و سپیده
 خواست زیادی شلوغ بشه... نمی دلم

عصر ضربه زد  ۴سه تاشون بهم گفتن حتما میان و خیالم رو راحت کردن. ساعت روی 
 و من از خستگی روی مبل ولو شدم و دیبا هم کنارم. 

 ”لباس چی میپوشی؟”-
 ”لباس دارم یکی. توی خرید عروسیمون گرفتم. تو چی؟”-
 “همونی که تو عروسیت تنم کردم رو میپوشم. ”-

کمی استراحت کردیم و من سفارش دادن شام رو به دیبا سپردم و به اتاقم رفتم تا 
 خواست همه چیز برای امشب عالی باشه. حاضر بشم... دلم می

رم خواستم برای پاتختی بخلبلس انتخابی امشبم همونی بود که توی خرید عروسی می
مخالف بود و برام دو تا خرید و من تا امروز اونو توی کمدم نگه داشته بودم ولی فرهاد 

 و حاال برای امشب وقت مناسبی بود برای پوشیدنش. 
بعد از دوش که خستگیمو کم کرد دیبا رو صدا کردم و خودمو به دستاش سپردم تا 

 مثل همیشه آرایشم کنه. 
ساعت بعد آرایشم تکمیل بود و موهام به زیبایی آراسته شده بود و خیلی جذابم نیم 

کرده بود. دیبا به حمام رفت و من لباسمو پوشیدم و کفشامم پاک کردم و عطرمو روی 
 خودم خالی کردم که دیبا از حمام خارج شد و با دیدنم با لذت نگاهم کرد: 

 “ محشر شدی. واقعا به فرهاد حسودیم میشه.”-
 مشت آرومی به بازوش زدم: 

 “دیوونه. ”-
 دیبا خندید و مشغول حاضر شدن شد و من استرس داشتم. 

صدای آیفون نشون از اومدن مهمونا داشت... دیبا مشغول زنگ زدن به مهراد بود و 
 من رفتم به استقبال مهمونامون. 

 ژاله بغلم کرد و در حالیکه کادوشو به دستم میداد گفت: 
 “ی عزیز دلم. ماه شد”-

با لبخند تشکر کردم و خوش آمد گفتم و بعد از اون به ترتیب سیما و سپیده هم بغل 
کردم و با همسراشون دست دادم و خوش آمد گفتم که مهراد هم به همراه مهتاب 

 خانوم رسیدن. 
 خانوم با محبت همیشگیش گفت:  مهتاب
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 “فرهاد باید به داشتنت افتخار کنه دخترم. ”-
 نرم بوسیدم و کمکش کردم روی مبل بشینه و بعد به مهراد گفتم:  دستشو

 “شد میترسم برسه. ۶مهراد کیک مونده قنادی... ساعتم ”-
 لبخندی به روم زد و سوییچشو برداشت: 

 “نگران نباش االن میرم میگیرم. ”-
با قدرشناسی لبخند زدم و با رفتنش به سمت مهمونا رفتم و مجدد خوش آمد گفتم و 

 ا دیبا مشغول پذیرایی ازشون شدیم. ب
با برگشتن مهراد گوشیم همزمان زنگ خورد و من با دیدن اسم فرهاد به تراس رفتم تا 

 صدای مهمونا نره اونور. 
 ”بله؟”-

 سعی کردم صدام عادی باشه و چقدر سخت بود... 
 ”یاس دارم میام ویال... هستی؟”-
 “آره آره من ویالم. منتظرتم. ”-

کرد که سن خودنمایی می ۹۷قطع کردم و زود برگشتم داخل. روی شمع عدد گوشیو 
عشق منو نشون میداد... فرهاد حاال عشق من بود و من چقدر توی این احساس بی 

خواست همین اختیار بودم و این عاشقی رو فقط با فرهاد دوست داشتم و دلم می
 ه باشه توی زندگیم. آرامشی که االن داشتم فقط با حضور فرهاد جریان داشت

شمعا رو روی کیک زدم ولی روشنش نکردم. کادوهام روی میز کنارش چیدم که صدای 
ماشینش اومد و من با استرس به همه که ازجا بلند شده بودن نگاه کردم که دیبا برف 

 شادی رو برداشت و کنارم ایستاد: 
ک بگو. یادت نره که آروم باش... وقتی اومد داخل فقط برو جلو بغلش کن و تبری”-

 “همکاراش نمیدونن این ازدواج اجباری بوده. 
مهراد کنار ضبط ایستاده بود تا آهنگ تولدت مبارک رو پخش کنه ومن بی صبرانه 

 منتظر ورودش بودم... 
وارد سالن شد و برف شادی روی سرش ریخت و صدای جیغ و هلهله و کف، سالن رو 

ر برام دوست داشتنی بود و صدای آهنگ بلند دربرگرفت و چشمای مبهوت فرهاد چقد
شد و اون در میون جمعیت کوچولوی اطرافش چشم گردوند و من که پشت سر دیبا 

 ایستاده بودم رو دید و دیبا گفت: 
 “برو یاسی... االن نوبت توئه. ”-
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 لرزید از شدت هیجان و من چقدر خواهان این هیجان و عشق بودم. پاهام می
اهش از سر تا پام رو رصد کرد و قفل شد توی چشمام... حس کردم جلو رفتم که نگ

 این برق چشماش معنای خاصی داره. 
روبه روش ایستادم و برای اولین بار خودمو توی آغوشش انداختم و درحالیکه دستامو 

 کردم و کنار گوشش زمزمه کردم : دور کمرش حلقه می
 ”تولدت مبارک فرهاد...”-

هدف گرفت و با بو*سه اش خون در رگهام ایستاد و تمام تنم  لباش شونه ی لختمو 
 رعشه گرفت و من عاشق این لرزش بودم... 

 “خیلی ممنونم... خیلی. ”-
ازش آروم فاصله گرفتم و نگاهش پر بود از قدرشناسی. آروم به مهمونا اشاره کردم که با 

خوش آمد لبخند سری تکون داد و به سمتشون رفت و من بهش نگاه کردم که 
 گفت و با خودم فکر کردم : می

 “من دیوونه ی این مرد مغرورم. ”-
 دیبا کنارم ایستاد: 

 “عالی بود... درخور تحسین. آفرین. ”-
بهش لبخند زدم. فرهاد بعد از خوش آمد گویی به اتاقش رفت تا لباساشو عوض کنه و 

 من کنار مهمونا نشستم که سیما گفت: 
 “د انگار اصال خبر نداشت از تولدش. خیلی سوپرایز شده بو”-

 “لبخندی زدم... منم تا دیروز خبر نداشتم و خداروشکر که فهمیدم. 
 وقتی اومد پایین با دقت بهش نگاه کردم. 

م خواستیتیشرت جذب قرمزشو با جین مشکی که خودم پسند کرده بودم روزی که می
کرده بود و موهای خوشگلشو باال زده بود و بوی عطرش دوباره توی بریم کیش تن 

 سالن پخش شد... 
لبخندی بهش زدم که با لبخند خاصش جوابمو داد و کنار مهراد نشست و با مردا 

 مشغول حرف زدن شدن... 
بلند شدم و آهنگ شادی گذاشتم که اولین نفر مازیار بود که دست ژاله رو گرفت و 

رقصیدن. با لبخند براشون کف میزدم که دستای مردونه اش دورم شروع کردن به 
 حلقه شد و من فرو رفتم میون آغو*ش مردونه اش: 

 ”بهم افتخار رقص میدی بانوی زیبا؟”-
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 خدای من... غش نکنم از خوشحالی شانس آوردم. 
 باعشوه برگشتم سمتش و با لبخند گرمم گفتم: 

 ”چرا که نه؟”-
کرد و رنگ نگاهش عوض شد که زود دستشو کشیدم و با چشماش روی لبام توقف 

استرس از اون صحنه کشیدمش بیرون و با هم رفتیم وسط که صدای جیغ های دیبا 
سالن رو در برگرفت و من دستمو روی شونه های مردونه اش گذاشتم و باعشق 

 حرکاتشو دنبال کردم و اون فقط به چشمام خیره بود و کامال بی حرف. 
 از اتمام آهنگ از هم فاصله گرفتیم و با آهنگ بعدی مهراد و دیبا هم رقصیدن. بعد 

با دیبا میز حاوی کیک رو آوردیم و دورش حلقه زدیم... امشب به جز کادوم یه سوپرایز 
 خواست توی تنهاییمون تقدیمش کنم... دیگه هم واسش داشتم که دلم می

ری شدم... یه بار دیگه همه آهنگ فرهاد پشت میز ایستاد و من مشغول فیلمبردا
تولدت مبارک رو خوندن و من لبخند روی لبای فرهاد رو باهیچ چیز عوض نمیکنم... 

 راست میگن که عاشقی دست خود آدم نیست. 
رو که روی کیک میسوخت ۹۷فرهاد چشماشو بست و زیر لب زمزمه کرد و بعد عدد 

 فوت کرد و صدای هلهله بلندشد. 
خوردیم و خندیدیم که باز سیما آهنگ گذاشت و اینبار فقط مردا بلند درکنار هم کیک 

شدن و با هم رقصیدن که خیلی جالب و خنده دار بود. بعد از رقصشون شامی که 
سفارش داده بودیم رسید و همه مشغول خوردن شدیم. بعد شام مراسم باز کردن کادو 

نظر کمیت و چه کیفیت بی  داشتیم و همه واقعا زحمت کشیده بودن و کادوها چه از
 نظیر بودن. 

 بود که مهمونا قصد رفتن کردن و سیما گفت: ۱۱ساعت
 “خیلی خوش گذشت امشب یاسی جون... مرسی. ”-

 باخوشرویی دستشو فشردم: 
 “وای عزیزم واقعا خوش اومدی. زحمت کشیدید. ”-

اه دیبا مشغول بعد از رفتنشون دیبا و مهراد و مهتاب خانوم فقط مونده بودن. به همر
 تمیزکردن آشپزخونه شدیم که دیبا گفت: 

 “خیلی خوشحال بود امشب... واقعا سوپرایزش کردی. ”-
 خوشحالی اون یعنی خوشحالی من... لبخند عمیقی زدم: 

 “آره و من خیلی خوشحالم. ”-
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 دیبا ظرفا رو توی کابینت چید و دستمو گرفت: 
 “پس باالخره بهش عالقه پیدا کردی. ”-
 لبم لرزید... ق
 “آره دیبا... من خیلی دوسش دارم. ”-
 “خوشحالم که اینو میشنوم عزیزم. مطمئنم اونم بهت عالقه مند میشه خیلی زود. ”-

 بعد صورتشو شست و گفت: 
رسه باید برم دنبال کارای عروسیم... خیلی کار داریم فقط من از فردا که دانیال می”-

 “مراهم بیای. برای لباس عروسی توهم میخوام ه
 “باشه عزیزم. امروز خیلی زحمت کشیدی مرسی. ”-
 “تو هم تا االن واسم خیلی کارا کردی. قابلی نداره. ”-

 باهم به سالن رفتیم که فرهاد و مهراد دست از حرف زدن برداشتن و دیبا گفت: 
 ”بریم مهراد؟”-

 مهراد با لبخند گرمش از جاش بلند شد: 
 “بله عزیزم. ”-

کمک مهتاب خانوم رفت. با فرهاد تا دم ورودی بدرقه شون کردیم و با سپس به 
خواست سوپرایزمو با همه رفتنشون به داخل برگشتیم. استرس داشتم و دلم می

 وجودم تقدیمش کنم. 
رفت توی آشپزخونه که زود رفتم و پشت پیانو نشستم... چشمامو بستم و شروع کردم 

 به آهنگ زدن و خوندن: 
 تو توی آسمونی مثل ستاره ها میشیامشب 

 توی شب تولدت مثل یه غنچه وا میشی
  همیشه از خدا میخوام لباتو خندون ببینم
 چشم همه حسوداتو همیشه گریون ببینم

 تولدت مبارک تویی تو نازنینم
 مرهمی بهترینم م برای قلب خسته

 عاشق تو من هستم من تو رو میپرستم
 میاد من از تو تا وقتی زنده هستمخوشم 

 تولدت مبارک تویی تو نازنینم
 برای قلب خسته م مرهمی بهترینم
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 عاشق تو من هستم من تو رو میپرستم
 خوشم میاد من از تو تا وقتی زنده هستم

 امشب تو توی آسمونی مثل ستاره ها میشی
 توی شب تولدت مثل یه غنچه وا میشی

  خندون ببینمهمیشه از خدا میخوام لباتو 
 چشم همه حسوداتو همیشه گریون ببینم

 تولدت مبارک تویی تو نازنینم
 برای قلب خسته م مرهمی بهترینم

 عاشق تو من هستم من تو رو میپرستم
 خوشم میاد من از تو تا وقتی تا زنده هستم

 تولدت مبارک تویی تو نازنینم
 برای قلب خسته م مرهمی بهترینم

 و رو میپرستمعاشق تو من هستم من ت
 خوشم میاد من از تو تا وقتی تا زنده هستم

 محمد امین( -)آهنگ تولدت مبارک
چشمامو باز کردم... چرا سالن تاریک بود؟ یعنی رفته خوابیده؟ یعنی اصال واسش 

 سوپرایزم مهم نبوده؟ خدای من... 
 م جلوینورشبرنگ ها و آباژور تنها روشنایی سالن بود. ازجام بلند شدم و سعی کرد

ریزش اشکامو بگیرم اما با بلندکردن سرم دیدمش که جلو روم ایستاده بود و با 
کرد... اون نرفته بود و این یعنی من واسش مهم بودم. چشمای نافذش بهم نگاه می

چشمامو توی چشماش که برق عجیبی داشت دوختم که جلو اومد و بازوهامو گرفت و 
 ی چشمام: آروم چسبوندم به دیوار و زل زد تو

چندین سال بود که کسی تولدمو یادش نبود... حتی پدر هم اونقدر درگیر کاراش بود ”-
رفت یه روزی پسری ازخوِنش به دنیا اومده. دیگه حتی کم کم خودمم که یادش می

رفت اما امشب تو بهم یه نیروی تازه دادی یاس... تو بهم داشت روز تولدم یادم می
م تونم باخوداین دنیای بزرگ به کسی تکیه کرد. هنوزم می فهموندی هنوزم میشه تو

فکر کنم کسی روز تولدم رو یادشه حتی اگر به اجبار هم باشه همینکه این روز رو یادت 
بوده برای من مهمه. تو جدا ازهمسر بودنت دخترعمومی و همینکه برام این جشن رو 

 ”گرفتی یه دنیا باارزشه...
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کرد و سرشو جلوتر آورد و من تمام محبتمو توی چشمام ریختم و نگاهش کردم مکثی 
 که زمزمه کرد: 

تمام این جشن و کادوها و سوپرایزها یک طرف و این آهنگ تو یه طرف یاس... این ”-
 “آهنگ همیشه توی ذهنم میمونه. 

 ملبخندی روی لبم حک شد که چشمای خمار خوشگلشو توی صورتم چرخوند و نمیدون
چی شد که لبام به آتیش کشیده شد و تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن و من شک زده 

کردم و بدون حرکت به چشمای بسته شده ی فرهاد و حرکت لبش روی لبام نگاه می
دستام دور کمرش حلقه شد... امشب چی شده بود؟ چرا فرهاد اختیارشو از دست داده 

 بود؟ 
تونستم روی خواستمش و نمیمراهیش کردم... میکمی بعد به خودم اومدم و منم ه

این احساس بزرگم سرپوش بذارم. اگر من عشق اون نبودم ولی اون عشقم بود و برام 
 خیلی ارزش داشت پس چرا از این لذت که خودش براش پیش قدم شده بود، بگذرم؟ 

نکردم  دستام کمرشو فشرد که آروم لباش از لبام جدا شد و من ازخجالت چشمامو باز
 که با سرانگشتش شونه هامو لمس کرد و زمزمه کرد: 

 “دست خودم نبود یاس... تو امشب خیلی خواستنی شدی... ببخش. ”-
و بعد ازم دور شد و من از کنار دیوار ُسر خوردم و افتادم و چقدر قلبم گرم شده بود از 

ش جذاب جمله اش... من امشب برای فرهاد خواستنی شده بودم... من امشب برا
 بودم، برای عشقم... 

ازخوشحالی دستمو روی لبم گذاشتم و با تکیه به دیوار به پاهای لرزانم حرکت دادم و 
 به سمت اتاق خوابم رفتم... 

*** 
بابرگشتن دانیال و همسرش از آمریکا متوجه شدیم که مهرناز همسر دانیال حامله اس 

وم گالیه کرد که چرا بهش خبر رو پشت سر میذاره و وقتی مهتاب خان۳و االن ماه
ندادن دانیال گفت که قصدش سوپرایز بوده و اینجوری اخمای درهم مهتاب خانوم باز 
شد. دیبا سخت مشغول تالش برای برگذاری جشن ازدواجش بود و مهراد درگیر آماده 

شد. کردن ویالش که اتفاقا به ویالی ما نزدیک بود و این باعث خوشحالی من می
نوم وضعیت جسمانیش که با خوردن داروهای دکتر رو به بهبود بود و با مهتاب خا

خندید و برگشتن دانیال وضعیت روحیش هم خیلی بهتر شده بود و مدام می
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خوشحال بود ولی دراین میان دیبا از تنهایی مادرش خیلی ناراحت بود و مدام با مهراد 
 رفت. شد و آخرم گریه کنان به اتاقش میبحثش می

من و هم مهراد کامال میفهمیدیم که سخته براش رها کردن مادری که دکتر گفته  هم
شد دیبا برای همیشه بی مادر هرگز نباید تنها باشه و شاید یه لحظه غفلت باعث می

شد که مهراد بشه و همینا باعث بهانه گیریای دیبا و بحث های مداومش با مهراد می
اد. از بعد از شب تولد رفتار فرهاد باز عوض شده و کرد کوتاه بیباصبوری تمام سعی می

کرد و این منو ناراحت و متعجب کرده مثل گذشته، سرد و حالت بی روحیشو طی می
 بود اما راحتش گذاشتم و حرفی نزدم. 

اونروز رفته بودم بهشت زهرا که متوجه ضجه زدنای یه دختری سر یه قبر شدم که 
به سردی اسفندماه روی زمین افتاده بود و مدام با  کرد و بی توجهخیلی بی تابی می

 گفت. مشت روی سنگ میکوبید و حرفایی می
توی اون سرما کمتر کسی به بهشت زهرا میومد ولی این دختر انگار چیزی ازسرمای 

کرد. نمیدونم چرا ولی رفتم سمتش و دستمو روی شونه اش گذاشتم هوا رو حس نمی
سبزش توی چشمام گره خورد و من با لبخند ترحم که سرشو بلند کرد و چشمای 

 آمیزی گفتم: 
 “هوا سرده... بلندشو. ”-

دستشو گرفتم و بلندش کردم. از سر و وضعش مشخص بود پولداره ولی این سنگ قبر 
 مال کی بود؟ 

 نگاهم روی سنگ افتاد و اسم مرد رو زمزمه کردم: 
 "آریا رادمنش"

 پدرش؟  کی بود یعنی؟ همسرش یا برادرش یا
 دستمو از شونه اش برداشتم وگفتم: 

 ”چی شده؟ اینهمه بی تابی برای چیه؟”-
 بابغضی که هرلحظه روبه شکستن بود گفت: 

 “همسرم بود. ”-
 ”متاسفم... دلت میخواد درد و دل کنی؟”-

 توی چشمام نگاه کرد و بعد از یه مکث گفت: 
 ”مطمئنی میخوای بشنوی؟”-
 “اگه بهم اعتماد داری خوشحال میشم. ”-
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مانتو و شلوارشو تکوند تا خاک های روش از بین بره و بعد از پاک کردن اشکاش 
 عینک دودیشو به چشمش زد و گفت: 

 “تونیم دردودل کنیم. دعوتمو به کافی شاپ قبول میکنی؟ اونجا می”-
 “باشه فقط چند لحظه صبر کن گالب بریزم روی قبر پدرومادرم بعدش میام. ”-

سری تکون داد و من ازش جدا شدم... نمیدونم چی باعث شده بود اون دختر برام 
تونه خطرآفرین باشه و از دونستم که نمیمهم بشه و دلم بخواد کمکش کنم ولی می
 رفتارش اصالت میبارید و قابل اعتماد بود. 

بر رو با گالب شستم هرچند آب بارون خیسش کرده بود ولی خب عادت همیشگیم ق
بود. گالیی که گرفته بودم رو پر پر کردم و بعد ازخوندن فاتحه از جام بلندشدم تا بیشتر 

 از این منتظرش نذارم. 
 از گورستان که خارج شدیم به سمت پرشیای نقره ای رنگی رفت و گفت: 

 ”با من میای؟”-
 “با ماشین خودم دنبالت میام. نه ”-
 “باشه. ”-

سوار شد و منم زود پشت رل نشستم و پشت سرش حرکت کردم. باران دوباره شروع 
به باریدن کرد و من مدام مواظب بودم که گمش نکنم و این خیلی سخت بود توی 

 این خیابونای شلوغ تهران. 
رک کرد و منم پشت کمی بعد جلوی کافی شاپ شیک و نسبتا خلوتی ایستاد و پا

 سرش توقف کردم. 
 باهم وارد شدیم و به طبقه باال رفتیم و نشستیم. 

سفارش که دادیم دستکشامو ازدستم درآوردم و اون عینکشو برداشت و باز چشمای 
 سبز پر از غمش به چشمای من افتاد: 

مهدیس ایمان نژاد هستم... رشته ی دانشگاهیم تغذیه بود ولی فقط خوندمش و ”-
بعد از اتمام دانشگاه نخواستم که کار کنم چون هم وضع مالیمون مرفه و خوب بود هم 

سالمه و تا االن کم سختی نکشیدم. من تو رو ۹۲حوصله ی کارکردن نداشتم. 
نمیشناسم و حتی هنوز اسمتو نمیدونم ولی نمیدونم چرا با نگاه کردن به چشمات 

ودم میگم شاید خدا تو رو برای تنهایی های تونم بهت اعتماد کنم و با خبینم که میمی
من فرستاده تا دردودل من رو بشنوی. حاال از روی ترحم یا مهربونیت برام دلسوزی 

 “کنی. 
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 ساکت شد که لبخند محوی زدم: 
سالمه و متاهلم و البته بعد از دیپلم و مرگ پدرومادرم از ۱۲منم یاسمن راد هستم... ”-

نستم و نخواستم که درسمو ادامه بدم. توی این دنیا جز یه تمام دنیا بیزار شدم و نتو
دوست خیلی عزیز که برام مثل خواهرم میمونه و یه پسر عمو که االن همسرمه کسیو 

ندارم و همیشه حسرت خیلی چیزا به دلم مونده. ازلحاظ مادی همیشه در اوج بودم و 
نه، زیاد موفق نبودم که به هر چی خواستم رسیدم ولی از لحاظ فامیل و داشتن محبت 

عالی باشم... امروز ضجه هاتو که شنیدم یاد لحظه ی حادثه ای افتادم که برای 
پدرومادرم پیش اومده بود و اونروز منم همینجوری ضجه میزدم برای همینم اومدم 

جلو تا باهات همدردی کنم. من بهت حس ترحم ندارم و کامال درکت میکنم پس باهام 
 “راحت باش. 

دقت به حرفام گوش میداد و چشمای سبزش حاال رگه هایی از قرمز داشت که  به
 مشخص بود از گریه ی زیادیه که کرده. 

سفارشمونو آوردن و من برای رفع خشکی گلوم کمی از شیرقهوه مو خوردم که دستاشو 
 روی میز قفل کرد و نفس عمیقی کشید: 

نداشتم ولی همیشه طعم محبتاشونو منم مثل تو توی این دنیا جز پدرومادرم کسیو ”-
حس کردم و از لحاظ مادی ام مشکلی نداشتم و توی بهترین دانشگاه تهران تحصیل 

کردم و تمام مشکالتم از همون جا شروع شد... ترم دوم که شد متوجه ی نگاه های 
کردم ازکنارش بگذرم چون شدم و سعی میخیره ی یکی از استادامون روی خودم می

دیدم که چطور با یه حرف یا یه بی توجهی اشقی خوشم نمیومد. دوستامو میزیاد ازع
ریختن و حتی یکی از دوستام توی سن ازسمت پسری که دوسش داشتن بهم می

سالگی به خاطر عشقش به پسری که اونو برای هو*س بازی انتخاب کرده بود ۱۱
ا اون رگ بریده خودکشی کرده بود و من همیشه صحنه ی جون دادنش توی وان رو ب

 ”شده اش یادمه و جلوی چشمام نقش میبنده...
مهدیس سکوت کرد... انگار یاد اون صحنه ی وحشتناک باز آشوب انداخته بود توی 

دلش و من به خودم پوزخند زدم چون منم قصد داشتم با همین کار خودمو بکشم که 
 و اون دختر برای عشقش. دیبا نجاتم داد ولی من برای تنهاییم و رفتن پدرومادرم بود 

 نگاهشو مستقیم به چشمام داد: 
کردم دلبسته ی هیچ پسری نشم. ولی برای همین اتفاقاتی که دیده بودم سعی می”-

کردم عاشقی دست خودمه که بخوام بشم و نخوام نشم من احمق بودم که خیال می



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پیانو

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 2 9 

 

 دم دلباخته اش شدم ودیکردم و کم کم با رفتارایی که از اون استادم میولی اشتباه می
 “حاال زندگیم شده بود یه اسم... )آریا(. 

مهدیس کمی از قهوه ی تلخشو خورد و من یاد اسم روی قبر افتادم و قلبم در هم 
 فشرده شد که ادامه داد: 

تا پایان درسم موضوع فقط بین خودمون بود و نذاشتیم کسی بفهمه چون آریا ”-
غدغه ای نداشته باشم تا با هم به زندگیمون خواست من درسمو تموم کنم و دمی

تونستم طعم خوشبختی رو بچشم چون بعد از برسیم ولی انگار من هیچ وقت نمی
اتمام درسم وقتی آریا به خواستگاریم اومد و قرار شد با هم ازدواج کنیم تنها عمه ای که 

ناراحت بودم داشتم سکته کرد و مرد و عروسی ما یکسال عقب افتاد و من از ته دلم 
گفت که این یکسال هم میگذره و ما واسه ی ولی آریا مدام دلداریم میداد و می

همیشه مال هم میشیم... نشد یاسمن نشد. وقتی باالخره یکسالمون سراومد پدر آریا 
ماه به پاریس بره و ما ۷برای یک قرارداد که خیلی هم براش مهم بود مجبور شد برای 

کنیم و من هر روز کارم شده بود بی قراری و گریه و خسته شده باز مجبور بودیم صبر 
بودم از اینهمه انتظار. قرارداد بستن پدرش طول کشید و شد یکسال و حاال من یه 

ساله... باالخره بعد از برگشتن پدرش ازدواجمون صورت ۳۴ساله بودم  و آریا ۹۶دختر 
یاسمن و من چقدر دوسش  گرفت و ما شدیم زن وشوهر... بهترین روزای عمرم بود

کردم ولی این خوشبختی عمرش داشتم و از اینکه عاشقش بودم احساس غرور می
خیلی کوتاه بود و من متوجه شدم که آریا دچار یه تومور مغزی خیلی وخیمه که چون 

دیر متوجه شده بودیم پیشرفت کرده بود و تمام جمجمه رو در خودش گرفته بود و 
د... خود آریا خبر نداشت یعنی نذاشتم که باخبر بشه و وقتی شد کاری کردیگه نمی

مادرش فهمید طاقت نیاورد و خیلی زود از بینمون رفت و کمر پدرش خم شده بود. 
خواست هم از داغ رفتن زنش و هم از مرگ پسرش که نزدیک بود. آریا مدام ازم می

 متر از چند ماه بعد، دیگهافتاد کشاد باشم و مثل گذشته رفتار کنم اما وقتی یادم می
ندارمش تمام غم دنیا روی دلم میومد و اشکام مدام از چشمام جاری بود و من واقعا 

شد که آریا شک کنه و خیال کنه که من تونستم کنترلشون کنم و همینا باعث مینمی
کرد دلداریم بده و پدرم دنبال راه درمان بود ولی ازش سیر شدم... مادرم سعی می

شد کردیم، به بهترین دکترا عکس های سرشو نشون دادیم و همه د. هرکاری میشنمی
 “جوابشون یکی بود "دیگه نمیشه کاری کرد"

 هق هق مهدیس دلمو آتیش میزد... خیلی سخت بود واقعا تحمل اینهمه درد. 
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 دستشو نوازش کردم که با دستمال اشکاشو پاک کرد: 
احت بود و تقریبا افسردگی گرفته بود و این کناره آریا از مرگ یهویی مادرش خیلی نار”-

کرد. تصمیم گرفتم از این اندوه درش بیارم و الاقل این گیریای منم بیشتر داغونش می
ماههای آخر عمرش رو بذارم یکم خوشی کنه... با پدرش درمیون گذاشتم و شروع کردم 

کامو توی تنهاییم به مهمونی گرفتن و مسافرت و مجالس شاد و خودمم غم ها و اش
ماه بعد یه روز که سرکار بود ازصبح ۴کردم که شادم. ریختم و جلوی آریا تظاهر میمی

دلشوره ی عجیبی گرفتم و نزدیکای ظهر وقتی تلفن زنگ خورد تمام تنم رعشه گرفت و 
انگار فهمیدم که اتفاق ناگواری افتاده و وقتی بهم گفتن آریا تموم کرده با اینکه منتظر 

دونستم میاد اما به شدت شوکه شدم و به معنای واقعی دیوانه ین روزی بودم و میچن
شدم از رفتنش... دیگه هیچی یادم نمیاد از مراسم تدفین و هفت و چهلم چون مثل 

شدم و حتی صدای ضجه ها وگریه های کسی یه دیوونه فقط دنبال مادرم کشیده می
کردم و دیگه هیچی... بعد چهلم هنوز میرو هم نمیشنیدم و مثل یه رباط فقط حرکت 

شد از که هنوز بود توی سکوت و شوکم مونده بودم و مادرم روز به روز ضعیف تر می
مریضی من و آخرم تاب نیاورد و اونم تنهام گذاشت و باز هم من توی شوک بودم و 
حتی رفتن عزیزترین شخص زندگیمم توی بی خبریم گذشت و بعد از اون پدرم منو 

یش یه روانپزشک برد و سعی کرد به زندگی برم گردونه که تا حدودی موفق بود ولی پ
مهدیس هیچ وقت دیگه بعد اون اتفاقات نخندید و شد یه مرده ی متحرک... مسیر 
زندگی من شده بود فاصله ی ویالی پدرم و قبر مادرم و آریا و مادر آریا... همینجوری 

گی هم به پیکر نیمه جونم وارد شد و پدرمم توی گذشت تا اینکه چهارمین ضربه ی زند 
یه تصادف تنهام گذاشت و این تلنگر منو از شک درآورد و یادم میاد یک روز کامل گریه 

کردم و جیغ زدم و آخر هم روی دست های پدر شوهرم از حال رفتم و یک هفته ی 
ین بود که کامل تحت مراقبت های ویژه توی بیمارستان بستری بودم و فقط آرزوم ا

بمیرم و از این دنیای بی رحم خالص بشم ولی انگار قرار نبود بمیرم و محکوم بودم به 
شد زندگیم هیچ رنگی نداشته باشه و من فقط تحمل اینهمه درد و غصه که باعث می

مثل مرده ی متحرک زندگیمو میگذروندم و دیگه هیچ انگیزه ای برای زندگی نداشتم 
خواستم گنا*ه کبیره و عذاب اون دنیا هم نصیبم رسیدم و نمیاما از خودکشی هم میت

 “بشه و نتونم حتی توی اون دنیا هم رنگ آرامش رو ببینم. 
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ریخت و منم وقتی دستمو روی صورتم مهدیس ساکت شد ولی اشکاش بی وقفه می
گذاشتم متوجه شدم که گریه کردم و چقدر دلم برای مهدیس سوخت و الاقل من اگر 

 دم فقط پدر و مادرمو ازدست داده بودم اما مهدیس... تنها بو
 قهوه شو خورد: 

خیلی سبک شدم یاسمن... این دومین بار بود که این قصه ی دردناک رو مرور ”-
 “میکنم. یکبار برای روانپزشکم و االنم برای تو. ببخش که با حرفام ناراحتت کردم. 

نه عزیزم این چه حرفیه... میدونم خیلی سختی کشیدی. شاید کلمه ی خیلی برای ”-
تونی به توصیف رنج کشیدنات ناچیز باشه ولی مهم اینه که هنوز خدا رو داری و می

 “اون تکیه کنی که میدونی هیچ وقت تنهات نمیذاره. 
ا به شدت ناراحت راستش بعد از اون همه حادثه ی تلخ که برام اتفاق افتاد از خد”-

بودم جوری که حتی باهاش قهرکردم اما وقتی مادرم به خوابم اومد و ازم خواست نماز 
بخونم فهمیدم که این قهرم با خدام احمقانه بود و روح مادرم درعذابه و شروع کردم به 

نمازخوندن و الحق آرامش که خیلی وقت بود تنهام گذاشته بود توی قلبم به وجود 
یه جورایی انگار صبور شدم و خدا بهم صبر داد تا بتونم با این مصیبت های اومد و من 

 “سخت کنار بیام. 
آره کار خیلی خوبی کردی... خدا همیشه کنارته اینو مطمئن باش و از امروز هم ”-

 “تونی روی من حساب کنی به عنوان یه خواهر... امیدوارم الیق اعتمادت باشم. می
 “به مهربونی تو داشته باشم یاسمن. از خدامه که خواهری ”-

 دستمو نرم نوازش کرد که بانگاهی به ساعتم از جام بلند شدم و گفتم: 
 “وای دیر شد... من دیگه باید برم مهدیس جان. ”-

 ایستاد و لبخند کمرنگی زد: 
 ”مرسی که به حرفام گوش دادی...”-

 بعد کارتی رو به سمتم گرفت: 
 “ینم شماره تماسمه خوشحال میشم بیای پیشم. این آدرس ویالی منه و ا”-

 کارت رو گرفتم و توی آغوشش فرو رفتم: 
 “حتما عزیزم... باعث خوشحالیمه که بتونم بهت سر بزنم. ”-

شب ضربه زد نگاه ۱۲باهم خداحافظی کردیم و من با استرس به ساعت که روی عدد
ه از ایلنت بود و تماسایی ککردم و سریع سوار ماشینم شدم و با دیدن گوشیم که روی س
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فرهاد و دیبا داشتم استرسم بیشتر شد و پامو روی پدال فشردم و وقت نکردم پیامای 
 دیبا و فرهاد رو باز کنم و گوشیو پرت کردم توی کیفم. 

ماشینمو توی باغ پارک کردم و با دلهره به ویال که توی سکوت و خاموشی فرو رفته بود 
 ن فرهاد... خونه بود. نگاه کردم و بعد به ماشی

از پله های ورودی باال رفتم و با باز کردن در از بوی سیگار به سرفه افتادم و با وحشت 
به فرهاد که روی مبل نشسته بود و سیگار بین انگشتاش بود نگاه کردم... فرهاد که 

 سیگاری نبود! 
ه سرجاش ازجاش بلند شد که با وحشت به چشمای قرمزش نگاه کردم و عقب رفتم ک

 ایستاد و با فریادی که زد تمام تنم لرزید: 
 ”تا االن کدوم گوری بودی؟”-

 شد وشد و مثل پتک محکم توی سرم کوبیده میصداش توی سکوت سالن اکو می
تونستم حرف بزنم که جلو اومد وگردنمو کرد... از شدت ترس نمیوحشتمو بیشتر می

 ستون فقراتم شکست: گرفت و محکم به دیوار کوبید که حس کردم 
 “دارم میگم کدوم گوری بودی المصب؟ جواب منو بده. ”-

 اشکام به شدت راه افتاد و من میون هق هقم بالکنت گفتم: 
 “به... شت... زه... را... بودم. ”-

 پوزخند عصبیش و فشار دستاش رنگمو پروند و به سختی گفتم: 
 “دارم... خفه میشم... فرهاد. ”-

و باکشیدن بازوم شالم ازروی سرم افتاد... روی مبل کوبیدم وخم شد  گردنمو ول کرد
 روم: 

کردی؟ به من بهشت زهرا بودی آره؟ تا این وقت شب توی قبرستون چه غلطی می”-
دروغ میگی دیگه آره؟ بهت گفته بودم با آبروی من بازی نکنی گفته بودم حتی اگر 

بزنی حاال کارت به جایی رسیده اجباری هستیم حق نداری حتی با غریبه ها حرف 
 ”گوشی منو جواب نمیدی ومیری دنبال هر*زه گریات؟

لرزوند... من هر*زه نبودم... صداهای فریادش و هرم داغ نفساش بدنمو به شدت می
 من فقط داشتم به درد ودل های یه دختر تنها گوش میدادم همین. 

و جلو آورد و من با وحشت کرد انگار... کنارم نشست و دستاشسکوتم جری ترش می
 بهش نگاه کردم که پوزخند زد: 
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چیه؟ چرا میترسی؟ من شوهرتممممم از مردای غریبه که غریبه تر نیستم لعنتی چرا ”-
 ”میترسی پس؟

شد نتونم حرف بزنم... اخماش درهم تونستم کنترل کنم و همین باعث میاشکامو نمی
 شد که چسبیدم به مبل و با زمزمه ی خفه ای گفتم: نزدیکم میبود و 

 ”فرهاد... توروخدا...”-
 کرد و داد زد:  خنده ی عصبی

تو خدا رو میشناسی عوضی؟ آره؟ بگو کجا بودی یاس تا تمام دندوناتو توی دهنت ”-
 ”خورد نکردم. بگو تا این موقع شب کدوم جهنمی بودی؟

 ”.. گوشیمم... سایلنت بود... نشنیدم به خدا...گفتم... که بهشت... زهرا.”-
خم شد و دستاشو به سمت مانتوم آورد و تو یه حرکت از وسط پاره اش کرد و صدای 

 کنده شدن دکمه ها رو میشنیدم و بعدش افتادن مانتوم. 
تاپ دوبندی که زیرمانتو تنم بود نمایان شد و من میون وحشتم خجالتم میکشیدم از 

 کردم فکر بد نکنه. دی تاپ و خدا خدا میباز بودن زیا
بازومو گرفت و خم شد سمتم. تمام گردنمو و بدنمو از نظر گذروند ولی با اخم و 

چشمایی که حاال روبه قرمزی بود... وقتی کامل نگاه کرد بلندشد و بازومو کشید و زل 
 زد توی چشمام: 

 ”کجا بودی یاس؟”-
 میداد تا براش توضیح بدم...  حاال آرومتر شده بود و این بهم جرئت

د کررفتم بهشت زهرا. اونجا یه دختری رو دیدم که روی یه قبر افتاده بود و گریه می”-
دلم براش سوخت توی اون سرما خواستم کمکش کنم که ازم خواست به دردودالش 
گوش بدم و منم قبول کردم رفتیم کافی شاپ و با هم مشغول حرف شدیم که به کل 

وشیمو از یاد بردم چون داستان زندگیش خیلی غمگین بود برام. بعد از ساعت و گ
 “تموم شدن حرفاش متوجه ساعت شدم و متوجه ی سایلنت بودن گوشیم. 

با هق هق تمام اینا رو گفتم و بعد کارت رو از روی زمین که ازجیب مانتوم دراومده بود 
 برداشتم و گرفتم سمتش: 

 “اینم... نشونه... اش. ”-
نفس نفس میزد و رد پشیمونی توی نگاهش بود ولی هنوز هم عصبی بود... کارت رو 

گرفت و نگاه کرد و بعد روی میز گذاشت. خواستم برم که جلوم ایستاد و چونه مو 
 گرفت و من با دلی که شکسته بود زل زدم تو چشماش : 
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 “من هر*زه نیستم فرهاد. ”-
 یدم: انگشتش روی لبم نشست و زمزمه اش رو شن

 “هیس... هیچی نگو یاس. ”-
اشکام که ریخت میون بازوهای مردونه اش فرو رفتم و هق هقم بلندشد و دستاش 

نوازش گونه روی کمرم درحرکت بود و من مثل یه بچه میون بازوهاش فرورفته بودم و 
 توی آغوشش بودم و توی دلم گفتم: 

 "من این آغو ش رو باهیچ آغوشی عوض نمیکنم فرهاد"
وازشاش باالخره آرومم کرد و آروم خودمو عقب کشیدم که دستاشو دو طرف صورتم ن

 گذاشت و آروم گفت: 
 ”دیگه هیچ وقت این کار رو تکرار نکن خب؟”-

 لحنش مالیم بود و منو آروم کرد: 
 ”باشه...”-

لبخند محوی زد و بهم خیره شد که گونه هام از شدت شرم قرمز شد و لباش روی گونه 
 و بوسه ی نرمی روش گذاشت که گفتم:  ام نشست

 ”تو هم دیگه سیگار نکش...”-
به چشمام نگاه کرد و با لبخند مالیمی سرشو به معنای "باشه" تکون داد و بعد ازم 

 فاصله گرفت : 
 ”شب بخیر...”-

 و بعد از جلوی دیده هام ناپدید شد و صدای دراتاقش رو به وضوح شنیدم. 
*** 

 “خسته نباشی عزیزم. ”-
 لبخند گرم دیبا بهم آرامش داد. با هم توی سالن نشستیم که گفتم: 

 ”کاراتو کردی؟”-
 ”آره فقط مونده لباس عروس... امروز عصر کاری نداری بریم باهم خرید؟”-
 “نه عزیزم میام دنبالت. ”-
 “باشه میخوام مامان و مهرنازم بیارم باالخره اونام آرزو دارن. ”-

 سری تکون دادم که به آشپزخونه رفت و پرسید: 
 ”شربت؟ چایی؟ قهوه؟”-
 “چایی. مرسی. ”-
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 با برگشتنش سینی چایی رو روی میز گذاشت که گفتم: 
 “باید یه چیزیو برات تعریف کنم. ”-

 دیبا کنجکاو نگاهم کرد: 
 ”چی شده؟”-

هم دعوامون با تمام ماجرای دیروز و آشناییم با مهدیس رو براش گفتم و در آخر 
 فرهاد. 

 بعد از اتمام صحبتام گفت: 
 “دلم برای مهدیس خیلی میسوزه. دوست دارم ببینمش. ”-
تونی برای عروسیت دعوتش کنی. به نظر من کارتشو بهم داده اگر دوست داری می”-

که دختر خیلی خوبیه فقط قلبش بدجور شکسته و ضربه های دردناکی از زندگی 
 “بشه یکم روحیه اشو عوض کنیم.  خورده. میخوام اگر

 دیبا لبخند زد: 
باشه به کارت دعوتا اسم اون رو هم اضافه میکنم. شب بیا بعد خرید بریم پیشش و ”-

 “کارت رو هم ببریم. 
 “عالیه. ”-
 “روز مونده به روز عروسیمون. ۳فقط ”-
 ”مسافرت میرید؟”-
 “میگه تا االن نرفته.  آره شمال قراره بریم... مهرناز خیلی میخواد ببینه”-
 ”بچه اش چیه؟”-
 ”هنوز مشخص نیست. تو و فرهاد میرید آمریکا؟”-

 با انزجار سرمو به معنای مثبت تکون دادم و اضافه کردم: 
 “من که اصالً دلم نمیخواد برم ولی خب چاره ای نیست. ”-
 “شاید این مسافرت بهت بفهمونه بین فرهاد و آرالیا چی بوده. ”-
 “آره خب شاید. ”-

بعد از کمی گپ زدن، از دیبا خداحافظی کردم و برگشتم خونه. فرهاد که نبود و خودم 
باید تنهایی ناهار میخوردم. کمی برنج و خورشت کشیدم و مشغول خوردن شدم و 
بعد چون خوابم نمیومد شروع کردم تمیز کاری و بعدم یه نیم ساعت تلویزیون نگاه 

 کردم. 
 (عصر. 03: 4حاضر شدم و نگاهم به سمت ساعت کشیده شد)بعد از دوش 
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جلوی ویالی دیبا توقف کردم و دوتا بوق زدم که انگار پشت در بودن چون سریع در باز 
شد و دیبا در حالیکه زیر بازوی مهتاب خانوم رو گرفته بود ازش خارج شدن و پشت 

 سرشون مهرناز. 
رب قاطی شده بود چون جینش رنگ نگاهی به سر و وضعش کردم. یکم با فرهنگ غ

قرمز جیغ داشت و شنلش سفید خیلی کوتاه و یه شال قرمزم روی سرش انداخته بود 
و شکمش که کمی جلو اومده بود زیر شنل پنهان شده بود آرایشش ولی نامحسوس و 

 مالیم بود. 
سرمو چرخوندم و ضبط رو روشن کردم و آهنگ مالیمی گذاشتم. به مهتاب خانوم 

م گرمی دادم و با دیبا و مهرناز دست دادیم و من حرکت کردم و رو به دیبا که جلو سال
 کنارم نشسته بود گفتم: 

 ”کارت رو برداشتی؟”-
 “آره خیالت راحت. ”-

کرد کاراش عالیه و دیبا بهم گفت برم اونجا و مهرناز مزونی رو میشناخت که ادعا می
صدای آهنگ سکوتمونو میشکست. با من باشه ای گفتم و تا رسیدن به مقصد فقط 

رسیدن به مزون، سه تاشون زودتر داخل شدن و من از موبایلم برای فرهاد پیغام 
 فرستادم: 

"سالم... من با دیبا و مهتاب خانوم و مهرناز رفتم خرید برای دیبا، اومدی خونه غذا تو 
 یخچاله گرم کن و بخور. "

ا مهرناز بود و الحق مزون خیلی خوبی بود ارسال که کردم سریع وارد مزون شدم. حق ب
و کارای جذابی هم داشت و توی همون مزون دیبا یه لباس پسندید و مهتاب خانومم 

سلیقه شو تائید کرد و وقتی پرو کرد واقعا خوشگل شده بود و با دیدن لبخند من 
 هخوشحال گفت که همونو برمیداره و خانوم فروشنده براش توی جعبه گذاشت و من ب

یاد روز خرید لباس عروس خودم افتادم و هنوزم از وقاحت فروشنده خجالت 
 میکشیدم. 

خریدا رو توی صندوق گذاشتیم و راه افتادیم سمت آدرس مهدیس که مهتاب خانوم 
 گفت: 

 “دخترم سرراه وایسا من گل و شیرینی بخرم زشته دست خالی بریم خونه اش. ”-
 م و دیبا رفت خرید که مهرناز گفت: لبخندی بهش زدم و بین راه ایستاد
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یاسی جان منو سر همین چهار راه پیاده کن دانیال میاد دنبالم خسته ام میخوام برم ”-
 “ویال. 

 مهتاب خانوم: 
 “چیزی شده؟ حالت خوب نیست ببریمت دکتر. ”-

 مهرناز لبخند محوی به مهتاب خانوم زد: 
 “نه خوبم مادرجون فقط خسته ام. ”-

چیزی نگفت و با برگشتن دیبا، سر چهار راه پیاده اش کردم و ایستادیم تا دیگه کسی 
 دانیال بیاد و وقتی بردش مجدد راه افتادم. 

دقایقی بعد توی شمالی ترین قسمت تهران جلوی ویالی زیبا و بانمای عالی ایستادم و 
 با خوندن پالک گفتم: 

 “خودشه. ”-
وت رو زدم. دیبا آیفون رو زد که دقایقی بعد دیبا و مهتاب خانوم پیاده شدن و من ریم
 صدای ظریف مهدیس توی گوشم پیچید: 

 “بفرمایید. ”-
 دیبا بهم اشاره کرد و من جلوی آیفون رفتم: 

 “مهدیس جان یاسمنم. ”-
 “وای خوش اومدی عزیزم بیاین باال. ”-

با صدای تیکی باز شد و من زودتر رفتم داخل. باغ خیلی چشمگیری داشت که مثل در 
باغ ما زیاد بزرگ نبود. جلوی ورودی ایستاده بود و برام دست تکون میداد. لبخند 

 گرمی بهش زدم و هرسه با رسیدن بهش بغلش کردیم که گفت: 
 “دونستم همراه داری... خیلی خوش اومدید زحمت کشیدین. نمی”-

 مهتاب خانوم گل و دیبا شیرینی رو بهش دادن که با شرمندگی گفت: 
 “قربون قدمتون به خدا راضی به زحمت نبودم. ”-

 مهتاب خانوم با گشاده رویی لبخند زد: 
 “این چه حرفیه؟ اصال قابل نداره. ”-

بعد از این تعارفات معمول وارد شدیم و توی سالن نشستیم و مهدیس به آشپزخونه 
تمام اجناس و کلیه سالن و لوازم به رنگ سبز مالیم بود و حتی آشپزخونه و کاغذ رفت. 

 دیواری ها که ناخوداگاه به آدم آرامش میداد... 
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مهدیس با سینی شربت و شیرینی بهمون پیوست و بعد از پذیرایی روبه رومون 
 نشست: 

 “خیلی خوشحالم که اومدید اینجا. ”-
 لبخندی بهش زدم: 

... بذارمعرفی کنم این دختر دیباس همونکه بهت گفتم بهترین دوست و لطف داری”-
 “مثل خواهرمه. 

 دیبا بهم لبخند بامحبتی زد و من دستمو به سمت مهتاب خانوم گرفتم: 
ایشونم مادر دیبا و البته مادر منه که صداش میکنم مهتاب جون. خیلی دوسش ”-

 “دارم. 
 مهدیس با لبخند سری تکون داد و گفت: 

 “منم مهدیسم خیلی خوشبختم. ”-
 مهتاب خانوم گفت: 

 “از دیبا یه چیزایی راجع بهت فهمیدم... خیلی سختی کشیدی انگار. ”-
با این جمله ی مهتاب خانوم گرد غم رو پاشیدن توی چشمای مهدیس و بغض دوباره 

 مهمون گلوش شد: 
شاید کلمه ی )سختی(برای اینهمه مصیبتی که به سر من اومده واقعا توصیف کمی ”-

م تونباشه مهتاب جون اما بازم با تمام اینا دارم تحمل میکنم چون چاره ای ندارم و نمی
 “توی سرنوشت و خواست خدا دخالت کنم. 

 مهتاب خانوم با تاسف نگاهش کرد: 
رمو از دست دادم واقعا تا مرز جنون رفتم اما میدونم چی میگی... من که فقط شوه”-

محبتای دخترای عزیزم دیبا و یاسی از این فالکت نجاتم داد و منو باز به زندگی امیدوار 
نفر رو از ۴کرد تو که دیگه پدرومادرتم ازدست دادی. یعنی میشه گفت توی یکسال 

دیس جان خدا دست دادی و این خیلی سخته برای یه دختر جوونی مثل تو. اما مه
تونه مرگ عزیزشو تحمل اگر داغ میده همراهش صبرم به آدم میده وگرنه که کی می

تونی تا ابد تنها بمونی چون کنه... تو هم هنوز جوونی عزیزم حق زندگی داری و نمی
این تنهایی بیشتر بهت فشار میاره و باعث میشه مدام توی فکر و خیال غرق بشی. 

ن که خودمو حبس کرده بودم توی ویال مدام افکار مختلف مثل من که توی اون زما
گرفت ولی با ایده هجوم میاورد توی سرم و جلوی فراموشی یا کم شدن غمم رو می
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ستم که دونهای دخترم دیبا  تقریبا تونستم با این غم کنار بیام و شایدم به قول تو می
 “چاره ای جز تحمل ندارم. 

 خانوم گوش میداد و در آخر گفت:  مهدیس به دقت به حرفای مهتاب
مهتاب جون باورتون نمیشه که مرگ پدر و مادرم کمتر از مرگ آریا روم اثرگذاشت... ”-

شد و حتی خودشم خبر اگر پدر و مادرم یهویی رفتن آریا جلوی چشمام ذره ذره آب می
 یفتمنداشت که قراره بمیره و این منو عذاب میداد. وقتی یاد محبتاش و خاطراتش م
آتیش میگیرم و زندگی برام بی معنی میشه وگرنه که من خیلی دلم میخواد اون 

 “حادثه های تلخ رو فراموش کنم. 
 ”نمیخوای ازدواج کنی؟“مهتاب خانوم : 

چشمای من و دیبا گرد شد و با حیرت زل زدیم به مهتاب خانوم ولی مهدیس لبخند 
 تلخی زد وگفت: 

نوز آمادگی پذیرفتن یه زندگی رو ندارم چون زندگی و هنوز نه مهتاب جون... من ه”-
تونم جز اون آینده ی خودم روی هواست و هنوز عشق آریا توی قلبم شعله وره و نمی

به مرد دیگه ای فکر کنم و بعدشم من یه بیوه ام کی حاضر میشه با من ازدواج کنه و 
 “تونم اعتماد کنم. منم نمی

 گفت:  مهتاب خانوم با اعتماد به نفس
من خودم یه شخص قابل اعتماد و خوب سراغ دارم که زنش سرطان داشته و فوت ”-

کرد دیگه زندگی معنا نداره و رنگ باخته ولی من سالشه. اونم مثل تو فکر می۳۹شده و
از اشتباه درش آوردم و بهش مهلت دادم فکر کنه. به تو هم مهلت میدم ولی دخترم 

مرت تنها بمونی خیلی زود غصه و مشکالت از پا درت ببین تو جوونی بخوای تا آخرع
میاره و مطمئنم اون مرحوم شوهرتم راضی نیست زن جوونی مثل تو توی این جامعه 

تا ابد تنها بمونه. تو نیاز به یه همدم داری تا بتونه مرحم زخمای روزگار روی قلبت 
 “ رسونه. باشه. تنهایی آدمو به جنون می

مهتاب خانوم تماما درست بود و مهدیس به فکر فرو رفته بود... من و دیبا حرفای 
 شربتامونو خوردیم و من گفتم: 

 ”بهتر نیست بریم؟”-
 “آره مهرادم چندبار به من زنگ زده کارم داره. “دیبا: 

 هر سه بلند شدیم که مهدیس گفت: 
 “هنوز سرشبه میموندین حاال. ”-
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 گفتم: 
 “بار دیگه مزاحمت میشیم.  ممنونم عزیز دلم یه”-
 “این چه حرفیه مراحمید... به خدا خوشحالم میکنید که بیاید. ”-

 مهتاب خانوم دستشو روی شونه ی مهدیس گذاشت: 
به حرفام خوب فکر کن عزیزم ولی من هیچ اجباری برای قبولش روت نمیذارم اما دلم ”-

 “میخواد به فکر خودتم باشی. 
ه به فکر منید و خوشحالم که با آدمای مهربونی مثل شما ازتون ممنونم ک“مهدیس: 

 “آشنا شدم و این رو مدیون یاسمنم... چشم به پیشنهادتون حتما فکر میکنم. 
 مهتاب خانوم لبخندی زد که دیبا کارت دعوت رو به مهدیس داد: 

 “روز دیگه جشن عروسیمه خوشحالم میکنی اگر افتخار بدی و بیای. ۳عزیزم ”-
 ا خوشحالی کارت رو گرفت: مهدیس ب

 “وااای دلم لک زده بود واسه یه عروسی... چشم گلم حتما میام. ”-
گونه اشو بوسیدم و بعد از خداحافظی از ویالش بیرون اومدیم و من نشستم پشت 

 رل. 
شد ولی من هنوز نه چیزی فردا روز جشن عروسی دیبا بود و امشبم سال تحویل می

ه ی خرید رفتن رو داشتم... نمیدونم چی شده بود که اصال خریده بودم نه حتی حوصل
انگار شوقی برای سال جدید نداشتم. شایدم میدونم و میخوام به خودم تحمیل کنم که 

خواست بریم آمریکا چون از واکنش و نمیدونم.... خب درست بود و من دلم نمی
 قط به خاطر آبروم جلوی مردمرفتارای آرالیا میترسیدم. قبال اگر آرالیا با فرهاد رقصید ف

واکنش نشون دادم وگرنه فرهاد واسم معنی نداشت که بخوام حسادت کنم ولی حاال 
بینم که اصال دلم نمیخواد حتی باآرالیا حرف بزنه چه که از احساسم مطمئن شدم می

 برسه به رقص! 
اون خواست جز خودم کسی مالک فرهاد حاال وارد قلب من شده بود و من دلم نمی

 باشه و این حق من بود چون من همسرش بودم و آرالیا در حال حاضر یه غریبه... 
شاید توی گذشته شون اتفاقاتی افتاده اما مهم برای من االنه که من شرعًا و قانونا 

 همسر فرهادم و اسممون توی شناسنامه ی هم. 
سل و افسرده یه ولی با تمام اینا دلم به رفتن راضی نبود و همین باعث شده بود ک

 گوشه کز کنم. 
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روی تختم خوابیدم و به اینهمه اتفاقی که توی این مدت پشت سرهم افتاده بود فکر 
 کردم که بعد از مدتی تقه ی در منو به خودم آورد: 

 ”بله؟”-
 دراتاق باز شد و قامت فرهاد نمایان... صاف نشستم : 

 ”چیزی شده؟”-
 ”نی؟چرا بلند نمیشی سفره هفت سین بچی”-

 باکالفگی گفتم: 
 “حال ندارم. ”-

 اخماش درهم رفت و کمی اومد جلوتر: 
 “یعنی چی؟ بلندشو ببینم. ”-

بازومو گرفت و مجبورم کرد رو به روش بایستم و زل بزنم توی چشماش. نفس عمیقی 
 کشیدم که گفت: 

 ”چی شده یاس؟ از چی رنج میبری؟”-
 خواستم بدونه به هیچ عنوان: نمی

 “هیچی... من فقط یکم کم حوصله شدم همین. ”-
 موشکافانه نگاهم کرد که به ناچار لبخندی زدم. 

 رفت گفت: همونطور که به سمت در اتاق می
 “توی ماشین منتظرتم... حاضرشو میریم خرید. ”-

 سپس زود از اتاق خارج شد و من با خستگی به سمت کمد رفتم تا حاضر بشم. 
*** 

نار هم قدم میزدیم و من بی حوصله وسایل سفره هفت سین رو توی پاساژا درک
میخریدم و بعدم کمی دیگه خرید کردیم و رفتیم سمت ماشین. نشستم و فرهاد بعد از 

 قرار دادن خریدها توی صندوق عقب کنارم جای گرفت که آروم گفتم: 
 ”میشه بریم آپارتمانم؟”-

 لحظه ای نگاهم کرد و اخماش کمی درهم رفت: 
 “نه. ”-

 با التماس گفتم: 
 “لطفا... ازت خواهش میکنم. ”-

 سخت بود برام ازش خواهش کنم ولی به آرامش آپارتمانم خیلی نیاز داشتم. 
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 “باشه. ”-
باخوشحالی لبخند زدم که بین راه توقف کرد و من با دیدن آکواریوم ماهی ها با ذوق 

 تخاب کردم و به فرهاد گفتم: پیاده شدم و به سمتشون رفتم و دوتا از خوشگالشو ان
 “این دوتا رو بخریم. ”-

فرهاد که تعجب کرده بود از فروشنده خواست همون دوتا رو برامون بذاره و من یه 
 تنگ کوچولو هم انتخاب کردم و بعد از خریدش دوباره سوار ماشین شدیم که گفت: 

 ”چی باعث شده با دیدن این ماهیا اینجوری ذوق کنی؟”-
 محزونی گفتم:  با لبخند

مادرم خیلی ماهی دوست داشت به حدی که کنار سالن ویال یه آکواریوم بزرگ با ”-
کرد و همین باعث شد که بادیدن نوع ماهی ریزو درشت نگه داری می۱۲۲بیش از

 “ماهی ها ذوق زده بشم. 
 کردم: سنگینی نگاهشو حس می

 ”عمو رو بیشتر دوست داشتی یا زن عمو؟”-
شدم چون ه یک اندازه. من واقعا هیچ وقت فرقی بینشون قائل نمیهردو رو ب”-

کردن که من خوشبخت باشم و خوشبخت زندگی کنم. برای هرکدوم تالششونو می
همینم وقتی گفتی پدرم اون وصیت رو به عمو کرده خیلی متعجب شدم چون پدر 

ه نم مطلع بشحتی بدون خواسته ی من برام وسیله ای نمیخرید تا وقتی از راضی بود
 “ولی اون وصیت که در مورد بزرگترین تصمیم زندگیم بود کمی غیر معقوالنه بود. 

کرد و منم دیگه ساکت شدم و به ماهیا که توی تنگ وول فرهاد بی حرف رانندگی می
میخوردن نگاه کردم که دوباره ایستاد و من دیدم که رفت توی پیتزا فروشی و دقایقی 

 دوتا نوشابه نشست تو ماشین و حرکت کرد.  بعد با دوتا پیتزا و
بارسیدن به آپارتمانم تنگ رو روی اپن گذاشتم و بالبخند نفس عمیقی کشیدم و به 
اتاقم رفتم و بعد از یک دوش کوتاه تاپ پوشیده ای رو به همراه دامن کوتاه سفیدم 

کردم و موهامو مدل پر سشوار زدم و ساده رها کردم دورم... نوارای برداشتم و تنم 
کرد و همچنین سنجاق دوزی رو تاپم، مشکی که دور دامنم بود زیباییشو دوچندان می

 بعد از پوشیدن صندلم وارد هال شدم که بادیدنم ازجاش بلند شد : 
 “باید سفره رو بچینیم. ”-

 با هم مشغول چیدن سفره شدیم.  لبخند محوی زدم و سرمو تکون دادم و
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خیلی برام جالب بود که با اینکه اینهمه سال توی غرب زندگی کرده کامال به رسومات 
ایران وارده. بعد از چیدنش به آشپزخونه رفتم و میز رو چیدم و صداش کردم تا شام 

 بخوریم. 
اعت کرد تا نیم سبعد از شام دوتایی روبه روی هم کنار سفره نشستیم و تلویزیون اعالم 

دیگه سال تحویل میشه... قرآن رو به دست گرفتم و مشغول خوندن شدم تا آرامش 
وجودمو دو چندان کنم که سنگینی نگاهشو حس کردم ولی هرجوری بود چشمامو 

 روی خطوط حفظ کردم و بعد قرآن رو بستم و آرزومو زیرلب زمزمه کردم: 
رم فرهاد رو وارد قلبم کردی وکاری کردی "خدای مهربون من... تو خودت بدون اختیا

من عاشقش بشم و حاال ازت میخوام توی قلبم حفظش کنی و اونو فقط و فقط برای 
 من و توی تقدیر من قرارش بدی و نذاری که دلم دوباره بشکنه... آمین"

درهمین موقع صدای توپ تحویل سال و نوای گوشنواز )یامقلب القلوب واالبصار... (به 
رسید و من چشمامو با لبخند باز کردم که نگاهم تو چشمای خاکستریش قفل گوشم 

 شد و پیش دستی کردم: 
 “سال جدید مبارک... امیدوارم سال خوبی داشته باشی. ”-

 لبخند محوی نشست روی لبش: 
 “همچنین... مرسی. ”-

و بعد  مجعبه ی شیرینی رو باز کردم و هرکدوم یکی برداشتیم تا با شربت پرتقال بخوری
از اون موبایلمو آوردم و چند تا عکس از سفره گرفتم و چند تا هم تکی از فرهاد که سر 

شد دوتایی باهم بگیریم و این سفره نشسته بود و بعد اون از من گرفت ولی نمی
 خیلی بد بود اما خب چاره ای نبود... 

 و گفت: فرهاد موبایلمو روی مبل انداخت و بازومو گرفت و برد سمت پیانو 
 “روبه روم وایسا. ”-

خودش نشست پشت پیانو و من با تمام عشقم روبه روش ایستادم و زل زدم به 
دستای مردونه اش که روی کالویه ها به حرکت دراومد و لحظاتی بعد صداش مثل 

 الالیی توی گوشم و سکوت آپارتمانم پیچید: 
 ساله من با تو داره شروع میشه لحظه هام کنار تو میگذرنو

 این چقدر خوبه که هستی پیشه من بودنت کنار من آرامشه
 با تو امسال حسه خوبی دارم با تو زندگیه من آرومه

 چقدر از بودنه تو خوشحالم تو به من عشقو عیدی دادی
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 سفره ی هفت سینمو کنار تو میچینم لحظه ی تحویله سال کنار تو میشینم
 کنار تو آرومم چقدر این ساله جدید بینممونو پیشه هم میتویه آیینه خود

 حاله من خوبه و من این حالو بهت مدیونم و قدر تو رو میدونم همیشه پیشمی
 

 میشم از خدا میخوام که تو باشی پیشم نذار تنهام که دیوونه
 تو نباشی ثانیه نمیگذره نمیدونی که بهم چی میگذره

 سفره ی هفت سینمو کنار تو میچینم شینملحظه ی تحویله سال کنار تو می
 کنار تو آرومم این ساله جدید چقدر بینمتویه آیینه خودمونو پیشه هم می

 حاله من خوبه و من این حالو بهت مدیونم و قدر تو رو میدونم همیشه پیشمی
 ) افشین آذری تحویل سال(

بی اختیار از چشمام سرازیر بود و لبخند محو روی لبام... چقدر سخته بین گریه اشکام 
 هات مجبور باشی لبخند بزنی. 

بعد از اتمام آهنگش کف زدم براش که نگاهش توی چشمای گریانم قفل شد و 
 اخماش درهم شد. 

 جلوم ایستاد و بازوهامو گرفت: 
 ”گریه ات واسه چیه؟”-

 با هق هق گفتم: 
 “گم فرهاد... دلتنگ مادر و پدرم. دلتن”-

 کشیدم توی آغوشش و من چقدر نیاز داشتم به این گرما و به این محبتش. 
 دقایقی بعد که آروم تر شدم خودمو کنار کشیدم: 

 “ممنون. ”-
بعدم خودمو توی سرویس انداختم و دست و صورتمو شستم که با بیرون اومدنم 

 گفت: 
 ”؟اینجا بخوابیم یا بریم ویال”-

اینجا؟ خب اینجا خوب بود ولی مشکلش این بود که فقط توی اتاق خوابم تخت 
 خواب بود و من سرویس خواب دیگه ای نداشتم... 

 “اوووم نمیدونم... هرجور خودت میخوای. ”-
 کتشو درآورد : 

 “همین جا میمونیم. ”-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پیانو

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 4 5 

 

 ابروهام باال پرید و جلوتر رفتم: 
 “دیگه ای نداره.  آخه اینجا جز اتاق خوابم سرویس”-

 تک ابروشو باال داد: 
 ”خب مگه سرویس اتاقت دو خوابه نیست؟”-
 “چرا هست. ”-

 رفت گفت: در حالیکه به سمت اتاقم می
 “خب پس مشکلی نیست. ”-

مات به رفتنش نگاه کردم و بعد شونه مو باال انداختم و به آشپزخونه رفتم. لیوان آبی 
خواب رفتم که دیدم خوابیده روی تخت و ساعدشو  ریختم و بعد از خوردنش به اتاق

 مثل همیشه گذاشته روی چشماش. 
دامنمو با شلوار راحتی مشکیم عوض کردم و موهامم بستم تا توی چشمم نره و بعد به 

 سمت تخت رفتم و آروم دراز کشیدم و خیلی زود خوابم برد. 
*** 

ی خودم مچاله شده کردم و تونیمه های شب بود که به شدت احساس سرما می
 بودم... بلندشدم که دیدم فرهاد پتو رو روی خودش کشیده و پشت به من خوابه. 

نفره بزرگ که ۹تونستم توی اون سرما بخوابم و بدتر اینکه جز اون پتوی نمی
 مخصوص تخت بود پتوی دیگه ای نداشتم چون بهش احتیاجی نداشتم. 

و فرهاد به پشت خوابید و با دیدن من  دونستم چیکار کنم که تخت تکونی خوردنمی
 چشماشو باز کرد: 

 ”چی شده؟”-
 خجالت میکشیدم بگم ولی واقعا سردم بود: 

 ”سردم شد ازخواب پریدم...”-
 سرمو به زیر انداختم که بازوم کشیده شد و تقریبا افتادم تو بغلش... 

دوختم تو چشماش که پتو رو روم کشید و حاال سرمن روی بازوش بود و چشمامو 
 دستش حلقه دور کمرم و چشماش گره خورده بود توی چشمام: 

 ” حاال گرم شدی؟!”-
 لبخند قشنگی روی لبم نشست: 

 “آره ممنون. ”-
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انگشتشو به حالت نوازش کشید روی گونه ام و چشمای من از فرط عشق و خواستن 
 میون بازوهای گرمش و آغوشش خیلی زود خوابم برد... بسته شد و 

*** 
کرد. تکونی خوردم و چشمامو باز کردم که آفتاب روی صورتم افتاده بود و اذیتم می

 دیدم کنارم خالیه. 
با رفتن توی هال صدای دوش حموم رو شنیدم و لبخند گرمی زدم... یاد دیشب و 

 کرد. آغوشش بهم انرژی میداد و عشقمو مضاعف می
سرحال مشغول تهیه صبحانه شدم تا بیاد و بخوریم... اندکی بعد از حموم بیرون اومد 

 و من با دیدن ربدوشامبرم تو تنش با چشمایی که از حدقه بیرون زده بود گفتم: 
 ”چرا اینو پوشیدی؟”-

 بی تفاوت گفت: 
 “چون لباسای خودم کثیف بود و لباس دیگه ای هم اینجا نداشتم. ”-

اینکه هنوزم متعجب بودم ولی از اینکه حوله ی منو تن کرده احساس خوبی بهم با 
 دست داد و لبخند دوباره مهمون لبام شد: 

 “بیا صبحانه. ”-
 روبه روم نشست و گفت: 

 ”همراه دیبا میری آرایشگاه؟”-
نه آرایشگاهی که براش وقت گرفتن یه همراه بیشتر قبول نمیکنه مینا هم خیلی ”-

 “ت بره منم گفتم برید من میرم جایی دیگه. خواسمی
 ”چی میخوای تنت کنی؟”-
یه کت و دامن پسته ای رنگ دارم توی کمدم که دیبا همراه لوازم عروسی گرفته ”-

 “همونو میپوشم. 
 ”آرایشگاه وقت گرفتی؟”-
 “آره همونی که برای عروسی رفتم همونو میرم. ”-
 ”ساعت چند؟”-
 “عصر. 4”-

بدر تعطیل بود و من خوشحال بودم که مدت بیشتری رو ۱۳... تا روز فرهاد ساکت شد
رفت نزدیک شب میومد و من خیلی کم تونم ببینمش چون اونجوری صبح میمی
 تونستم ببینمش. می
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 بعد صبحانه گفتم: 
 ”لباساتو انداختی توی ماشین؟”-

 روی مبل لم داد: 
 “نه تو بنداز. ”-

کشیدم و لباساشو به همراه لباسای خودم توی ماشین انداختم و درجه شو روی پوفی 
تنظیم کردم تا خشک کنه. ظرفای صبحانه رو هم شستم و آشپزخونه رو تمیز کردم  ۴۰

و بعد وسایل سفره که هنوز پهن بود رو جمع کردم و ماهی هارم توی یخچال گذاشتم 
 مدت زمان بیشتری رو زنده میمونه. چون شنیده بودم ماهی اگر توی یخچال باشه 

 بعد از اون باخستگی به هال رفتم و مبل کناری فرهاد رو اشغال کردم که گفت: 
 ”حوصله ات سر نرفته؟”-
 ”نه زیاد... چون کار دارم االنم باید برم غذا بپزم تو چی؟”-
 “من حوصله ام سررفته... اگر شطرنج داری بیار بازی کنیم. ”-

به سمت اتاق رفتم و دقایقی بعد با لوازم شطرنج برگشتم و روی میز  باشه ای گفتم و
 چیدم و دوتا صندلی هم گذاشتم و نشستیم روبه روی هم که گفت: 

 “مهره های مشکی مال من. ”-
قبول کردم و بازی شروع شد... شطرنج رو خیلی خوب بلد بودم و همیشه تو بازی با 

 دیبا شکستش میدادم. 
خواست مثل ع کردم و حواسمم کامل دادم به بازی چون دلم نمیتمام مهارتمو جم

مسابقه اسکیت اون برنده بشه... با یاد آوری اون شب لرز محسوس و شیرینی توی 
 تنم پیچید و انرژیمو دو برابر کرد. 

 ”کیش...”-
 فرهاد با کالفگی شاهش رو حرکت داد که با شیطنت مهره مو حرکت دادم: 

 “کیش و مات... من بردم جناب راد. ”-
 کرد؟ نگاهم کرد... چرا نگاهش سوزنده بود و توی تنم رسوخ می

 از جام بلند شدم و با من من گفتم: 
 “برم ناهار بپزم. ”-

 تا خواستم برم سد راهم شد و آروم تکیه ام داد به دیوار: 
 ”تو بردی... درسته؟”-
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تائید کردم که نفسشو ها کرد توی صورتم و تمام آب دهنمو به سختی فرو دادم و آروم 
 تنم از داغیش رعشه گرفت: 

 “فرهاد... بذار برم ناهار نپختم... لطفا. ”-
 خواستم از اون صحنه فرار کنم که سرشو آورد نزدیک تر: ناهار بهونه بود و من فقط می

 “ناهار رو میریم بیرون... االن به من نگاه کن یاس. ”-
 آوردم که گفت: چشمامو باال 

 “برنده شدی و باید جایزه تو بگیری. ”-
 لحنش گرم و اغوا کننده بود. نالیدم: 

 “نمیخوام جایزه... بذار برم فرهاد. ”-
لبش آروم روی گردنم نشست و با گ*ازکوچولوش تمام تنم سست شد و انگار حس 

بازومو گرفت و همچنان گردنمو میبوسید... کمرم عرق کرده بود و بدنم کرد چون محکم 
لرزید... قلبم محکم توی سین*ه میکوبید و دستام کمرشو فشار میداد ولی به شدت می

 تونستم حتی کلمه ای حرف بزنم... نمی
گرنمو گ*از میزد و میبوسید و بعد از چند دقیقه بالذت به صورت رنگ پریده ام خیره 

 و من باشرم چشمامو بستم : شد 
 “بذار برم... تو رو خدا. ”-

آروم بازومو رها کرد و من با سرعت نور خودمو توی اتاق خوابم انداختم و در رو قفل 
تونستم روش بایستم... از کنار در ُسر خوردم و افتادم لرزید و نمیکردم. پاهام هنوزم می

 و دستمو روی قلبم گذاشتم: 
 ”ه خبرته؟آروم باش... چ”-

تونستم فرهاد رو به سمت خودم جذب کنم لبخند شیرینی روی لبم نشست... من می
کردم... قدرت زنانه ی من شد و من اینو به خوبی حس میاون داشت دلباخته ام می

داشت فرهاد رو به سمت خودش میکشید و قلب منو و محبتام داشت قلب سنگی و 
 رت. کرد... خدایا شکبی احساسشو داغ می

کمی دیگه نشستم که لرزش پاهام آروم شد و بعد رو به روی آینه ایستادم و با بهت به 
؟ کردمکبودی روی گردنم نگاه کردم و انگشتمو روش کشیدم... حاال با این چیکار می

 دیدن. توی عروسی همه می
  دونستم چیکار کنم که تقه ای به در خورد و من با خجالت گفتم:کالفه شدم و نمی

 ”بله؟”-
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 “در رو باز کن. ”-
 دستای لرزونمو بردم سمت کلید و گردوندم که در باز شد و نگاهمون تو هم قفل شد. 

 سرمو به زیر انداختم که با لبخند خاصی گفت: 
 “حاضر شو بریم رستوران ناهار بخوریم. ”-

ه سرمو تکون دادم و اون رفت. سریع حاضرشدم و از اتاق بیرون رفتم. لباساشو ک
خشک شده بودن تن کرده بود و منتظر من بود که با دیدنم زودتر از آپارتمان خارج 

 شد و منم در رو قفل کردم و دنبالش رفتم. 
ناهار رو توی یه رستوران دنج خوردیم و بعد از اون به سمت ویال روند تا من لباسا و 

 عد از تبریک سال تحویللوازممو بردارم و ببرتم آرایشگاه. توی راه به دیبا زنگ زدم و ب
لی رفتم کبینمش که اول از اینکه باهاش نمیبهش گفتم که میرم آرایشگاه و شب می

 خواسته بیاد قبول کرد و خداحافظی کردیم... ناراحت شد ولی وقتی گفتم مینا می
 باهم وارد سالن شدیم که گفتم: 

 ”توهم میری آرایشگاه؟”-
 رفت گفت: دوم می درحالیکه زودتر از من به سمت طبقه

میرم... تو رو میبرم بعدش میام خونه دوش میگیرم و میرم آرایشگاه و ۶آره اما ساعت”-
 “بعد میام دنبالت. 

سری تکون دادم و وارد اتاق خودم شدم... دوش گرفتم و سریع لوازمم رو آماده کردم تا 
 . ن خیره کنندهسر موقع به آرایشگاه برسم... کت و دامنم خیلی خوشگل بود و همچنی

 دامنش یکم باالی زانو بود ولی نه اونقدر که زننده و زشت باشه. 
کفشای مشکی که توی پاتختیم پوشیده بودم رو هم کنار لوازم گذاشتم و بعد از اون 

خودمم حاضر شدم و با برداشتن کیسه ی لوازما که نسبتا سنگین هم بود از اتاقم 
دم منتظرمه و با دیدنم به سمتم اومد و کیسه رو بیرون اومدم و به سالن رفتم که دی

 گرفت... نفس راحتی کشیدم و دنبالش رفتم و با هم سوار ماشین شدیم. 
 با رسیدن به آرایشگاه کیسه رو تا ورودی واسم آورد و گفت: 

 ” میام دنبالت... فقط یه چیزی!۷راس ”-
 چشمای بی قرارمو بهش دوختم: 

 ”چی؟”-
 کالفه بود و تردید داشت که بگه یا نه... باید میفهمیدم هرطور شده. انگار 

 جلوتر رفتم و بازوشو گرفتم: 
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 “بگو فرهاد. ” -
 آرامش توی کالمم نگاهشو خیره کرد تو نگاهم... 

 ”کت و دامنت پوشیده اس که؟ نه؟”-
من... من از خوشحالی غش نکنم خیلیه... وای که منو اینهمه خوشبحتی خدای 

 محاله... فرهاد برای من غیرتی شده بود؟ 
 تونستم محارش کنم سرمو تکون دادم: با لبخند عمیقی که اصال نمی

 ”تونم برم؟آره پوشیده اس. می”-
 سرشو برگردوند: 

 “آره... خداحافظ. ”-
رفت و من با لبخندم که هنوز هم عمیق بود بدرقه سپس سریع سوار ماشینش شد و 
 اش کردم و وارد آرایشگاه شدم... 

*** 
 “وای عزیزم ماه شدی. ”-

بالبخند از آرایشگرم تشکر کردم و خودمو توی آینه نگاه کردم... موهامو شینیون کرده 
ال امبود و جلومم به حالت پف برده بود باال و روش تاج کوچولویی زده بود. آرایشم ک

دلنشین و مالیم بود که با رنگ لباسم همخونی قشنگی داشت و به خواسته ی خودم 
روی بازوی راستم با اکلیل مشکی نوشته بود )فرهاد(و روی بازوی چپم نوشته 

بود)یاس(. رنگ مشکی اکلیل با پوست سفیدم تضاد خیلی خوشگلیو درست کرده بود 
 به نوشته ها.  کردوبرق اکلیل خیلی واضح چشم رو خیره می

 شد و من چقدر خوشحال بودم. لبخند عمیقم از روی لبم پاک نمی
باصدای زنگ گوشیم آروم به سمتش رفتم و با دیدن اسم فرهاد هیجان تمام بدنمو 

 گرفت و من به سختی لرزش صدامو محار کردم: 
 ”بله؟”-
 ”یاس... من روبه روی آرایشگاهم. حاضری؟”-

 حنی که محبت توش موج میزد گفتم: کمی مکث کردم و بعد بال
 ”آره االن میام...”-

 خواستم قطع کنم که گفت: 
 “مانتو تو تنت کنی ها... فعال. ”-
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و بعد بوق آزاد... از خوشحالی جیغ خفیفی کشیدم و دستامو به هم کوبیدم و بااحتیاط 
 یشگر ازمانتومو تنم کردم و روسری رو شل روی سرم انداختم و با حساب کردن پول آرا

 اتاق خارج شدم. 
کیسه رو توی صندوق گذاشتم و آروم جلو نشستم که صدای نفس عمیقی که کشید 

تنمو لرزوند و عطرم با بوی محشر عطرش درهم آمیخت و بهترین بوی دنیا رو به 
 وجود آورد. 

سرمو آروم برگردوندم سمتش. وااای خدای من... چقدر خوشگل شده بود و چقدر این 
هش میومد... کت و شلوار دودی و لباس سفید و کفشای مشکی مردونه ی مدل مو ب

 براق چقدر جذابش کرده بود و نفس منو توی سین*ه ام حبس. 
کردم از داشتن چنین مردی که شونه های مردونه اش به شدت احساس غرور می

 و تونست بهترین تکیه گاه و سینه ی ستبرش بهترین پناهگاه برای مِن تنها باشهمی
 من چقدر دوسش داشتم و ای کاش اونم منو دوست میداشت... 

کرد و لرزش دستام نگاهمون که توی هم قفل شده بود ضربان قلب منو بیشتر می
 محار شدنی نبود. زمزمه کردم: 

 “بریم... دیر میشه. ”-
به خودش اومد وحرکت کرد. هنوز یک ساعت تا شروع مراسم مونده بود. موبایلمو 

 و به دیبا اسمس دادم: درآوردم 
 "من االن از آرایشگاه بیرون اومدم... توچیکارمیکنی؟ "

 گوشیو توی کیفم انداختم که گفت: 
 “من یه چیزیو فراموش کردم باید برم برش دارم. ”-

تعجب کردم... سابقه نداشت فرهاد چیزیو یادش بره همیشه خیلی منظم و دقیق 
 گفتم اما االن... میداد و من واقعا به اینهمه دقتش احسنت میکاراشو انجام 

 بیخیال گفتم: 
 “باشه. ”-

کردم که رسیدیم و اون ماشینو به سمت ویال میروند و من ازشیشه به بیرون نگاه می
 برد داخل باغ که گفتم: 

 “ واه... چرا دیگه ماشینو میاری داخل؟ یه وسیله اس برو وردار و بیا. ”-
ای تو چشمام نگاه کرد و بعد بی جواب به سوالم ازماشین پیاده شد و به سمت لحظه 

 در طرف من اومد و بازش کرد: 
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 “بیا پایین. ”-
 کردم که خم شد و اخم کرد: با تعجب به رفتارش و کاراش نگاه می

 “گفتم بیا پایین. ”-
ن شدیم که در رو پیاده شدم که در ماشینو بست و راه افتاد و منم دنبالش... وارد سال

بست و چراغا رو روشن کرد و به سمتم اومد و جلوم ایستاد... با چشمای گشاد شده ام 
 نگاهش کردم: 

 “چرا ایستادی منو نگاه میکنی؟ خب برو وسیله تو بردار بیا بریم دیگه. ”-
نزدیکتر اومد و دستش به سمت دکمه های مانتوم رفت و نگاهش قفل بود توی 

 خواست چیکار کنه؟ ی من... فرهاد می چشمای حیرت زده
 تموم دکمه ها رو باز کرد و از تنم درش آورد ونفس من حبس شد و نگاه اون مات... 

به سرتاپام خیره شده بود و بعد نگاهش رفت سمت اکلیل ها و درآخر به کبودی روی 
 گردنم... عرق سردی روی پیشانیم نشست و یه قدم عقب رفتم. 

 ”فرهاد...”-
 زمزمه ام خیلی آروم بود ولی فرهاد شنید و جلو اومد و با چشمای خمارش نگاهم کرد: 

 ” جانم؟!”-
حس کردم مغزم هنگ کرد... دهنم خشک شد و قلبم محکم توی سین*ه ام کوبید... 

 فرهاد به من گفته بود جانم! 
لمو خم شد و زیر هردو اسممونو بوسید و بعد چونه مو گرفت و با لحن آرومش که د

 آتیش میزد گفت: 
 “من چیزیو فراموش نکردم یاس... به این بهونه خواستم بیارمت ویال. ”-

تونستم آرومش کنم... لبخند محوی روم لبم توی دلم یه غوغایی برپا بود که نمی
کرد که آروم نشست و به خودم جرئت دادم و دستشو گرفتم. بی قرار بهم نگاه می

ی کردم و من لعنتبسته شد... نباید تحریکش میپشت دستشو بوسیدم و چشماش 
تونست به من نزدیک بشه و من با این داشتم با این کارام آزارش میدادم... اون نمی

کارم داشتم فقط عذابش میدادم ولی به خدا دست خودم نبود من عاشقش بودم و 
 خواست عطر تنشو بو کنم و دستاشو لمس. دلم می

 کردم گفتم: درحالیکه مانتومو تنم میآروم ازش فاصله گرفتم و 
 “بهتره بریم. داره دیر میشه. ”-
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سپس زود از سالن خارج شدم و دویدم سمت ماشین که دقایقی بعد بااخمهایی درهم 
 نشست و پدال گاز زیر پاهاش به شدت فشرده شد... 

*** 
به باشگاه ماشین مهراد رو دیدم که ایستاده بود و اون دو نفر دست در دست بارسیدن 

رفتن ولی نگاه دیبا مدام بین مدعوین در جستجو هم بین جمعیت به سمت سالن می
 گشت. بود و انگار دنبال من می

سریع پیاده شدم و خودمو بهش رسوندم و اون با دیدنم خودشو رها کرد توی آغوشم 
 مرمو محکم فشار میداد گفت: و درحالیکه ک

 “چرا اینقدر دیر... دوست داشتم تو بیای استقبالم یاسی. ”-
حق با اون بود... وقتی من عروس شده بودم این اون بود که جلوتر رسیده بود و نقل و 

 ریخت ولی من... سکه روی سرم می
 ”ببخش دیبا... به خدا دست من نبود بعدًا واست تعریف میکنم خب؟”-
خندی زد و سر تکون داد که فرهاد بهمون پیوست و درحالیکه مهراد رو درآغوش لب

 گرفت تبریک گفت. می
دوباره همه حرکت کردن و تا ورودی باصدای هلهله راه رفتیم و بعد همه وارد سالن 

 شد توی باغ ویال جشن گرفت. شدیم چون هنوز هوا سرد بود و نمی
 به اتاق پرو رفتم. 

که خم شده بود و لباس شب صورتی سفید خیلی شیکی تن کرده بود  با دیدن دختری
و موهاش به سادگی سشوارشده بود و رها بود موشکافانه نگاهش کردم تا ببینم کیه 

 که صاف ایستاد و برگشت سمتم و من با جیغ خفیفی گفتم: 
 ”مهدیس جااان...”-

م یم که ازش فاصله گرفتهمدیگه رو در آغوش گرفتیم و سال جدید رو به هم تبریک گفت
 و بالبخند عمیقی گفتم: 

 “چقدر خوشگل شدی عزیزم. ”-
 با عطوفت لبخند زد: 

 “ممنونم یاسمن جان... نه به خوشگلی تو. ”-
مانتومو درآوردم و شالمم برداشتم که چشماش برق زد و من به روش لبخند زدم و 

 دستشو گرفتم. 
 باهم وارد سالن شدیم که گفت: 
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 ”را کبوده ناقال؟گردنت چ”-
وای اینجا رو کال فراموش کرده بودم... با استرس و شرم دستمو روی گردنم گذاشتم که 

 بلند خندید و گفت: 
 “بیا بریم درستش کنم واست. ”-

باز برگشتیم اتاق پرو و مهدیس با یه پودر جای کبودی رو کامال سفید و نا محسوس 
 کرد و من باخوشحالی گفتم: 

 “ازت.  وای ممنونم”-
 چشمکی زد: 

 “معلومه خیلی دوستت داره ها. ”-
آه پر حسرتی که کشیدم لبخند رو از روی لبای مهدیس برد و نگرانی نشست تو 

 چشماش: 
 ”چی شده دختر؟ مشکلی وجود داره بینتون؟”-
 “بعدا همه چیز رو واست میگم مهدیس. ”-

هراد توی جایگاهشون نشسته با ناراحتی قبول کرد و با هم اومدیم تو سالن. دیبا و م
لرزوند... مهتاب خانوم با دیدنم بودن و صدای آهنگ بلند و گوشخراش سالن رو می

 لبخند پررنگی زد و دستی تکون داد که براش سرمو تکون دادم و لبخند زدم. 
 با مهدیس روی صندلی نشستیم که گفت: 

 “همسرتو نشونم بده خیلی میخوام این مرد خوشبخت رو ببینم. ”-
 به کلی از فرهاد غافل شده بودم... کجا بود؟ 

نگاهمو توی سالن چرخوندم که دیدم از توی آشپزخونه خارج شد و با نگاهی به من 
 پوزخند زد و من ناراحت به مهدیس گفتم: 

 “اونه. ”-
 و با دیدن فرهاد گفت:  مهدیس خیلی زود رد نگاهمو دنبال کرد

 “واو عجب جنتلمنی گیرت اومده یاسمن. ”-
لبخندی به روش زدم و آروم از کنارش بلند شدم و به سمت فرهاد رفتم که تکیه داده 

بود به دیوار و دستاشو توی جیب شلوارش فرو کرده بود. جلوش ایستادم که نگاهشو 
 ازم گرفت و باز پوزخند زد. 

 صداش کردم: 
 ”فرهاد...”-
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 خواست بازم بگه جانم... ولی نگفت و یعنی اصال جوابمو نداد. چقدر دلم می
 “ببخش فرهاد یه لحظه فراموشم شد که تو منتظرمی. ”-
 ”همیشه همینقدر زود آدمای اطرافتو فراموش میکنی؟”-

 بغض نشست تو گلوم... 
بودم لباسمو عوض کنم نه فرهاد به خدا اینطور نیست که تو فکر میکنی. من رفته ”-

 “فقط همین. 
 “بیخیال... حوصله بحث ندارم. ”-

 بازوشو گرفتم و که نگاهم کرد: 
 ”چی شده؟”-

لبام لرزید و اشک حلقه زد توی چشمام... طاقت کم محلیاشو نداشتم و جدیدا هم 
خیلی دل نازک شده بودم که کالفه شد اومد جلو و درحالیکه دستاشو دور کمرم حلقه 

 د گفت: کرمی
 “باشه باشه... گریه نکن آرایشت خراب میشه. ”-

 اشکامو کنترل کردم و گفتم: 
 ”میای بریم پیش دوستم آشنا بشید؟”-

لبخندمحوی زد و سرتکون داد که دستشو گرفتم و با هم پیش مهدیس رفتیم که با 
 دیدنمون لبخند عمیقی زد و از جاش بلند شد: 

 “بینمتون. سالم جناب راد... خوشحالم می”-
 فرهاد لبخند محوی زد و دستشو فشرد: 

 “سالم مهدیس خانوم... منم همینطور. ”-
 مهدیس بهم لبخند زد و گفت: 

 ”خیلی دوست دارم رقص شما دونفر رو ببینم... نمیرقصید؟”-
 فرهاد بهم خیره شد که گفتم: 

 “چرا میرقصیم عزیزم. ”-
به پیست اشاره کرد و فرهاد دستمو کشید و آهنگ که عوض شد با هم رفتیم مهدیس 

تایی رقصیدیم. بعد ۴وسط و رقصیدیم... با اومدن دیبا و مهراد بهشون ملحق شدیم و
 از رقص کیک رو آوردن تا ببرن. 

کیک خوشمزه ای بود و خیلی بهم مزه داد که بعد کیک به ارکستر دستور پخش یه 
دست دیبا رو گرفت آوردم تو پیست و مهدیسم بلند کردم و سه تایی  آهنگ رو دادم و
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با هم شروع کردیم رقصیدن. رقص خیلی جالب و قشنگی شد و کم کم مهرناز هم با 
تایی دور دیبا حلقه ۳کرد بهمون پیوست واون شکمش که براش رقص رو سخت می

  زدیم و اون وسطمون میرقصید. دانیال به شوخی برف شادی ریخت.
موفع شام دیبا و مهراد رفتن به اتاق دیبا و بقیه توی سالن غذا خوردیم و بعد از اون 

 برای عروس کشونی حاضر شدیم. 
تا ویالشون همراهیشون کردیم و بعد از اون گونه ی دیبا رو بوسیدم و باخداحافظی 

 ازشون نشستم توی ماشین و فرهاد حرکت کرد. 
سریع شب بخیری گفتم و خودمو توی اتاقم انداختم با رسیدن به ویال از فرط خستگی 

 و خیلی زود خوابم برد. 
*** 

کت خوش دوخت و خوشگلی رو از بین لباسای مجلسیم انتخاب کردم و به همراه 
جین سفیدم تنم کردم و بعد از آرایش مالیمی موهامو با اتومو و تافت حالت دادم و 

 بستمشون و عطر هم زدم که در اتاق زده شد: 
 “عجله کن دیر میشه. ”-

کیفمو برداشتم و با پوشیدن مانتوم سریع روسریمو روی سرم مرتب کردم و از اتاق 
بیرون رفتم و خودمو بهش رسوندم... روز پاتختی دیبا بود و فرهاد از صبح رفته بود 

 دونستم کجا. جایی و من نمی
 دم : توی ماشین که نشستم حرکت کرد که به خودم جرئت دادم و پرسی

 ”کجا بودی از صبح؟”-
 نگاهم کرد و با پوزخند گفت: 

 “شبیه پلیسا بازجویی میکنی. ”-
 لبمو گاز گرفتم و سرمو برگردوندم سمت شیشه... 

کردم و دستور دادم آپارتمان بابا رو okرفته بودم دنبال کارای رفتنمون... بلیط رو  ”-
 “مرتب و تمیز کنن تا رسیدیم مشکلی نباشه. 

لرزید ولی حرفی نزدم... مگه قرار بود چند روز بمونیم که داشت آپارتمان حاضر  دستام
 کرد واسمون؟ می

بارسیدن به ویالی مهراد ماشین رو برد داخل و هردو درکنار هم وارد شدیم که صدای 
 آهنگ از همون ابتدا گوشمو کر کرد. 
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رت و نسبت بهش حس چیزی از مراسم نفهمیدم و باز فکرم درگیر بود برای این مساف
 کرد. خوبی نداشتم و دلشوره مدام اذیتم می

کادومونو که یک سرویس زیبای نقره بود فرهاد به دیبا داد و کلی ازمون تشکر کردن 
 کرد. که من با گنگی لبخند زدم که دیبا متوجه حالم شد و بانگرانی نگاهم می

مبل نشسته بودم و به سیب توی دستم خیره بودم که وجودشو کنارم حس کردم. روی 
 دستشو جلو آورد و سیب رو گرفت: 

 ”خیلی تو فکری... چی شده؟”-
 صاف نشستم و بدون نگاهی بهش گفتم: 

 ”چیزی نیست... بلیط واسه چه روزیه؟”-
 “پس فردا. ”-

 آب دهنمو قورت دادم: 
 ”تا کی میمونیم؟”-
 “روردین ماه. ف۱۹تا ”-

 تونستم یه جوری تحمل کنم. نفس راحتی کشیدم... زیاد نبود در حد یک هفته که می
 مراسم به خوبی تموم شد و دیبا دستمو گرفت و به تراس برد: 

چت شده تو؟ از مراسم امروز هیچی نفهمیدی چون حواست اصال اینجا نبود... ”-
 “آشفته ای یاسی و این کامال مشهوده. 

 بهش کردم:  پشتمو
 “پس فردا پروازمونه به آمریکا. ”-
 “آهان پس بگو چی اینجوری بهمت ریخته. ”-
موضوع کوچیکیه؟ من از اولم نسبت به آرالیا حس خوبی نداشتم اینو هزار دفعه هم ”-

 “بهت گفتم. 
 “خب فرهاد رو راضی کن نرید. ”-
 ”اونوقت دلیل نمیخواد ازم؟”-
 “بهش حقیقتو بگو. ”-

 زدم:  پوزخند
تو دیوونه شدی دیبا. اگر بگم که میگه حسادت میکنی و درنهایت میفهمه دوسش ”-

 “دارم. 
 “خب بفهمه... بهتر از اینه که کنار آرالیا ببینیش و آتیش بگیری. ”-
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من زیر بار همچین خفتی نمیرم... همیشه این مرده که باید به زن بگه دوستت دارم ”-
گرم بگیر گرفتم و خودمو بهش نزدیک کردم حاال دیگه و بعد زن... بهم گفتی باهاش 

 “نوبت اونه دیبا. 
پس چاره ای نداری باید به این سفر بری. شایدم سرنوشتت رو این سفر مشخص ”-

کرد. تو هم که هنوز چیزی از گذشته فرهاد نمیدونی پس بیخودی حساس نشو و 
 “صبرکن. 

بود و آرامش از قلبم فرار کرده بود و من حرفی نزدم... اعصابم فوق العاده به هم ریخته 
 خواست االن توی آپارتمانم باشم... چقدر دلم می

 با اومدن فرهاد دیبا هم سکوت اختیار کرد و صداش به گوشم رسید: 
 “حاضرشو بریم. ”-

 دیبا تنهامون گذاشت. دستامو روی سین*ه ام حلقه کردم: 
 “میخوام امشب رو توی آپارتمانم بگذرونم. ”-

 چشماشو تنگ کرد: 
 ”چرا؟”-
 ”دلم آرامش میخواد. حقمه مگه نه؟”-

 اخماش درهم رفت: 
 “اجازه نمیدم. ”-

 پوزخند زدم: 
 “ولی من امشب میرم آپارتمانم. ”-
 “منم میام. ”-
 “میخوام تنها باشم... فقط برسونم. ”-

سریع برگشتم داخل و حاضر شدم و از همه خداحافظی کردم که فرهادم اومد و با بعدم 
اخمای درهمش خداحافظی کرد و اومدیم بیرون و صدای پیغام گوشیم بلند شد. دیبا 

 بود: 
 "تو رو خدا عصبیش نکن یهو یه بالیی سرت میاره ها"

 پوزخندی زدم وگوشیو پرت کردم تو کیفم و سوار شدم. 
 ”یخوای بری آپارتمانت؟هنوزم م”-
 “آره. ”-
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دیگه حرفی نزد و رسوندم آپارتمانم و با پیاده شدنم بدون خداحافظی گازشو گرفت و 
 رفت. 

 زمزمه کردم: 
 “به جهنم که خداحافظی نمیکنی... برو به درک. ”-

با اعصابی متشنج وارد آپارتمانم شدم و نفس عمیقی کشیدم... به روی بالکن رفتم و 
م رفتکردم؟ اگر نمیتونستم... من باید چیکار میکردم فکرمو آزاد کنم اما نمیسعی 

تونست راحت با آرالیا در ارتباط رفت و اینجوری میصددرصد فرهاد بدون من می
تونستم از گذشته شون شد و من میباشه اما با بودن من روابطشون محدود تر می

 ردم به تقدیر. رفتم و خودمو میسپباخبر بشم پس باید می
*** 

 با حرص دسته ی چمدونمو توی دستم فشردم و دنبالش رفتم. 
 کرد وای به حال وقتی که برسیم اونجا. هنوز نرفته بودیم بغض داشت خفه ام می

دیبا و مهراد و مهدیس و مهتاب خانوم و مهرناز و دانیال تنها کسایی بودن که برای 
کرد اما با دیبا مدام با نگرانی دستمو نوازش میبدرقه مون به فرودگاه اومده بودن و 

تونست حرفی بزنه. موقعی که مهراد فرهاد رو صدا کرد زود کنار وجود فرهاد نمی
 گوشم گفت: 

 ”هر روز بهم زنگ بزن و غصه نخور باشه عزیزم؟”-
 با بغض نگاهش کردم که لبخند محزونی زد: 

 ”یه هفته اس خب؟منم دلم خیلی برات تنگ میشه یاسی ولی فقط ”-
 “باشه. ”-
 “آفرین. ”-

 فرهاد نزدیکم شد: 
 “باید بریم. ”-

خودمو تو آغو*ش دیبا انداختم و اشکام به سختی شروع به باریدن کرد... چقدر دلم 
 دونست ولی بازم اجبار بود و اجبار. خواستم برم فقط خدا میگرفته بود و نمی

 مهتاب خانوم گونه مو بوسید: 
به عقد دائم پسری درمیاد و قبول میکنه همسرش باشه یعنی پای همه  دختری که”-

چیزش ایستاده و باید تا ته دنیا هم شده باهاش بره این یعنی عشق... پس بی قراری 
 “نکن یاسی. 
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 حرفای مهتاب خانوم واقعا مثل مرحم بود برای زخمم: 
 “چشم. ”-

فظی کردم و دانیال با لبخندش مهرناز با محبت گونه مو بوسید و با مهراد هم خداحا
بدرقه ام کرد و دوتایی ازشون فاصله گرفتیم و دقایقی بعد با اوج گرفتن هواپیما، 

 اشکای منم باز شروع به ریختن کرد و زمزمه کردم: 
 ”خدایا... چندتا بغض به یه گلو؟”-

*** 
 “پاشو رسیدیم. ”-

خواست فرهاد باهام حرف بزنه باز کردم... در واقع خواب نبودم ولی دلم نمیچشمامو 
 برای همین چشمامو بسته بودم. 

باهم پیاده شدیم و بعد از اتمام کارهای گمرکی با یک آژانس به سمت آپارتمانشون 
 رفتیم و من از خدا خواستم کمکم کنه. 

به و یک کتابخانه و یه هال کوچولو اتاق خواب دو خوا۹آپارتمانشون زیاد بزرگ نبود و 
 ولی بدون بالکن... حتی پیانو هم اینجا نبود و این به دلتنگیام می افزود. 
 توی خونه قدم میزدم که چمدونا رو به سمت اتاق سمت چپی برد. گفتم: 

 ”چرا دوتاشو میبری تو یک اتاق؟”-
 ایستاد و برگشت سمتم: 

 ”پس انتظار داری بذارمشون توی هال؟”-
 بی توجه به لحن تمسخرآمیزش گفتم: 

 “اینجا دوخوابه اس... چمدون منو ببر توی اون اتاق. ”-
کردم؟ من باید از خدام باشه که باهاش هم اتاق بشم ولی لج چرا داشتم اینجوری می

 تونستم حریف خودم بشم. کرده بودم و خودمم نمی
 “اون اتاق درش قفله. ”-

 : پشتشو کرد که بره. داد زدم
 “خب بازش کن... من اونجا میخوابم. ”-

 عصبی شد چون باقدمای بلندش به سمتم اومد و شونه مو گرفت: 
ببین یاس خیال نکن من خیلی مشتاقم باتو هم اتاق بشم ولی ازشانس بدمون اینجا ”-

دوخوابه اس و اون اتاق مال پدرمه و من بعد از مرگش به هیچ عنوان نذاشتم کسی 
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میذارمم االن تو قانونشو بشکنی اونجا مال پدرمه و تا ابد همونجوری واردش بشه و ن
 “میمونه پس بدون بحث با من بیا برو و لوازمتو جابه جا کن. 

بهش نگاه کردم که نفس نفس میزد... خیلی احمق بودم که ناراحتش کرده بودم 
 واقعا. 

و آهی کشیدم و وارد بی حرف دیگه ای به سمت اتاق رفتم و بانگاهی به دراتاق روبه ر
 اتاق شدم. 

فرهاد رفت دوش بگیره و من قهوه درست کردم ولی اصال حال نداشتم بخوام ناهار 
هم بپزم برای همین نشستم مقابل تلویزیون و مشغول دیدن فیلمی شدم که زبانش 

 خارجی بود. 
 با صدای تیک در حمام نگاهمو چرخوندم : 

 “ناهار نداریم. ”-
رو روی موهاش کشید تا خشک بشن و به سمت تلفن رفت. غذا سفارش داد حوله 

بدون پرسیدن نظر من... از حرص دستامو مشت کردم. چه مرگش شده بود دوباره؟ 
 چرا باز سرلج افتاده بود؟ 

 پوفی کشیدم که کنارم نشست و گفت: 
 ”به دیبا خبر رسیدنمونو دادی؟”-

 بود. گوشیمو در آوردم:  گفت ها کال فراموشم شدهوای راست می
 “نه االن بهش میگم. ”-

بعد از پیغامی که به دیبا دادم به آشپزخونه مجهز و نقلی آپارتمان رفتم و میز رو چیدم 
 و دقایقی بعد فرهاد با ظرف های غذا داخل شد و درکنار هم خوردیم. 

مشغول مطالعه بود و من خیلی خسته بودم برای همین به اتاق خوابش رفتم و فرهاد 
 دراز کشیدم... 

*** 
نزدیک شب بود که بیدار شدم... اینجا حتی صدای اذان هم نمیشنیدم و این یعنی 

 غریبی. 
بغض باز مهمون گلوم شد و به سختی از اتاق خارج شدم که متوجه شدم فرهاد روی 

زدیکش شدم و صداش زدم که چشماشو باز کرد و اخم محوی روی مبل خوابش برده. ن
 صورتش نشست: 

 “آخ کمرم. ”-
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 خب مگه مجبور بودی اینجا بخوابی که کمر درد بشی؟ 
به آشپزخونه رفتم و محلش ندادم. قهوه درست کردم و مجدد برگشتم داخل هال و 

 سینی رو جلوش گذاشتم که نگاهی به قهوه ها کرد و گفت: 
 “ر و حاضرشو بریم بیرون. بخو”-

 با استرس گفتم: 
 ”کجا؟”-
 “نیومدیم اینجا که فقط تو آپارتمان بمونیم که... اومدیم تفریح کنیم. ”-

 به ناچار قهوه مو خوردم و به اتاق رفتم... تیپ ساده ای زدم وبا آرایش وعطر. 
 با هم ازخونه خارج شدیم که موبایلش زنگ خورد: 

- Hello my good friend . 
 )سالم رفیق خوبم. (

یعنی کی بود؟ خب از طرز حرف زدنش که مشخصه آمریکایی هست مخاطبش پس... 
 یا ویلیام بود یا آرالیا. 

لرزش دستامو بامخفی کردنشون توی جیبام پنهون کردم و گوشمو دادم به فرهاد و 
 مکالمه ش. 

-.... 
-It was around noon  ،we were not tired father went to the 

apartment . 
 )نه نزدیک ظهر بود رسیدیم دیگه خسته بودیم رفتیم آپارتمان پدر(

-.... 
-Now we just came out... I Tfryh. frda Mybrmsh the tomb of William 

I sent off the pitch . 
)االن تازه اومدیم بیرون... بریم یکم تفریح. فردا میبرمش مقبره رو نشونش میدم 

 لیام. (وی
-.... 
-Ok then... goodbye until tomorrow . 

 )باشه پس تا فردا... خدانگهدار(
 کردم گفت: گوشیو توی جیبش انداخت و به من که منتظر نگاهش می
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خواست بدونه رسیدیم یا نه که گفتم نزدیک ظهر رسیدیم بعدم گفت ویلیام بود می”-
ل گرفت ناهار فردا رو بریم پیششون و بریم خونه ش که گفتم االن نمیشه و اونم قو

 منم قبول کردم. 
رفتیم بینیمشون. درکنار هم قدم زنان پیش مینفس راحتی کشیدم که تا فردا ظهر نمی

 که گفتم: 
 ”تو برای یادگیری زبان اینجا کالس رفتی؟”-
 “شد یاد گرفت. آره ولی توی دانشگاه خودمونم خیلی راحت می”-
 ”هیچ وقت دلت برای مادرت تنگ نشده؟”-
زیاد نه چون من بچه بودم که از دست دادمش پس چون ازش خاطره ای ندارم ”-

راحت تر با نبودنش کنار میام ولی پدر رو خیلی وقتا دلم هوایی میشه واسش و واقعا 
 “برام سخته. 

 کردم چون خودم تجربه کرده بودم... گفتم: درکش می
منم همینجورم... همش صحنه ی تصادف توی ذهنم تداعی میشه و با یادآوریش ”-

 “رسم. سخته یهو تنها بشی. خیلی عذاب میکشم به حدی که به مرز جنون می
 آهی کشیدم که زمزمه کرد: 

 “دیگه تنها نیستی یاس... منو داری. ”-
 سرجام میخکوب موندم و به گوشام شک کردم: 

 ”چی؟”-
 وهاش فرو کرد و جلوتر حرکت کرد: دستشو الی م

 “هیچی بیا. ”-
 لبخند پر رنگی روی لبم نشست و دویدم دنبالش. 

*** 
صبح باهم به کنار مقبره ی عمو رفتیم و من با بغض دستمو روی اسمش که به 

انگلیسی روی سنگ سرد حک شده بود کشیدم و با لرزیدن شونه های مردونه ی 
م خارج شد و چقدر سخت بود دیدن گریه ی یه مرد که فرهاد آه عمیق و تلخی از گلو

 عشقتم باشه... 
 از جام بلند شدم و کنارش نشستم: 

 “آروم باش فرهاد... پدرت رو اینجوری عذاب میدی ها. ”-
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سرشو آروم نوازش کردم که خم شد و سرش روی شونه ام قرارگرفت و صدای بغض 
 آلودش توی گوشم طنین انداخت: 

د تنهایی خاک کردن پدری که اینهمه سال زحمتمو کشیده... میفهمی خیلی سخت بو”-
منو یاس؟ خیلی زجر آوره هیچ کسی رو نداشته باشی تا کمکت کنه تا همدردت باشه و 

تنهات نذاره... الاقل تو دیبا رو داشتی مثل خواهر کنارت بوده اما من چی؟ حتی اون 
دستای خودم توی قبر گذاشتم و تا موقع ویلیامم مسافرت بود و من تنها پدرمو با 

شب باالی سرش به تنهایی زار زدم و قرآن خوندم... سخته توی شهری که حتی حرف ۳
زدنشون باهات زمین تا آسمون فرقشه بخوای مراسم تدفین بگیری چون اونا چیزی از 

کردم اینجا و میومدم مراسم ختم و هفت و چهل نمیدونن و من باید پدرمو رها می
. من همیشه جای خالی محبت مادری رو حس کردم و کمبودشو داشتم اما ایران

تونست دیدم که پدرم باتمام وجودش سعی میکنه جای مادرم رو هم پرکنه اما نمیمی
 “تونه جاشو بگیره. یاس ظرافت زنونه و شونه های مادر چیزیه که کسی نمی

و غمناک بود.  پیچید و چقدر به نظرم تلخهق هقش توی سکوت گورستان می
دونستم باید چی بگم... سخت بود بخوام انگشتمو الی موهاش فرو بردم و نمی

دونستم تسکین کسی باشم که هنوز نمیدونم منو دوستم داره یا نه چون اگر می
تونستم شد و من راحت میدوستم داره محدودیتای بینمون از میان برداشته می

 آرومش کنم ولی االن... 
شد. با پاک کردن اشکاش ، خاک شلوارشو تکوند و منم بلند شدم. با هم  ازجاش بلند

قبر رو باگالب شستیم و بعد از خروج از گورستان آژانس گرفت و آدرس ویالی ویلیام 
 رو داد. 

با رسیدن به ویال چشمام از عظمتش گشاد شد و با ورودمون و نگاهی به باغ بزرگ و 
 زیباش باخودم زمزمه کردم: 

 ”عا آرالیا چی کم داره؟ ویلیام عاشقشه و ثروتم که داره دیگه چی میخواد از دنیا؟واق”-
 پوزخندی زدم که فرهاد گفت: 

 ”حتما داری به این فکر میکنی که اینهمه ثروت از کجا اومده درسته؟”-
 با تعجب تائید کردم که گفت: 

وریکه تا هفت نسل این ثروت یه ارثه که از جد ویلیام بهش رسیده و خیلی زیاده ط”-
 ”تونه اسکورت کنه...ویلیام رو می
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وارد سالن که شدیم خدمتکار به استقبالمون اومد و خوش آمدگفت. توی سالن پر بود 
از عتیقه و ظروف طال که همه مشخص بود خیلی گرون قیمتن. مبل ها و قالیچه ها 

 سلطنتی و قدیمی بودن ولی درعین حال شیک. 
 نشستیم که گفتم: 

 ”فرهاد... چطور با وجود اینهمه عتیقه اینجا کسی برای دزدی نمیاد؟”-
 فرهاد دستمو توی دستش گرفت: 

چون اینجا با ایران خیلی فرق داره و بیشتر مردمان این کشور همه وضعیتی مثل ”-
تا نگهبان از ۶داشتی به اموال یکدیگر ندارن اما با این وجود هم ویلی دارن و چشم

میکنن و عالوه بر خدمتکارا بهترین دزدگیرها و دوربین های مداربسته  اینجا محافظت
 “نفر اداره شون میکنن پس مشکلی نیست. ۴هم وجود داره که 

 به گفته هاش با دقت گوش دادم که صدای ویلیام به گوشم خورد: 
-Oh Frhadjan very welcome . 

 )اوه خیلی خوش اومدی فرهاد جان(
جلو رفت و هردو همدیگه رو به گرمی درآغوش گرفتن و من  فرهاد ازجا بلند شد و

لبخندی به این مهربونیشون و دوستی خوبشون زدم و کنار فرهاد ایستادم که چشمای 
 ویلیام برقی زد: 

-The presence of a beautiful lady like you in Vylam very happy . 
 لم()ازحضور بانوی زیبایی مثل تو توی ویالم خیلی خوشحا

با لبخند تشکر کردم و دستشو فشردم که صدای پاشنه های کفشی نگاه هرسه رو به 
سمت پله های منتهی به طبقه دوم کشوند و من با حیرت به آرالیا و لباساش نگاه 

رسید و غربی بودن کامال از سر و وضعش مشخص کردم. شاید به نیم متر پارچه نمی
طرافش رها بود و کفشای قرمز تیره اش با بود. موهای شرابی رنگش به حالت فر ا

شد واقعا اسمشو گذاشت لباس چون رنگ موهاش ِست شده بود و لباسی که نمی
 نیمی از بدنش کامال نمایان بود به رنگ مشکی. 

جلو اومد و بی توجه به من و ویلیام توی آغو*ش فرهاد فرو رفت و ناخونای من توی 
  گوشت دستم فرو رفت و چشمامو بستم:

-Very glad to see Farhad . 
 بینمت فرهاد()خیلی خوشحالم می
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دستای فرهاد باال اومد و شونه ی آرالیا رو گرفت و بالبخند محوی از خودش جداش 
 کرد: 

-me too . 
 )منم همینطور(

باهم نشستیم روی مبل ها که تازه آرالیا یادش اومد منم هستم و سالم مختصری کرد 
 جوابشو دادم و سرمو به زیر انداختم که فرهاد زمزمه کرد: و منم سرد 

 ”چیزی شده؟”-
 پوزخندمو نتونستم پنهون کنم: 

 “نه راحت باش. ”-
نگاهم کرد و بعد مشغول حرف زدن با ویلیام شد که بیشتر درمورد سرمایه گذاریای 

ا من جدید ویلیام بود توی شرکتی در ایران... این بحث برای فرهاد جذاب بود ام
حوصله ام حسابی سر رفته بود. برای همینم موبایلمو درآوردم و برای دیبا پیغام 

 نوشتم: 
 ”سالم دیبایی... دلم برات خیلی تنگ شده. چیکار میکنی؟”-

 یک ثانیه نگذشته بود که جوابش لبخند آورد روی لبام: 
. هراد آرومم کردسالم عزیز دلم... منم به خدا خیلی دلتنگتم. دیشبم گریه کردم که م”-

 “داریم وسایل رو جمع میکنیم راه بیفتیم سمت شمال. 
گریه نکن عزیزم من زود میام پیشت... چه خوب من که اینجا رو اصال دوست ندارم ”-

 “ای کاش اونجا بودم میومدم شمال. 
 ” چرا چیزی شده؟!”-
 “ناهار دعوتیم ویالی ویلیام. ”-
 ”خب؟”-
رفتار آرالیا آزارم میده... اون کامال بیخیال و بی تفاوت نسبت به من و ویلیام با فرهاد ”-

 “گرم میگیره و عین خیالش نیست که فرهاد االن متاهله. 
خب عزیزم اون اینجوری بزرگ شده و تربیت دیده دیگه نمیشه انتظار داشت مثل ما ”-

 “خوددار باشه که. 
 “کاش زودتر بگذره دیبا. ”-
 ”تونی فقط از فرهاد غافل نشو خب؟تحمل کن یاس تو می”-
 “باشه. ممنونم آبجی. ”-
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 “عزیزی... خداحافظ. ”-
گوشیمو توی جیبم گذاشتم که متوجه شدم آرالیا به سختی مجذوب فرهاده و خیره 

شده بهش... اخمام به سختی درهم رفت و دعا کردم هر چه زودتر این مهمونی سراسر 
  رنج تموم بشه.

تا موقع ناهار وضع همین بود و موقع ناهار فرهاد زودتر از من سرمیز نشست و من 
رفتم تا دستمو بشورم اما با برگشتنم و دیدن صحنه مقابلم سرم به دوران افتاد... 

ویلیام نبود و آرالیا کنار فرهاد سرمیز نشسته بود و گونه اشو میبوسید اما فرهاد خنثی 
 کرد. فقط نگاهش می

کردم دارم خفه میشم. دستی روی کمرم قرار لرزیدن و حس میام به شدت میدست
 گرفت: 

-What happened to Jasmine? 
 ”چی شده یاسمن؟“

 رفتم لبای خشکیده مو بازبونم تر کردم : به خودم اومدم و در حالیکه آروم راه می
-it is nothing . 
 “چیزی نیست. “

وم سرشو فاصله داد ولی از کنارش بلند نشد. به ناچار با هم سرمیز اومدیم که آرالیا آر
 مقابلشون و کنار ویلیام نشستم و به شدت اخمامو درهم کشیدم. 

ناهار در میان شوخیای ویلیام با فرهاد خورده شد و من از توجهات آرالیا نسبت به 
 شدم و غذام دست نخورده مونده بود تقریبا. فرهاد هر لحظه بیشتر خشمگین می

 عد از ناهار آرالیا گفت: ب
-lets go out? 

 )بریم بیرون؟ (
 پیش دستی کردم و رو به فرهاد به فارسی گفتم: 

 “من جایی نمیام. منو ببر خونه هرجا خودت خواستی برو. ”-
 اخماش درهم شد: 

 ”یعنی چی؟ آوردمت اینجا که غمبرک بزنی یا اینکه همراهیم کنی؟”-
 پوزخند زدم: 

که حرصم بدی... وگرنه تو همراهان پروپاقرصی داری دیگه چه نیازی به  آوردیم اینجا”-
 ”من؟
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کردن کرد و آرالیا و ویلیام گنگ به ما نگاه مینفسای عصبیش رو به سختی کنترل می
 که فرهاد گفت: 

-Ultimately tired... then we'd go out Ralya. dyg·h rest a little 
apartment . 

)ما االن خسته ایم... بعدا میریم بیرون آرالیا. دیگه بهتره بریم آپارتمان وکمی استراحت 
 کنیم(

آرالیا خصمانه نگاهم کرد و من پوزخندی بهش زدم... اعصابم شدید تحریک شده بود 
خواستم دوستی و هرلحظه ممکن بود حرف نا مربوطی از دهنم خارج بشه و من نمی

رفتم. خداحافظی کردیم و شه برای همین باید از اون مکان میویلیام و فرهاد خراب ب
باز آرالیا خم شد و دست فرهاد رو بوسید. نگاهم به چشمای ویلیام که یک غم بزرگ رو 

کرد افتاد و از آرالیا بیش از پیش متنفر شدم و پشت لبخندای تظاهریش پنهان می
از اون ویال زدم بیرون... خالف  نفسمو باصدا فرستادم بیرون و از اون سالن و نهایتا

جهت ویال شروع کردم راه رفتن و به اینهمه قباحت آرالیا لعنت فرستادم. از اولم 
دوست نداشتم بیام اینجا ولی بازم مجبور شده بودم ای کاش به جای اینجا االن توی 

 کیش یا شمال بودم. 
ه بازوم کشیده شد و دونستم دارم کجا میرم کبغض راه گلومو بسته بود و حتی نمی

 فرهاد جلوی دیده ی تارم پیدا شد. با خشم فریاد زد: 
کجا داری میری هان؟ سرتو پیش انداختی خیال میکنی اینجا ایرانه که راحت برای ”-

 ”خودت قدم میزنی؟
 کردم نبایداشکم بی اختیار فرو ریخت... نه نه االن وقتش نبود من نباید گریه می

وش میاوردم من نباید بهش با این حرکاتم میفهموندم که احساسات قلبیمو به ر
 میخوامش و نسبت بهش حساسم... 

سریع قطره اشک مزاحمی که مجدد تو چشمم حلقه زده بود رو پاک کردم و مثل 
 خودش فریاد زدم: 

به تو مربوط نیست میفهمی؟ من هرجایی که دلم بخواد میرم و تو هیچ حقی ”-
 “ون آرالیا که الیقت همین دخترای هرجایی ان. نداری. بهتره بری پیش هم

یک طرف صورتم سوخت... من سیلی خورده بودم؟ من؟ یاسمنی که تا االن از 
پدرومادرش کمتر از گل نشنیده بود؟ من به خاطر آرالیا از فرهاد سیلی خورده بودم 

 چون گفته بودم آرالیا هر*زه اس؟ خب مگه دروغ بود؟ 
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 و از میانشون گفتم:  دندونامو روی هم فشردم
 “ازت متنفرم فرهاد... متنفرم لعنتی. ”-

سپس به دو به سمت خیابون دویدم و حتی واینستادم تا نگاهش کنم... حالم ازش 
بهم میخورد مقصرشم خودم بودم که با این عاشقی این حس حسادت رو نسبت بهش 

کردم جای ... حس میتوی قلبم به وجود آورده بودم که حاال براش بخوام سیلی بخورم
سیلی که زده گز گز میکنه و اشکام بی وقفه روی گونه هام جاری بود و من همچنان 
میدویدم... با دیدن تابلوی تاکسی خودمو بهش رسوندن و سریع ماشینی گرفتم و 

 آدرس آپارتمانشو دادم. 
ه نزدیک ب از جیبم موبایلمو درآوردم و به وسیله دوربین جلو صورتمو نگاه کردم که از

دونستم باید چیکار کنم خوبی رد انگشتاش مونده بود و کمی قرمز شده بود... نمی
خواست دیگه ثانیه ای کنارش تنها باشم و حاال ازش بدم میومد ولی حتی دلم نمی

 هنوزم دوسش داشتم. به دل احمقم نیشخندی زدم و با خودم گفتم: 
 “یشه. عشق که به همین راحتیا به نفرت تبدیل نم”-

جلوی آپارتمان که نگه داشت پولشو دادم که رفت... کلیدی که بهم داده بود رو از جیبم 
برداشتم و در رو باز کردم و بعد از داخل رفتن محکم کوبیدمش بهم که صداش توی 

 سکوت آپارتمان طنین انداز شد. 
صدای  خودمو توی حمام انداختم و توی وان دراز کشیدم. هق هق گریه ام در میان

تونستم خواست میدوش گم شد و من با دست صورتمو پوشوندم... چقدر دلم می
شد. فرهاد همونجا آرالیا رو خفه کنم و فرهاد روهم زنده به گور کنم ولی حیف که نمی

منو دوست نداشت و مسلما رابط*ه با دخترایی مثل آرالیا براش یه نوع سرگرمی 
اخته ی مرد بی لیاقتی مثل فرهاد شده بودم... شد و این من بودم که دلبمحسوب می

 کردم؟ حاال باید چیکار می
 صدای درآپارتمان به گوشم رسید و دقایقی بعد صدای در حمام: 

 “یاس... در رو باز کن. ”-
توی صداش به نوعی پشیمونی موج میزد ولی هنوزم مغرور بود. اصال جوابشم ندادم 

 که گفت: 
 “زود. یا باز کن یا میشکنمش ”-

 با ترس از اینکه یهو بشکنه و بیاد داخل باعصبانیت و نفرت گفتم: 
 ”برو از اینجا... نمیخوام حتی صداتو بشنوم”-
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 “باز کن گفتم. با من لج نکن یاس. ”-
 “برام ارزش نداری که بخوام باهات لج کنم... نمیخوام ببینمت تمام. ”-

م خوردن در آپارتمان نشون از دیگه صدایی نیومد و دقایقی بعد باز صدای به ه
 رفتنش میداد. پوزخندی زدم: 

 “حاال دیگه تنها برو عشق و حال... دیگه مزاحمی نداری. ”-
 گرفتم به یاد جمله اش افتادم: از وان بلند شدم و در حالیکه دوش می
 )تودیگه تنها نیستی یاس... منو داری)

 دوباره توی گلوم ترکید و اشکام با آب حمام مخلوط شد. فریاد زدم و گریه کردم : بغض 
توکه گفتی دیگه تنها نیستم پس چرا االن خودت تنهام گذاشتی لعنتی؟ من که ”-

شدم چرا باهام بازی کردی؟ چرا وقتی قلبت جای دیگه بود بهم داشتم عاشقت می
 ”محبت کردی؟ چرااااا؟
تم و از ته دل زار زدم... سخت بود برای منی که تا االن کمتر ازگل روی زمین حمام نشس

 از پدرومادرم نشنیده بودم حاال به خاطر یه دختر سیلی بخورم از کسی که زندگیم بود. 
لرزید و لبام از سرمای پاهای لرزونمو حرکت دادم و از حموم بیرون اومدم... تنم می

 بودم و درونم تهی.  دم. انگار خنثیکربهم میخورد ولی چیزی حس نمی درونم
روی مبل افتادم و چشمامو بستم. صدای زنگ خوردن موبایلم میومد ولی من 

تونستم حتی سمتش برم و لحظه ای بعد چشمام بسته شد و دیگه چیزی نمی
 نفهمیدم. 

*** 
 چشمامو که باز کردم حس کردم همه چیز تاره... سرم درد گرفت : 

 “آخ. ”-
 رفت و بعد نبضم و صداش تو گوشم پیچید: کسی دستمو گ

 “به هوش اومد نگران نباشید حالش خوبه. ”-
چشمامو بستم و مجدد باز کردم که تاری از جلو دیدم کنار رفت و تصاویر واضح شد... 

 لبای خشک شده مو حرکت دادم: 
 “آ... ب. ”-

و دیدم که به صدای قدمای کسیو از سمت راستم شنیدم و با برگردوندن سرم فرهاد ر
رفت و باز تمام گذشته پیش چشمام نقش بست و پوزخندی زدم... سمت یخچال می
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توی بیمارستان بودم و سرم بزرگی به دستم وصل بود و هوا تاریک بود. من دیشب 
 شبه؟ یعنی یه روز کامل اینجا بودم؟ ۷غش کردم پس چرا االن ساعت

شد و لیوان رو جلوی دهنم گرفت که با اخم خودمو باال کشیدم و به سختی نزدیکم 
 نشستم. لیوان رو کشیدم از دستش و رومو برگردوندم: 

 “برو بیرون از این اتاق. ”-
 “بس کن یاس. ”-

 پوزخندی بهش زدم و آبم رو خوردم که گوشیمو گرفت سمتم: 
 “تره باهاش تماس بگیری. بار زنگ زده نگرانته به۹۲۲ازدیشب دیبا بیش از ”-

گوشیو گرفتم که از اتاق خارج شد و من آروم شماره ی دیبا رو گرفت و با وصل شدن 
 تماس صدای گریه ی دیبا بغضمو تحریک کرد: 

 ”کجااایی تو یاسی؟ نمیگی مِن احمق نگرانت میشم آخه؟ چرا اینهمه بی خیالی هان؟”-
ن براش چیزی رو توضیح بدم واسه پس خبر نداشت بیمارستانم... جون نداشتم اال

 همین گفتم: 
دیبا بعدا برات همه چیزو تعریف میکنم باشه؟ االن حالم مساعد نیست میخوام ”-

 “بخوابم نگرانم نباش. 
 “لرزه؟ تو رو خدا بگو چی شده یاسی. چرا صدات می”-
 “بس کن دیبا گفتم که بعدا بهت میگم. ”-
 “باشه. خداحافظ. ”-

احت شده ولی حالم واقعا بد بود. گوشیو پرت کردم روی میز کنار تخت دونستم نارمی
 و چشمامو بستم. 

بعد از تموم شدن سرم زنگ پرستار رو فشردم تا بیان بازش کنن که دکتر اومد و بعد از 
 چکاپ کامل دستور ترخیص داد و منو خوشحال کرد. 

وردنمو گرفتم چون مدام لنگ لنگان از پله ها پایین اومدم و به سختی جلوی زمین خ
 سرگیجه داشتم و به احتمال زیاد ضعف کرده بودم. 

خودمو به سر خیابان رسوندم که ماشینش جلوم ایستاد. خواستم رامو کج کنم برم که 
پیاده شد و باعصبانیت در جلو رو باز کرد و مجبورم کرد سوار بشم و خودشم نشست و 

 حرکت. 
 با حرص گفتم: 

 “نگه دار همین جا. ”-
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 فریاد زد: 
 “خفه شو فقط. ”-

 نیشخند زدم: 
خفه بشم تا بیشتر به گندکاریات ادامه بدی؟ آره؟ اگه خفه نشم چی؟ بازم میخوای ”-

 “بزنی تو گوشم؟ مردونگیت بهم ثابت شده خیالت راحت. 
 پاشو محکم روی پدال گاز فشار داد: 

 “ی تنهاییات بمونی تا بمیری. لیاقت محبت نداری یاس همون بهتر تو”-
 “نه من لیاقت ندارم امثال آرالیا فقط لیاقت دارن و بس. ”-
 ”آخه احمق چرا وقتی چیزیو نمیدونی قضاوت میکنی هان؟”-
 “بینم همه چیز رو. نمیدونم ولی الحمدالله چشم دارم و دارم خوب می”-

م... با رسیدن به چشم غره ای بهم رفت که پوزخندی بهش زدم و سرمو برگردوند
آپارتمان بازومو گرفت و با هم رفتیم داخل. نشستم روی مبل که به آشپزخونه رفت و با 

 یه لیوان آب میوه برگشت و نشست کنارم: 
 “بخور. ”-
 “هه... دایه بهتر از مادرشدی. نمیخورم از شما زیاد به ما رسیده. ”-

 با قیافه ی برزخیش مچ دستمو گرفت: 
 “ه کن وگرنه خودم قیچیش میکنم... االنم بخور تا مجبورت نکردم. زبونتو کوتا”-
 ”من عادت کردم به اجبار مگه نمیدونی؟”-

تو چشمام خیره شد و من باپوزخند تلخم آب میوه رو خوردم... لیوان رو روی میز 
 کوبیدم و بلندشدم و خودمو به اتاق رسوندم و یه دوش گرفتم. 

 ضایا رو براش تعریف کردم که با هق هق گفت: با دیبا تماس گرفتم و تمام ق
 “دونستم اینهمه عذابت میدن اونجا. بمیرم برات یاسی... به خدا نمی”-
 “روز دیگه تمومه این مسافرت نکبت بار. ۴بیخیال عزیزم مهم نیست... ”-
 ”مواظب خودت باش یاسی باشه؟”-
 ”باشه عزیزم... بهت خوش میگذره تو شمال؟”-
 “. میدونی یاسی خبر بهتر و خوشحال کننده ای هم بهم رسیده. آره خیلی..”-
 ”چی؟”-
مامان قراره با دانیال بره آمریکا... دانیال ازش خواست بره همراهشون مامان هم اول ”-

قرار شد بره بعد کلی مخالفت کرد ولی مهرناز که ازش خواست دیگه کوتاه اومد و 
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 تونیم گاهی امتعطیالت. من خیلی خوشحالم یاسی چون دیگه مامان تنها نیست می
 “بریم سربزنیم بهش با مهراد. 

 “خیلی خوبه عزیزم. خوشحالم اینو میشنوم. ”-
 ”ممنون. خب کاری نداری؟”-
 “نه. ”-
 “خداحافظ. ”-

قطع کردم و بی حوصله از اتاق خارج شدم... روی مبل نشسته بود و توی فکر گوشیو 
بود... نیشخندی زدم و به آشپزخونه رفتم. یه لیوان آب خوردم و خواستم مجدد به 

 اتاق برم و بخوابم که میون راه صداش متوقفم کرد: 
 “فردا شب یه مهمونی بزرگه... دلم میخواد بیای همراهم. ”-

 ه ادامه داد: حرفی نزدم ک
 “شب. ۷توی ویالی دوست مشترک من و ویلیام ساعت”-

بدون اینکه بهش حرفی بزنم خودمو به اتاقمون رسوندم و سعی کردم فکر کردن و برای 
 بعد بذارم و چشمامو بستم. 

*** 
صبح که از خواب بیدار شدم نبود. پوزخند تلخی زدم و خودمو به آشپزخونه رسوندم. 

خوردم تا یکم سرحال بشم و بعد مشغول تمیزکردن آپارتمان شدم صبحانه ی مفصلی 
 که دیبا بهم زنگ زد: 

 “سالم دیبا. ”-
 ”سالم عزیزم بهتری؟”-
 ”آره خیلی... تو خوبی؟”-
 ”به خوبی تو عزیزم... چه خبرا؟”-
 “امشب مهمونی دعوتیم دیبا دلم شور میزنه نمیدونم چرا حس بدی دارم. ”-
دختر... یه هفته رفتی گردش خب بس کن دیگه برو یکم  تو زیادی حساس شدی”-

 “خوش بگذرون. 
 “تونم اگر نباشم و نبینم خیلی بهتره تا ببینم و بخوام تظاهر کنم آرومم. نمی”-
 “امشب رو پس برو تنهاش نذار و خودتو کنار نکش یاسی. ”-
 “میرم. ”-
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تره. ما حرکت کردیم آفرین حسابی هم به خودت برس و نذار کسی حس کنه ازت باال”-
 “گردیم تهران. داریم برمی

واقعا؟ خیلی خوبه کاش ما هم هرچه زودتر برگردیم. اینجا روز و شباش مثل زهر ”-
 “تلخه. 

میاید به زودی... دوباره با فرهاد توی آرامش زندگی میکنید غصه نخور. من برم کاری ”-
 ”نداری؟

 “نه خدانگهدار. ”-
. واقعا حالم بد بود و اصال حوصله ی هیچ کاری رو نداشتم بغض بدی گلومو میفشرد..

 کردم بیشتر مثل یه روح سرگردانم اینجا. و حس می
روی مبل افتادم. حس نداشتم ناهار بپزم و گرسنمم نبود. یعنی االن فرهاد کجاست؟ 
یعنی ممکنه ویالی ویلیام باشه؟ قلبم درهم فشرده شد و آه عمیقی از میون دندونام 

شد که صدای کلید توی قفل توی گوشم پیچید و دقایقی بعد قامت فرهاد جلوم  خارج
 نقش بست... نگاه عمیقی بهم انداخت : 

 ”چرا اینجا نشستی؟”-
 شد: خواستم اصال جوابشو بدم ولی نمینمی

 “تونم پاشم. سرم گیج میره نمی”-
 ”چی میخوری سفارش بدم برات؟”-

 پوزخندی زدم بهش: 
 “سیلی تورو. ”-

 عصبی خم شد سمتم و یقه امو گرفت: 
ببین داری باز با اعصاب من بازی میکنی ها... یاس بهت هشدار میدم سربه سرمن ”-

 “نذار و گرنه سیلی دومم میخوری. 
بانفرت نگاهش کردم که یقه امو رها کرد و وارد اتاق خواب شد و در رو محکم به هم 

 کوبید. 
یگری روی گونه ام جاری شد. دلم به اندازه ی یک کوه سنگین شده اشکام یکی بعد از د

شدم... نمیدونم بغض بود یا تنهایی که اینجوری روم فشار آورده بود و داشتم خفه می
بود و داشت منو از پا در میاورد. هرچی که توی این یکسال تالش کرده بودم و بعد 

به همین سادگی داشتم خودمو از مرگ پدرومادر خودمو سرپا نگه داشته بودم حاال 
بین میبردم و دلیلشم تنها عشقی بود که نسبت به فرهاد توی قلبم ریشه کرده بود و 
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کرد که اون رو فقط برای خودم بخوام و برام مهم باشه که تا االن کجا منو ترغیب می
اد خواست از فرهرسیدم چون دلم نمیکرده اما هرگز به جوابش نمیبوده و چیکار می

بپرسم که خیال کنه مهمه واسم... خب شاید مهم بود برام ولی دوست نداشتم بفهمه 
 فرهاد که من دوسش دارم و نسبت بهش حسودم. 

عصرضربه زد به سختی از جام بلند شدم و خودمو به اتاق  ۰ساعت پاندولی که روی
 شد! رسوندم. خواب بود و چقدر تو خواب ناز می

رداشتن وسایل حمام رفتم تا یه دوش بگیرم که کسالت از تنم به سمت کمد رفتم و با ب
 بیرون بره. 

سرحال تر شده بودم اما هنوز هم نسبت به این مهمونی احساس خوبی نداشتم و 
 همش منتظر بودم یه اتفاق بد بیفته. 

قهوه درست کردم و خوردم و بعد به اتاق خواب رفتم و با سشوار مشغول درست کردن 
که بیدار شد و با اخمای درهمش از اتاق رفت بیرون. دکلته ی نسبتا موهام شدم 

 پوشیده مو برداشتم و تنم کردم و آرایشمو غلیظ کردم و بعد هم عطر. 
سانتیمم پام کردم که نگین های روش برق زد و لبخند رو ۰کفشای مشکی پاشنه 

 مهمون لبام کرد... وارد شد و نیم نگاهی بهم انداخت: 
 ”پوشیدی؟این چیه ”-

بدون توجه بهش مانتومو روی لباس پوشیدم که نفس عصبیشو محکم بیرون فرستاد 
 و دیگه حرفی نزد و مشغول حاضر شدن شد. 

( باهم سوار آژانس شدیم و اون آدرس داد. تا اونجا تو سکوت گذشت و 03: 6ساعت )
ه اس. کردم چقدر امشب خواستنی و خوشگل تر از همیشمن داشتم با خودم فکر می

واقعا داشتن همسری مثل فرهاد که مشکلی نداشت برای آدم ناخودآگاه احساس غرور 
 میاورد ولی حیف که اخالقش برخالف قیافه اش بود. 

با رسیدن به ویالی نسبتا بزرگی و ایستادن آژانس، متوجه شدم رسیدیم و سریع پیاده 
 شدم که فرهاد کنارم ایستادم و بازوشو به سمتم گرفت: 

نفر جدانشی چون آدمای ۳جز ویلیام و آرالیا کسیو اینجا نمیشناسی. سعی کن از ما”-
اینجا با ایران خیلی فرق دارن و معلوم نیست پشت ظاهرشون چه چیزی نهفته اس... 

 “پس مواظب خودت باش. 
حرفاش رعب و وحشت کوچولویی به دلم انداخت و بی صبرانه بازوشو گرفتم و 

 حرکت کردم. باقدمای سستم دنبالش 
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با باز شدن در ورودی سالن دود زد بیرون و منو سخت به سرفه انداخت... خوش آمد 
گویی دو خدمتکار رو بدون جواب گذاشتم و زود وارد سالن شدم که فرهاد هم کنارم 

دید که باگذشتن چندثانیه که اونجا ایستاد و توی اون تاریکی چشم، چشم رو نمی
وشن شد و من چشمم به جمعیت نسبتا زیاد روبه روم افتاد ایستاده بودیم چراغ ها ر

که اصال معلوم نبود کدوم دختره کدوم پسر و مثل ِکرم توی هم میلولیدن و صحنه ی 
فوق العاده چندش آوری درست شده بود... صدای تند موزیک غربی از همه جای ویال 

ای کاش همون  رسید و گوشخراش بود و من آرزو کردمو حتی باغ هم به گوش می
 شد فرار کنم از این جای خفقان آورد. لحظه می

پسری که روی بازوش تا انگشتش خالکوبی های عجیبی داشت جلو اومد و به فرهاد 
خوش آمد گفت و من فهمیدم مهمونی واسه این پسره و بعد راهنماییمون کرد اتاق 

 پرو. 
شد مضحکه ود چون باعث میخواست مانتومو دربیارم اما انگار چاره ای نبدلم نمی

بشم و همه بهم بخندن بنابر این بعد از درآوردن مانتوم به همراه فرهاد وارد سالن 
شدیم که با دیدن آرالیا نفسم حبس شد... لباس قرمز جیغش زیر نور چراغ برق میزد و 

کرد... موهاش، شرابِی رو به قرمز بود و کفشاش فوق العاده هرچشمی رو خیره می
 و آرایشش غلیظ.  زننده

ز شد بیش امیون جمعیت خودشو تکون میداد و با چندین پسر میرقصید و باعث می
 پیش ازش متنفر بشم که صدای ویلیام نگاهمو از سمت آرالیا به سمت خودش کشید: 

- Glad to See ... 
 ”بینمتونخوشحالم می“

 : و به من دوختفرهاد شونه اشو بوسید و ویلیام با محبت همیشگیش چشمای آبیش
- Ksaltt resolved? These days Farhad was very depressed 

Vtvkhvdsh you sick . 
کسالتت برطرف شد؟ این چند روز فرهاد خیلی افسرده و تو خودش بود برای مریضی “

 “تو. 
حس کردم فرهاد کمی دستپاچه شد و نگاهشو ازم دزدید... یعنی برام نگران بوده از 

م؟ شایدم چون ویلیام و آرالیا از اجباری بودن ازدواجمون خبرنداشتن اینکه مریض
دونستم باید کرده. ولی چرا تا ویلیام اون حرفا رو زد دستپاچه شد؟ نمیوانمود می
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خوشحال باشم یا ناراحت واسه همین تنها به لبخند کمرنگی اکتفا کردم و در جواب 
 ویلیام گفتم: 

- William'm fine... wow . 
 “خوبم ویلیام... مرسی. “

تا سیگار ۰با هم سر یه میز نشستیم و مهمونی همچنان ادامه داشت. ویلیام تا االن 
آتیش زده بود ولی مشروب نمیخورد... آرالیا هنوز بین جمعیت رقص کننده وول 

تا جام شرا*ب ۹خندید و من دلم برای ویلیام میسوخت... فرهاد میخورد و مستانه می
ولی دیگه نه و همینم با پوزخند من روبه رو شد اما بهم اهمیتی نداد... خورده بود 

 کرد. چندین بار ازم تقاضای رقص شد ولی رد کردم و ویلیام باتحسین نگاهم می
مهمونی به اوج رسیده بود و چراغا کامال خاموش بود. بلند شدم و به سمت دستشویی 

یک شدن به میزمون متوجه شدم ویلیام رفتم و کمی بعد از اونجا خارج شدم که با نزد
و فرهاد هیچ کدوم نیستن. کمی اطراف رو توی اون نور کم نگاه کردم ولی نبودن که 
 دوست مشترک فرهاد و ویلیام، همون که مهمونی امشب واسش بود بازومو گرفت: 

- Farhad you looking for? Many committed suicide the rich kids 
always love you lady... Farhad was Ralya Valanm go up together . 

گردی؟ زیادی خودتو پایبند این بچه پولدار کردی بانو... فرهاد همیشه )دنبال فرهاد می
 عاشق آرالیا بود و االنم باهم رفتن باال. (

حس کردم گوشام نمیشنون و نگاهم از روی پوزخند تمسخر آمیز اون مردک ُسر خورد 
کردم؟ خدای من های منتهی به طبقه دوم ثابت موند... باید چیکار می و روی پله

 یعنی ممکنه حرفاش حقیقت داشته باشه... 
ت که رفدستمو به میز گرفتم تا از افتادنم جلوگیری کنم چون سرم به شدت گیج می

 کمی سرشو خم کرد طرفم: 
- If Bavrndary Go See the third room on the right . 

 باورنداری برو ببین... اتاق سوم سمت راست. ()اگر 
دونستم باید به حرفاش اعتماد کنم یا نه اما سپس لبخند شیطانی زد و رفت... نمی

لرزید و هیچ کس نیرویی منو به اون سمت کشوند و پاهام روی پله ها به شدت می
 شرک حواسش به من نبود... خودمو لعنت کردم برای شرکت توی این مهمونی سراسر

 و نجس. 
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کردم آخرین پله که رفتم صدای قهقهه های مستانه ای به گوشم خورد... نه اشتباه نمی
این... صدای خنده های آرالیا بود و این یعنی حرفای اون پسر حقیقت داشت؟ 

 خدایا... 
گلوم خشک شده بود و پاهام انگار به زمین میخ شده بود و راه رفتن چقدر سخت بود 

 ات. توی اون لحظ
به اتاق نزدیک شدم که متوجه شدم الی در نیمه بازه و چراغ کم رنگی روشن... سرمو 

نزدیک بردم و آروم از الی در نگاه کردم و بادیدن صحنه روبه روم چشمام سیاهی رفت 
و من محکم جلوی دهنمو گرفتم تا از جیغی که ممکن بود هر لحظه از گلوم خارج بشه 

 چارچوب گرفتم و اشکام به شدت شروع به ریختن کرد.  جلوگیری کنم... دستمو به
پشتمو به سمتشون کردم و با تمام وجود و جونی که برام مونده بود شروع کردم به 

دویدن و از طبقه دوم و اون جای نحس فاصله گرفتم و سریع خودمو به اتاق پرو 
اشتن کلید رسوندم و با اشک چشمام که تمومی نداشت مانتومو تنم کردم و با برد

آپارتمان از سالن زدم بیرون و میون گریه هام از آژانس خواستم بیاد و ناباورانه خودمو 
از ویال انداختم بیرون و صدای هق هقم توی سکوت خیابان پیچید و من دیگه 

 نتونستم جلوی خودمو بگیرم. 
حال ماشین زار زدم. اونقدر زار زدم که زانوهام کج شد و افتادم روی زمین و در همین 

گفت و بازومو آژانس جلوم توقف کرد و مرد مسنی یه زبون خارجی یه چیزایی می
دیدم جز صحنه ی اتاق گرفت ولی توی اون لحظه من هیچی نمیفهمیدم و چیزی نمی

 و صداهایی که ازش شنیده بودم... 
ارتمان فرهاد بودم... حتی اسمشم دیگه برام معنایی وقتی به خودم اومدم که جلوی آپ

 نداشت و حسم بهش تنها نفرت بود و بس. 
به هرسختی که بود کرایه اشو حساب کردم و رفت... دستای لرزونمو توی جیبم فرو 

 بردم وکلید رو برداشتم و توی قفل چرخوندم. 
 تونستم یکیگه نمیبه سرعت خودمو به اتاق خواب رسوندم و چمدونمو برداشتم... د

لحظه بودن توی این کشور غریب و پر از خی*ان*ت و هو*س رو تحمل کنم... دلم 
 چقدر تنگ بود واسه آغو*ش دیبا. 

ریخت و من زار میزدم و لباسامو توی چمدون اشکام بدون اختیارم روی گونه ام می
 ریختم. می
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. دستای لرزونم چندین بار سریع زنگ زدم آژانس و خودمو از آپارتمان بیرون انداختم
چمدونو رها کرد ولی باز خم شدم و برش داشتم. حس حقارت توی وجودم با نفرتم 

 شدکرد و لحظه های توی اون اتاق جلوی چشمام تداعی مینسبت به فرهاد بیداد می
 کرد. و لرزش بدنمو بیشتر می

 ماشین که رسید سریع نشستم و به راننده گفتم: 
- Airport . 

 رودگاه. ((ف
 تارسیدن به فرودگاه فقط گریه کردم و دلم سوخت برای اینهمه تنهایی و بدبختیم. 

پیاده شدم. چمدونمو توی دستای سردم فشردم و خودمو به سالن رسوندم و به سمت 
 باجه رفتم و بابغض گفتم: 

- She gave me a ticket to Iran that ... 
 ((خانوم بهم یه بلیط برای ایران بدین

 دخترجوون بهم نگاه کرد و چشماش گشاد شد و گفت: 
- Now  ،did you get tickets? 

 )االن اومدی بلیط بگیری؟ (
 باالتماس نگاهش کردم: 

- I beg make it for me... please . 
 (ازت خواهش میکنم واسم درستش کن... لطفا(

 دختر لب برچید و گفت: 
- Let me see you do Chykarmytvnm . 

 تونم بکنم برات. ((بذار ببینم چیکار می
توی اون لحظه از ته دل خدا رو شکر کردم و برام مهم نبود نگاههای ترحم آمیز و 

خواستم از اون کشور فرار کنم و برام فقط این مهم دلسوزانه ی اطرافیانم. من فقط می
 بود و نه چیزی بیشتر... 

- We want to 5am? 
 میخوای؟ (صبح داریم ۰)برای ساعت

(بامداد رو نشون 03: 2چاره ای نداشتم مجبور بودم... نگاهم روی ساعتم رفت که )
 میداد. 

- Okay  ،Bznydvasm . 
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 )خوبه، بزنیدواسم(
بلیط رو که بهم داد خودمو به سمت بوفه ی کنار فرودگاه کشوندم و آبمیوه ای خریدم 

روی صندلی نشستم و با کرد و چشمام قرمز شده بود. چون سرم به شدت درد می
 برسه تا برم کشور خودم. ۰بغض آبمیوه رو خوردم و دعا کردم هرچه زودتر ساعت 

کرد، اشکام تمومی نداشت و دلم ساعت به کندی درحرکت بود و این منو عصبی تر می
شد و دلم بیشتر میسوخت وقتی به یاد برای اون همه خاطره ام باهاش تنگ می

م به کردافتادم و حاال باید تبدیلش میدلم جوانه زده بود می عشقم بهش که تازه توی
 نفرت. 

دستامو جلوی صورتم گرفتم و از ته دلم زار زدم و از خدا خواستم بهم صبر بده تا بتونم 
با این خی*ان*ت بزرگ و این غم فاحش کنار بیام. صحنه ها مدام جلوی چشمم 

ته دلم فریاد بزنم و جیغ بکشم ولی  تونستم ازخواست میدرحرکت بود و من دلم می
شد و مجبور بودم از درون فریاد بزنم و تنها راه خالی کردن وکم کردن غمم اشکام نمی

 بود که از وقتی از ویال بیرون اومده بودم تا االن تمومی نداشت. 
(دقیقه ضربه زد و من باخستگی و سردرد بدی که داشتم منتظر 43: 0عقربه ها روی )

خیره بودم... جمعیت زیادی توی فرودگاه نبودن و اندک آدمی حضور داشت  به ساعت
 که همه با نژادهای مختلف بودن و دریغ از یه همدرد. 

موبایلم زیاد شارژ نداشت برای همین پرتش کردم توی کیفم و با پام روی رمین ضرب 
همه . منی که اونشد فرهاد با من اینکارو کرده باشهگرفتم و چشمامو بستم... باورم نمی

 دوسش داشتم و برای خوشحالیش تالش کردم. 
 شد: صدای پسر مدام توی سرم اکو می

 "اون همیشه عاشق آرالیا بود بانو... "
کردم االن که ازدواج کردیم گذشته رو رها درسته... من خیلی احمق بودم که خیال می

هنوز توی گذشته اش مونده بود چون ازدواج با من به خواسته ی خودش میکنه. اون 
خواسته با آرالیا ازدواج کنه و با وصیت پدر و نبود و برخالف میلش... ازکجا معلوم نمی

 عمو مجبور شده از آرالیا کناره بگیره و برای همینم از من متنفر بوده. 
دگاه اعالم پرواز کرد ومن حس بغضم سهمگین تر شد که صدای بلندگوهای داخل فرو

کسی رو داشتم که بعد از سالها از زندان آزاد شده. سریع چمدونمو برداشتم و به سمت 
 هواپیما دویدم. 

*** 
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بارسیدن به فرودگاه ایران از ته قلبم خوشحال شدم ولی بغض هنوزم توی گلوم بیداد 
 شدت سردرد بودم.  گشت و من بهکرد و مدام دنبال راهی برای سرریز شدن میمی

ا کردم که کجا برم تبعد از تحویل چمدونم آژانس گرفتم و توی راه فقط به این فکر می
فرهاد نتونه منو پیدا کنه و آدرسشو نداشته باشه. با یادآوری مهدیس با دلگرمی به 

 راننده آدرس رو دادم. 
مهدیس رو یادش  بهترین گزینه مهدیس بود چون فرهاد نه ویالشو بلد بود و نه زیاد

 تونستمیومد چون من با تنها کسی که خیلی رفت و آمد داشتم دیبا بود پس نمی
 حاالحاالها پیدام کنه. 

با رسیدن به ویالی مهدیس به سختی خودمو کنترل کردم و بعد ازحساب کردن پول 
دستمو روی آیفون فشردم که اینبار بدون پرسیدن در باز شد و من قدم توی باغ راننده 

ویال که بی شباهت به باغ ویالی فرهاد نبود گذاشتم ودلم از االن تنگ شد برای تمام 
 خاطراتی که باهاش داشتم... 

مهدیس به گرمی ازم استقبال کرد ولی با دیدن چشمای قرمز شده و پف کرده ام 
 ت: بازومو گرف

 ”چرا اینجوری شدی یاسمن؟ گریه کردی؟ مگه تو نباید االن آمریکا باشی پس...”-
 حرفشو قطع کردم و با التماس گفتم: 

مهدیس االن خیلی حالم بده بذار بعدا همه چیزو تماما میگم واست. میشه چند ”-
 ”روزی مزاحمت باشم؟

ن تو چشمای سبز مهدیس اول تعجب کرد ولی لحظاتی بعد گرد خوشحالی رو پاشید
 خوشگلش: 

 “مراحمی این فوق العاده اس... بیا تو عزیزم. ”-
رزید لبا هم رفتیم داخل و روی مبل کنارهم نشستیم... بدنم هنوز هم از اتفاقات ویال می

 و حالم منقلب بود. مهدیس گفت: 
 “میخوای یکمی بخوابی؟ به استراحت نیاز داری. ”-

به معنای مثبت تکون دادم که با لبخند بازومو گرفت  حق با اون بود برای همین سرمو
 و تا کنار اتاق راهنماییم کرد: 

 “وقتی بیدارشدی باهم حرف میزنیم. ”-
وارد اتاق شدم و بدون اینکه به افکارم اجازه بدم که به سراغم بیان خودمو روی تخت 

 انداختم و خوابم برد. 
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*** 
نشون میداد. ازاینکه اینهمه خوابیده  ظهر رو۱۹نگاهم به سمت ساعت کشیده شد که

بودم تعجب کردم و زود از تخت اومدم پایین. بادیدن اتاق اتفاقات مثل پرده جلوی 
 چشمم حرکت کرد و باز افکار هجوم آورد توی سرم. 

 به سمت کمد کنار اتاق رفتم و ربدوشامبرمو برداشتم و خودمو توی حمام انداختم. 
خواست خودمو توی وان خفه کنم و به و چقدر باز دلم می چقدر مرگ حاال دلنشین بود

تونستم و نمیدونم چه حسی مانع این این زندگی پر از غم و نامردی پایان بدم اما نمی
شد... من خی*ان*ت دیده بودم. ازسمت کسی که تازه داشتم بهش دلبسته کارم می

کرد تا ابد ازعشق و عاشق شدم و برام مهم شده بود اما بدجور بهم زخم زد و کاری می
 شدن متنفر بشم. 

بغض سنگینی گلومو فشرد و اشکام باز روی گونه هام ریخت... خسته شده بودم از 
بس گریه کرده بودم. دوش رو بستم و بعد از پوشیدن ربدوشامبرم بیرون اومدم و در 

 نهایت از اتاق خارج شدم. 
صداش کردم که از کتابخانه ی گوشه کرد. چند باری مهدیس نبود و این منو نگران می

 سالن بیرون اومد و دستی به چشماش کشید: 
 ”عزیزم بیدار شدی؟”-

 جلو اومد و بغلم کرد... آروم گونه اشو بوسیدم: 
 “آره مهدیس ممنونم خیلی به خواب نیاز داشت. ”-

 دستمو گرفت و با هم روی کاناپه نزدیک تلویزیون نشستیم و دستمو گرفت: 
 ”ه بیارم بخوری؟صبحون”-

 لبخند محوی زدم: 
 “نه ممنون فقط اگه یه فنجان قهوه داری ممنون میشم بیاری. ”-

 از جا بلند شد و با محبت گفت: 
 “االن میارم واست. ”-

رفت و کمی بعد درحالیکه دو تا فنجان قهوه در دست داشت برگشت و نشست روبه 
 دم و قلپی ازش خوردم که گفت: روم. قهوه ی گرم و خوشبو رو به دهانم نزدیک کر

 ”میخوای تعریف کنی برام؟”-
 “آره میخوام برات از دردام بگم مهدیس. ”-
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چقدر سخت بود بغض توی گلومو مدام پس بزنم تا کسیو ناراحت نکنه... شروع 
کردم... از همه چی گفتم. از اجبار این ازدواج، از کالسای پیانو، از زنجیر و وصیت پدر و 

رفتارامون، از کارامون، از پیست اسکی رفتنمون، از مسافرتمون به کیش که عمو، از 
بهترین روزای عمرم بود و از خیلی خاطرات دیگه و درآخر این مسافرت نحسمون به 

 آمریکا و رفتارای آرالیا و تا رسیدم به شب مهمونی  و اون اتفاق... 
مهدیس، آرالیا لخ*ت تو آغو*ش  وقتی رفتم باال و از الی در نگاه کردم باورت نمیشه”-

فرهاد بود... من خورد شدم مهدیس. من به معنای واقعی شکستم وقتی دیدم به جای 
من کس دیگه ای توی آغو*ش مردیه که حاضر بودم براش جونمم بدم چون داشتم 

شدم و طعم خوب یه زندگیو میچشیدم. خیلی سخت بود مهدیس خیلی. عاشقش می
تم شاید هم آغ*وشیش با آرالیا برام مهم نبود؛ ولی اون خیلی اگر بهش احساسی نداش

خواست فقط مال من باشه... ولی بهم نارو زد مهدیس. برام ارزش داشت و من دلم می
بهم خ*ی*ان*ت کرد. به عشق پاکم جواب نامردی داد و منم طاقت و تحملشو نداشتم 

بوی گند نامردی وخیانت  که و فرار کردم نه تنها ازاون ویال بلکه ازاون کشور نحس 
 “تمامشو فراگرفته طوریکه فرهادم بازیچه اش شد و منو شکست. 

ریختم و مهدیس پا به پای من برام گریه کردم و زار میزدم و اشک میهق هق می
کرد... تنها بودم و بی کس بودم و ترحم حقم بود... حق داشت مهدیس حتی دلش می

ادرم رفتن دیگه رنگ خوشیو ندیدم و حاال که تازه برام بسوزه چون از وقتی پدروم
شدم زمین خوردم و فریادمو هیچ کس جز خدا نشنید... چقدر سخت داشتم عاشق می

بود دیدن مردی که تمام وجودمو به پاش ریختم توی آغو*ش زن بره*نه ای که حتی 
به  گزدونستم گذشته اشون باهم چطوری بوده... ای کاش قلم پام میشکست و هر نمی

کردم فرهاد بهم پایبنده و تمام افکارم به رفتم الاقل اینجوری خیال میاون مهمونی نمی
 ریخت و حاال اینطوری شکست خورده نبودم. هم نمی

مهدیس کنارم نشست و در آغوشم کشید... هق هقم بیشتر شد و اون بدون حرف 
ن و چقدر محتاج ریخت فقط موهامو نوازش کرد و مدرحالیکه اشکاش روی سرم می

تونست آرومم کنه آغو ش فرهاد بودم... احمقانه بود که حاال فقط آغو ش خودش می
و چقدر گرم بود لبایی که فقط چندبار بالبام و گونه هام درهم آمیخت و چه لذتی باالتر 

 از بوسیدن عشقت؟ 
زدم و خدا رو صدا زدم و اشک ریختم... مهدیس هم بیصدا نظاره گر شکستنم فریاد 

بود و من انگار تازه اتفاقات و بالیی که سرم اومده بود رو فهمیده بودم و انگار قبال توی 
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کردم و چقدر تلخ شک بودم و حاال داشتم داغی این خی*ان*ت بزرگ رو حس می
 بود... 

رمو پیچید. سصدای گریه ی من توی سالن بزرگ ویال مینیم ساعت بود که تنها و تنها 
 بلند کردم و با پاک کردن اشکام میون بغض گفتم: 

 “مهم نیست مهدیس... اینم میگذره. ”-
دونستیم که این داغ هیچ وقت فراموش نمیشه و من اما هم خودم و هم مهدیس می

بود چی به سرم کردم و معلوم نهمیشه طعم تلخشو و جای خالی فرهاد و حس می
 میاد... 

به درخواست خودم مهدیس با دیبا تماس گرفت و ازش خواست به ویالش بیاد ولی 
 نگفت که من اونجام. 

ناهار خوشمزه ی مهدیس رو خوردیم که صدای آیفون خبر از اومدن دیبا داد... استرس 
 داشتم و مهدیس اینو فهمید چون گفت: 

 “چیزی نیست که... آروم باش. ”-
 س خودش به سمت ورودی رفت. سپ

با ورود دیبا خودمو برای رفتارخشونت آمیزش آماده کرده بودم چون از دیروز بارها 
زنگ زده بود و من جواب نداده بودم. مطمئنا تا االن فرهاد متوجه نبودم شده و در 

 نهایت به دیبا زنگ زده و اونم نگرانم شده. 
و با هر قدمی که جلو میومد بغضم  کردمصدای نفسای عصبیشو به خوبی حس می

انگار توی گلوم باال ترمیومد و وقتی دستش با سیلی روی صورتم نشست اولین قطره 
 اشک گونه مو درخود گرفت و دومی و سومی و...

تلخ بود اما لبخند زدم و خودمو توی آغوشش انداختم... بی حرف و با بدنی که به 
 چی کشیدم؟  دونست منلرزید و دیبا چه میشدت می

موهامو توی دستش گرفت و با کشیدنشون از آغوشش کشیده شدم بیرون و صدای 
 پیچید: اون که باخشم توی گوشم می

دختره ی خیره سر نمیگی ما نگرانت میشیم؟ بلند شدی مثل بچه ها سرخود راه ”-
نی افتادی و اومدی ایران که چی هان؟ نباید یه خبر بهم میدادی الاقل منو از نگرا

دربیاری؟ آخه تا کی باید حالیت کنم که تو دیگه بزرگ شدی؟ بس کن یاسی بس کن... 
 ”خسته ام کردی با این رفتارای بچه گونه ات میفهمی؟
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رد شد. دستشو بتر میکرد و دیبا از سکوتم جریحرفای دیبا شدت اشکامو بیشتر می
 ا ایستاد: باال و من منتظر سیلی دوم بودم که مهدیس با خشم جلوی دیب

چته تو دختر؟ خیال کردی عمدا گوشیتو جواب نداده؟ تو اصال میدونی چه بالیی ”-
سرش اومده که اینجا وایسادی و صداتو انداختی تو سرت؟ از تو انتظار نداشتم دیبا 

کردم عاقل تر از این حرفایی... اما انگار بازم اشتباه کردم دست از این حرفای حس می
یه کالم ازش بپرس چرا گوشیتو جواب نمیداده و چرا برگشته ایران... بی خودت بردار و 

 “مطمئن باش اونقدر احمق نیست که بیخودی نگرانت کنه چون واسش خیلی عزیزی. 
لرزید... دیبا دیبا و مهدیس هردو از شدت خشم نفس نفس میزدن و دستای من می

 اخماشو درهم کشید و فریاد زد: 
آشنا شدی و من میشناسمش... یاسی تا االن منو اینجوری تو هنوز تازه باهاش ”-

نگران نکرده بود میفهمی؟ ترسیدم باز خودکشی کنه یا بالیی سرخودش آورده باشه و 
 ”تو حاال ایستادی و برای من از منطق حرف میزنی؟

دید و فقط یادم میاد که افتادم روی دستای رفت و چشمام جایی رو نمیسرم گیج می
 دای جیغ دیبا توی گوشم پیچید و بعدش سیاهی مطلق... مهدیس و ص

*** 
فتم تا رتو یه بیابون تنها بودم... باد شدیدی میوزید و به حدی که من بی اختیار راه می

رسیدم به جاده که ناگهان باد ایستاد و من فرهاد رو روبه روی خودم دیدم که از دست 
متش برم که یه آن آرالیا بینمون کرد. با وحشت خواستم به سچپش خون فوران می

 ظاهرشد و من خصمانه نگاهش کردم و اون بهم پوزخند زد و فریاد زد: 
 “تو اونو رها کردی... حاال مال منه یاسمن. ”-

 بعدم به سمت فرهاد رفت و من داد کشیدم: 
 ” نه... نه!”-

ترس از خواب پریدم و درد بدی توی سرم پیچید. خواستم بلند شم که دستی روی با 
 سین*ه ام قرارگرفت: 

 “بخواب تو بیمارستانیم سُرم توی دستته. ”-
 صدای مهدیس بود... گیج نگاهش کردم: 

 ”مهدیس فرهاد کجاست؟”-
 اشکاش پشت سرهم جاری شد و نشست روی صندلی: 

 ”با اون همه آزار و خی*انت هنوزم نگرانشی؟ توچرا اینقدر خوبی عزیزم؟”-
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 “من خواب بدی دیدم توروخدا بگو که حالش خوبه. ”-
 “من خبر ندارم یاسمن آروم باش کابوس بوده. ”-
 ”چندروزه تو بیمارستانم؟”-
 “روز. 2”-

دستمو روی پیشونی سردم گذاشتم. مهدیس لیوان آبمیوه ای آورد و مجبورم کرد 
د اتاق شد و من با دیدن چشمای قرمز شده اش فهمیدم گریه کرده و بخورم که دیبا وار

 دلم ریخت... با ترس گفتم: 
 ”چرا گریه کردی؟”-

 مهدیس پیشدستی کرد: 
دونست که تو غش کردی چیزی واسه ی تو... نگرانت بود و خودشو مقصر می”-

 “نیست. 
 زمزمه کرد:  ظاهرا قانع شدم و چیزی نگفتم که دیبا دستمو توی دستش گرفت و

 ”بهتری؟”-
 “یکم سرم درد داره. ”-
 “منو ببخش. ”-
تو همیشه برام مثل خواهر بزرگترم بودی من از دستت عصبی یا ناراحت نمیشم ”-

 “عزیزم. 
 لبخند کمرنگی زد که گفتم: 

 ”مهراد کجاست؟ خوبه؟”-
 “آره خوبه خونه اس. ”-
 ”کی مرخص میشم؟”-
عصر... از دکترت پرسیدم گفت مشکل خاصی نیست که نگران کننده باشه و ”-

 “تونیم ببریمت. می
ردم و کدیگه چیزی نگفتم. تا عصر که مرخص بشم فقط در سکوت به درودیوار نگاه می

به فکر خوابم بودم. چرا آرالیا گفت تو اونو رها کردی؟ فرهاد به من خی*ان*ت کرده 
کردم پس چرا فرهاد اینهمه آشفته بود و انگار رگ دست میبود و من باید ترکش 

رفت اما بهش چپشو بریده بود که ازش خون میزد بیرون و در آخر آرالیا به سمتش می
 تونه داشته باشه؟ فرهاد کجاست االن؟ نرسید چون از خواب پریدم. این چه معنی می
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منم اونجا رو ترجیح  مهدیس نذاشت دیبا منو ببره و گفت میبرتم ویالی خودش و
میدادم چون فرهاد محال بود به این زودیا مهدیس رو به خاطر بیاره ولی دیبا رو 

 غیرممکن بودکه یادش بره چون همیشه با من بوده. 
بارسیدن به ویالی مهدیس دیبا نیومد باال و خداحافظی نسبتا سردی ازم کرد و رفت 

تونستم دلیلی واسه رفتارش بیارم نمیکردم که باعث تعجبم شده بود و هرچی فکر می
 و خودمو قانع کنم پس بیخیالش شدم. 

*** 
روزها میگذشت و من اکنون یکماه بود که توی ویالی مهدیس خودمو زندانی کرده 

بودم و کارم شده بود آهنگ زدن و گریه کردن... دلم خیلی برای فرهاد تنگ شده بود و 
ازش خبر نداشتم و دیبا هم خیلی کم بهم سر میزد و وقتی ام میومد یا اخم بدتر اینکه 

کرد توی کرد و این بغض همیشگیمو سخت تر میکرده بود یا به سردی رفتار می
 گلوم... 

کسی حرف نمیزنه از فرهاد و این منو آزار میده و نمیخوامم که خودم بپرسم چون من 
 ی بود که االن کجاست و داره چیکار میکنه... ترکش کرده بودم و نباید برام مهم م

همدمم شده بود پیانوی مهدیس و آهنگ زدن که محال بود اشکم راه نیفته توی این 
یکماه الغرتر شده بودم و اشتهام به شدت کاهش یافته بود و حاال میفهمیدم که چقدر 

بزرگ میخوامش و حاضر بودم جونمم براش بدم ولی این خی*ان*ت مثل یه مانع 
روی حس عمیقم سرپوش میگذاشت و هر شب صدای هق هقم مهدیس رو هم به 

ریختم و اون تنها موهامو نوازش گریه مینداخت و من توی آغوشش ساعتها اشک می
 تونست تسلی دل پر از غمم باشه؟ کرد و جز فرهاد کی میمی

. توی اونروز جمعه بود و از صبح سردرد بدی شده بودم و مهدیسم خونه نبود
آشپزخونه رفتم و بعد از خوردن یه قرص یه لیوان شیر هم خوردم که صدای موبایلم 

منو به خودم آورد و از آشپزخونه خارج شدم و با دیدن شماره ی ناشناس روی صفحه 
 کرد تماس رو متصل کنم... اخمام درهم رفت ولی حسی مجبورم می

 ”بله؟”-
 ”سالم شما خانوم راد هستین؟”-
 ”. خودمم. امرتون؟سالم.”-
 ”باید بیاید به این آدرس...”-
 ”واسه ی چی باید بیام؟ اصال شما کی هستید؟”-
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مطمئن باشید پشیمون نمیشید. شما باید از یه سری از حقایق درمورد همسرتون ”-
 “مطلع بشید پس بهتره بیاید. 

باشنیدن کلمه ی همسر، اسم فرهاد و سپس تصویرش جلوی چشمم حک شد و با 
 جله گفتم: ع
 ”چی شده؟ اتفاقی واسش افتاده؟”-
 “نه اما ممکنه بیفته پس بهتره معطل نکنید و بیاید درضمن تنها باید باشید. ”-

دونستم باید اعتمادکنم یا نه... به شدت بین دوراهی مونده بودم که گیج بودم و نمی
 باز صداش به گوشم رسید: 

اونجا باشین درغیراین صورت ۰ساعت قصد ما فقط کمِک خانوم راد... عصر راس”-
 “دید... خدانگهدار. فرصتتونو ازدست می

صدای بوق آزاد که توی گوشم پیچید گوشی از دستم رها شد. هزار جور فکر و خیال 
پیچید و من مونده بودم که برم یانه؟ این مرد کی بود؟ چرا حس کردم توی سرم می

و بزنه و مرد هم انگار لهجه داشت چون کسی کنارشه که بهش دستور میده این حرفا ر
کردم؟ من از خدام بود که کرد... حاال باید چیکار میکلمات فارسی رو یکم غلیظ ادا می

از فرهاد خبر داشته باشم پس این بهترین موقعیت بود و باید ترس و دودلی رو کنار 
 می گذاشتم و هرچه بادا باد... 

ز مدتها آرایش مالیمی کردم و به چهره ی تکیده به حمام رفتم و بعد از یک دوش بعدا
ام توی آینه پوزخند تلخی زدم و سوییچ ماشینمو برداشتم و برای مهدیس پیغام 

 نوشتم: 
 گردم... نگرانم نشو""میرم بیرون شب برمی

ین رفتم تا ببینم اگوشیمو خاموش کردم تا نخوان سوال پیچم کنن و من باید تنها می
 مورد فرهاد. شخص چی میدونه در

ماشین به سرعت از باغ ویال خارج شد و من باتمام قدرت پامو روی پدال گاز فشردم و 
که  کردمشد و فکرشم نمیحس کردم چقدر دلتنگ ماشینم بودم و هیچ وقت باورم نمی

 بخاطر فرهاد یکماه خودمو حبس کنم توی ویال. 
کم بهم استرس میداد ولی چاره آدرسش مال یه باغ بود تقریبا خارج از تهران و این ی

رفتم... نمیدونم ازکجا اینهمه جرئت پیدا کرده بودم ولی خب ای نبود و من باید می
 حتی اگر نهایتش هم میمردم برای عشقم فرهاد بود و ارزش داشت. 
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آهی کشیدم و باز صحنه های اون شب لعنتی توی اون ویالی نحس جلوی دیده ام 
 گذاشتم و باز هم پامو فشردم. ۴ه رو روی نقش بست و من با حرص دند

بارسیدن به آدرس و خوندن پالک بی آنکه از ماشین پیاده بشم جلوی ورودی بزرگ 
باغ نگه داشتم و بوق زدم که در به صورت اتوماتیک باال رفت و من وارد شدم و در 

 پشت سرم پایین اومد و درنهایت بسته شد. 
صدای پرندگان به خوبی ازالبه الی درختان سرسبزش  باغ بی نهایت بزرگ و دلواز بود و

رفتم که صدایی رسید و من باتعجب به سمت ساختمان وسط باغ میبه گوش می
 برجا نگهم داشت: 

 ”شما؟”-
برگشتم سمتش و به هیکل فربه و چهارشونه اش نگاه کردم و آب دهنمو به سختی 

 قورت دادم: 
 ”یاسمن راد هستم...”-

 شناخت چون حرفمو قطع کردو راه افتاد: انگاری 
 “دنبالم بیا. ”-

به دنبالش رفتم و زیر لب* سوره ای از قرآن رو خوندم و خودمو سپردم به خدا. از 
قیافش مشخص بود نگهبان یا بادیگارده و رئیس داره پس داشت منو میبرد پیش 

اد ندگی من و فرهرئیسش؟ یعنی همونکه باهام تلفنی صحبت کرد؟ اینا کی ان که از ز
 باخبرن؟ 

رفتم که در ورودی رو باز کرد و باد خنک محکم به صورتم گیج و منگ فقط دنبالش می
خورد و لبخند کمرنگی رو مهمون لبام کرد که دستشو توی کمرم گذاشت و تقریبا هلم 

کردم که بی تفاوت داد داخل و خودشم وارد شد و در رو بست. باحرص نگاهش می
افتاد به سمت اتاقی که درضلع غربی سالن بود رفت و منم درحالیکه از دیدن بازهم راه 

رفتم که جلوی در ایستاد و تقه ای به در اینهمه تجمالت تعجب کرده بودم دنبالش می
 زد و خودش داخل شد و در روبست. 

 دقیقه بعد بیرون اومد وگفت: ۰پوفی کشیدم و منتظرشدم که 
 “برو داخل. ”-

دم و آروم در اتاق رو باز کردم وداخل شدم... مردی روی صندلی گردون سری تکون دا
پشت میز نشسته بود و پشتش به من بود و سیگار بین انگشتاش میلغزید و نگاهش 

 از پنجره به سمت باغ بود... پس اومدنمو دیده! 
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 ”سالم...”-
 بهترین گزینه بود. صندلیشدونستم باید چجوری حضورمو اعالم کنم پس "سالم"نمی

تکون خورد و از روش بلند شد و من چشمامو تنگ کردم که به سمتم چرخید و من 
 بابهت بهش زل زدم و زمزمه کردم: 

 ”ویلیام...”-
چشمای قرمز شده اشو بست و بعد از یک مکث نسبتا طوالنی باز کرد و جلو اومد... 

کرد؟ اون االن باید آمریکا می کارمیهنوزم توی حیرت بهش خیره بودم. اون اینجا چی
 بود پس این باغ و این تجمالت چیه؟ 

 دستاشو باز کرد و آروم دو طرف شونه امو گرفت و زل زد توی چشمام: 
 ”سالم یاسمن...”-

دهنم به اندازه ی غار باز مونده بود... ویلیام فارسی حرف زد؟ اونکه اصال فارسی بلد 
 نبود پس چطوری؟! 

 مو خوند که نیشخندی زد: انگار تعجب
 ”چقدر الغر شدی دختر. چه بالیی سرخودت آوردی؟”-

تونستم حرف بزنم و اون هم انگار متوجه شد چون به سمت میزش رفت و لیوان نمی
 آبی ریخت و به دستم داد. الجرعه سرکشیدم و نفسم باال اومد و از بهت خارج شدم: 

 ”؟تو... تو اینجا... چیکار میکنی ویلیام”-
خیلی چیزا هست که تو ازشون بی خبری یاسمن... تو به خودت و فرهاد بد کردی ”-

 “چون بدون پرسیدن قضاوت کردی و گذاشتی رفتی. 
 باپوزخند گفتم: 

برای شماها شاید خی*ان*ت موضوع پیش پاافتاده و ساده ای باشه اما برای ما ”-
 “م خورد شدم. ایرانیا اصال اینطور نیست... من اون شب شکستم ویلیا

 دستاشو باال آورد و من سکوت کردم: 
 ”مطمئنی اونچه که دیدی درست بوده؟”-

 باتعجب نگاهش کردم: 
 ”منظورت چیه؟”-

 به سمت مبل رفت و روش نشست و به کنارش اشاره کرد. نشستم و اون گفت: 
 “اون شب چی دیدی؟ همشو بگو واسم. ”-
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ن بار اشک ریختم و زار زدم... دلم به حال تمامشو براش گفتم و باز هم برای هزارمی
غریبیم سوخت و ویلیام با نگاه آرومش درسکوت تنها شنونده بود و بعد از تموم شدن 

 حرفام گفت: 
ها کردی چیزایی که دیدی تمامًا حقیقت بوده ولی برداشتی که تو از اون صحنه ”-

 “اشتباهه... یه اشتباه بزرگ که نزدیک بود جون خودت و فرهاد رو به خطر بندازه. 
 باشنیدن اسم فرهاد رادارم فعال شد و اخمام درهم: 

 ”فرهاد؟ چرا؟”-
میخوام همه چیزو واست تعریف کنم یاسمن... دیگه زجر کشیدن برای هردوتون ”-

که بهم قول بدی باورم کنی و راجع به  بسه باید تو هم حقیقتو بدونی ولی به شرطی
 “حرفام خوب فکر کنی چون من یک کلمه اش رو هم دروغ نمیگم. 

مشتاقانه سرمو به معنای تائید تکون دادم که بلند شد و مقابل پنجره و پشت به من 
 ایستاد: 

چندسال پیش توی دانشگاه با فرهاد و آرالیا آشنا شدم... من تا حاال هرچیزی رو که “
تونم ولی سخت کردم آرالیا رو هم میواستم به دست آوردم یاسمن. خیال میخ

دراشتباه بودم. توی دانشگاه تا با فرهاد دوست شدم متوجه شدم آرالیا به هر نحوی 
دونستم که هدفش از این نزدیکیا سعی میکنه خودشو به ما نزدیک کنه و من اول نمی

که نسبت بهش حس پیدا کرده بودم اونم  کردم مثل منتور کردن فرهاده و خیال می
کردم که باهاش میخواد نظر منو جلب کنه و از این رو بیشتر مواقع به فرهاد اصرار می

بریم بیرون و اینور و اونور اما فرهاد مدام سرباز میزد و یه بهونه ای میاورد و منو تنها 
 خیلی کم با آرالیا گرم میفرستاد یا اگر میومد همش توی فکر بود و کمتر حرف میزد یا

خواستم دوستم دلبسته ی دختری کرد چون نمیگرفت و این منو خوشحال میمی
خواستمش... کم کم اونقدری به آرالیا حس پیدا کردم که توی روز بشه که من می

همش به فکرش بودم و دورا دور مواظبش. آرالیا زیاد خوشگل نبود ولی لوند و جذاب 
خودش کرده بود. آرالیا کسیو نداشت و من هیچ وقت نفهمیدم  بود و منو هم مجذوب

رفت. خالصه من هر روز پدرومادرش کجان و آرالیا هم همیشه از گفتنش طفره می
شدم و غافل از اینکه آرالیا عاشق فرهاد بود و تمام این ارتباطایی که بیشتر دلباخته می

ه فرهاد نزدیک کنه و من چقدر کرد فقط برای این بود که خودشو ببامنم برقرار می
احمق بودم. سال آخر دانشگاه که شد یه روز دیدم فرهاد آشفته و خیلی بهم ریخته 

است. وقتی دلیلشو پرسیدم اول نگفت اما با اصرارای من گفت که آرالیا بهش تقاضای 
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ازدواج داده. تمام آرزوهام آوار شد روی سرم و برای اولین بار توی عمرم حس کردم 
ستم و بغض نشست توی گلوم. فرهاد میترسید دوستیمون خراب بشه چون توی شک

این چند سال خیلی به هم نزدیک شده بودیم اما من به فرهاد ایمان داشتم و 
دونستم که توی این چند سال تنها لمسی که با آرالیا داشته دست دادن بوده و می

مداشو چک می کردم و توی این بس چون من کامال آرالیا رو زیر نظر داشتم و رفت وآ
کرد که به آرالیا نزدیک بشه و بیشتر ازش فاصله رفت و آمدا فرهاد اصال سعی نمی

دید گرفت و این آرالیا رو خشمگین می کرد. وقتی فرهاد آشفتگیامو میمی
تونست تحمل کنه و سعی کرد با آرالیا حرف بزنه و راضیش کنه که با من ازدواج نمی

گفت که اون رو میخواد و دوسش داره اما فرهاد وقتی اسم تورو لیا مدام میکنه اما آرا
 تونه باکسیآورد و گفت که شما دوتا از بچگی به نام هم زده شدید و فرهاد جز تو نمی

ازدواج کنه آب پاکی رو ریخت روی دست آرالیا و از اون موقع بود که من بدجور برق 
دیدم و از آینده میترسیدم چون فرهاد خیلی ا میانتقام رو توی چشمای شیطانی آرالی

خواست به هیچ عنوان بالیی سرش بیاد. باالخره آرالیا به برام عزیز بود و دلم نمی
ازدواج با من جواب مثبت داد و ما با هم طی مراسم خیلی مجللی ازدواج کردیم و من 

داشتم حرفی دونستم آرالیا بهم حسی نداره ولی چون خودم دوسش خودم خوب می
نزدم و این وسط مدیون فرهاد بودم که منو به آرزوم رسونده. شب اول متوجه شدم که 

کردم که با اون همه آرالیا از قبل از دخترونگی در اومده و احمقانه بود اگر فکرشم می
هر*زگ*ی هنوز دختر مونده باشه ولی باز هم هیچی نگفتم و با خودم گفتم مهم اینه 

نه و چقدر احمق بودم... من و آرالیا که برای ماه عسل رفتیم بهم خبر که حاال مال م
دادن که پدر فرهاد فوت کرده و من چقدر تاسف خوردم که توی این غم بزرگ حاال 

تونستم پیشش باشم و دلداریش بدم ولی چاره ای نبود و ما فرهاد تنها بود و من نمی
چیز تموم شده بود و من متوجه توی ماه عسل بودیم. وقتی هم که برگشتیم همه 

شدم که فرهاد داره کارای برگشتنش به ایران رو ردیف میکنه و من دیگه حاضر نشدم 
شد تماما پیشش بودم. وقتی فرهاد سوار هواپیما می تنهاش بذارم و تا موقعی که 

رفت، رفتار آرالیا عوض شد و پارتی رفتناش و دیسکو و ه*ر*ز*ه بازیاش دوباره شروع 
کردم و کارم شده بود سوختن توی این و من سرخورده فقط به اینکاراش نگاه می شد

دوست داشتن و سکوت کردن. تاوقتی برای ازدواجتون خبرمون دادید و من چقدر دلم 
خواست ببینم فرهاد روی چه کسی دست گذاشته و با دیدنت واقعا سلیقه اشو می

هم تر خانوم بودنت و نجابتت واقعا تحسین کردم. تو از نظر زیبایی و جذابیت و م
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حرف اول رو میزدی و من خوشحال شدم که الاقل فرهاد خوشبخت شده و آرالیا از اون 
گفت که زندگیتون زیاد دووم نمیاره و این منو واقعا روز از تو بدش اومد و مدام بهم می

تا دوست توی وحشت مینداخت. آرالیا به فرهاد گفت که از این به بعد باهم مثل دو
کرد آرالیا هستیم  و با این حرف فرهاد رو کشید سمت خودش چون فرهاد خیال می

دیگه از فکر دوست داشتنش دراومده و قبول کرده که فرهاد حاال متاهله ولی این 
اشتباه بود و همین اشتباه هم باعث از هم پاشیده شدن زندگیتون شد و آرالیا رو به 

 ”خواسته اش رسوند...
نفس عمیقی کشید و من هنوز توی بهت حرفاش بودم و هضم حرفتش چقدر  ویلیام

 سخت بود. 
 برگشت سمتم و اینبار روبه روم نشست: 

اون شب پاتختیتون موقعی که میرقصیدن من متوجه حال تو بودم و چقدر آرالیا رو ”-
توجه لعنت کردم که داره با تو و فرهاد بازی میکنه ولی هرچقدر سعی کردم فرهاد رو م

کنم نشد و ترسیدم فرهاد خیال کنه بهش اعتماد ندارم و به دوستیمون لطمه وارد 
 خواستگردیم آمریکا چون دلم میبشه. برای همینم همون شب به آرالیا گفتم برمی

حتی االمکان آرالیا رو از شما دور کنم ولی متاسفانه بامسافرتتون به آمریکا باز هم آرالیا 
م کرد و باالخره هم زمان اجراش به خوبی براش فراهم شد. رو توی نقشه اش مصم

آرالیا با نزدیک شدن به فرهاد بذر شک و تردید رو نسبت به فرهاد توی دل تو کاشت 
و با اتفاق ساختگی اون شب کامال این بذر رو بزرگ و بزرگتر کرد و باالخره زندگیتونو به 

اتفاق افتاد و تو گذاشتی رفتی. هم ریخت. شب مهمونی رو یادته؟ همون شب که اون 
اگر یادت باشه فرهاد چندتا جام شرا*ب خورد ولی نه خیلی اما فرهاد یه عادت بدی 

که داره اینه که یکم زود مست میکنه برای همینم زیاد مشروب نمیخوره ولی اون شب 
انگار هو*س کرده بود و سه جام رو خورد. آرالیا صحنه رو مناسب دید برای اجرای 

شه اشو زمانی که تو رفتی دستشویی فرهاد رو به بهونه ای کشید طبقه دوم و اون نق
مردک رو فرستاد تا اون حرفا رو به تو بزنه و بدبینت کنه و بعدم با صحنه سازی که 
توی اون اتاق نحس کرد تو رو تقریبا مطمئن کرد و بعدم که تو فرار کردی و حتی از 

 ”اقی افتاده...فرهاد نپرسیدی که اون شب چه اتف
کردم. ویلیام دستور داد یه لیوان آب لرزید و احساس خفگی میدستام به شدت می

 میوه بیارن و وقتی آوردن بهم داد و من باخوردنش به پشتی مبل تکیه دادم که گفت: 
 “اگر حالت خوب نیست بقیه اشو میذارم برای بعد. ”-
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 زود صاف نشستم: 
 “ویلیام. نه نه باید بدونم... لطفا ”-

 سرفه ای کرد و دستاشو درهم قفل کرد: 
وقتی تو رفتی باال منم پشت سرت اومدم ولی جایی پنهان شدم تا منو نبینی... فرهاد ”-

در واقع اون شب هیچ کار و هیچ خیانتی به تو نکرد چون اون اتفاق فقط و فقط یه 
الیا توی اتاق عمدا الی صحنه سازی بود برای اینکه آرالیا ذهن تو رو خراب کنه چون آر

در رو نیمه باز گذاشت تا وقتی تو توسط اون مردک ترغیب به رفتن به طبقه دوم 
شدی اون صحنه رو ببینی. آرالیا از فرهاد رابط*ه نامشروع درخواست کرد اما فرهاد به 

 کردشدت پسش زد و آرالیا لخ*ت خودشو توی آغوشش انداخته بود و التماسش می
بودی ولی نایستادی که ادامه شو ببینی و بعد رفتنت من خودمو هزار بار که تو رسیده 

دونستم که تو اون موقع به حرف هیچ کس لعنت کردم که چرا جلوتو نگرفتم ولی می
کردی یه زنی هستی که از همسرش خی*ان*ت دیده اهمیت نمیدی چون خیال می

بود... وقتی تو رفتی آرالیا درحالیکه فرهاد بی گنا*ه ترین فرد توی اون صحنه سازی 
لبخند شیطانی زد و من بودم که نظاره گر این لبخند بودم که فرهاد محکم پسش زد و 
بافریاد بهش گفت که اون حاال زن داره و تو رو هم میخواد و حاضر نیست یه تارموی 

رو  دتورو با صدتا مثل آرالیا عوض کنه و هزار تافحش ناپاک دیگه که تماما حق آرالیا بو
نثارش کرد و بعدم از اون اتاق بیرون اومد و بادیدن من اول ترسید ولی وقتی بغلش 

کردم و شونه اشو بوسیدم توی آغوشم برای اولین بار اشکش دراومد و بهم گفت که 
اون فقط و فقط تو رو میخواد و ازم خواهش کرد آرالیا رو از زندگیتون دور کنم چون 

بده ولی کار از کار گذشته بود و من وقتی به فرهاد گفتم  گفت نمیخواد تورو ازدستمی
اولش باور نکرد وقتی تمام ویال و در نهایت آپارتمانتونو گشت حقیقت رو فهمید و تو 

خواست ولی رفته بودی... اون شب تا خود صبح توی آپارتمانتون نعره زد و تو رو می
اکم چطوری بیگناه داره دیدم که رفیق پجوابش تنها سکوت بود و سکوت. من می

مجازات میشه و چقدر غصه خوردم و از اون موقع از آرالیا به شدت بیزار شدم و 
فرداش طالقش دادم و بعدم به آدمام دستور دادم که کامال سهوی یه صحنه درست 

خواستم با وجود نحسش زندگی جوونایی مثل شما رو کنن و بکشنش چون دیگه نمی
یاش آبرومو ببره. وقتی سه ساعت بعدش خبر مرگشو برام آوردن خراب کنه و باه*رزه گر

از اعماق وجودم خوشحال شدم و حس کردم که انتقام خراب شدن زندگی شما دوتا رو 
من گرفتم و حاال از عذاب وجدانم کمی کم شده بود و دیگه از آمریکا بدم میومد برای 
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ن و اینجا. فرهاد شروع کرد به همینم تمام داراییمو فروختم و بافرهاد برگشتیم ایرا
گشتن دنبال تو و من درکنار یادگیری زبان فارسی شرکتای متعددی خریدم و شروع 

کردم به تجارت و الحق هم باکمکای فرهاد خیلی موفق بودم ولی آب شدن تنها رفیقمو 
دیدم و غصه میخوردم تا اینکه متوجه شدم تو کجایی و با تمام وجودم شاد شدم می

و باید حقیقت رو میفهمیدی تا بدونی فرهاد و تو بازیچه ی هو*س یک نفر چون ت
دیگه بودین و کسی که بارها بهم گفت انتقام عشقشو نسبت به فرهاد از زندگیتون 

دیدم که فرهاد ذره ذره گردوندم چون هرروز میمیگیره و من باید تو رو به فرهاد برمی
ریختن و خراب کردن ریه هاش باسیگار آب میشه و زندگیش شده پیانو زدن و اشک 

که شده همدم تنهاییاش... تمام حقیقت همین بود که شنیدی یاسمن ازت خواهش 
 “میکنم فرهاد رو نجات بده اون خیلی بهت احتیاج داره و خیلی میخوادت. 

ویلیام سکوت کرد و من حس کردم این اتاق و این باغ با تمام عظمتش دور سرم 
ه سختی جاری بود و دلم میسوخت برای خودم و فرهاد که میچرخه و اشکام ب

اینطوری بازیچه شده بودیم و زندگیمونو خراب کرده بودیم و حاال میفهمیدم چقدر 
 دوسش دارم و چقدر محتاجشم... 

 ویلیام دستمو گرفت: 
منتظرته... االن یک ماهه که منتظرته حاال دیگه بسشه یاسمن. اون حتی یکبار دست ”-

 “کشی زده و من نجاتش دادم. به خود 
 با حیرت نگاهش کردم که لبخند تلخی زد: 

اوایل رفتنت بود که رگ دستشو زد ولی من زود رسوندمش بیمارستان و باوجود ”-
مقاومتاش تونستم نجاتش بدم. اون همش میگه بعد تو امیدی به زندگی نداره و من 

 “میترسم دوباره دست به همچین کاری بزنه یاسمن. 
س خوابم حقیقت داشت... توی خواب از دست چپ فرهاد خون میومد و آرالیا هم پ

خواست فرهاد رو هم باخودش ببره اما با فریاد من و پریدنم چون مرده بود می
ازخواب نتونست و این یعنی خدا دوباره فرهادمو بهم هدیه داده و من چقدر باید 

 ممنونش باشم؟ 
 : باقدردانی به ویلیام نگاه کردم

 “نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم. ”-
 دستشو روی شونه ام گذاشت: 
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تونی منو خوشحال کنی چون داره برگرد پیشش و تا ابد باهاش بمون... اینجوری می”-
 “خیلی عذاب میکشه. 

رفتم به سمت کسی که حاال مطمئن بودم بیگناهه و من از جا بلند شدم... باید می
کردم کردم و حاال چقدر دوستش داشتم و حس میچقدر درموردش اشتباه فکر می

 فقط و فقط فرهاد توی این دنیاست و من تنها کسیم که حق داره عاشقش باشه. 
 ”کجاست؟”-
 “ویالتون. ”-
 ”االن که شبه. بذارمش برای فردا؟”-
 “(شبه زیاد نیست. 03: 13نه نه یاسمن برو دیگه بسه براش... هنوزساعت)”-

خداحافظی کردم و سوار ماشینم شدم و راه ویالمونو در پیش گرفتم و اشکام انگار ازش 
 تمومی نداشتن... 

*** 
به وسیله ی ریموتی که داشتم در ویال رو زدم و ماشین رو بردم داخل... چراغای سالن 

 از همینجا هم مشخص بود خاموشه و نور شبرنگا روشنه... یعنی خوابه؟ 
ید و از هیجان قلبم به شدت میزد. چقدر ازخودم دلگیر بودم که لرزپاهام به شدت می

یکماه زندگیمو تنها گذاشتم ولی منم بی تقصیر بودم و هر زنی هم جای من بود با 
 کرد. دیدن اون صحنه شاید خیلی بدتر رفتار می

پامو که روی پله های تراس گذاشتم صدای غمگین آهنگ که خیلی هم بلندبود به 
 پس بیدار بود!  گوشم رسید.

درسالن روکه باز کردم صدای هق هق مردونه اش دلمو آتیش زد و من چقدر دلم 
 سوخت برای خودم و فرهاد... 

 "چجوری تونستی توی سختی راه
 یهو کوله بار سفر رو ببندی"

 رفتم جلوتر و چون پشتش به من بود متوجه ی اومدنم نشده بود... 
 "تو که دیدی میری چقد بی قرارم

 چجوری تونستی به گریه ام بخندی ؟ "
تم خواسخواست حضورمو متوجه بشه نمیپشت سرش ایستادم اما بافاصله دلم نمی

 خلوتشو بهم بریزم... 
 "چجوری تونستم جلوت رو نگیرم
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 چجوری تونستم بری و نمیرم
 میدونم شبا مثل من گریه کردی

 چجوری تونستی دیگه برنگردی ؟ 
 سختیچجوری تونستی توی اوج 

 پیامی بدی و بگی دیگه رفتی
 چجوری رقم زد تهش رو خدامون ؟ 

 که تونستیم دل سنگ بشیم هر دوتامون
 چجوری بسازم یه عمری با دوری

 شد بمونی کنارم که زورینمی
 تو گفتی که اسمت رو حتی نیارم

 …عزیزم چجوری؟ چجوری 
 نتیمو از گلوم بیرونخواست فریاد بزنم و بغض لعاشکام به شدت جاری بود و دلم می

 کنم ولی... 
 "تو گفتی مهم نیست برات من چی میشم

 گفتی باید یکی از ما بمیرهمی
 گفتم نگاهم نکن وقت رفتنمی

 برو که االناست که گریه ام بگیره
 کردیتو که نق نق هامو تحمل می

 این بارم چشاتو ببندی شدمی
 االن که روی تختمون خیس اشکه

 خندیحسی میگه روی تختش مییه 
 چجوری تونستی توی اوج سختی

 پیامی بدی و بگی دیگه رفتی
 چجوری رقم زد تهش رو خدامون ؟ 

 که تونستیم دل سنگ بشیم هر دوتامون
 چجوری بسازم یه عمری با دوری

 شد بمونی کنارم که زورینمی
 تو گفتی که اسمت رو حتی نیارم

 …عزیزم چجوری؟ چجوری 
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 نستی_مجید خراطها()چجوری تو
دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم... جلو رفتم و از پشت دستامو حلقه کردم دور 

 شونه اشو و سرمو تو گردنش فرو کردم... 
 میون هق هقش گفت: 

حضورتو حس بینی یاس... اینقدر منو دیوونه خودت کردی که حاال توهم زدم و می”-
بینی چقدر زجر کشیدم؟ دارم تو حسرتت میسوزم یاس... برگرد ازت میکنم... می

 “خواهش میکنم برگرد... فرهاد بدون تو هیچه... هیچ. 
 کنارگوشش زمزمه کردم: 

 “یاس هم بدون فرهادش هیچه... من برگشتم فرهاد. ”-
اشکام بی توقف جاری بود  یه آن بلند شد. با چشمایی از حدقه در اومده بهم نگاه کرد.

کرد. چقدر درد داشت، چقدر الغر شده بود، ولی لبخند محوم روی لبم خودنمایی می
 چقدر داغون و پریشون بود... خدای من فرهاد منو دوست داشت؟ 

کرد توهم شد منم و هنوز خیال میجلو اومد و روبه روم ایستاد... انگار باورش نمی
 مد و روی صورتم قرار گرفت: زده... دستش آروم باال او

 ”بینم؟ یعنی من دیوونه شدم؟ تو... تو یاِس منی؟دارم خواب می”-
دستشو گرفتم و بوسیدم ولی هق هق گریه اجازه ی حرف زدن رو بهم نمیداد. فقط 

کرد و منم زل زده بودم توی چشماش که یه آن جوری بغلم کرد که حس نگاهم می
د شده و من چقدر لذت بردم از شنیدن صدای کردم تمام مهره های کمرم خور

استخونام ال به الی دستای مردونه اش و اون چقدر حریصانه موهامو بو  میکشید و 
 دستاش کمرمو فشار میداد: 

 “من... منو تنها نذار... یاس من بدون تو... میمیرم. ”-
مو دستمو دو طرف صورتش گذاشتم و از خودم کمی فاصله اش دادم... اشکاش دل

 آتیش میزد برای همین دو انگشتمو کشیدم روی چشماش: 
 “آروم باش فرهادم... من پیشتم اومدم که بمونم برای همیشه. ”-
 ”باورم نمیشه خودت باشی باورم نمیشه تو برگشته باشی... یاس من خیلی...”-

و کردم. باید عقده هامشد چون لبای من ساکتش کرد... باید دلتنگیمو خالی میساکت 
کردم. توی این یکماه تمام روزام جهنم شده بود و حاال رسیده بودم به بهشت خالی می

کردم و عشقمو زندگیم پس باید عقده ی تلخی اون یکماه رو حاال برطرف می
هادم که حاال دیگه مال من بود و پاک میبوسیدم تاتمام دلتنگیام برطرف بشن... فر



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پیانو

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 9 9 

 

دونستم براش ترین مرد روی زمین... کسی که حاال به پاکیش شک نداشتم و می
 مهمم. 

لرزید و پنجه هاش میون موهام فرو رفته بود و لبام بی وقفه لباشو میبوسید. بدنم می
 صدای نفساش چقدر برام آرامبخش بود. 

بلندم کرد و من دستامو حلقه کردم دور گردنش  آروم سرمو بردم عقب که روی دستاش
و اون به سمت پله های منتهی به طبقه دوم رفت و من فقط نگاهم قفل بود توی 

خواستمش؟ خیلی زیاد اونقدری که یک روز هم چشمای خاکستریش... چقدر می
 تونستم دیگه ازش دور باشم. نمی

باوردمون پشت سرمون بسته  دراتاق خوابی که قبال خودش توش میخوابید بازشد و
 کرد. شد و من روی تخت گذاشته شدم و فرهاد فقط نگاهم می

دستش از دور پام باز شد و روی لبام کشیده شد و زمزمه اش دلمو آتیش زد وتمام 
 تنمو لرزوند: 

 ”دیوونه وار دوستت دارم یاس...”-
زیباترین زمزمه ی  آهی کشیدم و او اینبار لبامو هدف لباش قرار داد و من حس کردم

تمام دنیا رو امشب شنیدم و چقدر شیرین بود صراحت کالمش و آهنگ صداش و 
 چقدر منو مجذوب کرده بود امشب... 

سرشو کمی فاصله داد و چشمای خمارم باز توی چشماش حلقه خورد و حاال نوبت من 
 بود: 

 ”فرهادم... تو رو بعدازخدا میپرستمت...”-
ینهمه دوری چقدر لذت بخش بود و بوسه هاش و زمزمه هاش عشق میان ما بعد از ا

بعد ازتحمل یک ماه دوری و دلتنگی وغصه چقدر آرامبخش بود و دستاش چه گرمای 
کرد و من با بو*سه هام بهش اجازه لذت بخشی داشت وقتی روی بدنم حرکت می

م زنی باش دادم مرد زندگیم بشه و وجودش باهام یکی بشه و باخودم عهد کردم بهترین
که فرهاد آرزوی داشتنشو داره و دنیای دخترونگیم ازدست رفت و من با عشق خودمو 
همسر فرهادم کردم و شدم خانومش و چقدر شیرین بود زن شدن وقتی مردم فرهاد 

 بود و بس...
*** 

چندماه بعد دیبا و من حامله بودیم و ویلیام هم بامهدیس ازدواج کرده بود و مهرناز یه 
ز و ملوس به دنیا آورد و چقدر زندگی شیرین شده بود کنار هم... فرهاد عاشقانه پسرنا
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منو و دخترکوچولومونو میپرستید و من به عهدم وفا کرده بودم و شده بودم بهترین 
همسر دنیا برای عشقم فرهاد و چقدر حاال از پدروعمو برای این وصیت راضی بودم و 

 خدای مهربون رو شاکر... 
*** 

 آخر پیانوی ما...  آهنگ
پیانوی زندگی ما عشق مینوازد و من غرق میشم تو صداش و فرهادم دستان مردانه 

اش را دور کمرم حلقه میکنه و دیگه خبری از اجبار نیست... چقدر شیرین میشه 
 پیانویی که آهنگش عشق باشه و چه لذت بخش که غرق میشیم توی این آهنگ. 

 عشق ماندگارپیانو گاهی شروعیست برای یک 
 پیانو گاهی شروعیست برای یک مهرماندگار

 پیانو گاهی شروعیست برای یک زندگی جاودان.... 
 پایان*

(0/0/1096 .) 
 امیدوارم که ازخوندن این رمان لذت برده باشین. 

 منتظر کارهای بعدی من باشید. 
 یاحق. 

 نویسنده: مهدیه مومنی
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