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  :مقدمه

 ...ای در آسمان نبودهمان شب که هیچ ستاره

 !فهمیدم که دوستت دارم      

 من دنیایم را با رنگ زیبای چشمانت زیبا کردم

 !زیبایم کجایی؟       

بعد از  ؛همه چیز دارد و هیچ چیز کم ندارد کنددختری که احساس می :خالصه
اویی که  رود؛می »او«پس به دنبال ! فهمد که چندان هم کامل نبودهها میسال

 .است تمام زندگیش

 ؟...می رسد و  (او )آیا دختر داستان ما به زندگیش

****** 

 !شه تمومش کنی لطفا؟مامان می- 
 !گمرو تموم کنم؟ دارم راستش رو می چی -مامان

 !ام کردیاه مامان خسته- 
 !متوجه هستی یا نه؟ کردی؛تو من رو خسته - 
 !نه ن؛نه مادر م- 

هنوز در رو  .دوتا باال رفتم و وارد اتاقم شدم _ ها رو دوتااز جام بلند شدم و پله
 :نبسته بودم که الله وارد شد و گفت

 کنین؟مونم تو و مامانت دعوا میجا میموضوع چیه؟ نکنه چون من این- 
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 .ایهچیز دیگه موضوع، نه الله جون- 
 بزنیم؟ خوای حرفمی- 
 .تو برو تو اتاقت و استراحت کن. نه، ممنون- 
 .هم بابت اتاق ممنونم باز- 
 :حسب شوخی با لحنی جذاب گفتم بر
 !تونه باشهای هم میاتاق مهمان که واسه تو نیست؛ واسه هر گل دیگه- 

با صدای بابا از اتاق  .اخم کرد و از اتاقم بیرون رفت ،منظورم رو از گل فهمید
 :سالم کردم که با لبخند جوابم رو داد و گفت ها بهشاز باالی پله .خارج شدم

 !راستی حریر خانم- 
 :با لبخند گفتم

 ؟بله بابایی- 
 دوستت که گفتی امروز از لندن میاد، اومد؟- 
 .الله جون االن توی اتاق مهمان هستن بله بابا جون؛- 
 !آهان- 

 .م که گوشیم زنگ خوردبه اتاقم برگشت
 .ی گوشیم کردم؛ سروش بودبه صفحه با ذوق نگاهی
 .کردم ارتباط رو وصل

 !داداشی ...الو- 
 حال و احوال شما؟. سالم حریر خانم گل گالب !به به- 
 ممنون داداش خان، تو چطوری؟- 
 .حریر یه زحمت دارم! من عالیم- 
 .بگو سروش- 
 .های من رو بدهبگو جواب تلفن ،زنگ بزن به این خان داداشت- 
 تو باز با داداش جونت دعوا کردی؟- 
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 .به خدا سیاوش خودش شروع کرد! یس- 
 .ده یا نهخواهرش رو می هایجواب تلفن ،ببینم اصال این سیاوش مغرور .باشه- 
 .زده هم غیبش ی مهم داریم، سیاوشیه جلسه ،بدو حریر- 
 .بای ه؛باش- 
 .بابای ؛قربونت برم- 

ی دوم سیاوش با اینکه بچه. کردنسیاوش و سروش باهم توی شرکت بابا کار می
 .زدهم حرف آخر رو می بود و از سروش کوچیک تر بود، باز

 ته که هم من، سال چهار و پنج سال داره و سیاوش بیست و بیست  سروش 
 .دارم سال بیست ام وتغاری

  !بیخیال .به سیاوش زنگ زدم ولی جواب نداد

 .ای زدم و وارد شدمتقه .به سمت اتاق مهمان یا همون اتاق الله رفتم
 .وایستا اجازه بدم بعد بیا داخل- 
 !ایش- 

با معذرت خواهی کوچیکی . گوشیم زنگ خورد و من نتونستم بیشتر ادامه بدم
 .سیاوش بود بیرون اومدم و وارد اتاق خودم شدم؛

 !الو سیاوش- 
 فرمایش؟- 
 ...زد و گف سروش زنگ. سالم- 

 !هنوز حرفم تموم نشده بود که گوشی رو قطع کرد

**** 
 

و همه منتظر اومدن دوتا  به ساعت مچیم کردم؛ ساعت هشت شب بود نگاهی
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صدای جنگ و دعوای سیاوش و . خان داداش من بودن تا بریم شام بخوریم
 .مون خوردسروش از توی حیاط به گوش

 !اوردیتو دیگه شورش رو در ! سیاوش -سروش
 !به تو چه سروش؟ .خواستدلم می- 

 :در ورودی رو باز کردم و گفتم ،از جام بلند شدم
 !خسته نباشین. سالم- 

زنی نه زنگ می ،زنیمن حرف می با دیگه هیچ وقت در مورد سروش نه -سیاوش
 !فهمیدی؟ ؛بگی سروش این رو گفته، سروش اون رو گفته

 .بفرمایید داخل .بله سیاوش خان- 
بعد از سالم و احوال پرسی به سمت پله ها رفت و  ،ول سیاوش وارد خونه شدا

 .کرداما سروش هنوز وایستاده بود و من رو نگاه می .وارد اتاقش شد
 :به سمتش پا تند کردم که گفت

 !در رو ببند- 
با هم قدم زدیم تا اینکه روی تاب فلزی که کنار . در رو بستم و سمتش رفتم

با دست اشاره کرد که کنارش بشینم و من با لبخند . نشستدرخت انار بود 
 :دستش رو روی دستم گذاشت و گفت. کنارش جای گرفتم

 از سیاوش ناراحت شدی؟- 
 .سیاوش این طوریه دیگه. من عادت کردم ،نه- 
 .تونم کارش رو درک کنماصال نمی .امروز جلسه نیومد و قرار داد به هم خورد- 

حیف که ، های اتاق تعجب کردمبا روشن شدن چراغ. روم بودبالکن اتاقم رو به 
 !ها رو کشیده بودمپرده

هم روشن  کردم؛ چراغ اتاق اون سیاوش و خودم اتاق به بالکن با تعجب نگاهی
هم بعد از چند دقیقه روشن  های اتاق سروش خاموش بود که اونتنها چراغ ،بود
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 !اق ما سرک بکشه؟تونه به اتآخه کی می ،خیلی تعجب کردم !شد
 .اتاق مهمان هم که نه بالکن داشت و نه پنجره

 !به چی نگاه می کنی؟- 
 .هابه اتاق- 

 :سروش هم نگاهی انداخت و گفت
هم  تونیم باتوجه کردی اگه من و تو و سیاوش با هم بیایم تو بالکن، می !حریر- 

 صحبت کنیم؟
 !نگاه کن

 .ودمتا حاال بهش توجه نکرده ب .گفتراست می
 !هاگیراست می ،آره- 

 :سروش از جاش بلند شد و دستم رو گرفت و گفت
 .االنه که دو لپی قورتت بدم! پاشو- 

 .لبخندی زدم و بلند شدم
*** 

بابت غذا تشکر کردم و به اتاقم  (خدمت کارمون)از فرزانه خانم ،از جام بلند شدم
 :در رو بستم و گفتم. هنوز در رو نبسته بودم که سروش وارد اتاقم شد .رفتم

 !چیزی شده؟- 
 .بله- 

 .میلش بوده خیلی عصبی بود؛ مطمئن بودم یه اتفاقی افتاده که بر خالف
 !چی شده داداشی؟ ،خب بگو- 

 هم به کرد باز رو اتاقم در شدت با، عصبانی قبل از این که حرفی بزنه، سیاوش
 .کوبید
 !چته تو؟ -من

 !کنه؟جا چیکار میاین دختره این -سروش
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 !خوای من رو روانی کنی؟می -سیاوش
 .حتما دلیلی داری -سروش
 !دونم و تووگرنه من می ،هم داشته باشی باید -سیاوش

 ...جون الله !خداام کردین به دیوونه .باشه- 
 :سیاوش وسط حرفم پرید و گفت

 !الله جون بخوره تو سرت- 
 :سروش ریز خندید و گفت

 .ادامه بده- 
زد؛ درمورد پروازش صحبت کرد و گفت که بابا و مامانش تهران  خب الله زنگ- 

 هم قبول کرد که الله حداقل یک ماه اون ،هم به مامان گفتم من ،هانیستن و این
 .جا بمونهاین

 :سروش چهار چشمی نگاهم کرد و گفت
 !یک ماه؟- 

 !دیگه چه خبر؟ !نه بابا -سیاوش
 :اخم کردم و گفتم

لطفا این بحث رو ! تا به این دختر بیچاره گیر دادین ما دوفهمم چرا شاصال نمی- 
 .بوس و شب بخیر؛ من خوابم میاد .تمومش کنین

**** 
کردم که الله بیدار دعا می . صبح با صدای دعوای سیاوش و سروش بیدار شدم

 :از اتاقم بیرون رفتم و از باالی پله ها داد زدم. نشه
 !چتونه شماها؟! بسه- 

تو کی هستی که من بخوام براش توضیح بدم که این سروش  !ابابرو ب -سیاوش
 !ادب نداره؟
 :گفتم .ها پایین رفتم و پیش سروش وایستادمعصبی از پله
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 !زبون دراز- 
تونه بپذیره قرارداد مهمی رو به هم درد سیاوش اینه که نمی .ولش کن -سروش

 ...تونه برهم نمی زده و حاال
 :گفتسیاوش وسط حرفش پرید و 

 !گی؟چرا الکی چرت می .تمومش کن- 
 :سروش سرش داد کشید و گفت

 .زنیطوری حرف میبار آخرت باشه با من این- 
 :سیاوش هم صداش رو باال برد و گفت

 !ها؟ ...خوای چیکار کنیمی- 
 !الله خوابه ها! بسه- 

 :هر دو با هم گفتن
 !به درک- 

*** 
 بعد از کلی بگو مگو. بدبخت گیر دادن دونم چرا سیاوش و سروش به الله ینمی

  .باالخره رفتن

 .بابا و مامان هم برای خرید از خونه بیرون رفتن ،بود الله هنوز خواب
کردم؛  به سمت داد و من توی بالکن به اون نگاه میها رو آب میفرزانه خانم گل

 .متوجه شد و لبخند زد نگاهش کردم که. تاب رفت و کمی نشست
صندلی رو سر جاش گذاشتم و از اتاق بیرون  .م و از جام بلند شدملبخندی زد

 .هم خواب بود یواش در اتاق الله رو باز کردم؛ هنوز .رفتم
ام رو از توی جیب شلوارم در گوشی .ام سر رفته بودحوصله .ها پایین رفتماز پله

 .اوردم و به سروش زنگ زدم
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 !حریر خانم !به به- 
 .سالم- 
 خوبی؟ .علیک- 
 تو خوبی؟ .بد نیستم- 
 حاال بیخی؛ کاری داشتی؟! نه- 
 .آره- 
 .بگو- 
 .ام سر رفته، یه ماشین بفرست برم بیرونحوصله- 
 .ماشین خودت رو سوار شو برو- 
 .حال رانندگی ندارم ،یه ماشین از شرکت بفرست !نه- 
 !دیگه چه خبر؟- 
 !ها سروش بفرست- 
 !خری هابرای من مییه چیزی هم  .چشم حریر خانم- 
 .بدو سروش .چشم- 
 .باشه- 

 .شدمخداروشکر سروش رو داشتم وگرنه دیوونه می. بعد از خداحافظی قطع کردم
مانتوی جلو باز مشکی رنگی که تا کمی باالتر از زانوم  .به سمت اتاقم پا تند کردم

. ن رفتمرو پوشیدم و از اتاق بیرو  بود، شلوار لی آبی آسمونی، مقنعه و پابندم
 .به ساعتم کردم؛ نُه صبح بود نگاهی

 .ماشین اومده !خانم جون -فرزانه خانم
سالم کردم  .لبخند زدم و از خونه بیرون رفتم؛ مثل همیشه آقای فالح اومده بود

 .در عقب رو باز کرد و با لبخند جوابم رو داد که بشه تا متوجه حضورم
 .سوار شد و راه افتاد ،سوار ماشین شدم و آقای فالح در رو بست
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حتی  و هاها، بچه ها، درخت نی ماشین رو پایین کشیدم و به خیابوشیشه
 . دوچرخه های کنار جاده خیره شدم

هم با  اون ،خودش دوست داره ببره که هر کجا به آقای فالح گفتم که من رو
جا نهایی که در بچگی او ترین پارکلبخند گفت من رو می بره به یکی از قدیمی

مخالفتی نکردم و به بیرون زل . ها درد و دل می کرده کرده و با درختگریه می
 . خواست یکم تنها قدم بزنم و با خودم حرف بزنمدلم می. زدم

 !به پارک که رسیدیم، پیاده شدم؛ واقعا جای قشنگی بود
*** 

هم  اون .بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم به سروش زنگ زدم و گفتم بیاد دنبالم
حاال هم با هم توی ، آورد یه یک ساعتی ما رو کاشت و بعد تشریفش رو ...ماشا

 .حیاط خونه نشسته بودیم
خواد با من درد و دل کنه ولی تا االن حتی یک کلمه هم نگفته گفته بود که می

 .شدطوری آروم میها اینبعضی وقت بود؛
 خوای چیزی بگی؟نمی !سروش- 
 .بعدش بروکم بشین و  یه- 
 .که حرف بزنی و خودت رو خالی کنی منظورم اینه! نه- 
 .شده مقدار از دست سیاوش عصبیم؛ خیلی خودخواه یه- 
 چی کار کرده؟- 
 .دیگه خسته شدم .دهاش دستور میسر هیچ قراری نمیاد و همه- 
گه ولی من هم خیلی زور می شاید بتونم درکت کنم سروش؛ سیاوش به من- 

 .رهشه و میذارم تا اینکه خسته مینمی اصال محلش
 ،ای بودپس ماجرا چیز دیگه .هاش پر از اشک بودبه سروش کردم؛ چشم نگاهی
 ...نکنه
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 :با ترس گفتم
 چی شده؟ موضوع چیه؟ !سروش- 
 !هیچی نگو- 
 آیدا چیزیش شده؟ !سروش- 

 :گفت .اش رو خیس کرداولین قطره اشک گونه
 از کجا فهمیدی؟- 
 ه؟چی شد- 

 .هم بیمارستانه باز حالش بد شده و االن - 
 که رفته بیمارستان؟ مدته دونی؟ یعنی چهاز کِی تا حاال می- 
 .داداشش زنگ زد و گفت .ای که اومدم دنبالتهمون موقع- 

 .ولی سروش تکونی به خودش نداد  از جام بلند شدم و به سمت اتاقم پا تند کردم
سروش خوشش نمیومد و با دیدن سروش عصابش خب حق داشت؛ مامان آیدا از 

 .هستن تا عاشق همدیگه شه کرد، این دوولی چی کار می .ریختبه هم می
های سروش بعض بدی به با دیدن چشم. هام رو پوشیدم و توی حیاط رفتملباس

 .سعی کردم به خودم مسلط باشم  اما سراغم اومد
 .بلند شو من رو برسون !سروش- 
 کجا؟- 
 .ارستانی که آیدا هستبیم- 
 .برو سوار شو تا بیام- 

 . در حیاط رو باز کردم و بیرون رفتم

با  ،هام رو آروم کنم؛ با همین کارهای کوچیکتونستم داداشطوری میمن این
 !البته برای سروش ،همین رفتن به بیمارستان

 حال سروش تا وقتی که .تونستم ناراحتیش رو ببینممن عاشق سروش بودم و نمی
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شد، حال داداش آیدا خوب بود، خوب بود و وقتی که مثل امشب حالش بد می
 .رفتشد و مدام تو خودش میهم بد می من

بود و یه داداش  باباش فوت کرده. جمعیت بزرگ شده بود ای پرآیدا توی خانواده
یه مامان گند  .بود پایه آیدا داشت و خیلی هم با باحال داشت که چهارده سال

 .کال دوست داره بقیه بهش فحش بدن! ستاخالق دارن که خیلی روی مخ همه
 :ریز خندیدم که سروش گفت

 !چته؟- 
 .بزن بریم !هیچی- 

 :تا اینکه رسیدیم و سروش گفت نشد زده توی راه حرفی. سوار ماشین شدیم
 .اگه مامانش نبود زنگ بزن باهاش حرف بزنم !آجی- 
 .باشه- 

 :لبخندی زدم و گفتم (داداش آیدا)شین پیاده شدم و با دیدن آرشاز ما
 !آرش- 

 .سرش رو باال آورد و با دیدنم لبخندی زد
 :وقتی بهش رسیدم با نگرانی گفت. تا بهش برسم چیزی نگفت

 سروش بهت گفت؟- 
 .آره .علیک سالم- 
ده، گفتم به سروش خبر دادم که حالش بد ش  وقتی به آجیم. ببخشید، سالم- 

هم خیلی ترسیدم و اومدم دم در  من ،جاخیلی دعوام کرد و گفت ممکنه بیاد این
 .تا اگه سروش اومد جلوش رو بگیرم

 .طوری باشیامیدوارم همیشه همین .اتفاقا کار درست رو تو کردی- 
 .رو دارم و همیشه طرفدار اونم امیدوار باش چون من هوای شوهر آجیم! آره بابا- 

 .و آرش خیلی خوب بود ی سروشرابطه
 :لبخندی زدم و گفتم
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 آجیت کجاست؟- 
 .بیا بریم- 

دم در . داشتم تا اینکه در اتاقی رو باز کرد و وارد اتاق شدپشت سرش قدم بر می
 .که صدای آیدا رو شنیدم ایلحظه وایستادم تا

 چرا دم در وایستادی؟ !حریر جان- 
در  ،لبخند بر لب وارد اتاق شدم. حاال مطمئن شدم که مامانش توی اتاق نیست

 .ی آیدا کردمرو بستم و نگاهی به صورت رنگ پریده
 خوبی؟- 
 چرا اومدی؟! ممنون حریر جون- 
 خواستی نیام؟می- 
 .خب به زحمت افتادی- 
 ...ای نزدیک بها چیه؟ ما مثل دوتا دوستیم که البته در آیندهفاین حر- 

لبخندی زدم و ارتباط رو  .سروش بود. کردم ام، حرفم رو قطعبا زنگ خوردن گوشی
 وصل کردم

 !جونم سروش -من
 .گفتنم آیدا ذوق کرد با سروش

 !چی شد؟ زنگ نزدی که- 
 .نگران نباش - 
 چطوری نگران نباشم؟ حالش چطوره؟- 
 .دماالن گوشی رو بهش می .حالش خوبه- 

 :گوشی رو طرف آیدا گرفتم و گفتم
 .ش صحبت کنیکم باها ،نگرانته .سروشه- 

 :جایی که خیلی شوخه گفتآرش از اون
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 .ها واسه من بده، من رفتم اش چهارده سال دارم، اینمن همه- 
 :گوشی رو به گوشش چسبوند و گفت .کنار آیدا نشستم. از اتاق بیرون رفت

 ...الو- 
 کنی؟طوری میچرا این .خوبم سروش- 
 کجایی؟ .آره- 
 .زدمحدس می- 
 .الزم نیست بیایخوبم سروش، - 
 !فقط یه لحظه ها .باشه- 
 .کنیمیه کاری می .قبوله- 
 خوبه؟ ،اگه نیای داخل اون وقت فردا شب شام دعوت منی تو- 
 قدر لج بازی؟چرا تو این- 
 .قبوله- 
 .گم بیاددم به حریر میمن االن گوشی رو می .باشه- 
 .تونم جوابت رو بدم حیف که نمی- 
 .خداحافظ! نخند- 

 :آیدا با لبخند گوشی رو قطع کرد و گفت
 .مرسی که اومدی و اجازه دادی سروش باهام حرف بزنه .مرسی حریر- 
 .کنمخواهش می- 

ذارم این لیلی و مجنون با هم صحبت ها که موقعیت خوب نیست نمیبعضی وقت
 .به خاطر همین حاال آیدا ازم تشکر کرد ،کنن

 .هم گفتم وشحریر جون، بهتره شما بری، به سر - 
 کسی پیشت هست؟- 
 .هاست که برسنهستن، االن تو راه- 
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 خوای سروش برسونتتون؟حاال بهشون گفتی؟ می- 
شق به جای اینکه اول به مامانم خبر بده، زنگ زده و این آرش کله. نه، ممنون- 

      داده به سروش خبر

 .بهتره شما برینهم  حاال! ازش تشکر کن ،بیمارستان اتفاقا سروش رسوندم-
 .باشه هر طور راحتی- 
 .ممنون- 

 !دارم براش ، و به سمت حیاط بیمارستان پا تند کردم لبخند زدم
 .گهپس به من دروغ می

بهشون رسیدم و به آرش  .خندیدنگفتن و میآرش و سروش دم در باهم می
 .گفتم که پیش آیدا بره و تنهاش نذاره

 :کم نگران شد و گفت ههای من رو دید، یسروش وقتی اخم
 چی شده؟- 

ماشین رو روشن کرد و راه  ،هم نشست اون. در ماشین رو باز کردم و نشستم
 .افتاد

 !چرا سروش؟- 
 !چی چرا؟- 
 دونی من از دروغ بدم میاد، چرا دروغ گفتی؟تو خودت می- 
 چی رو دروغ گفتم؟- 
 چرا الکی گفتی داداش آیدا بهت خبر داده؟- 
 .رو خبر دار کردخب اون من - 
 چرا نگفتی تو رسوندیش بیمارستان؟! نخیر- 

 :خواست حرف بزنه که گفتم .تعجب کرد
 شد سروش خان؟ بهش فکر کردی؟دید چی میاگه مامانش می- 
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 .حتما اون موقع که من رو منتظر کاشته بودی رفته بودی که آیدا رو برسونی
بده و غش کرده ولی تو نباید دونم سخته ببینی عزیزتر از جونت حالش سروش می

 !فهمی؟ نبایدمی .دادیاین کار رو انجام می
 هستی اون تر از مندرسته بزرگ .خیلی بد ،این کارت واقعا خیلی بد بود سروش

تو دیگه نباید این کار رو  ،گمهم پنج سال، ولی باید درک کنی که دارم درست می
 باشه؟ ،انجام بدی
 .گفت و به بقیه ی رانندگیش ادامه دادای با سر باشه .ناراحت شد

کنم؛ اصال طاقت این رو نداشتم که سروش رو ناراحت ببینم  ناراحتش خواستمنمی
 :به خاطر همین گفتم

به جای اینکه تو بهم یه پیشنهادی بدی تا از دلم در بیاری، من ! اوف سروش- 
 چطوره امشب شام مهمون من باشی؟ .رو کنم کار این باید

 :نگاهم کرد و گفت با ذوق
 االن از دستم ناراحت نیستی؟- 
 !نه- 
 !ها دعوت تو هستم- 
 .پررو- 

 .هر دو خندیدم

وارد حیاط شدیم؛ سیاوش پشت به ما روی تاب . پیاده شدیم ماشین متوقف شد و
 .نشسته بود و کمی عقب و جلو می شد

خودم آروم نزدیک سیاوش رفتم  ،به سروش عالمت دادم که بره .لبخند تلخی زدم
 .گرفتم جای کنارش و
 .واسه جا هم خسیسی تو- 
 سروش کجاست؟ .آره- 
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 چیکارش داری؟- 
 .خوام تو شرکت کار کنممن دیگه نمی. باید باهاش صحبت کنم- 

 :تعجب کردم ولی خیلی زود به خودم اومدم و گفتم
 چرا داداشی؟- 
 .اونش به خودم مربوطه- 
ام غنچه کرده و تا وقتی هم فوضولی ولی من ،گین قربانا درست میشم! بله بله- 

 !شهکه فوضولی نکنم، گل نمی
 :بلند خندید که گفتم

 !سیاوش نخند- 
 :خودم رو لوس کردم و مثل این بچه های دو ساله گفتم

 !تو من رو نه دوست؟! من تو رو دوست- 
. خندیدبلند می _ورد و بلند خبا شنیدن این حرفم از تاب افتاد و رو زمین غلت می

هم لبخندی زدم و روی زمین، کنارش نشستم و شروع به قلقلک کردنش  من
 .کردم

 ... .جون سروش نکن  ...به خدا ...حریر ...وای نکن- 
 !من تو رو دوس! من سروش رو نه دوس- 

 :بلند خندید و گفت _ پقی کرد و دوباره بلند
 !...یه مهدکودک بزن.... شاهکاری -

 :اخم کردم و از جام بلندشدم و جدی گفتم
 !آقای ساحلی، پاشو ببینم- 

 :از این که جدی صحبت کردم سرش رو باال و پایین کرد و گفت
 !همون جوری لوس باشی، خیلی باحالی- 

 :خودم رو لوس کردم و گفتم
 ذاری گل گنم؟َپ می- 
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 ؟!گل گنی- 
 !آوه- 
 !نه- 

هر چی . ی به سمت در ورودی پا تند کردمرنگی کردم و بدون هیچ حرفاخم کم
 :وارد سالن شدم و بلند گفتم. صدام کرد، جواب ندادم

 ؟!فرش قرمزهاتون کجاست! جیگرتون اومد- 
 !سر کوه -بابا

لبخندی زدم و به اتاقم رفتم و لباسم رو عوض کردم و دوباره به سالن برگشتم و 
 .کنار بابا نشستم

 .سالم بابایی- 
 خوبی؟. سالم- 
 ؟!بابا یه چیزی بگم! آره بابایی- 
 .بگو- 
 دی من و الله جون بریم توی سوئیتتون؟بابا اجازه می- 
 کدوم سوئیت؟- 
 .همونی که یه یک سالی داده بودین دست دوست سیاوش- 
 .جا بمونینجا؟ همینچرا باید برین اون- 
 .جا باشیمونخوام ادرضمن همش یک ماه می ،جا راحت نیستالله این ،نه بابا- 
 .جا بمونینهمین .نه- 

 .پوفی کردم و از جام بلند شدم و راهی اتاق سروش شدم

زد تا وقتی که همه میشد از خونه بیرون میاین چند روز الله صبح که بیدار می
 .فقط برای خواب میومد .خوابیدن

 .در اتاق سروش رو زدم
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 !بله- 
 تونم بیام داخل؟می- 
 ...آره بیا- 
خودم رو روی صندلی چرخ  ،اتاقش رو باز کردم و بعد از ورود در رو بستمدر 

 .هم جلوم روی تخت نشست اون ،دارش پرت کردم
 !سروش جونم- 
 بله؟- 
 دی؟یه کاری برام انجام می- 
 .بستگی داره- 

 :چرخی خوردم و گفتم
 .خوام بری و با بابا حرف بزنیمی- 
 درسته؟ .حاال اومدی سراغ من، شنیدی نه جواب حتما یه چیزی گفتی- 
 باهوش کی بودی؟- 

 :چرخی خوردم و ادامه دادم
 .سروش بابا رو راضی کن من و الله بریم توی سوئیت- 

 :خواست حرفی بزنه که گفتم
 .هست فقط یک ماه- 
 !نه- 
 چرا؟- 
 !چون چ چسبیده به را- 
 !مزهبی- 
  جا؟خوای بری اونچی می برای- 
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 جا زندگی کنهی بدبخت این یک ماه اینذارین اللهچون شما ها نمی -
 .کنهسیاوش خان هم فقط اخم می .هم بدونم گین تا منهم نمی دلیلش

 .دلیلش فقط به من و سیاوش مربوطه- 
 .ریم توی سوئیتپس من و الله هم می- 
 !شماها غلط کردین- 

 :با حرص گفتم
 هایی که مثل دوتا خواهر قرفیآخه چرا؟ من و الله با هم رفیقیم؛ ! سروش- 

 فهمی یا نه؟می ،هستن
 .دم بریفهمم ولی اجازه نمیمی- 
جا زندگی هم قبول کنه که الله مثل آدم این پس باید سیاوش رو راضی کنی اون -

 .کنه
 .هم هنوز قبول نکردم من !بی ادب- 
 !سروش- 
 بله؟- 
 .یه دلیل قانع کننده بیار- 
 .واسه امشب هم آماده شو؛ مهمون توام .اتاقتالزم نکرده برو تو - 

 :چرخی خوردم و با اخم گفتم
 .خوای مهمون من باشی، دلیل این مخالفتت رو بگواگه می- 
 !برو بچه ،من تو رو می شناسم- 

 :لحنم رو بچگونه کردم و گفتم
 !من تو رو نه دوست! من گهرم- 

 :ای کرد و گفتخنده
 !ها فقط امشب رو مهمونتم .بهتر- 
 .ظهرت بخیر! باچ- 
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در اتاق رو باز کردم که یهو یاد یه چیزی افتادم؛ به سمتش بر  ،از جام بلند شدم
 :ای که داشتم گفتمگشتم و با لحن بچگونه

  )! سروش )اوروش- 
ی خیلی خوبی داره چون خاطره ی اوروش رو دوستکلمه .رو تختش غش رفت

کند؛ آخه سیاوش وروش، کلم رو میگفتم اولی اگه جلوی سیاوش بهش می ،داره
 .کنهاش میخیلی مسخره

زد که یهو سیاوش با صورتی سرخ شده وارد اتاق شد و هم داشت قهقهه می هنوز
 :گفت

 !حریر خیلی خری- 
 !تو کجا بودی؟ (سیاوش)ایاوش- 

 .خندیدتونست حرف بزنه و فقط مینمی
*** 

رو وسط انداخت و خودش وقتی سیاوش فهمید سروش مهمون منه، زود خودش 
 .رو مهمون کرد

زود پیشش رفت و  ،هاش رو دیدوارد رستوران که شدیم، سیاوش یکی از دوست
رو انتخاب کرد و هر دو  سروش میزی که کنار پنجره بود. گرم تعریف شد

به میز خیره شده بودم که صدایی نظرم رو جلب کرد؛ به پشت سرم . نشستیم
از جام بلند . کردمن نشسته بود و با تلفن صحبت مینگاه کردم، دختری پشت به 
. ترسید و زود به سمتم برگشت. ی اون دختر گذاشتمشدم و دستم رو روی شونه

 .با دیدنم لبخندی زد و از جاش بلند شد
 تو کجا بودی حریر؟ -الله

 .زدم تو باشی اللهحدس می- 
 اومدی بیرون غذا بخوری؟- 

سیاوش . الله با خجالت جوابش رو داد. الم کردتا خواستم جواب بدم، سروش س
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. هم از راه رسید و با دیدن الله اخم کرد ولی الله لبخند تلخی زد و سالم کرد
سیاوش با سر جوابش رو داد و پشت به من و الله، درست رو به روی سروش 

خواست با اون بهم گفت که زود تر غذاها رو سفارش بدم، چون می ،نشست
 .ده بود، بیرون برندوستش که دی

خودم هم همراه  ،به سروش و سیاوش گفتم هر چی دوست دارن سفارش بدن
 .ها انتخاب کردیم و نشستیمالله، یه میز دورتر از اون

 الله یه خواهش بکنم؟- 
 .از هر چی خواهشه بدم میاد! نه جون هر کی دوست داری- 
 چرا؟- 
 !چون چ چسبیده به را- 

 :گفتناخوداگاه خندیدم که 
 چت شد؟- 
 .هم این رو بهم گفت فقط سروش! هیچی- 

 .هر هر خندیدم - 
 !خواستی بخندیدیمی- 
 .این چند روزه که نتونستیم با هم حرف بزنیم، کلی اتفاق برام افتاد- 
 .خب بگو؛ تعریف کن ببینم- 
 .ولش کن .هیچی بابا- 

 تو چه خبر؟
ولی اگه  ،مونکه نمیای خونهدونم چه برداشتی کردی که نمیفقط این ،هیچی- 

 .های من رو فهمیدی، هیچ ربطی به تو ندارهماجرای داداش
 !و اگر بخوای این طوری ادامه بدی نه من، نه تو

 .لبخندی زد هیچی نگفت
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زدیم تا اینکه پسری سر هر دومون مشغول خوردن بودیم و هیچ حرفی نمی
 .میزمون اومد

 حریر جان سیاوش کجاست؟ .سالم -پسره
دوست سیاوش  »اشوان«یکم هنگ بودم ولی زود خودم رو جمع و جور کردم؛ این 

 :لبخندی زدم و با دست به سیاوش که تنها نشسته بود اشاره کردم و گفتم. بود
 .اونجاست- 
 .ممنون- 

که دستی روی شونم   ای توی دهنم گذاشتملقمه. لبخندی زدم و ساکت شدم
 .سرم دیدم آروم برگشتم و سروش رو پشت. نشست
شب  .تو و الله خانم هم زود بیاین ،ریمما داریم می .خودم حساب کردم -سروش

 !ها کنیمتو حیاط جرأت و حقیقت بازی می
کردم که چشمکی زد و بعد از گفتن خوش بگذره، از ما دور با تعجب نگاهش می

 .شد
که پیامی هم مثل من تو شوک بود تا این با دهن باز به سمت الله برگشتم؛ اون

 .پیام از سروش بود ،برای من اومد؛ زود بازش کردم
 .از این به بعد الله هم با ماست ،قدر ضایع نباشاین - 
 .واقعا؟ مرسی داداشی- 

 .ی رنگ پریده نگاه کردمو بعد با لبخند به الله
*** 

سروش و . با الله توی حیاط رفتیم. سروش عاشق بازی جرأت و حقیقت بود
 .ها نشسته بودنه روی هم، روی چمنسیاوش رو ب

 .کنارشون رفتیم؛ من و الله کنار اون دوتا، درست رو به روی هم نشستیم
سروش بطری آبی که مخصوص رنگ کرده بود واسه این بازی رو به طرف الله 

 :گرفت و گفت
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 ...دونیم اما توما سه تا جریان این بطری رو می- 
 .شه جوابو این طرفش که قرمزه می شه سوالاین طرف بطری که سیاهه می

 اوکیه؟
 :الله با سر گفت که فهمیده وبعد سروش ادامه داد

بدیم یا کاری که بهمون داده شده رو انجام بدیم،  اگر هر یک از ما نخوایم جواب- 
 .باید جریمه بشیم
 .گیم و تو باید قبول کنیشی و هر یک از ما یه چیزی بهت میمثال تو جریمه می

 هم افتاد؟ این
 .آره -الله 

سروش بطری رو چرخوند و طرف سیاهش رو به من و طرف قرمزش رو به الله 
 .بود
 ج یا ح؟ ...خب-  

 :گیج نگاهم کرد که گفتم
 حاال ج یا ح؟. ج یعنی جرعت و ح یعنی حقیقت- 

 .ح -الله
 از سیاوش خوشت میاد؟- 

گفت و منتظر جواب ام رفت ولی سروش الیکی الله قرمز شد و سیاوش چشم غره
 .موند

 .الله بگو دیگه -سروش
 .خوشم نمیاد! نه -الله

 :سروش پخی زد زیر خنده و سیاوش با اخم گفت
 .دل به دل راه داره- 

الله لبخندی زد و بطری رو چرخوند؛ طرف سیاه رو به روی سیاوش و طرف قرمز 
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 .رو به سروش بود
 ج یا ح؟ -سیاوش

 .ج- 
 !ها گمیه چیز سخت می- 

 :قبل از این که سروش حرفی بزنه گفتم
 .خواهشا مثل آدم بگو- 

 :سیاوش اخم کرد و گفت
 !تو یکی خفه- 

 :ساکت شدم تا اینکه سیاوش ادامه داد
 .کشیشی همین االن موهای حریر رو میبلند می- 

تا بیام فرار کنم، سروش افتاد . بردسروش عاشق این کار بود و سیاوش لذت می
 .زدکرد به کشیدن موهام و سیاوش قهقهه می به جونم؛ شروع

بطری رو چرخوندم و طرف سیاه رو به  ،بعد از کلی جیغ و فحش دادن به سروش
 .روی سروش و طرف قرمز رو به روی الله

 ج یا ح؟- 
 .ح- 
 تا حاال رل داشتی؟- 

 :کم خجالت کشید ولی زود گفت الله یه
 .آره- 

سیاهش طرف خودش و طرف قرمزش و بدون معطلی بطری رو چرخوند و طرف 
 .طرف سیاوش بود

 ج یا ح؟ -الله
 .ج- 
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 :الله لبخندی زد و دستش رو جلوی صورت سیاوش گرفت و گفت
 .پشت دستم رو بوس کن- 

اخم کرد و قبول نکرد . خندیدمکرد و من ریز میسیاوش چهار چشمی نگاهش می
های من رو تمیز فشاش اول این بود که کو به جاش سه دور جریمه شد؛ جریمه

ی ی دومش این بود که گِل های باغچه رو سر خودش بریزه و جریمهجریمه ،کنه
این بود که سیاوش برای الله ساعت بخره و سیاوش  ،سوم که الله انتخاب کرد

بطری رو چرخوند وطرف سیاهش طرف خودش و طرف قرمزش  .همه رو قبول کرد
 .سمت من بود

 ج یا ح؟- 
 .ح- 
 ی اشوان چیه؟ربارهنظرت د- 
 .تر از اون ندیدم و نخواهم دیدریختپسر بی- 

 :سروش لبخندی زد و گفت
 .بچرخون آجی- 

رنگش طرف سروش و طرف قرمزش سمت  بطری رو چرخوندم و طرف مشکی
 .خودم بود
 ج یا ح؟ -سروش

 .ج- 
 .خوابیامشب توی اتاق سیاوش می- 
 !نه امکان نداره- 

 .ب داداشتهشه؟ خمگه چی می -الله
 .شه؛ سروش از سر لج این کار رو کردمن و این سر تخت دعوامون می -سیاوش
 حریر بریم واسه جریمه یا قبوله؟ -سروش

 .ی جریمهبریم واسه !نه- 
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 .اول الله جریمه رو انتخاب کرد
 .گیریچهار تا بلیط سینما برام می- 
 .باشه- 

 .نفر دوم سیاوش بود
 .یکی بزن تو گوش الله- 

کرد و خواست حرف الله با دهن باز نگاهش می. کردمچهار چشمی نگاهش می
 .ای زدآخش در اومد و سیاوش لبخند پیروزمندانه .بزنه که کشیدم تو گوشش

 .خیلی بی ادبی حریر -الله
 .حسودی نکن ،هاش رو دارهحریر فقط هوای داداش -سیاوش
 ی سوم که سروش برام انتخاب کرده بودوجریمه
 .تر کنیات رو با آیدا قویخوام رابطهمی -سروش

دونست و الله هم فضول نبود تا سروش به خاطر اینکه سیاوش جریان رو می
 .بخواد بدونه کیه، جلوی جمع گفت

 .لبخندی زدم و چشمی گفتم
*** 

ی گِل روانجام نده، برای الله هم سیاوش سروش رو راضی کرده بود که مرحله
حاال نوبت  .های من رو تمیز کرده بودبود و یکی از کفشساعتی دخترونه خریده 

 هام رو انجام بدم؛من بود که جریمه
به آیدا زنگ زدم و امروز  ،برای الله چهار تا بلیط گرفتم که همش توی یک روز بود

 .ی سیاوش رو هم همون شب انجام دادمبا هم قرار داشتیم و جریمه

با ورودم به خونه، فرزانه خانم . ارد شدمدم در خونه ماشین رو متوقف کردم و و 
بی حوصله پله ها رو باال رفتم و در . سالمی کرد و من با لبخند جوابش رو دادم

 .اتاق الله رو زدم
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 !ولم کن سمج! اه -الله
 :سالمی کرد و گفت. در اتاق رو باز کردم و وارد شدم

 .ببخشید فکر کردم سیاوشه- 
 :با تعجب نگاهش کردم که گفت

هم  ریزه، اونصبحی خیلی ذوق داشتم که ببینم چطوری گِل رو روی سرش می- 
هم ناراحت شدم، حاال هی میاد دم در  من ،زرنگی کرد و سروش رو راضی کرد

 .کنهام میاتاق مسخره
 .اش توی یه روزههمه، هم از بلیط سینمات بیا این !آهان- 

 :با ذوق نگاهم کرد و گفت
 .مرسی حریر- 

 .کنممیخواهش  - 
دم در اتاق سروش رو دیدم که تکیه به دیوار زده بود و . از اتاقش بیرون رفتم
 .انگار منتظر من بود

 سروش چرا وایستادی؟- 
 :به سمتم برگشت و گفت

 کم حرف بزنیم؟ یه .سالم- 
 .آره- 

 :بعد از ورودم در اتاق رو بستم که گفت. رو باز کردم و اون اول وارد شد  در اتاقم
 گ زدی؟زن- 
 به آیدا؟- 
 .آره- 
 .آره زنگ زدم؛ اتفاقا خیلی خوشحال شد- 
 نگفت که من میام یا نه؟- 
 چیزی شده؟- 
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 فهمی که یه چیزی شده؟از کجا می - 
 حاال چی شده؟ .فهمممی- 
 .خونه جواب نمیدهبهش پیام دادم می ،دهجواب تلفن هام رو نمی- 
 این کجاش ناراحتی داره؟- 
 اره؟به نظرت ند- 
 !نه- 

 :عصبی از جاش بلند شد و خواست بیرون بره که جلوی در وایستادم و گفتم
 .بذار من زنگ بزنم ببینم کجاست .خیلی خب، باشه- 

 .کمی آروم گرفت و روی تخت دراز کشید
 .ام رو برداشتم و به آیدا زنگ زدمگوشی

 .بعد از دو تا بوق صداش به گوشم خورد
 .سالم حریر جان- 
 چطوری؟ .عزیزم سالم- 
 تو خوبی؟ .خوبم- 
 کجایی آیدا جون؟ .هم خوبم مرسی من- 
 چیزی شده؟. ی عموممخونه- 
 .خواستم بدونم کجایی که بعد از ناهار بیام دنبالتفقط می .نه- 
 .گردم خونهمی من بر! آهان- 
 ...یه سوال دیگه. باشه عزیزم- 
 جونم؟- 
هر چی دم در اتاقش صداش  .د بودسروش که اومد خونه اعصابش حسابی خور - 
خواستم بگم تو باهاش حرف می. دهکنه و جوابم رو نمیکنم، در رو باز نمیمی

 نزدی؟
هم تلفنی باهم حرف زدیم ولی امروز اصال نه زنگ زد  دیروز باهم بودیم، دیشب- 
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 .نه پیام داد نه اومد که همدیگه رو ببینیم
 مطمئنی؟! ای وای- 

 .زنهتو برج، با تو حرف می رهآخه هر وقت می
 .یه لحظه گوشی. نه مطمئنم- 
 .باشه عزیزم- 

 :زد و بعد صدای آرش اومد که گفتاومد که آرش رو صدا میصداش می
 !بله- 

 .جا کارت دارمبیا این -آیدا
 :ای سکوت بین ما بود که یهو آیدا داد زدچند دقیقه

 !روانی !آرش خیلی خری- 
 .خندیدو آرش بلند بلند می

 آیدا جان هستی عزیزم؟ -من
 .ببخشید ،بله- 
خواستم بدونم سروش بهت خبری داده یا نه که من فقط می .کنمخواهش می- 

 .گفتی نداده
 .صبر کن حریر جان !نه- 

داده وقتی سروش پیام می ،من گوشیم رو داده بودم به آرش که به نتم وصل بشه
 .گفتهخونده به من نمیاین دیوونه می

 - ِ  چرا آخه؟! ا
زنم تو هم برو دم در من االن بهش زنگ می .خواسته سروش رو بترسونهمی- 

 .هم نگرانش شدم من .نه اتاقش ببین حالش خوبه یا
 .باشه عزیزم تو نگران نباش- 
 .خداحافظ. کنمام رو میسعی- 
 .خداحافظ- 
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 :وقتی قطع کردم سروش محکم بوسم کرد و گفت
 .خیلی خوب بود دختر! به خدا محشری حریر- 
 .کنمخواهش می- 

با لبخند ارتباط رو وصل کرد؛ خیلی . خواست چیزی بگه که گوشیش زنگ خورد
 :خسته و نگران و عصبی جواب داد

 معلوم هست کجایی آیدا؟- 

 :هم یواش گفتم من .گفتم گوشی رو روی بلندگو بزنه ولی قبول نکرد 
 .حاال نوبت توـه .من زدم رو بلند گو تو شنیدی- 

 :با ناراحتی گوشی رو روی بلندگو زد و گفت
 معلوم هست کجا هستی؟. علیک سالم- 
قدر عصبی هستی قربونت چرا این .من همین جام به خدا ،ترسروش یکم آروم- 

 برم؟
 :تر کرد و گفتلحنش رو آروم

 دی؟خونی جواب نمیهام رو میچرا پیام .الزم نکرده بری -سروش
 .خوندهمیآرش - 
 .کنهات رو میبهش بگو سروش کله- 
 تو خوبی؟ .خودم گفتم- 
 .آره خوبم- 

دو ثانیه از . سروش گوشی رو از بلندگو برداشت و با چشمکی از اتاقم بیرون رفت
 :رفتنش نگذشته بود که سیاوش داخل شد و با اخم گفت

 .دمبرو این الله رو خفه کن وگرنه کار دستش می- 
زد؛ احتماال سیاوش رو مسخره الله دم در اتاقش قهقهه می. ن دویدمبا ترس بیرو 
 .کرده بود



 
 

 

 
 33 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 هشتیاو نودکاربر بهار راجی ــــــ شبی بی ستاره 

 الله چته دختر؟- 
 :نفسی گرفت و گفت

 .ای کردماش رو قهوهاین داداشت خیلی رو مخم بود، قیافه- 
 :سیاوش از توی اتاق داد زد

 !ببند این فکت رو- 
 :سروش از اتاقش بیرون اومد و گفت

 چتونه؟- 
 .دونمنمیهم  من -

سیاوش از اتاق من بیرون . طور که دلش رو گرفته بود وارد اتاقش شد الله همون
 :اومد و گفت

الله  ...یسروش برو این بطریت رو بیار جرأت حقیقت بازی کنیم من این دختره- 
 .اش کنمخوام ضایعمی! و اکبر

 :گفت .ای گفت و در عرض دو ثانیه برگشتسروش باشه
 .کنیمر بازی میتو اتاق حری- 

 :با ورودشون گفتم. من و سروش وارد اتاق شدیم و منتظر اون دو تا بودیم
 .مسخره کردن ممنوع- 

 !کی گفته؟ -سیاوش
 .آقا هست -الله

 هم روی به رو الله هم و سیاوش،  هم روی به رو من و سروش. همگی نشستیم
 .بودن

 .یدمپرسمن باید از الله سوال می. سروش بطری رو چرخوند
 ج یا ح؟- 
 .ج- 
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 .یه چیزی بگو سیاوش قرمز شه- 
 :سیاوش با تعجب نگاهم کرد و گفت

 .ادب هم آجی دارمهمه آجی دارن، من بی- 
رفتم خب من دیشب بیدار بودم و داشتم توی همین راهرو راه می... اهم اهم -الله

 .که یهو یه بمب اتمی ترکید و فهمیدم از اتاق سیاوش خان بوده
 ...گیج شدم ولی بعد منظورش رو فهمیدم واول 

 .الله بطری رو چرخوند. دلم درد گرفت از بس خندیدم
 .پرسیدحاال سیاوش باید از الله سوال می

 .ح -الله
 :سیاوش اخم کرد و گفت

 قدر رو مخی؟چرا این- 
 .چون رو مخ بودن رو دوست دارم- 

*** 

یمه شد چون الله ازش پرسید یه بار سروش جر .آخر این بازی با دعوا تموم شد
آیدا کیه ولی جواب نداد؛ من گفتم برام چیپس بگیره، سیاوش گفت باید یه لیوان 

و در آخر الله گفت براش توپ  (چون سروش از گالب بدش میاد )گالب بخوره
هم الله جریمه شد چون سیاوش دستش رو به  جز سروش یه بار .والیبال بگیره

 .دستش رو بوس کنه طرفش دراز کرد و گفت پشت
 .ببره من گفتم هممون واسه رو واسه شام به رستوان

ریم شهربازی و هر چی خریدیم به حساب الله سروش گفت بعد از شام همگی می
 .و در آخر سیاوش گفت سه شب باید روی زمین بخوابه و اون همه رو قبول کرد

ر سیاوش لیوان دم د. سروش در ورودی رو باز کرد و با سه تا چیپس وارد شد
 :گالب رو به طرفش گرفت و گفت
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 .بخور- 
 .سروش بدون هیچ حرفی همه رو سر کشید

 .سه تا چیپس رو سمتم گرفت که ازش تشکر کردم
 .الله خانم، برای شما هم باشه واسه بعد -سروش

 .و بدون هیچ حرفی از پله ها باال رفت
  سیاوش عالمت داد

 چشه؟- 
 :مشونم رو باال آوردم و گفت

 .دونمنمی- 
 .گوشیم زنگ خورد؛ آیدا بود

 .جواب دادم .یکم نگران شدم ولی سعی کردم به خودم مسلط باشم

 الو؟- 
 .الو سالم حریر جان- 
 خوبی؟ .سالم عزیزم- 
زنگ زدم بگم من اومدم خونه، وقتی رسیدی یه تک زنگ بزن بیام . بدک نیستم- 

 .دم در
 چیزی شده؟. باشه عزیزم- 
 عادت داری بپرسی چیزی شده یا نه؟ .نه- 
 .هایی آره یه جور- 
 کاری نداری؟ .باشه- 
 .چرا دارم- 
 جونم؟- 
 تو کاری نداری؟ .بعدا برات میگم- 
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 .مواظب خودت باش- 
 .خداحافظ .همچنین- 
 خداحافظ- 

*** 
 :در ماشین رو بست و گفت

 سالم حریر جان خوبی؟ -آیدا
 خوبی؟خوبم مرسی، تو  .سالم آیدا جون- 
 .به خوبیت عزیزم- 

 نه دونستم این کارم با سیاوش درسته یانمی. ماشین رو روشن کردم و راه افتادم
ولی اگه سیاوش دروغ . دونم نقشه کشیدن واسه سروش، کار خوبیه یا نهنمی.

 گفته باشه چی؟
خواد آیدا اما خودش قسم خورد که دم در اتاق سروش شنیده که گفته دیگه نمی

 .سیاوش جون مامان رو قسم خورد؛ پس حتما راست گفته .نهرو ببی
با سیاوش نقشه کشیده بودیم که آیدا و سروش رو یه جا گیر بندازیم و بعد از 

 .محل حادثه در بریم
 عزیزم حالت خوبه؟- 
 .آره آیدا جون- 
 دی؟جواب نمی، ات خودش رو کشتگوشی- 

 .ام کردم؛ سیاوش بودی گوشیبه صفحه نگاهی

 !سیاوش الو- 
 معلوم هست کجایی؟- 
 .ببخشید .سالم- 
 .کجایی دختر؟ مردم از نگرانی .کنمخواهش می .علیک سالم- 
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 .تو راهم- 
فرستم زود ست، آدرس رو میی تارایعنی تو کافه .جاستسروش با دوستش این- 
 .بیا
 سیاوش اگه ناراحت بشه چی؟- 
 .اونش با من- 
 !مطمئنی؟- 
 .آره- 

برای اینکه جلوی آیدا زشت در نیاد الکی یه خداحافظی کردم و با . کرد و بعد قطع
 .استرس گوشی رو زمین گذاشتم

 چیزی شده حریر جان؟- 
 .چیزی نشده! نه نه- 

 .آهانی گفت و ساکت شد
دم در . سیاوش که آدرس رو فرستاد، در عرض پنج دقیقه خودم رو بهش رسوندم

با . بدون توجه به اون، با آیدا وارد کافه شدیم .کافه وایستاده بود و منتظر ما بود
 .ام زنگ خوردورودمون گوشی

 .سیاوش بود
 بله؟- 
 چرا سالم نکردی حریر؟- 
 .کنماز استرس دارم سکته می .ولم کن- 
 .جاستسروش با دوستش اون ،ی باالبرین طبقه- 
 .خداحافظ .ممنون- 
 .زود بیا منتظرتم- 

 :ها هدایت کردم و اون با ذوق گفتبه طرف پله آیدا رو. قطع کردم تماس رو
 ی باال؟ریم طبقهمی- 
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 یه سوال بپرسم؟- 
 :به سمتم برگشت و گفت

 چیزی شده؟- 
 تون شده؟تو و سروش چیزی- 
 !همه چیز عالیه .نه- 

 .ی دستشویی باال نرفتمآهانی گفتم و به بهانه
 .آیدا جون شما برو باال تا من بیام- 
 ری؟جایی می- 
 .ات دستشوییبا اجازه- 

 .ریز خندید و رفت
دم در با پسری برخورد کردم و کیفم . پا به دو گذاشتم و از کافه بیرون اومدم

 .افتاد
 .خواموای ببخشید خانم، من معذرت می -پسره

 :بدون این که نگاهش کنم گفتم
 .خوامببخشید، من معذرت می نه شما- 

 .نگاهم توی نگاه سردش قفل شد.  ردمکیفم رو برداشتم و سرم رو باال او 
 .کردمدونستم تویی، به هیچ عنوان ازت معذرت خواهی نمیاگه می -یاسین

زد و لبخند تلخی زدم و بدون هیچ حرفی به سمت سیاوش که با تلفنش حرف می
 .انگار عصبی بود، رفتم

حرف  بعد از ده دقیقه همون طور که با تلفنش. در ماشین رو باز کردم و نشستم
وقتی ماشین رو  .روشن کرد و راه افتاد، شد داد، سوار ماشینزد و فحش میمی

 :متوقف کرد گفت
 فهمیدی؟. هم بیرون نمیای از خونه .برو داخل- 
 ...خواد خودت رو بـببین سیاوش نمی .باشه- 
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 :وسط حرفم پرید و گفت
 !برو- 
 .مواظب خودت باش- 
 .طورتو هم همین- 

 .شدم و به سمت اتاقم پا تند کردماز ماشین پیاده 
 یاسین زود رنج خودم حاال چی شده بود؛. قدر عوض شده بودچه

 .های سیاهیه مرد قد بلند با چشم
  .کردیمهم خاله بازی می با ...قدر بچه بودیمچه

 .ی اتاقم بودمجلوی آینه. لبخند تلخی زدم و سرم رو باال آوردم
 . متوجه نشدمهام رو عوض کردم؟ اصالکِی لباس

 ...برگشتم و .هم لبخند تلخی زدم باز
 :هین بلندی کشیدم که الله گفت

 ترسی؟چرا می! چته؟ منم- 
 .ببخشید متوجه نشدم- 
 .از بس تو فکر بودی- 
 .آره خب- 
 چت شده؟- 
 .هیچی- 
 .گه مواظب حریر باشات شده که اون سمج خان به من زنگ زده مییه مرگی- 
 سمج خان؟- 
 .گم سمج خانبهش می! سیاوش- 
 ی تو رو از کجا آورده؟شماره- 
دونم کجا رفته بودی من و سیاوش و سروش جرأت و حقیقت تو که نمی! وای- 
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 .جا آوردهبازی کردیم، از اون
 بدون من؟- 
 .هر چی زنگت زدم جواب ندادی- 
 .امبرو بیرون، خسته- 
 چته؟- 
 مخسته- 
 ....الله و اکبر... تو- 
 .نه بگو الله خانوم- 
 چته؟- 
 .کنهسرم درد می- 
 چته؟- 
 .یاسین رو دیدم! اه- 

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت
 !گیدروغ می- 
 .دروغم کجا بود! نخیر- 
 !کی اومده ایران؟- 
 .دونممیچه- 
 جا بمونه؟خواد اینیعنی می- 
 !جا؟مگه دیوونست لیندا جونش رو ول کنه بیاد این! نه دیوونه- 
 لیندا دوست دخترش بود؟- 
 .آره- 
 ره ایتالیا؟گی دوباره مییعنی می- 
 .جاستآخه لیندا هم اون .رهمعلومه که می- 
 اگه اومده باشه ایران چی؟- 
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 .اون نمیاد ایران! نه بابا- 
 .من یکی که هنگ هنگم- 
 .هم هنگم من- 

 .در اتاق به شدت باز شد و سیاوش با عصبانیت وارد شد
 کنی؟معلومه داری چیکار می- 

 سعی کردم به خودم مسلط باشم و جوابش رو بدم
 سیاوش مگه من چیکار کردم؟- 
خوای چی رو می !دونستی اون عوضی برگشته و به من و سروش نگفتی؟تو می- 

تونی احساساتت رو مخفی کنی؟ مطمئنم ثابت کنی؟ این که تو خیلی خوبی و می
فهمی یا خنگی و هیچی نمیمی .هات چیکار کردیادت نرفته دو سال پیش با

 فهمی؟
 !هوی سمج خان، یواش -الله

سعی کردم محکم و به شدت . سیاوش جوابش رو نداد و به من خیره شده بود
 .دادمکه بهش حق میدلگیر حرف بزنم با این

خوام هیچ چیزی رو ثابت کنم، همین که تونستم اون رو سیاوش من نمی- 
چون من هم مثل تو  ،هم من رو مقصر ندون دیگه .ام کافی هستفراموش کنم بر 

 .هم برو بیرون حاال. امروز فهمیدم برگشته و اصال برام مهم نیست
 .گمشی؟ من دارم واقعیت رو میهم می حاال از من ناراحت! واقعا که -سیاوش

 .تحمل شنیدنش رو نداری تقصیر من نیست حریر خانوم
 :داد زدم

خوای چیکار کنی؟ من رو بکشی که با دیدنش قلبم درد گرفت یا می .نه ندارم- 
خوای چیکار می اون رو که بهم پوزخند زد و رفت با لیندا جونش دوست شد؟ ها؟

 کنی؟
 ام رو خیس کردن ولی ادامه دادمهام گونهناخودآگاه اشک
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این رو درک کن که ما در مقابل یاسین  .تونی انجام بدیتو هیچ کاری نمی- 
 .هم برو حاال .عیفیمض

 .سیاوش سرش رو به معنی تاسف تکون داد و از اتاق خارج شد
*** 
 .بلند شو حریر -الله

 .حال بیرون اومدن رو ندارم .ولم کن- 
 .کی گفته؟ بلندشو- 
 .خوام بیامنمی! وای- 
 خواد سیاوش رو صدا کنم؟پس دلت می ...ها- 
 .اون هیچ ربطی به این موضوع نداره! نخیر- 

 .خواد بیامخب دلم نمی
 .سیاوش خودش گفت ببرمت بیرون! اه- 
 .هی سیاوش سیاوش نکن- 
 .پاشو ،دلم می خواد- 

هام رو عوض کردم و از اتاق لباس. به زور بلند شدم و الله رو از اتاق بیرون کردم
 .ای کردمکنن سرفهوقتی دیدم سیاوش و الله با هم پچ پچ می. بیرون رفتم

 :من گفت سیاوش با من
 .من رفتم ...ام ...چیز- 

 .حریر جان بیا بریم -الله
 :سیاوش خواست بره که گفتم

 !دادی، حاال باهاش گرم گرفتی؟تا چند روز پیش من رو بابت وجودش قورت می- 
 !از بس خنگه .سیاوش منظورم رو فهمید که الله رو گفتم ولی الله نفهمید

 .هست اش به خاطر توهمه -سیاوش
سوار ماشین شدیم و  .با الله پایین رفتیم و از مامان خداحافظی کردیم. رفت و بعد



 
 

 

 
 43 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 هشتیاو نودکاربر بهار راجی ــــــ شبی بی ستاره 

 .راهی کافی شاپ شدیم
 ها؟ چه خبر -الله

 .ها دست توـه خب .هیچی سالمتی- 
 .خبرمهم بی من !نه بابا- 

 :ای گفتم ولی زبونم گفتتو دلم باشه
 .هم خوبه همون- 
 کدوم کافی شاپ بریم؟- 
 .فرقی نداره- 
 یه سوال بپرسم؟ !یرحر- 
 .بپرس- 
اگه بهت بگن یاسین لیندا رو ول کرده و به خاطر تو برگشته ایران که دوباره - 

 گی؟باهاش باشی و دوسش داشته باشی، چی می
 من چند سال پیش مثل خر دوسش داشتم و به خاطرش هرکاری کردم، ولی اون- 

 .قدر ندونست و ولم کرد
 و بهم نگفتی؟وقت دلیلش ر توجه کردی هیچ- 
 دلیل چی؟- 
 چرا ولت کرد؟ .رفتن یاسین- 

 :که گفتسکوت کردم تا این
 .باشه نگو .اتهمیشگی جواب ،دوباره سکوت- 

 .پوزخندی زدم و به رو به روم خیره شدم

سرم رو کامل باال آوردم و متوجه . جا بودوقتی رسیدیم ماشین سروش هم اون
 .ی تاراشدم که اومدیم کافه

 چیزی شده؟ -الله
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 جا؟چرا اومدیم این- 
 .هستم جاجا مشکلی داره؟ خب من عاشق اینمگه این- 
 .نه مشکلی نداره، من مشکل دارم- 
 چته خب؟- 
 .ریمجا میهمین االن از این .این ماشین سروشه- 

 .بدون هیچ حرفی ماشین رو روشن کرد و راه افتاد
 !حریر- 
 هوم؟- 
 دونستی خیلی ضایع هستی؟می- 
 از چه بابت؟- 
 .کنندونم ولی همه این ضایع بودنت رو به پای برگشتن یاسین حساب مینمی- 
 حتی تو؟- 
 من که بهترین دوستت بودم، چی شد؟. گینمی ولی دلیلش رو هم! من نه- 
 ،وقتی دیدمش پریشون شدم- 

 .اصال حالم دست خودم نیست
 .دونم باید چیکار کنم که حالم سر جاش بیادنمی

 مگه چی گفت؟- 
اومدم، سرم پایین بود بهش خوردم ی تارا بیرون میداشتم از همین کافه! هیچی- 

هامون خم شد و کیفم رو برداشت و معذرت خواهی کرد، وقتی نگاه ،کیفم افتاد
 کردمدونستم تویی ازت معذرت خواهی نمیتوی هم قفل شد گفت اگه می

 !حریرک- 
 ها؟- 
 چرا رفت؟- 
 .حرفی در این باره بزنم خوامنمی- 
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 .خواستین ازدواج کنینشماها که می- 
 .ازدواج نکردیم... دیدی که- 
 دارم؟رم و نگهش میگفت اگه بره پشت سرش میکی بود که می- 
 .حریر خدا بیامرز بود- 
 این چه حرفیه؟- 
هم این  دیگه .خدا هم بیامرزدش، روحش هم شاد .اون حریر دو سال پیش مرد- 

 .ع رو باز نکنموضو
 .هست فعال که فرمون دست تو .هر چی تو بگی- 

 .لبخندی زدم و ساکت شدم
 

الله مشکوکانه نگاهم کرد . کردنوقتی وارد رستوران شدیم، چند نفر با هم دعوا می
پسر جوونی که حدود بیست و دو، بیست و سه . هام رو باال انداختمو من شونه

 .گفت یکی اینیکی اون می. ه شده بودنسال داشت با یه آقایی دست به یق
 .از توی حرفاشون فهمیدم اسم این پسر جوونه طاها هست

دونی مسئولیت چی ای، تو حتی نمیتو هنوز بچه .طاها تمومش کن پسر -مرده
 .هست
 ام؟من بچه ...ها عجب -طاها

خوای می. تر از منیاش پنج سال بزرگام تو چی هستی محمد؟ همهاگه من بچه
 فهمی؟بگی بیشتر از من می

 !اگه من محمدم نشونت میدم با کی طرفی- 
 .منتظرم ،نشون بده- 

 .آقایی که اسمش محمد بود از رستوران خارج شد
 .طاها از همه معذرت خواهی کرد و سر میزش نشست

که الله دستش رو جلوی صورتم تکون داد و کردم تا اینفقط به طاها نگاه می
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 :گفت
 ...الو- 
 .ها بگو- 
 خوری؟چی می کجایی دختر؟- 

 .جا این بدبخت گارسون چهار ساعت وایستاده
 :گارسون با ذوق نگاهش کرد و گفت

 .کنمنه خواهش می- 
 !جا هوا کمه، خواهشا کسی هوا بر ندارهاین -الله
بدبخت بد  ،ی گارسونه هم دیدنی بودقیافه .ام رو بگیرمتونستم جلوی خندهنمی

 .شده بودجوری ضایع 
 :با اخم گفت

 خانم چی میل دارین؟- 
 :با خنده گفتم

 .یه پیتزا مخصوص با قارچ- 
 .تونستم جلوی خودم رو بگیرموقتی رفت، زیر خنده زدم و نمی

 .تمومش کن ،حریر آبرومون رفت دختر -الله
 :با خنده گفتم

 .اش کردیبدجوری ضایع- 
 .قرمز شدیشو برو دستشویی یه آب به صورتت بزن؛  بلند- 

هام پر از چشم. طور که دلم رو گرفته بودم به سمت دستشویی پا تند کردمهمون
 .اشک شده بود و دید درستی نداشتم

 .با ورودم به دستشویی چند تا پسر رو دیدم
 .دست از خندیدن برداشتم و حیرون و با استرس از دستشویی خارج شدم

 .خجالت زده به سمت الله رفتم »درانابر «با دیدن تابلو باال سرم که نوشته بود 
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 .ام رو عقب کشیدم و نشستمصندلی
 چرا گوجه شدی؟ -الله

 .درانااشتباهی رفتم دستشویی بر - 
 :ای کرد و خواست حرفی بزنه که گفتمخنده

 قدر ناراحته؟وای چرا این این- 
 :گفت .نگاهم رو دنبال کرد و با دیدن طاها با تعجب به سمتم برگشت

 !به تو چه. چ چسبیده به راچون - 
از جاش بلند شد و با معذرت . ای بزنه که گوشیش زنگ خوردخواست حرف دیگه

 .خواهی آرومی از من دور شد
 .نگاهم رو از طاها دزدیدم و مشغول بازی کردن با بند کیفم شدم

*** 
 :سیاوش داد زد

 فهمیدی یا نه؟ .دیتو هیچ کاری انجام نمی- 
 .رم خبمی هم باهاش من -الله

 .ریدجا نمیهیچ کدومتون هیچ -سروش
 .رممن می- 

 .ارم تو یکی بریذاگه من سیاوشم نمی -سیاوش
 :الله رو شوخی گفت

 !حریر بسوز .رمپس من می- 
 .ریتو هم نمی -سیاوش

 :الله رنگ و وا رنگ شد و گفت
 !ها خوشحال شدم- 

 :ای کرد و گفتسروش سرفه
 .هستیم نرید مهماگه یه ذره براتون - 
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 .در اتاق به شدت باز شد و بابا با عصبانیت وارد اتاق شد
 .سروش و سیاوش، زود توضیح بدین -بابا

 چی رو بابا؟ -سیاوش
گرفتن ما هم  اجازه ما خوان برن تولد دوستشون، ازبابا جون دخترها می -سروش

 .گیم نرنمی
گفتیم یه ماشین بدین ما امشب  فقط ،نگرفتیم اجازه هااین از اصال ما بابا جون- 
 .خوایم بریم تولدمی

 .هم گفتم نخیر من -سیاوش
 .رم سیاوشولی من می- 
 چرا نباید بره؟ !سیاوش .تمومش کنین -بابا

هم تولدی که پسر و  اون ،بابا درست نیست دو تا دختر تنهایی برن تولد -سروش
 .اندختر قاطی

 ما دو تا چمونه؟- 
 .تون نیستعقل تو کلههیچی فقط  -سیاوش

 .رهامشب هیچ کس جایی نمی! اه -بابا
 .تولد دوستم خیلی واجبه !بابا- 

 .اون واسه تولدم اومد
 .این موضوع به من هیچ ربطی نداره و بهتره من برم .ببخشید -الله

 :و بعد رو به من کرد و گفت
 .هم بریم اگه قرار شد بیای بگو با !حریر جون- 

 :سیاوش رو به من گفت. تاز اتاق بیرون رف
 این دیوونه چی گفت؟- 
 .رمهم می من .رم تو هم میایگفت من می- 

 .حریر تمومش کن -سروش
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سیاوش عصبی در اتاق الله رو باز کرد و از . بابا با کالفگی از اتاق بیرون رفت
 :نبودش بلند داد زد

 ادب کجا رفت؟حریر این بی- 
 :من هم داد زدم

 !به من چه؟ اه- 
 .ها پایین رفتسیاوش مثل میگ میگ از پله

 .گم نرو بگو چشمبهت می -سروش
 ذارین برم؟چون یاسین هم تو امشب دعوته نمی- 
 .تو فکر کن آره- 
 .این قرار ما نبود- 

هام زنگ زد و همه رو واسه تولد رلش یکی از هم دانشگاهی. از اتاقم خارج شد
 .ه دوست یاسینه و یاسین هم دعوتهدعوت کرد؛ از شانس بد من، رل این دختر 

 .سروش و سیاوش هم گیر دادن که نباید بری
نشستم و به حیاط  .ام رو عقب کشیدمو صندلی چوبی در بالکن رو باز کردم

 .نگاهی انداختم
 .شدکمی عقب و جلو می الله روی تاب نشسته بود و یه
 .گوشم خوردکه یهو صدای جیغی به نگاهم رو از اون برداشتم تا این

عادت سیاوش بود که . سرم رو باال آوردم و با دیدن الله و سیاوش به خنده افتادم
 .ترسوندآدما رو می

 .گفتداد و یه چیزهایی به الله میسیاوش مدام دستش رو تکون می
 ...ماشاالله الله هم انگار نه انگار

 .کردتوجه به سیاوش با موهاش بازی میبی
ش تموم شد الله زبونی برای سیاوش در آورد و به طرف های سیاو وقتی حرف

 .استخر پا به دو گذاشت
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 .مطمئن بودم سیاوش خیلی حرصش گرفته
سیاوش به سمت الله برگشت، الله هم به سمت سیاوش برگشت و عقب عقب 

 . رفتمی
 .شنیدمهم می زدند منچون بلند حرف می

 .حاال هی بگو نباید بری -الله
 .وایستا- 
 .رممن می !ه؟ نخیر سمج خانچی- 
 !وایستا الله ...الله وایستا- 
 .نچ- 
 !الله افتادی- 

 .اومدم موقعیت الله رو نگاه کنم که جیغش بلند شد
 .وای بلندی گفتم
 .عقب رفت، توی استخر افتاد _از بس عقب 

 .به سرعت از اتاق خارج شدم و توی حیاط رفتم
 .رو فرا گرفته بودعمق استخر زیاد بود، ترس تمام وجودم 

زد ی استخر وایستاده بود و مدام الله رو صدا میوقتی به سیاوش رسیدم که لبه
 :گفتم

 .نیست بلد- 
 چی؟- 
 ...شنا بلد- 

های دلبرش توی آب پرید و الله رو نذاشت حرفم رو تموم کنم؛ با همون لباس
 .بیرون کشید

 .سیاوش الله رو بغل کرد و به اتاقش برد .مامان به اورژانس زنگ زد
*** 
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ی سیاوش کمی تعجب از اتاق الله بیرون اومدم و با دیدن صورت رنگ پریده
 .کردم

 چته؟ چرا رنگت پریده؟ !داداش- 
 خوبه؟- 

 .کم بترسونمش خواستم یه
 .هنوز به هوش نیومده ،اصال خوب نیست- 
 !وای- 

 .سرش رو گرفت و کنار دیوار نشست
 :تا اشک ریخت که گفتمچند 

 کنی؟گریه می- 
 .فهمی؟ نگفتممی، من بهش نگفتم. من بهش گیر دادم .اش تقصیر منههمه- 
 چی رو نگفتی؟- 

 .ی بلندی کردخواست حرفی بزنه که الله عطسه
 :سیاوش از جاش بلند شد و گفت

 !حریر ... ح! چی؟- 
 .ها پایین رفتمبدو از پله _زیر خنده زدم و بدو 

 .وز به آشپزخونه نرسیده بودم که موهام رو گرفتهن
 :جیغی زدم که گفت

 زنی؟تو من رو گول می- 
 .تو هم خوب احساسی بودی و من خبر نداشتم- 

 ...کنی، نـگریه می
 :وسط حرفم پرید و گفت

 .حریر ببند- 
 .خواستم حرفی بزنم که الله صدام زد
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 !حریر- 
 :هم گفتم ام رفت و منغرهخواستم جوابش رو ندم که سیاوش چشم 

 جونم الله؟- 
 .بیا- 
 چیکارم داری؟- 

 :هنوز الله جواب نداده بود که سیاوش بلند گفت
 .برو ببین چیکارت داره! به تو چه- 

 .بلند خندیدم
 !گی برو ببین چیکارت داره؟گی به تو چه بعد میمی -من

 .ش گرفتاخودش از حرف خودش خنده
 .وارد شدم در اتاق الله رو زدم و

 .این ِسرُم تموم شده، بیا درش بیار !خانم پرستار -الله
 :زود سرم رو از توی دستش در آوردم و گفتم

 خوبی؟- 
 تولد؟ میای . مرسی- 

 .هم سیاوش نقشه درجه یک دارم، البته اول تو باید قبول کنی بعد- 
 جونم؟- 
 .سیاوش هم وارد نقشه کردم- 
 بعدش چی؟- 
ای میکنم و صورت اون یاسین عوضی رو قهوهم رو عملی میابعدش من نقشه- 

 .کنم
 .لبخند مرموزی زد که باعث شد الله رو در آغوش بکشم

 .لباس قرار شد با الله ساعت چهار بریم خرید
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 .ساعت کردم؛ ساعت یک بعد از ظهر بود به نگاهی
 تو هم برو بخواب .خوابممن که توی این مدت می -الله

 .خوبیهآره فکر - 
کارهای سیاوش خیلی . از اتاقش که بیرون اومدم سیاوش سریع وارد اتاقش شد

 .تونستم درک کنمعجیب بود و من اصال نمی
 .وارد اتاقم شدم و در عرض دو دقیقه به خواب رفتم

 .با صدای الله بیدار شدم
 .پاشو !حریر- 

 .از اتاق خارج شد با لبخند جوابم رو داد و. هام رو باز کردم و سالمی کردمچشم
 ،مانتو جلو باز صورتی ،هام رو با یه شلوار لی آسمونیاز جام بلند شدم و لباس

 .مقنعه و کفش اسپرت صورتی عوض کردم
 .صدای الله از پایین به گوشم خورد. از اتاق خارج شدم

 .هستیم عزیزم من و حریر باهم .مرسی خاله جون- 
 !ها مواظب خودتون باشین ...خب پس -مامان

 .چشم خاله جونم- 
سوار . ها پایین رفتم و به مامان سالم کردم و بعد با الله از خونه بیرون زدیماز پله

 .ماشین من شدیم و راه افتادیم
 خوای چیکار کنی؟حریر می- 
 .فعال بریم لباس بخریم! فهمیمی- 
 .حریر بگو دیگه- 
 !اه- 
 جا چیکارست؟سیاوش این- 
 یا سیاوش؟ تو نگران خودمونی- 
 .ات نیستای، عقل تو کلهنگران همه هستم؛ تو دیوونه- 
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 .اندازیجون هممون رو به خطر می
 .ولی امیدوارم تو قبول کنی. گماول لباس بخریم بعدش بهت می- 
 چی رو؟- 
 .گموایستا بهت می- 

 .کنم، فقط جون اون رو به خطر نندازچی بگی قبول می ببین هر - 
 اون کیه؟- 

ی گوشی کرد و با به صفحه نگاهی. اش زنگ خوردخواست حرف بزنه که گوشی
 :استرس گفت

 !سیاوشه- 
 .هم بشنوم بزن رو بلندگو من .جواب بده- 

 ارتباط رو وصل کرد
 الله کجایی؟ -سیاوش

 .سالم ...سـ- 

 .علیک -
 .من و حریر اومدیم خرید- 
 برای چی؟- 

 هم گفت چرا؟ ه و اونبه الله عالمت دادم خیلی جدی حرف بزن
 .گفتم به نقشه مربوطه

 .مشکلی داری تقصیر ما نیست. اومدیم خرید ،سیاوش جون برای چی نداره- 
 کنی؟فهمی داری چیکار میالله می- 
 .کنمدارم خرید می .آره- 
 .تو اگه من رو دیوونه نکنی خوبه- 
 .مواظب خودت باش! در این زمینه خیلی ماهرم واال- 
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 .کرد و بعد قطع
 .پخی زدم زیر خنده

 .الله هم لبخندی زد و هیچی نگفت
*** 

 وای حریر این چیه تو انتخاب کردی؟- 
 !خیلی خوشگله ها- 
 حریر این کجاش خوشگله؟ درضمن اصال به من نمیاد- 
 .برو پرو کن ببینم .زنیخیلی حرف می! وای- 
 .نگاه کن، حریر این خیلی لباس زشتیه؛ هم بازه و هم جیغه- 
 شه تو یه بار لباس باز و قرمز بپوشی؟چی می- 
 .من دوست ندارم- 

 :توی اتاق پرو هلش دادم و گفتم
 .ام الزمهاین لباس واسه نقشه .حرف اضافه ممنوع- 
 !هست دختر؟ ایآخه این چه نقشه! وای حریر- 
 .به تو چه؟ برو پرو کن ببینم- 

 .کرددر اتاق رو بست و بعد از پنج دقیقه در رو باز 
 .لباس قشنگی بود

 .بچرخ- 
 .دوری زد و پشتش رو به من کرد

 .خوبه درش بیار- 
 .حریر این خیلی زشته- 
 کجاش زشته؟- 
بگو کجاش زشت نیست؛ دوتا بند نازک داره که لباسه بهش آویزونه و اگه این - 
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و پشتش هم که تا باالی باسنم بازه، حاال خدا ر  .تهش رو بخون... دوتا بند پاره شه
 .شکر دنباله داره حداقل پاهام پیدا نیست

 .خب خوبه که- 
 .من دوست ندارم این رو بپوشم- 

 .خریاگه نقشه رو بهت بگم به خدا مثل چیز میای همین رو می- 
 .های خودت رو بده به منگی لباساگه راست می- 

اومدی برای رفتی یه پیرهن تا باالی ناف و یه دامن تا باالی زانوهات خریدی بعد 
 من این لباس باز مجلسی رو انتخاب کردی؟

 !بسته -
 .نقشه رو بگو تا بخرمش- 
 .گمراه می تو- 

 .باهم به سمت ماشین رفتیم .لباس رو در آورد و حساب کرد
 : سوار ماشین که شدیم گفت

 .بگو حریر- 
 .ماشین رو روشن کردم و راه افتادم

 !خب؟ - 
 خب چی؟ - 
 .این تولد زوجیه دونی که خودت می -

 چی؟ - 
حاال چه دختر  ،ها، باید یه زوج دیگه داشته باشی الله اگه تو بخوای بری ...اه - 

 .چه پسر
ها باید بگی من  حاال قراره تو با یکی دیگه بری ولی جلوی سیاوش و مامان و این
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بعد اونجا تو رو می .کنم همراهم بیادتونم بیام، من هم سیاوش رو راضی مینمی
 .قورتش بدم ی خودم تا دو لپیرم سراغ برههم می بینه میاد پیشت من

 اون وقت من با کی باید برم؟- 
 .فقط هر کی بود تو نه نگو .اونش با من- 
 .دختر باشه خوبه؟ دوستم هست .دمقول نمی- 
 .خوامیه پسر خوشکل می !نه دیوونه- 
 .اون وقت سیاوش نمیاد پیش من- 
 .داری خنگ بازی در میاری ،نه دیگه- 
 .گیفهمم تو چی میمن واقعا نمی- 
 .هم در حال رقص، ببین چه کار بکنه اون موقع که سیاوش تو رو ببینه، اون- 
گذره و خوای کاری بکنی که هم بفهمی چی تو سر سیاوش میببین حریر اگه می- 

 .باید بگم که تو سر سیاوش هیچی نیست ،هم به خواستت برسی
 .هم باشه سیاوش از توی دیوونه خوشش بیاد ز خداتا- 

 :چهار چشمی نگاهم کرد و گفت
 !سیاوش کجا من کجا- 
 .شهامشب معلوم می- 
 .کنههم نمی مطمئنم با وجود یه پسر دیگه اصال نگاه من- 
 .شهامشب همه چیز معلوم می- 
 اگه واقعا بیاد یعنی از من خوشش اومده؟- 
 .آره دیگه- 
 !عجب- 
 تو چی؟- 

 :چشمکی زد و گفت
 .اومدم خونتون عاشق سیاوش بودمهم که بودم و می من بچه- 
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 .لبخندی زدم و ساکت شدم
 :کمی گذشت و بعد الله گفت

 .کنمطوری بشه، رو مخش کار میاگه این- 
 !درگیر شدی ها- 
 .آره- 

 .بین ما بود تا دم در ساکت بودیم و تنها سکوت حرفِ 
امشب  .اش نگرانشهده و همهخیلی به الله گیر می. کردممن به سیاوش شک 

 .کنم که الله رو دوست داره یا نهمعلوم می
به سیاوش زنگ زدم که اون باید . وارد خونه شدیم و هر کدوممون یه راه رفتیم

همراهم بیاد و بعد از کلی دعوا کردن و فحش دادن به هم دیگه، قبول کرد که با 
 .من بیاد
ه خواسته بودم، الله جلوی همه گفت براش مشکلی پیش اومده و طور کهمون
 .اش از خونه بیرون زدی دیدن خالهبعد به بهونه ،تونه بیادنمی

 .سیاوش توی اتاقش بود و من کال به هم ریخته بودم
آرایش کمی کردم و  ،هام رو پوشیدم و موهام رو ساده دم اسبی جمع کردملباس

 به الله زنگ زدم
 حریر؟الو - 
 سالم خوبی؟- 
 سیاوش کجاست؟ .مرسی- 
 کسی رو پیدا کردی؟... ها رو بیخیال شواین .تو اتاقشه! اه- 
 .ام هست دیگهپسر خاله- 
 خوشگله؟ .آهان خوبه- 
 ...درضمن .جیگره- 
 .بگو- 
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 .نقشه رو بهش گفتم که وقتی سیاوش اومد، بره- 
 به کسی نگه؟- 
 .ستپایه .نه- 
 .من برم .خوبه- 
 .باش بابای- 
 .خداحافظ- 

کالفه بود ولی . زمان سیاوش هم از اتاقش بیرون اومدهم .از اتاق بیرون اومدم
 :توجه نکردم و با ذوق گفتم

 سالم خوبی؟- 
 ای؟آماده- 

 .آره -
 .بریم- 

 .ها پایین رفت من هم پشت سرش رفتماز پله
سروش تو حیاط انگار . از مامان و بابا خداحافظی کردیم و از خونه خارج شدیم

 .منتظر ما بود
 مواظب خودتون باشید -سروش

 .باشه داداشی -
 .مرسی -سیاوش

 .سیاوش راه افتاد. و بعد سوار ماشین شدیم
 :رو رو شکست و گفت بین ما بود ولی سیاوش اون سکوت تنها حرفِ 

کنی و باهاش منطقی رفتار میطور که سروش رو درک میخوام همونحریر می- 
 .، من رو هم درک کنی و منطقی باهام رفتار کنیکنی

 .کنم؟ تو خودت خواستی من هیچ وقت کمکت نکنممگه من تو رو درک نمی- 
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ببین اگه سروش یه حرفی بزنه چه دروغ، چه راست، تو  .نه منظورم این نبود- 
یعنی اگه یه چیزی  ،طوری باشیاین خوام باهامهم می حاال من .قبولش داری

 .زود مسخره نکنیگفتم تو 
 .فهمیدم- 
 برای الله چه اتفاقی پیش اومده بود؟- 

 .زدم در مورد الله باشهحدس می
 .هم نگفت به من- 

 !آهان- 
 .تا رسیدن به مقصد هیچی نگفت و فقط و فقط گاز داد

دم در ورودی دو تا آقا وایستاده . رفتیماز ماشین پیاده شدیم و کنار هم راه می
 .بودن
 .بهشون رسیدیم سالم کردم و اسم و فامیلم رو گفتموقتی 

 .بعد با لبخند در رو باز کرد و بفرماییدی گفت ،تو گوشیش چرخی زد
 .وقتی وارد سالن شدیم، صدای آهنگ به گوشم خورد

 سیاوش رو صدا کردم ولی متوجه نشد، از بس صدای آهنگه زیاد بود
 :داد زدم

 !سیاوش- 
 :هم داد زد اون

 .بگو- 
 .کنم میامهام رو عوض مین برم تو اتاق پرو لباسم- 
 .من سر این میزم .باشه- 

 .کس اطرافش نبودنگاهش رو دنبال کردم و به میزی رسیدم که هیچ
در اتاق رو باز کردم و با . سرم رو تکون دادم و به سمت اتاق پرو پا تند کردم
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 .شدم ای کرده بود، تو جام میخکوبدیدن الله که آرایش دلبرانه
 .بیا تو -الله

 !خوشگل شدی- 
 .وارد اتاق شدم و در رو بستم

 .امشب شب شانسمه -الله
 .کنمدرکت می- 
 !اوهوم- 

 .هم خیلی پکره سیاوش- 
 .الهی قربونش برم- 
 .خفه- 

 .و بعد بلند خندیدیم
یه قدم برداشت که نزدیک بود با سر . خواست بره که پام رو روی لباسش گذاشتم

 .اربره تو دیو 
 .خیلی بدی -الله

 !تو هم عشق منی- 
 !ایش- 
گم تو رو دیدم تو هم جلوی ما برو و بیا ولی رم به سیاوش میالله من االن می- 

 .ضایع نباش و نذار سیاوش متوجه بشه که تویی
گم لباسش چه خوشگله و که سیاوش نگاهت کنه هی مثال میهم به خاطر این من
 .بیشتر پشتت به ما باشهولی تو سعی کن . هااین

 .فکر کنم فهمیدم- 
 .و بعد از اتاق خارج شد

 .هام رو در آوردم و به سمت میزمون پا تند کردملباس
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 .دستم رو روی دست سیاوش گذاشتم که متوجه حضورم بشه
 !خوشگل شدی -سیاوش

 .مرسی- 
 .امشب کلی خواستگار گیرت میاد- 
 .سیاوش یه چیزی باید بهت بگم! بامزه- 
 .بگو- 
 .گم که نگی حریر پشت من رو خالی کردهولی به خدا این رو می- 
 .باشه- 
 .جاستفکر کنم الله این- 
 چی؟- 
. جا در اومد تو اتاق پرو بهش زنگ زدم صدای زنگ گوشیش از اون، دونمنمی- 

 .بعد از کلی گشتن، گوشیش رو پیدا کردم
 ...اون که گفت- 
 .شاید دروغ گفته- 

 .ش رو درگیر کردم و از این کارم حسابی راضی بودمحسابی ذهن
 .کرداش پچ پچ میکمی گذشت که الله رو دیدم که با پسر خاله

 .اش هم مثل خودش خوشگل بود ماشاالله پسر خاله
 .ها پشت به ما ایستادکه سر میز یکی از بچهزد تا اینالله به طرف ما قدم می

 .سیاوش نگاه کن- 
 چیه؟- 
 .ه رو نگاه کناون دختر - 

 نگاهم رو دنبال کرد و الله رو دید
 خب؟- 
 !خیلی خوشگله ،ببین چه لباسی پوشیده- 
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 .نظر خاصی ندارم- 
 .دادیاگه من این رو پوشیده بودم دو لپی قورتم می- 
 .اونش که آره- 
 !خیلی بدی- 

 .خواست حرفی بزنه که آهنگ مالیمی پخش شد
 :بهم نگاهی کرد و گفت .ساکت شد

 یادته؟- 
 چی؟- 
 .قدر باال پایین پریدی که انگشت پات در رفتروز تولدت رو این آهنگ چه- 
 .حاال یادم اومد !آهان- 

 :با دیدن پسر خاله ی الله که تند تند به سمتش قدم برداشت گفتم
 .من این لباس رو خیلی دوست دارم! وای سیاوش- 

الله که رو به روی ما با الله  یدوباره نگاهم رو دنبال کرد و با دیدن پسر خاله
 :زد گفتحرف می

 این پسره پدرام نیست؟- 
 پدرام؟- 
 .ی اللهپدرام پسر خاله- 
 .دونممیچه- 
 کنه؟جا چیکار میاین این- 

 .پدرام دست الله رو گرفت و به وسط جمع برد
ی پدرام و اون یکی دستش رو توی دست هاش رو روی شونه الله یکی از دست

کمی گذشت؛ من و سیاوش محو . خوردنمی قفل کرد و روی آهنگ تکونپدرام 
که الله از پدرام جدا شد و چرخی زد و دوباره در نگاه کردن به اون دو بودیم تا این
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 .آغوش پدرام جای گرفت
 :سیاوش با تعجب به من نگاه کرد و گفت

 !الله بود؟- 
 .کنم ...فکر- 

رفتنش خودم رو به پدرام و الله با . عصبی به سمت سرویس بهداشتی رفت
 .نزدیک کردم

 !الله- 
 .الله دست از رقصیدن برداشت و به سمتم برگشت

 .که رفت نگو- 
 این چه کاری بود کردی؟- 
 چی کار کردم؟- 
 چرا اومدی رقصیدی؟- 
 عصبی شد؟- 
 .چه جورم- 
 کجا رفت؟- 
 .توالت- 

 .الله لباسش رو با دو دستش گرفت و پا به دو گذاشت
 

 : (راوی )دانای کل
الله واقعا سیاوش رو دوست داشت و از از دست دادن سیاوش که حاال کمی به 

 .ترسیدالله حسی داشت، می
 .کردتو دلش فقط خدا خدا می. لباسش رو با دو دستش گرفت و پا به دو گذاشت

به سر میزشون برگشت و منتظر الله و سیاوش  .حریر با پدرام سالم علیکی کرد
لبخند تلخی زد و چشم  .گشت که با لیندا دیدشبا چشم دنبال یاسین می .موند
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 .ها گرفتاز اون
الله در دستشویی برادران رو به شدت باز کرد و با چند تا پسر جوون و الت و لوت 

 .بلند سیاوش رو صدا زد ولی کسی جواب نداد. رو به رو شد
 :ها گفت یکی از پسر

 خوای برات سیاوش بشم؟می- 
 .ای رفت و از دستشویی خارج شدله چشم غرهال

 .هر چی نگاه کرد سیاوش رو ندید
باد سردی . جا شددر حیاط رو باز کرد و وارد اون. به سمت حیاط پشتی پا تند کرد

 .می وزید و اون توان حرف زدن نداشت
ای دختر و نگاهی به سمت چپش کرد و با دیدن عده .چند نفر توی حیاط بودن

 .کشیدند، سری به معنای تاسف تکون دادقیلون میپسر که 
الله با ترس برگشت و با دیدن همون پسری که توی  .کسی بازوی الله رو گرفت

کمی خودش رو  .تعجب کرد »می خوای برات سیاوش بشم«دستشویی گفته بود 
 :عقب کشید و با اخم گفت

 .زنیبار آخرت باشه به من دست می- 
 .کامرانم هم عاشقت شدم، من من- 
 .گمشو روانی- 

 .و بعد الله از او دور شد ولی کامران دست بردار نبود
 .چیکار کنم؟ دوست دارم -کامران

رفت که یه پسر به تنهایی پشت به الله خودش رو به اون راه زد و به سمتی می
 .الله، زیر درختی نشسته بود

 :هاش رو بلندتر برداشت و بلند داد زدکامران کمی قدم
 .هوی تویی که لباس جیگری پوشیدی، عاشقت شدم- 

 :الله با عصبانیت گفت
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 به من چه؟- 
 .خودش کشید سمت کامران بازوی الله گرفت و اون رو به

 .الله جیغی زد و از دیگران کمک خواست
ای به کامران زد و از الله سیلی .کامران چشمکی زد .هیچ کس به کمک الله نیومد

 .دستش فرار کرد
رو با دو دستش گرفت و با گریه به سمت پسری که تنها نشسته بود لباسش 

 .رفت
 .ولم کن -الله

 .کامران هم پا به دو گذاشته بود
 .عمرا ولت کنم- 

 :زد و از روی ناچار به آقایی که تنها نشسته بود گفتالله بلند بلند زار می
 .جون هر کی دوست داری کمکم کن !آقا- 

های الله حتی نگاهی به پشت سرش توجه به گفتهود بیاون آقا که کال تو فکر ب
 .هم نکرد، حال ندارمی گفت و ساکت شد

 .کردکامران دیگه تقریبا به الله رسیده بود و الله گریه می
سوخت با الله که دلش واسه خودش و عشقی که نسبت به سیاوش داشت، می

 :تمام وجود داد زد

 .اممن عاشق یکی دیگه .خدا ولم کن رو تو- 
 .کنیتو غلط می- 

الله نزدیک اون آقا شد و وقتی بهش رسید خودش رو روی زمین انداخت و کتش 
 :رو گرفت و گفت

 .رو خدا کمکم کن تو- 
 .کرد، تعجب کرداون آقا به سمتش برگشت و با دیدن الله که بلند بلند گریه می
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 الله خودتی؟- 
سرش رو باال آورد و با دیدن سیاوش، ناخودآگاه  .این صدا واسه الله آشنا بود

 .برد پناه بهش
 .دیگه کامال کامران به الله رسیده بود

 :باالی سر سیاوش و الله وایستاده بود و با عصبانیت گفت
 .این دختر عشق منه، بیخیالش شو! هی شتر- 

 حرف ات چند گفتن ی کامران کرد و باسیاوش از جاش بلند شد و مشتی نثار گونه
 .دست الله رو گرفت و به سمت سالن پا تند کرد،

*** 

 .ای سفارش دادم و منتظر آیدا موندمقهوه
 ...با شنیدن صدایی که خیلی برام آشنا بود برگشتم و

هر چی سعی کردم . ای رفتمتوجه من شد و چشم غره. اومدنفسم باال نمی
بلند شدم و . متم اومداز جاش بلند شد و به س .بچرخم و درست بشینم نتونستم

طوری من چِم شده؟ من که این. سریع خودم رو به سرویس بهداشتی رسوندم
 !نبودم

 .با باز شدن در و ورود آیدا جیغی زدم که آیدا خشکش زد
 .ام افتاده بودها االن بچه حریر چته؟ اگه باردار بودم- 
 ...ببخشید فکر کردم- 

 :وسط حرفم پرید و گفت
 گه بیاین بریممی ،ستبودم، االن دم در کافهمن با سروش - 
 .نه همین جا خوبه- 
 ...اما سروش- 

 :وسط حرفش پریدم و گفتم
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هاش رو پیش تو میدونم سروش تموم درد و دلکه میبا این .برام مهم نیست- 
رو به  ،جا بمونمخوام همیندونی، ولی میکنه و حتما ماجرای یاسین و من رو می

 .با خودم کنار بیامروش بشینم و 
 جاست درسته؟االن این- 
 تا حاال دیدیش؟ .آره- 
 .نه- 

 .دستش رو گرفتم و به سمت میز خودمون بردمش

 .بیا نشونت بدم- 
 چند تا سوال دارم بپرسم؟- 
 .بیا بشینیم بعد بپرس- 

ای که رو به روی یاسین بود رو عقب کشیدم و به میز که رسیدیم، من صندلی
 .ای که من قبال روش نشسته بودم نشستهم روی صندلی آیدا. نشستم

 :آیدا یواش گفت
 کنه؟ست که بد نگاهت میاین پسره- 
 .آره همینه- 
 شه ماجرات رو برام تعریف کنی؟می- 
 آره- 
 .گوشم با توـه- 

 .به میز خیره شدم و سعی کردم که روز اول آشناییم با یاسین رو یادم بیاد
من نشسته بودم و سیب . یه رستوران با هم آشنا شدیمخب من و یاسین توی - 

خوردم که پسری مزاحمم شد و یاسین بود که بهم کمک ام رو میزمینی سرخ کرده
هم  با سیاوش دوست شد، در حدی با. از اون روز به بعد بهم گیر داد. کرد

 موند، دو روزی ما و میاومد خونهصمیمی شدن که در هفته دو شب یاسین می
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 .شدها و کال موندگار می رفت خونه اونم سیاوش میه
اون موقع من هفده  .وقتی بهم گفت بهم عالقه داره، یه حس عجیبی سراغم اومد

مون تا دوسال طول کشید ولی یه روز شدیم و این رابطه هم دوست با. سال داشتم
 .هم از ایران رفت بزنیم، اون هم هر دو تصمیم گرفتیم که به

 کار رو کرد؟چرا این - 
 .اینش بماند- 
 .گیکس نمیگفت به هیچسروش می- 
 .درست گفته- 
 .بیخیال حاال! الهــی- 

ی من رو آورد، از آیدا هم پرسید که چی میل داره و اون گفت که گارسون که قهوه
 .خوادنمی چیزی
جا ای رفتم و از اوناز جام بلند شدم و چشم غره .ام رو خوردم و حساب کردمقهوه

 .راه افتادیم  سوار ماشین شدیم و . بیرون اومدیم
 .خوندمام رو پلی کردم و همراهش میآهنگ مورد عالقه

 صداش کنــــی «
 فقط بگه جـــــانم

 نگاش کنی
 بگه دوســـــت دارم

 
 !تویی نفــــس

 !همین و بـــــس
 

 صداش کنی
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 به اسم کوچیکـــش
 نگاش کنــــی

 نگات کنه با عشــــق
 

 !تویی نفـــــس
 »همین و بـــــس

 
 .با صدای آیدا به خودم اومدم

 !حریر! حریر- 
 .زدبا ترس من رو صدا می

 سعی کردم به خودم مسلط باشم
 چته ایدا؟- 
 !حریر- 

 .ماشین پشت سری رو نگاه کن
. ی یاسین رو توی ماشین دیدماز توی شیشه نگاهی به پشت سرم کردم و قیافه

 .یدمهم خیلی ترس خودم
 حریر به سروش زنگ بزنم؟- 
 .تونن یه راه راست برنهستن نمی ها کی گه اینمی !نه بابا- 

 .رهاون داره راه خودش رو می
 .زنمباشه ولی اگه ول نکرد زنگ می- 
 .باشه- 

 .ی خلوتی پیچیدماز قصد توی کوچه .ی حواسم به یاسین بودهمه
 ری؟حریر کجا می -آیدا

 چی باید بگم؟
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 ...چیزه- 
 .باید کتابی بهش بدم .هامهی یکی از دوستجا خونهاین

 .زود باش- 
با دیدن ماشین یاسین که توی کوچه پیچید ترمز رو زدم و مثال الکی داشتم دنبال 

 .گشتمکتاب می
 .وای آیدا نیست- 
 چه جور کتابیه؟- 
 .ستجزوه... چیز- 
 .وای این پسره اومد- 

از روی . ادب قشنگ جلوی ماشین من وایستاددم بیسرم رو باال آوردم و دی
 .هم پیاده شد اون. عصبانیت پیاده شدم

 !اوه حریر جون 
 .دهنت رو ببند یاسین- 
 .بزرگ شدی- 
 چرا اومدی؟ .خفه شو- 

 :به در عقب ماشینش تکیه زد و گفت ،دستم رو گرفت
 .دلم تنگ شده بود که حرصت رو در بیارم- 
 !نه بابا؟- 

 :هاش بیرون کشیدم و گفتمتم رو از توی دستو بعد دس
 !نمک نشناس .برو با لیندا جونت- 
 !ها چه حرف- 

 :لبخند تلخی زدم و خواستم بهش پشت کنم که بازوم رو گرفت و گفت
 .برای این برگشتم که توضیح بدم- 
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 .ی گفتن نداریمچیزی واسه- 
 ...ولی- 
 !یاسین- 

 :خیلی کشیده گفت
 !جانم- 

 :زدم و گفتملبخندی 
 .خوامدیگه تو رو نمی- 
 ...کنه ولیهر انسانی اشتباه می- 

 :وسط حرفش پریدم و گفتم
 ...تو هم برو .گمسر قولم موندم و کاری که کردی رو به هیچ کس نگفتم و نمی- 

 تو که رفتی چرا اومدی؟
 .ات کنهتونه قانعحریر من توضیحی دارم که می- 
 .ست من رو ول کنلطفا د .خوام بشنومنمی- 
 !حریر- 

 !اه .خوامتخوای؟ نمیچی از جونم می! بسه- 
 .دستم رو ول کرد و من به سرعت به سمت ماشین رفتم

 .کوتاه نمیام! تو مال منی -یاسین
 .در ماشین رو باز کردم و نشستم

 .دادمهدف گاز میماشین رو روشن کردم و بی
 :کرد که گفتمآیدا نگران نگاهم می

 .چیزی نشده که عزیزم- 
 .ولی اون تو رو دوست داره- 
 .کاری که با من کرد خیلی بد بود- 
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 .خواست برات توضیح بدهولی اون می- 
 .هیچ احتیاجی به توضیحش ندارم- 
 .به نظرم اجازه بده برات توضیح بده- 
 .شهآیدا اگه بخوای هی از یاسین طرفداری کنی، رفاقتمون تموم می- 
 .فهمیدم- 

*** 
آیدا رو رسوندم و خودم به سمت پارکی که برای بار دوم یاسین رو دیدم و برام 

 .بستنی گرفت، روندم
 .تو فکر بودم که گوشیم زنگ خورد

 .شماره ناشناس بود
 .بله بفرمایید -من

 :گفتم که نگفت چیزی
  خواین صحبت کنین؟نمی- 
 .سکوت کار خوبی نیست- 
 .خیلی خب پس خداحافظ- 

 !ادبمزاحم بی .و قطع کردم
 .با عصبانیت جواب دادم .دوباره زنگ زد

 چته؟- 
 .ای توی گوشم پیچیدبعد از گفتن چته صدای مردونه

 .سالم... سـ- 
 بفرمایید؟- 
 ...من داداش- 

 .و قطع کرد! بوق بوق
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 !تربیتروانی بی
 .ام رو خاموش کردم و توی کیفم انداختمگوشی

 .ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم
کردم که توضیح یاسین چی بوده که دستی روی زدم و به این فکر میقدم می

 .شونم نشست
 .برگشتم و با دیدن سروش تعجب کردم

 .سالم آجی- 
 .سالم... سـ- 
 قدر تعجب کردی؟ چیزی رو صورتم هست که این- 
 تو کجا بودی؟ .نه- 
 .چنان خوب نیست گفتم بیام پیشتآیدا گفت حالت آن- 

 :رو توی دست راست من قفل کرد و گفتدست چپش 
 .کم درد و دل کنیم بریم یه- 
 .دونم که آیدا بهت گفتهمی- 
 !خیلی زبون درازی ها- 
 - ِ  من چی گفتم؟! ا
 .به یاسین ،نگفتی چیزی من به- 
 .اون حقش بود- 

زدیم و هر از گاهی سروش نفس عمیقی میقدم می. سکوت کرد و چیزی نگفت
 .  کشید

 !حریر- 
 جونم؟- 
 .حالم بده- 
 چی شده داداشی؟- 
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 .خیلی دلم گرفته- 
 کنه؟گریه دردی رو دوا می- 
 .نه حریر- 

 :نگاهش رو به زمین دوخت و نجوا کرد

 تویی نفــــــس «
 »همیـــــن و بـــــــس

 داداشی چی شده؟- 
 :بدون این که نگاهم کنه گفت

 .حسی اومده سراغمیه حس بی- 
 .ست باید بگم تو دیوونشیاگه درمورد آیدا- 
 .درمورد اونه .آره- 
 چیزی گفته؟- 
 .بهترین دوستم بهم خیانت کرد- 

 .درست بگو ببینم - 
 شناسی که؟بابک رو می-
 کنید، درسته؟حاال هم با هم کار می .همونی که همکالسیت بود .آره- 
 .آره- 
 ...بابک خب؟- 
 .ی آیداستامروز فهمیدم پسر خالهکرد تا بابک همیشه برای من درد و دل می- 

 .خوان برن خواستگاری آیدای دیگه میعاشق آیداست و هفته
 تو به آیدا اعتماد داری؟- 
دونه من رو دوست داره شاید بگه باید بابک رو قبول آره ولی چون مامانش می- 

 .کنه
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 .شهطوری نمیمطمئنم این- 
 اگه شد؟- 
 .شهنمی- 
یدا من رو دوست داره بهم خندید و گفت خاله من رو قبول وقتی به بابک گفتم آ- 
 .کنه الکی فکرهای چرت و پرت نکنمی
 .افتههیچ اتفاقی نمی- 
 شاید شد؟- 
 .تو بجنگ- 
 .وقت دیگه کار از کار گذشتهاون- 

 .نذار بگذره - 
 چطوری؟- 
 .از االن بجنگ براش- 

 :نگاهم کرد و گفت
 منظور؟- 
 .و باهاش حرف بزنبرو مامانش رو ببین - 
 چی بگم؟- 
 .کنمبگو براش هر کاری می .بگو دخترت رو دوست دارم و کوتاه نمیام- 

تو هم باید به  .خواد امتحانت کنهکاری انجام بدی بدون می اگه ازت خواست
 .خودت مسلط باشی و کاری که درست هست رو انجام بدی

 :با ذوق نگاهم کرد و گفت
 شدی؟قدر بزرگ تو کی این- 

 .کالفه جواب داد. اش زنگ خوردبا لبخند جوابش رو دادم که گوشی
 !بله -سروش
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... - 
 هم گند کاری؟ باز- 

... - 
 خب چی گفت؟! تعجب- 

... - 
 .دونم چه رنگی دوست داره خبنمی- 

... - 
 .شهنمی- 

... - 
 !فهمهمی ،نفهم- 

... - 
 .مه ..فه ..سیاوش می- 

 »پس فرد پشت خط سیاوش بود«
 .یه رنگ دخترونه انتخاب کن !وای سیاوش - 

... - 
 .دونممیمن چه !سروش و کوفت - 

 :رو به سروش گفتم
 چتونه؟- 

 :ای به سیاوش گفت و رو به من گفت »گوشی«سروش 
 چه رنگی دوست داری؟- 
 من؟- 
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 !نه په من- 
 .من مشکی و قرمز دوست دارم- 

 :گوشی رو به گوشش چسبوند و گفت
 .مشکی و قرمزه نظر حریر- 

... - 
 اگه پرسید چی بگم؟ .باشه- 

... - 
 !نه بابا- 

... - 
 .خداحافظ- 

 .و بعد قطع کرد
 گفت؟ رنگ چی؟سیاوش چی می- 
 ...چیزه- 

دونه چه رنگی رو واسه تم خواد واسه دختره تولد بگیره نمیسیاوش رل زده، می
 .بزاره

 سیاوش و رل؟- 
 .آره- 
 ست؟نکنه الله- 
 !ابانه ب- 
 !ی بدبختالله! وای- 
 .بیا بریم خونه .حاال بیخی- 

 .ای گفتم، سوار ماشین شدم و به سمت خونه روندمباشه



 
 

 

 
 79 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 هشتیاو نودکاربر بهار راجی ــــــ شبی بی ستاره 

 ...اگه الله بفهمه سیاوش رل زده
 !وای

بابا با دیدنم در حالی که داشت با تلفن  .دم در خونه ترمز زدم و وارد حیاط شدم
 :زد به فرد پشت خط گفتحرف می

 .من برم خداحافظ !باشه باشه- 
 .سالم بابایی- 
 سالم دخترم خوبی؟- 
 .مرسی- 

 :مامان پیش ما اومد و گفت
 ...عباس- 

 :بابا وسط حرفش پرید و گفت
 .دونممی- 

 .مامان ریز خندید
 .کردنانگار یه چیزی رو از من مخفی می

زد و با دیدن ما داشت با گوشی حرف می .سروش هم لبخند زنان وارد حیاط شد
 :گفت

 .قطع کن- 
. ها بودالله رو دیدم که روی پله ،ابرویی باال انداختم و در ورودی رو باز کردم

 .خواستم سالمش کنم که گوشیش زنگ خورد و جواب داد
 .رفت باال و وارد اتاقش شد

 !چه روز گندی به خدا
شون رو میمامان و بابا و سروش به زور جلوی خنده .همگی وارد سالن شدیم

بابا و مامان و . هامون رسیدن که یهو صدای له له زدن الله هم به گوشگرفت
 .پیچیدنسروش با شنیدن صدای الله، زیر خنده زدن و به خودشون می
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سر جام نشستم و . کالفه از جام بلند شدم که سیاوش با عصبانیت وارد خونه شد
دن کشید سروش با دیدن سیاوش دست از خندی. ی سیاوش نگاه کردمبه قیافه

 .ولی مامان و بابا بیشتر خندیدند
 :سیاوش اومد و کنار من روی مبل نشست و گفت

 چیش خنده داره؟- 
 .دونمهم نمی واال داداش جان من- 

 رل چیه؟ -مامان
 .اش هم به سیاوش میاداصال معنی -بابا

 !بابا جون -سروش
 :کردم و با من من گفتمچهار چشمی نگاه سیاوش و سروش می

 گفتین؟ ...به مامان و بابا... به- 
 چرا ما نباید بدونیم؟ -بابا
 !بابا...با...ب- 

 حاال اسم عروس خوشگلم چیه؟ -مامان
 .زهره -سیاوش
 .سلیقهبی -سروش

ست و عشقی که سیاوش مهم اسمش نیست سروش خان، مهم خود دختره- 
 .نسبت به اون داره

 .آفرین آجی -سیاوش
 امشب تولدشه، درسته؟ -سروش

 .ها رفتاز جاش بلند شد و به سمت پله .سیاوش سری تکون داد
 .به ساعتم کردم؛ چهار بعد از ظهر بود نگاهی

 .سروش باید بریم خرید- 
 خرید چی؟ -مامان
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 .لباس دیگه- 
 .زنمام رو هم میاون کراوات قرمزه ،پوشممن که کت شلوارم رو می -بابا

بود  (امدختر عمه)سه عروسی صدفقرمزی که وا-هم کت دامن مشکی من -مامان
 .پوشمرو می
 اتخوای بیای تولد عروس آیندهمامان مثال می -سروش
 .هم میام شوخی کردم، من -مامان

 .زود باشین پس- 
*** 

بعد از کلی خرید و غر غر کردن توسط من، به خونه رسیدیم و من شروع کردم به 
یه لباس مشکی دنباله دار با هام رو پوشیدم که شامل سلبا .درست کردن خودم

با دیدن مامان که تنها . های رز قرمز که خیلی خوشگل بود، از اتاق بیرون رفتمگل
 :منتظر من بود، تعجب کردم و گفتم

 هستن پس؟ مامان بقیه کجا- 
 .گفتن من و تو هم با هم بریم .ها رفتن اون- 
 !ها چه حرف- 

 .گوشیم رو برداشتم و به سیاوش زنگ زدم
 ریخت؟جونم خواهر شوهر بی- 
 .نمکبی- 
 .حاال شما بانمک عزیزم- 
 هم بیام و بعد بریم؟ چرا صبر نکردین تا من- 
 .تو فقط پاچه بگیر- 
 .دلم خواسته- 
 .کنم بیاسوار ماشین شو و به آدرسی که برات ارسال می- 
 دخترت تولد بگیری و خوشگل کنی و نمک بریزی؟ تو فقط بلدی برای دوست- 
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 به تو چه؟ .آره- 
 .گمشو! پررو- 
 .حرف دهنت رو بفهم- 
 اگه نفهمم چی؟- 
 .کنمات میخودم حالی- 
 .ببینیم و تعریف کنیم- 

 .و بعد قطع کردم
به جای اون دختره باید تولد من رو  .امروز تولد من بود .خواست گریه کنمدلم می

 .تولد من رو یادشون رفته .گرفتنمی
مامان پشت در اومد و مدام . رو محکم بستم و قفلش کردمدر  ،وارد اتاقم شدم

جلوی سیاوش هم  .بیا بریم !عزیزم !حریر جون !دخترم -       .کردصدام می
 .زشته

 .کردداد، آره از قصد این کار رو میحرصم می
 .قدر دلم گرفتهاشکی از چشمم پایین افتاد که متوجه شدم چه

 .برام اومد و من رو ساکت کردخواستم جوابش رو بدم که پیامی 
 .ی ناشناس بودپیام از یه شماره

 .تولدت مبارک بهترینم- 
 .کردم که زنگ خوردبا تعجب نگاه گوشی می

انگار یه  .از واتساپ پیامی اومد. خواستم جواب بدم که قطع شد. همون شماره بود
 .ی ناشناسه ربط دارهگفت به این شمارهحسی می

عکس رو . ی ناشناسه، عکسی برام فرستادهدیدم همون شماره وارد واتساپ شدم و
زبونم  »حریر عزیزم، تولدت مبارک«باز کردم و با دیدن کیکی که روش نوشته بود 

 .بند اومد
 تونست باشه؟این کی می



 
 

 

 
 83 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 هشتیاو نودکاربر بهار راجی ــــــ شبی بی ستاره 

 پیامی ارسال کرد
 .حیف نیستی کیک رو ببری .تولدت مبارک- 

 :براش تایپ کردم
 شما؟- 
 .ی عاشقیه دیوونه- 
 !گفتم شما؟- 
 .هم تولدت مبارک باز- 

 .و بعد آفالین شد
 .جلوی سیاوش و اون دختره زشته عزیزم .دخترکم بیا مادر! حریر جونم -مامان

پوشیدم رفتم و مانتوم رو میها پایین میطور که از پلهدر اتاق رو باز کردم و همون
 :گفتم

 .میامشما برو من  ،هام بیمارستانهیکی از دوست !مامان- 
 .شه دخترمنمی- 
نمی .گن سرطان معده دارهدکترها می. گم دوستم تو بیمارستانهمامان جون می- 

 .تونم نرم
که بعد از این. های پاشنه بلند مشکی جلو بازم رو بپوشمو بعد خم شدم تا کفش

 :شال قرمزم رو کمی جلو کشیدم و گفتم ،هام رو پوشیدمکفش
 .بیاد دنبالتمامان تو زنگ بزن سروش - 
 دخترم؟ ریها کجا میبا این لباس- 

گفتم؟ حال این رو که برم چی باید می .هام اصال خوب نبودسلبا! گفتراست می
 .هام رو عوض کنم رو هم نداشتملباس

 .هام رو عوض کنمشه لباسنمی .من بعد میام جشن دیگه ،خب مامان... چیز- 
 سویچ ماشین پس کجاست؟. دمو بعد از خداحافظی از خونه بیرون ز 

 .برگشتم که دیدم مامان سویچ رو به سمتم پرت کرد
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 .زودی هم بیا .حریر حواست به خودت باشه- 
 .مرسی- 

هام سرازیر با خروجم ناخوداگاه اشک. سوار ماشین شدم و از خونه بیرون زدم
 اهمیت شدم؟قدر بیحاال کجا برم؟ پیش کی برم؟ اصال من چرا این. شد
ی ام از فکر و خیال بیرون اومدم و با دیدن همون شمارهزنگ خوردن گوشیبا 

 :ناشناس، نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم
 !بله- 

 .کس هیچی نگفتهیچ
 بفرمایید؟- 
 :گفتم که نگفت چیزی هم باز
 .خواین چیزی بگید زنگ هم نزنید اگه نمی- 

 :خواستم قطع کنم که گفت
 .کافه تارا- 

 کنجکاو شدم تو کافه تارا چه خبره؟. کردو بعد قطع 
 .به سمتش روندم

 .کردم که توی کافه چه خبرهتموم راه به این فکر می
های کافه، با خاموش بودن برق. ماشین رو متوقف کردم و از ماشین پیاده شدم

خواستم . تعجب کردم و چند تا فحش نثار خودم کردم که الکی این همه راه اومدم
به سمت کافه قدم برداشتم، هم می. های کافه روشن شدی از برقبرگردم که یک

هر چی نزدیک تر می .جا چه خبرهام گل کرده بود بدونم اونترسیدم و هم فضولی
 .شدهای دو نفر بیشتر میشدم صداهای خنده

با صدای بلندی آقای . دیدمهیچی نمی .در رو هل دادم و وارد کافه شدم
 .رو صدا کردم (شاپصاحب کافی)سارایی

 !آقای سارایی؟- 
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هم هم کالم هم شده  شناخت و باآقای سارایی چون دوست بابا بود، من رو می
یهو توسط یه نفر کشیده شدم و در . ها به گوشم خوردصدای خنده. بودیم

 .آغوشش جا خوش کردم
 (من و شخص نامعلوم)آهنگ مالیمی پخش شد و ما. قدر بوی عطرش آشنا بودچه

 .شدیمریتم آهنگ عقب و جلو میروی 
 ...ها روشن شد وبعد از تموم شدن آهنگ، برق

 !یاسین... یا... ی- 
 جونم عزیزم؟- 

 :خواستم ازش جدا بشم که محکم گرفتم و گفت
 !عجول- 
 .شهبینه برات بد میاالن رلت می .ولم کن- 

 :ولم کرد و گفت .چشمکی زد
 .رفتش ،لیندا نیست- 
 کجا؟- 

 :نگاهم کرد و گفتبرگشت 
 .قدر فضولیدونستم ایننمی- 
 ی ناشناس هم تو بودی؟پس اون شماره- 

های بلندی به سمتش قدم. به سمت میزی رفت و پشت به من چیزی برداشت
حریر عزیزم، تولدت  «برداشتم که یهو برگشت و کیکی که روش نوشته شده بود

 :رو به صورتم کوبید و با خنده گفت »مبارک
 .من بودم عشقم! هآر - 

 .ام نبود که چی شدهاصال حالی .تو شوک بودم
 .به سمت دستشویی بردم و کمکم کرد تا صورتم رو بشورم
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از دستشویی بیرون اومدیم که با دیدن لیندا که دسته گل رز قرمزی دستش بود، 
 . شوکه شدم

Hel لیندا l o. How are you? - 

 )  چطوری؟. سالم -لیندا(

H.. Hiمن , f i ne thank you. - 

 .)ممنون خوبم .سالم ... سـ - من(

Happy  bi لیندا rthday. - 

 .)تولدت مبارک - لیندا(

 - .Thanks من

 .)ممنون - من(

 قدر تعجب کردی؟چرا این -یاسین
 .مثل همیشه دروغ گفتی... چیز- 

 .گفتمناراحت شد ولی داشتم واقعیت رو می
 .گماین بار دروغ نمی! نه- 
 .گفتی لیندا رفته تو گفتی؟االن چی میهمین - 

 :محکم فشرد و گفت ،بازوهام رو گرفت
 .لطفا! ساکت شو- 

 .دادسرش پایین بود ولی مدام بازوی من رو فشار می. خیلی ناراحت شده بود
 :لیندا رو به یاسین گفت

  - ?Are you OKلیندا
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 )خوبه؟ حالت- لیندا(
 .سمت در خروجی رفتیاسین سری به معنی نه تکون داد و به 

 - .go لیندا 

 .)برو - لیندا(

 - ?whatمن

 )چی؟ - من(

  - .goلیندا

 .)برو - لیندا(
welمن l ... - 

 ...)خب - من(
 :ای رفت و گفتچشم غره

 - .go لیندا

 .)برو - لیندا(

 - .OKمن

 .)باشه - من(

 
 .به سمت در خروجی پا تند کردم

 .یاسین توی ماشین بود و متوجه من نشد. در رو باز کردم و از کافه خارج شدم
 .زود از ماشین پیاده شد و در رو بست. در ماشینش رو باز کردم که ترسید
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 .هوا سرده ،برو تو- 
 چت شد؟- 
 .برو تو کافه، هوا سرده .هیچی- 

سعی می. سوزوندهایی که توشون جمع شده بود، جگرم رو میهاش با اشکچشم
 .هاش نریزهشککرد با نگاه نکردن به من ا

 .حریر برو- 
 .دادمدام سرش رو به چپ و راست تکون می

 .ترسم با این لباس سرما بخوریمی. کنمحریر خواهش می- 
 .به من نگاه کن- 
 .لطفا! حریر- 
 .نگاه من کن- 

انگار از دست خودم عصبانی بودم که باعث شدم یاسین . سکوت تنها جوابش بود
 .ناراحت بشه

 :داد زدم
 .نگاه من کن- 

سرش رو پایین انداخت و  ،هاش ریختنگاهش رو توی نگاهم قفل کرد که اشک
 .ها رو پاک کردزود اون

 .در ماشینش رو باز کردم و نشستم
 سوار شو -من
 بذار من برونم- 
 .الزم نکرده- 
 ...پس بذار- 
 .سوار شو! نه نه نه- 

. تونستم درست گاز بدمنمیهام بدجور بود و کفش. سوار ماشین شد و راه افتادم
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 .ی راهم ادامه دادمخم شدم و کفشم رو در آوردم و به بقیه
مخفیگاهی که من و یاسین اول. مون رفتماز شهر بیرون زدم و به سمت مخفیگاه

 .جا خاطرات زیادی داشتیم اون، مون پیداش کردیمهای دوستی
 ری؟کجا می- 
 .کلبه- 
 کلبه؟- 
 بده؟-
 .هم نیست خوب- 

*** 

ها یواشکی وارد اتاقم شدم و با همون لباس .نزدیک صبح بود که به خونه برگشتم
 .خوابم برد

که جوابش رو بدم حال این. یاسین بود ام زنگ خورد؛کمی گذشت که گوشی
 ...وقتی قطع شد. نداشتم

زود . پاسخهفتاد و چهار تا تماس بی. کردمی گوشی میچهارچشمی نگاه صفحه
ها از بابا، سروش، سیاوش،مامان، الله و ی تماسهمه. رو باز کردم امرمز گوشی

 .یه دونه هم یاسین بود
نگاه ساعت . زدنداز سرشب که از خونه بیرون زدم تا آخر شب فقط زنگ می

 .کردم؛ ساعت شش صبح بود
 .یاسین دوباره زنگ زد

 بله یاسین؟- 
 کجایی؟- 
 .زدقدر با استرس حرف میچه
 چیزی شده؟- 
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 !بگو چی نشده- 
 خب چته؟- 
 کجایی حریر؟- 
 .امخونه- 
 فقط سریع .کس نبینتتیه جور از خونه بیا بیرون که هیچ- 
 چرا؟- 
 .کننات میبیا وگرنه سیاوش و سروش قیمه قیمه! خیلی فضولی- 
 .اومدم- 

مقنعه ،ی سورمه ایهام رو با یه مانتو جلو بستهگوشی رو قطع کردم و زود لباس
 .کی و شلوار مشکی عوض کردمی مش
 .ای اسپرتم رو هم به یه بدبختی پیدا کردم و پوشیدمهای سورمهکفش

زود وارد حموم اتاقم شدم و . خواستم از اتاق بیرون برم که صدای پایی شنیدم
 .کردم کسی توی اتاق نیادخدا خدا می

 .صدای عصبی سیاوش به گوشم خورد
 ؟!این حریر کدوم گوره- 

 .دهزنم جواب نمیر چی زنگ میه -مامان
 .مونهزنده نمی ،فقط پیداش کنم -سروش

ی به فاصله. کس توی حیاط نبودهیچ. از حموم بیرون اومدم و توی بالکن رفتم
 .رفتمبالکن تا زمین نگاهی انداختم؛ من باید می

ها برای من لباس بدوزه رو  خواست با اونهایی که مامان میزیر تخت پارچه
با . توی بالکن رفتم که یاسین رو توی کوچه دیدم. برداشتم و به هم گره زدم

 .خوام چیکار کنمعالمت گفت می
ی پارچه رو و بقیه ی جلوی بالکن بستمای باال انداختم و سر پارچه رو به نردهشونه

 .اومدیکم کوتاه بود ولی به کارم می. به طرف حیاط پرت کردم



 
 

 

 
 91 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 هشتیاو نودکاربر بهار راجی ــــــ شبی بی ستاره 

وقتی پام به  .یواش یواش پایین رفتم. ارچه آویزون شدمصلواتی فرستادم و به پ
صدای زنگ موبایلم در اومد و متوجه شدم که . زمین رسید نفس عمیقی کشیدم

. زود از خونه بیرون زدم و سوار ماشین یاسین شدم. ام رو بردارمیادم رفته گوشی
 :هم سوار شد و گفت اون

 خوبی؟- 
 .خورهره زنگ میام تو اتاقمه و داگوشی ،فقط برو- 

خیلی . ای گذشت که گوشی یاسین زنگ خوردچند دقیقه. خاکی گفت و راه افتاد
 .ترسیدم ولی اون با آرامش جواب داد

 !داداش خان !به به 
... - 

 !گی؟ به من چهچی می- 
... - 

 غیرت؟ذاره بیریختت اصال محل من میاون آجی بی! نه بابا- 
... - 

 .دست دوستمه ماشینم! نه جون خودت- 
... - 

 گوش کن سیاوش؛ به نظرت حریر من رو دوست داره؟- 
... - 

. خب اگر غلط کرده که من رو دوست داشته باشه، پس دلیلی نداره با من بیاد- 
 .اگه آجیت فرار کرده به من مربوط نیست

... - 
هم دوست دارم و تنها به  ی گوشت کن؛ من حریر رو هنوزسیاوش این رو آویزه- 

 .که دوستم داشته باشههم این اون ،دم با من باشهیک دلیل اجازه می
... - 
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 .چون تو گفتی چشم .چشم- 
... - 

 !ولم کن بابا- 
 .و قطع کرد

 .خوامریختت معذرت میکه گفتم آبجی بیبابت این -یاسین
 یعنی االن که من با تو اومدم دوست دارم؟- 
 نداری؟- 
 .نه- 
 .ولی باید داشته باشی- 
 مگه بایدیه؟- 
 ...حریر- 

 :وسط حرفش پریدم و گفتم
های خودم دیدم که تو جلوی پای اون دختره زانو زدی و بهش من با چشم- 

 .پیشنهاد ازدواج دادی
 .ام بودمن بهت گفتم اون دختر خاله! حریر لطفا- 
 کنه؟چه فرقی می- 
 ؟تر از منه؟ گفتم یا نگفتممن بهت نگفتم اون دو سال بزرگ -
 .تر از خودت باشه؟ هیچ اشکالی ندارهسال بزرگ چه اشکالی داره که دو- 
 .کنیام میحریر من اصل ماجرا رو به تو بگم باز مسخره- 
 .اتفاقا من مایل به شنیدنش هم نیستم .پس نگو- 
 !مرسی- 
 .قابلت رو نداشت -
 .مما همدیگه رو دوست نداشتیم و نداری اصال .ام بوداون دختر خاله- 
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عاشقی با . معلومه که همدیگه رو دوست نداشتین، شما عاشق هم بودین- 
 .دوست داشتن زمین تا آسمون فرق داره

 شه این فکت رو ببندی؟می- 
هم یه دختر پنج، شیش ماهه  چون اون دختره رفت ازدواج کرد االن ،شهنه نمی- 

ات شه و حوصلههر وقت سرت خلوت می ،دوباره افتادی دنبال من؟ آره دیگه .داره
ات پیدا نبود، راحت خوب چند سالی سر و کله. افتههم می ره یادت به منسر می
 .بودم

 .معرفتی حریرخیلی بی- 
 معرفتم یا تو که ولم کردی؟من بی- 
 من اون روز که بهت زنگ زدم بیای کلبه گفتم چه ساعتی بیای؟- 

و همه چیز  جا ولی تو ساعت چهار اومدیاونگفتم ساعت شش بعد از ظهر بیا 
 .خراب شد

آهان پس تقصیر من بود که زودتر اومدم و دیدم داری مخ اون دختره رو می- 
اون همه بادکنک هم واسه اون  !بعدش هم من بیام و برام نمک بریزی؟ ،زنی

بعدش هم همه رو بکنی ، خواستی بهش پیشنهاد ازدواج بدیدختره بود، چون می
 .من بیام و مثل همیشه عادی پیش هم بشینیمو 
 گی؟حریر چرا چرت و پرت می- 

بعد هم قرار بود تو  .ها رو بزنهاومد تا بهم کمک کنه بادکنک (اشدختر خاله )ثریا
 .بیای

ها حریر رو سوپرایز خوام با بادکنکخواستی الکی بهش بگی میآهان پس می- 
 .ببخشید واقعا .اد بدیجا و بعد بهش پیشنهکنم که بیاد اون

 .کنم چرت و پرت نگوحریر خواهش می- 
ات فرو عزیزم این رو توی کله! ها چرت و پرته یا واقعیت؟ اوخیبه نظرت این- 

 !کن؛ واقعیت همیشه تلخه جونم
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 .گیحریر خیلی مزخرف می- 
 های من شد مزخرف؟حاال حرف! نه بابا- 
 .تمومش کن! وای حریر -
 .خوامنمی- 
من خیلی استرس  .ها رو به دیوار بزنمثریا اومد کمکم تا بادکنک !حریر جان- 

 ...چون ،داشتم که بیای
 :کمی مکث کرد و گفت

هم که مسخره، گفت  اون. خواستم به تو پیشنهاد ازدواج بدمچون می... چون- 
ه من ی تو پیدا بشکه سر و کلهقبل از این! تونی یا نهبیا با من امتحان کن ببین می

از . ولی تو حرف گوش نکردی تا من بهت بگم ماجرا چیه چند بار این کار رو کردم
که برای این .ستلیندا هم دختر عمه .ی عمه نجمهجا رفتم خونهاون. ایران رفتم

بتونم تو رو فراموش کنم و وقتی بیام ایران نخوام که باز بیام سمتت، لیندا رو وارد 
از لیندا خواستم با من . هم ندارم ستم، حتی دوستشزندگیم کردم ولی عاشقش نی

خواهشا دیگه  .بیاد ایران تا دلیلی داشته باشم که به سمت تو نیام ولی نتونستم
 .کنممی خواهش .ادامه نده

خودشون می ،هیچ تعادلی روی نگه داشتنشون نداشتم ،هام سرازیر شداشک
 ...قدرمن چه. ریختن

 ...من
ی دستم رو روی قفسه ،نفس کشیدن برام سخت شده بود ،هق هقم بلند شد

تونستم خودم رو کنترل نمی. ام گذاشتم و سعی کردم نفس عمیق بکشمسینه
 .کنم نشدهر چی سعی کردم یاسین نفهمه دارم گریه می. کنم

 .کردبا تعجب نگاهم می. بلند گریه کردم
 حریر خوبی؟- 
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از ماشین . کنار جاده ترمز زد.کشمدتونستم نفس بتونستم چیزی بگم، نمینمی
 .کمکم کرد از ماشین پیاده بشم ،پیاده شد و اومد و در ماشین رو برام باز کرد

 .اومدرفت نه میی خلوت که هیچ ماشینی نه مییه جاده

 .ی کلبه بودیمما تو جاده !آره
 :هام رو گرفت و گفتدست

 خوبی؟- 
 .از کردم تا چیزی بگم ولی نشددهنم رو ب. نگاهش کردم؛ خیلی ترسیده بود
 :با بسته شدن دهنم یاسین گفت

 !حرف بزن دِ - 
 .اشک ریختم. نگاهم رو توی نگاهش قفل کردم. دستم رو از توی دستش کشیدم

 .تمام تمامشون بیدار شدن. تمام احساساتم باال اومد
 .خودم رو توی آغوشش جای دادم

 .قد کوتاهم خم شده بود هاش آویزون بود و به خاطردست. توی شوک بود
 .هم من رو بغل کرده با فاصله گرفتن پام از زمین متوجه شدم اون

*** 
 الو؟ -من

 معلوم هست کجایی؟ -سروش
 چنده حریر خانم؟ االن ساعت

 دیشب تا حاال کجا بودی؟ ،ساعت چهار بعد از ظهره
 .کنهکسی در رو باز نمی ،اممن االن دم در خونه- 
 !بهتر- 

 .شدهحاال انگار چی! ها عجب. کردو قطع 
 :یاسین ماشین رو روشن کرد و خواست حرکت کنه که گفتم
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 .من دیگه واقعا باید برم- 
 .هام فکر کن و یادت نره که خیلی دوست دارمپس به حرف... خب- 

یاسین خیلی پسر . بوقی زد و حرکت کرد. لبخندی زدم و از ماشین پیاده شدم
هم احساسم رو مخفی  من ،گفت که هنوز دوستم داره تو کلبه بهم .خوبی بود

ی دوباره با اون اون ازم خواست درباره .هام بیدار شدننکردم و گفتم تمام حس
تونم من که نمی. هم مخالفتی نکردم؛ چون دوستش داشتم بودن فکر کنم و من
 !نه تونم؟می ،خودم رو گول بزنم

 .ام زنگ خورد؛ سیاوش بودگوشی

 اوش؟جونم سی- 
 .امیدوارم توضیحی داشته باشی که چرا با یاسین بودی- 

 .قدر عصبی بودچه! وای خدا

 کی گفته من با یاسین بودم؟ -
 پس کدوم گوری بودی؟- 
مامان در جرایان  .من دیشب تا االن تو بیمارستان بودم. تو بیمارستان بودم- 

 .پیش اون بودم ،دوستم سرطان داره .هست
 !تو غلط کردی- 
 !گمداداش به خدا راست می- 
 کجایی؟- 
 .دم در خونه- 
 .وایستا تا بیام دنبالت- 

فکر . ی سیاوش با دوتا پسر دیگه پیدا شدنیم ساعت بعد سر و کله. و قطع کرد
 :کردم االن شروع کنه به سرزنش کردنم ولی لبخندی زد و گفتمی
 .بپر باال آجی -
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 :پسری که عقب نشسته بود گفت
 .گفتی آبجیت هم میادسیاوش ن- 

 :ای رفت و گفتسیاوش چشم غره
 ،اون قرار نیست همراه ما بیاد- 

 :بعد رو به من گفت
 .سوار شو- 
 .رمگیرم و میاگه مزاحمم یه تاکسی می. سالم- 

 .بپر باال .نه آجی -سیاوش
 .در عقب رو باز کردم و با فاصله از پسری که نشسته بود، نشستم

 .م کرد و جوابش رو دادمپسری که جلو بود سال
آخه گناه داره  .خواستم بگم برو پیش اون دوستت که سرطان دارهمی -سیاوش
 .خیلی هم تنها باشه براش بده ،بدبخت

 .خواست حرص من رو در بیارهمی ،از قصد این رو گفت
هام که خیلی با دانشگاهییکی از بهترین هم )ی عاطفهآدرس خونهلبخندی زدم و 

 :ای کرد و گفتپسری که جلو نشسته بود خنده. (بودیمهم رفیق 
ریم سیاوش حاال که ما داریم می .ای که ما تازه خریدیمهشون نزدیک خونهخونه- 

 .دممون رو بهت نشون میها، خونه اون طرف
 .ای گفت و گاز دادسیاوش هم باشه

که جلو  ی عاطفه که ترمز زد از ماشین پیاده شدم و صورت پسریدم در خونه
 .؛ خیلی تعجب کرده بود نشسته بود رو دیدم

 :بهم گفت
 اسم دوستتون چیه؟ !ببخشید حریر خانم- 
 .عاطفه... چیز -
 مطمئنین که سرطان داره؟- 
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 .بله- 
 :سیاوش هم شک کرد و گفت

 علی چیزی شده؟- 
 .پس اون پسری که جلو نشسته بود علی بود

 .نه -علی
 .برو داخل حریر جان -سیاوش

 .باشه، خدحافظ- 

 .عاطفه در رو باز کرد و بغلم کرد. رو زدم زنگ خونه
 .حریرک  سالم -عاطفه

 خوبی؟. سالم عشقم- 
 ی جدیدمون خوشگله؟خونه! عالی- 

 .نگاهی به حیاطش کردم. شون رو عوض کرده بودنها جدیدا خونهعاطفه این
 !ماهه- 
 .بیا بریم زیر اون درخت بشینیم- 

 :گفتموقتی نشستیم 
هم بود و همه  دختر سیاوش بود، یعنی تولد من عاطفه دیشب تولد دوست- 

سرطان  ،ناراحت شدم و به مامانم گفتم دوستم توی بیمارستانه .یادشون رفته بود
 .خوام برم پیششمعده داره و می
ام توی ماشین بوده و متوجه گوشی. جا موندمی یکی از اقوام و اونبعد رفتم خونه

حاال سیاوش از روی لجم گفت برو خونه. زدندها زنگ میم که مامان اینشدنمی
 .ی شما رو دادمهم آدرس خونه ی اون دوستت که توی بیمارستان بوده، من

 .جا باش تا من برم دوتا چایی بیارمهمین. باشه اشکالی نداره عزیزکم! عزیزم- 
 .ای گفتمباشه
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دونست به خاطر همین اسین رو نمیعاطفه ماجرای ی. از جاش بلند شد و رفت
از جاش . شون رو زدها رو آورد، کسی زنگ خونهوقتی چایی. بهش چیزی نگفتم

تعجب ) همون پسری که با سیاوش بود)با دیدن علی. بلند شد و در رو باز کرد
 !کردم
 تو سرطان داری؟... عاطفه، تو -علی

 گی؟عزیزم چی می -عاطفه
 .داریاین دوستت گفت که سرطان - 

بعد از این که توضیحش تموم . عاطفه لبخندی زد و ماجرا رو برای علی توضیح داد
 :شد گفتم

 .ولی خواهشا به سیاوش چیزی نگین- 
 .باشه -علی

 ی عاطفه هستین؟فضولی نشه ولی شما چه کاره ...ببخشید- 
 .بهت گفتم نامزد کردم؛ علی نامزدمه -عاطفه

 .گمتبریک می !آهان- 
 .مرسی -علی
*** 

کردم هر چی سعی می .گذرهسه روز از ماجرای فهمیدن نامزدی علی و عاطفه می
اون « :گفتفقط ذهنم می .تا به یاسین فکر کنم و به یه جواب درست برسم نشد

 !»برگشته و تو باید قبولش کنی
خواستن من رو سوپرایز کنن، به خاطر همین چون می. سروش حسابی دعوام کرد

 .کشیدن وسط رو سیاوش پای الکی
کالفه جواب  .یاسین بود ام از فکر و خیال بیرون اومدم؛با زنگ خوردن گوشی

 .دادم
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 الو؟- 
 !حریر خانوم !به به- 
 .سالم- 
 .و علیکم- 
 !حالت خیلی کوکه ها- 
 .بله بله- 
 .امولی من خیلی کالفه- 
 چرا؟- 
 .تونم درست فکر کنمچون نمی- 
 در چه مورد؟- 
 .ی توهدربار - 
 من؟- 

 .آره- 
 .بلند شو بیا تو بالکن- 
 !چی؟- 

 :عصبی داد زد. نگران توی بالکن رفتم و یاسین رو توی خیابون دیدم. قطع کرد
 فکر چی؟! خوای فکر کنیکنی میتو غلط می- 
 .یواش- 
 .بلند شو بیا بیرون- 
 .االن اعصابت به هم ریخته! عمرا- 
 .گم بیامی- 
 !اصال- 

 .اتاقم شدم و در بالکن رو بستموارد 
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 !نکنه یاسینه! وای خدا. زنگ خونه به صدا در اومد
 :سیاوش از توی اتاقش داد زد

 .هستن های مندوست فرزانه خانوم در رو باز کن- 
کس هم  هیچ و مون دعوت کرده بودهاش رو به صرف شام به خونهسیاوش دوست

 .بودجز من و سیاوش و فرزانه خانوم توی خونه ن
 .کردم که یاسین نباشهدر اتاقم رو قفل کردم و خدا خدا می

 آقای محترم کجا؟ -فرزانه خانوم
 به تو چه؟ -یاسین

زمان با سیاوش از اتاق خارج هم .وای خدای بلندی گفتم و در اتاقم رو باز کردم
 .اش رو توی نگاهم قفل کردنگاه عصبی. شدم

 !به خدا من چیزی نگفتم سیاوش- 
 :توی سالن داد زد یاسین

 حریر کجایی؟! حریر- 
نگاهی به من و سیاوش کرد . ها پیداش شدخواستم جوابش رو بدم که جلوی پله

 :و گفت
 .کم حرف بزنیم بد نیست یه .حریر بیا دم در- 

 .مونهجا میحریر هم همین! گمشو برو بیرون -سیاوش
 ،من رو توی اتاق الله هل دادوقتی به ما رسید  .ها باال اومدیاسین تند تند از پله

. کار کنمدونستم باید چیاز ترس نمی.  خودش هم وارد اتاق شد و در رو قفل کرد
 :یاسین داد زد. زد ولی من توان جواب دادن نداشتمسیاوش فقط من رو صدا می

 !بفهم ،سیاوش خواهر گلت من رو دوست داره- 
 .این در رو باز کن! حریر غلط کرده -سیاوش

 .حریر موضوع رفتن من رو بد متوجه شده بود که من روشنش کردم !سیاوش- 
 .خفه شو یاسین- 
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بعد از دو دقیقه گوشیش . اش رو در اورد و شروع کرد به تایپ کردنیاسین گوشی
 :رو توی جیبش گذاشت و به سیاوش گفت

 من بخونش و بذار. ی اتفاقات رو برات توضیح دادمیه پیام برات فرستادم؛ همه- 
 .هم به حریر برسم

 :بعد از دو، سه دقیقه سیاوش با من من گفت. صدایی نیومد
 !دروغه- 
 .گمبه خدا راست می. کنمخواهش می! سیاوش- 
 .ثابت کن- 
 چطوری؟- 
 جایی؟حریر اون- 

 :ای گفتم که گفت به یه بدبختی آره
 اون روز چه ساعتی رفتی کلبه؟- 
 .مساعت چهار بعد از ظهر رفت... س- 
 چرا؟- 
 .خواستم زودتر برم تا مثال خوشحالش کنممی- 
 گه؟تو قبول داری که یاسین راست می -
 .آره... آ- 

 .دیگه صدایی از سیاوش نیومد
 .یاسین بلند صداش کرد ولی جوابی دریافت نکرد

 :یاسین با شک و تردید در رو باز کرد که یهو سیاوش توی بغلش پرید و گفت
 !ه بود دیوونهدلم برات تنگ شد- 

 ... .چیز... چ -یاسین
 :سیاوش ازش فاصله گرفت و گفت
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 .دونستم خجالتی هستینمی- 
 !چیزه- 
 .مخ زنی آزاده داداش- 
 چی؟- 

 .سیاوش کلید رو برداشت و در رو بست و قفلش کرد
 .مخ زنی آزاد .برات جبران کردم دیگه! هم جبران این -سیاوش

نگاهم کرد ولی من توان انجام هیچ کاری رو یاسین به سمتم برگشت و با ذوق 
 .نداشتم

 :یاسین دستم رو گرفت و گفت
 خوبی؟- 

 :هاش تنگ شد که گفتمدونم چرا ولی دلم برای جان دل یاسین گفتننمی
 !یاسین- 
 جونم؟- 
 !نه- 
 چی نه؟- 
 !یاسین- 
 چی نه عزیزم؟! جون دل یاسین- 

 :بغلم کرد و گفت. هام سرازیر شدناشک
 .گه گریه نکندی- 
 .دلم برات تنگ شده بود... دلم- 
 .هم همین طور عشقم من- 

*** 
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در . ی ورود دادم، در رو باز کرد و داخل اتاقم شدکه به سیاوش اجازهبعد از این
 :مثل خودم روی تخت نشست و گفت. رو بست و به طرفم قدم برداشت

 خوبی؟- 
 .فکر کنم آره- 
 بهش اعتماد داری؟- 
 .آره- 
 گی؟از چه لحاظ این رو می- 
ذارم، همشون درست هاش رو با چیز هایی که دیدم کنار هم میچون وقتی حرف- 

 .در میاد
 مطمئنی؟- 
همون روزی هم که رفته کلبه نامزد  ،اش هم نامزد داشتهچون دختر خاله .آره- 

 .داشته
 از کجا فهمیدی؟- 
 .آوردم توش رو دراون سه روزی که من خیلی درگیر بودم، رفتم ته - 
 گه نه چی؟اگه االن بگم سروش فهمیده و می- 
 ی ما؟ی دوبارهبابت رابطه -
 .سروش کامال مخالفه .آره- 
 .زنمخودم باهاش حرف می- 
 .شهنمی- 
اگه من نبودم ، چرا؟ من خودم بهش فهموندم که آدم برای خواستش باید بجنگه- 

 .خواداده میسروش همه چیز رو آم .االن آیدا هم نبود
 .این رو قبول دارم- 
 .تو هم خیلی مغرور و خودخواهی- 
 من؟- 
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 .آره- 
 چرا؟- 
 .چون به الله عالقه داری ولی اصال به روی خودت نمیاری- 
 .ستموضوع الله برای من یه جور دیگه- 
 .ایخیلی ضایع .نه- 
 .مثل خواهرمه- 
 .خودت رو گول نزن سیاوش- 
 .دونمشمی من واقعا مثل خواهرم- 
 .گیباشه تو راست می -
 کنم؟ام رو پنهون میگم و عالقهخوای بگی من دارم دروغ میمی- 
 .آره- 
تونم اجازه بدم این حس که از هیجان اگه هم الله رو دوست داشته باشم، نمی- 

 .سر چشمه گرفته، رشد کنه
 دیدی گفتم دوستش داری؟- 
 .رو گفتیگفتم اگه، نگفتم که تو راستش ! نه- 

 .پوفی کردم و ساکت شدم
 :دستش رو روی دستم گذشت و گفت

 .یه خواهش دارم- 
 !جونم- 

ام رو برداشتم و نگاه صفحهگوشی. خواست حرف بزنه که گوشی من زنگ خورد
 .اش کردم؛ یاسین بود

 :قطع کردم و رو به سیاوش گفتم
 .بگو دیگه- 
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 .ار با من خیلی جوریخوام یه جوری با یاسین رفتار کنی که انگمی- 
 مگه نیستم؟- 
 .گیدونی، همه چیز رو بهم میکه مثال من رو مثل الله می منظورم اینه- 
 اون وقت چه سودی برای تو داره؟- 
 .فهمیبعدا می- 
 .باشه- 
 قول؟- 
 .قول- 

با دیدن اسم . سیاوش اخم کرد و گوشی رو برداشت. ام زنگ خورددوباره گوشی
 .تر شد و جواب دادگیاسین اخمش پر رن

 چته یاسین؟- 
... - 

 به من چه؟! ای بابا -
... - 

 .هامون نشوقدر مزاحم درد و دلاین! نخیر- 
... - 

 .دیم به توآدم کمه دیگه گیر می. زنیمداریم پشت سر تو حرف می .آره- 
... - 

 .کنیمداریم درد و دل می درد و دل چیه به نظرت؟- 
... - 

 .باشه! زبون نفهم- 
 :گوشی رو به طرفم گرفت و گفت

 .با تو کار داره- 
 .گوشی رو گرفتم به گوشم چسبوندم
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 ...الو -من
 دی؟ات رو به سیاوش میحریر چرا گوشی- 
 !خب داداشمه ها... چیز- 
 .گم نه نیاریه چیز می .خیلی خب باشه- 
 .دمقول نمی- 
 چرا؟- 
 .بگیرم اجازه سیاوش من باید از ...خب- 

وارد بالکن شدم  .لبخندی زدم و از جام بلند شدم. کردوش با تعجب نگاهم میسیا
 .و در رو بستم

 .بگیرم اجازه اون حتما خیلی تعجب کرده بود که گفتم باید از
 .باشه! اوف تو هم -یاسین

 .حاال بگو- 
 .امشب شام بریم بیرون- 
 گممن به سیاوش می .خب باشه- 

 .اگه گفت اشکالی نداره میام
 !واقعا که- 
 چته؟- 
 .خوام باهات حرف بزنممی- 
 .االن بگو- 
 .خداحافظ، حریر من باید برم- 
 .... چ- 

 .قطع کرد
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 .کس نبودنگران به اتاقم برگشتم، هیچ
 .با ذوق جواب دادم .عاطفه بود ام زنگ خورد؛روی تخت دراز کشیدم که گوشی

 !جونم عاطفه خانوم گل- 
 .تو وات ببین چی شدهبلند شو برو ! وای حریر- 
 چی شده؟- 
 .شهاین ترممون یک هفته زودتر شروع می- 
 چرا آخه؟- 
 .خواد بره افغانستانچون استاد دلدار می- 
 جا کمه؟- 
 .ها رو ول کناین- 
 خب چه کنم؟- 
 میای دنبالم؟- 
 برا چی؟- 
 !باید کتاب بخریم احمق- 
 .باشه! آهان- 
 .دوست علی باز باشهی ساعت چهار بیا که کتابخونه- 
 .خیلی خب باشه- 
 کاری باری؟ .مرسی- 
 .نچ مواظب خودت باش- 
 .طور بایتو هم همین- 
 .بوس بای- 
 !اه .خواد برهآخه این آقای دلدار کدوم گوری می! اه

 هم شد جا؟ افغانستان
 :الله با عصبانیت وارد اتاق شد و گفت
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 .شیرینی- 
 !وای یواش- 
 .خوامشیرینی می- 
 !وای الله حال داری ها- 
 کی آشتی شدن؟- 
 .دو، سه روز پیش- 
 .به سالمتی- 
 .تو که نیستی با هم درد و دل کنیم- 
مامان و بابا هم  .تونم ولش کنم کهنمی .داداشم بعد از هشت سال برگشته ایران- 

 ،رم خونه دیگهرسن تهران، میامشب می
 .هام رو جمع کنماومدم لباس

 وای جدی؟- 
 .هآر - 
 آره اگه خدا بخواد . بیاد گرفت تصمیم (داداش الله)پس مهیار- 

 :کمی سکوت شد تا گفت
 .حریر خیلی عوض شده- 

 .اش رو با ناراحتی گفتاین جمله
 چی شده الله؟- 
 .خواد من تو خونه باشمنمی. گه اگه کاری داری برو بیرونهی می ،دهمحلم نمی- 
 .ستاین چه حرفیه؟ خب خسته !وا- 
هر چی جلوش باشه، زمین می. دهزنه و فحش میمدام با گوشی حرف می! نه- 

 .شکونهزنه و می
 جوری بود؟اصال مهیار این

 .نه واال- 
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 .خیلی عوض شده- 
*** 

بعد از این که کتاب خریدیم، عاطفه رو به آدرسی که داد بردم و به سمت پارک 
 .دادمزدم و آهنگ گوش میتوی پارک قدم می. روندم

 .هر چی به یاسین زنگ زدم جواب نداد
کردم که توپی به بازوم خورد و جلوی پام های جلوی پام بازی میداشتم با سنگ

 .افتاد
پسری به . توپ رو برداشتم و سرم رو باال آوردم. خیلی تعجب کردم! توپ مشکی
 .اومدسمتم می

 .خانوم توپم رو بده -پسره
 این مال شماست؟- 
 .بله- 

 :گرفتم و گفتمبه طرفش 
 توپت رو کجا خریدی؟- 
 .واسه خودم نیست- 

که به  نگاهم روی پسره بود. خیلی از توپه خوشم اومد. و بهم پشت کرد و رفت
 .طرفم برگشت

های کوتاهی بر کردم و قدمنگاه پاهام می. لبخندی زدم و سرم رو پایین انداختم
 .ام زنگ خوردکه گوشیداشتم تا اینمی

 .ی گوشی کردم؛ سروش بودنگاه صفحه
 بله سروش؟- 
 .سالم حریر جان- 
 .آیدا بود! وا
 سالم آیدا جون خوبی عزیزم؟- 
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 کجایی؟. مرسی ممنون- 
 کاری داشتی؟- 
 .آره- 
 .هست هام با توگوش- 
 تونیم همدیگه رو ببینیم؟می- 
 کجا؟ ،البته- 
 .ی ماامروز تو رستوران سر کوچه- 
 باشه ساعت چند؟- 
 .االن همین- 
 مونی؟منتظر می .جا باید یه نیم ساعتی تو راه باشممن تا بخوام بیام اون- 
 .آره عزیزم- 
 .خب باشه خداحافظ- 
 .خداحافظ. مواظب خودت باش- 

 .از ماشین که پیاده شدم، ماشین سروش رو هم دیدم
 .گشتموارد رستوران شدم و دنبال سروش و آیدا می

به سمتشون . گفتبود و یه چیزهایی به سروش می آیدا رو دیدم که اخم کرده و
آیدا رو عقب صندلی کنار  ،ای کردموقتی بهشون رسیدم، سرفه. قدم برداشتم

 .سروش عصبی بود و آیدا هم اخم کرده بود. کشیدم و نشستم
 .سالم به هردوتون- 

 .سالم حریر -آیدا
 !چی شده؟ هر دوتون تو برجین؟- 

 :د و گفتتر کر آیدا اخمش رو پررنگ
 .از سروش بپرس- 

 :رو به سروش گفتم
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 چته؟- 
که دوباره با یاسین دوست سروش با من قهر کرده بود، به خاطر این. هیچی نگفت

 .شدم
 .تا هستین، لطفا بعدا قهر کن سروش االن موضوع شما دو- 

 .تونه بهونه پیدا کنهنمی ،خواد بره، ولم کنهسروش دلش می -آیدا
 گی آیدا؟پرت می چرا چرت و -سروش

 چی؟- 
 .کو گوش شنوا .من هر چی بگم انگار نه انگار -آیدا

 .آقای ساحلی من تو رو دوست دارم بفهم
 این جا چه خبره؟ -کی گفت دوستم نداری؟  -سروش
 به تو چه؟ -سروش

 زدین که بیام؟پس چرا زنگ می- 
 .حریرجان داداشت داره دیوونه بازی در میاره -آیدا

 .توضیح بدیندرست - 
 گفتم بابک پسر خاله آیداست، یادته؟ -سروش

 .آره- 
 .اون قراره فردا شب بره خواستگاری آیدا... خب- 
 مگه جواب آیدا منفی نیست؟ .خب بره- 

 :آیدا با حرص و عصبانیت گفت
بار جواب منفی بهش دادم، حرف تو کله دو .شه بار سومشاین بار که بیاد می- 

 .رهاش نمی
 ،گه چون این بار که میاد بار سومه، پس حتما دوست داره دیگههم می مامانم

 .باید قبولش کنی
من خودم چند بار موضوع . گم بره با مامانم صحبت کنه شاید راضی شدمن می
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 .سروش رو باز کردم و مستقیم گفتم مادر من، من سروش رو دوست دارم
 .خب سروش تو هم برو یه صحبتی بکن دیگه- 

 :تی توی موهاش کشید و گفتسروش دس
 .تونم؛ مامانش از من بدش میادنمی- 

 .سروش امتحان کن -آیدا
 ...به امتحانش- 

 :سروش وسط حرفم پرید و گفت
اون روز که تو توی پارک گفتی برم با مامان آیدا صحبت کنم، به مامانش زنگ - 

زد و گفت خوام باهاش صحبت کنم، اول قبول کرد ولی بعد زنگ زدم و گفتم می
 .امکنه من هنوز بچهمامانش فکر می! دممن به تو دخترم رو نمی

 .ثابت کن- 
 :نگاهش رو توی نگاهم قفل کرد و گفت

 چطوری؟- 
زنی و میدر می .های آیدا اینری در خونهگیری میهمین االن دست آیدا رو می- 

دوست دارم و میتوی حیاط داد و بیداد کن و بگو من دخترتون رو . ری توی خونه
سوار ماشین بشین برین یه  .هم دست آیدا رو بگیر و بیا بیرون بعد .خوامش

آیدا هم این وسط محکم به بازوی تو . جایی تا شب هم هیچ تلفنی رو جواب ندین
 !گه چشمچسبه و هر چی آقاش گفت فقط و فقط میرو می

 :کرد ولی آیدا بغلم کرد و گفتسروش هنگ نگاهم می
 !اهی حریرتو م- 

 واقعا این کار رو انجام بدم؟ -سروش
 :اخم کردم و گفتم

 .اگه انجام ندی منم می تونم بگم که تو یه بچه ی ترسویی سروش- 
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 .و از جام بلند شدم و با عصبانیت از رستوران خارج شدم
*** 

 ده؟وای خدا چرا یاسین جوابم رو نمی -
دارم  .ر روزه خبری ازش ندارمبه کی زنگ بزنم؟ االن چها ای خدا چیکار کنم؟

 .تو بگو چیکار کنم! شم خدادیوونه می
 .عاطفه بود ام زنگ خورد؛که گوشیاختیار اشک ریختم تا اینبی
 سالم حریر خوبی؟- 
 سالم مرسی تو خوبی؟- 
 ممنون، چرا صدات گرفته؟- 
 .خورمفکر کنم دارم سرما می .دونمنمی- 
 .بهتر باشی !آهان- 
 کاری داشتی؟ .مرسی -
 ها بمونیم؟ی ملینا اینمیای امشب بریم خونه... چیز- 
 چرا؟- 
 .فردا هم بریم دانشگاه- 
 .باشه... خب- 
 .میام دنبالت تا بریم- 
 راستی ملینا خبر داره؟. هام رو بردارممن برم لباس .باشه- 
 .شونخونه ریمبهش گفتم می .آره- 
 .پس خدحافظ ،خب- 
 .خداحافظ- 

 ،لباس بافت .اول یه حموم رفتم و بعد موهام رو خشک کردم. ردمقطع ک
 .بود مشکی تیپم کامال پوشیدم؛ رو هامشال و در آخر کفش ،ساپورت



 
 

 

 
 115 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 هشتیاو نودکاربر بهار راجی ــــــ شبی بی ستاره 

ساک کوچیک قرمز رنگم رو از زیر تخت بیرون اوردم و یه دست لباس راحتی 
 .توش انداختم
نداختم و زیپش ام رو برداشتم، شارژ و هندزفری رو هم توی ساک الوازم آرایشی

 .رو بستم
 .نگاه ساعت کردم؛ ساعت هفت شب بود

 .جا مامان و بابا و سروش نشسته بودناون. از اتاق بیرون رفتم و وارد سالن شدم
 .دادن رو جوابم سالمی کردم که همه با تعجب

 .ها بمونیمخوایم امشب رو خونه ملینا اینمن و عاطفه می... چیزه... خب- 
 کی بیایم دنبالت؟ .خب باشه -بابا
 .شهفردا دانشگاه دارم، عصر کالسم تموم می- 

 .طوری یه تاکسی بگیر و بیااین -مامان
 .باشه- 

ساکم رو کنار ماشین سروش گذاشتم . از همه خداحافظی کردم و توی حیاط رفتم
 .و رفتم روی تاب نشستم تا عاطفه بیاد

ی خشک و خالی یه بلهکه نگاهش کنم، فقط سروش صدام زد و من بدون این
 .گفتم و به پاهام زل زدم

 :سروش بدون هیچ حرفی کنارم نشست و گفت
 خوبی؟- 
 .اوهوم- 
 قهری؟- 
 .اوهوم- 
 از دستم ناراختی، درسته؟- 
 .اوهوم- 
 جز اوهوم چیز دیگه هم بلدی؟- 
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 .اوهوم- 
 !بگو ببینم... خب-

 .مون بوق زدخواستم حرف بزنم که ماشینی دم در خونه
 .لبخندی زدم و از جام بلند شدم

ملینا با علی اومده . آروم خداحافظی کردم و از خونه بیرون زدم ،ساکم رو برداشتم
 .بود

 .در عقب رو باز کردم و نشستم
 .سالم- 

 جوریه؟ات اینچرا قیافه .سالم عزیزم -عاطفه
 سالم خوبین؟ -علی

 .ممنون آقا علی -
 دختر؟جوریه ات اینچرا قیافه -عاطفه

 .گمبرات می- 
 .ای گفت و ساکت شدباشه

 .تا برسیم چهار بار به یاسین زنگ زدم ولی جواب نداد
 .ماشین که متوقف تشکری کردم و از ماشین پیاده شدم

 :ملینا با خوشحالی گفت. عاطفه زنگ رو زد
 .وایستین تا بیام دم در- 

 .سرده! وای -عاطفه
 :ملینا بلند خندید و گفت

 .بیام پیشوازتون خواممی- 
 .زود باش مِلی- 

 .خندید و دیگه صدایی نیومد
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 .ی دختری نظرم رو جلب کردچند ثانیه بعد صدای گریه
 .به پشت سرم نگاه کردم و لیندا رو دیدم

 :صداش زدم
 !لیندا- 

با احتیاط به اون طرف خیابون رفتم و بازوش رو . رفتمتوجه نشد و تند تند راه می
 .گرفتم

 .با دیدنم شوکه شد .برگشتترسید و 
 !لیندا- 

 :ی خاصی به فارسی گفتبا لهجه
 حریر تویی؟‐ 
 چته لیندا؟- 
 .من باید بِرَوم- 
 لیندا یاسین کجاست؟- 

 .توان راه رفتن نداشت. هاش شدت گرفتاشک
 :دستش رو گرفتم و گفتم

 خوبی؟- 
 !برای یاسین دعوا کن- 
 چی کنم؟- 
 .دعوا- 
 یاسین دعوا کنم؟منظورت چیه؟ برای - 
 .دونم تو چی برداشت کردیببخشید، نمی- 

 :و بعد به انگلیسی گفت
 .دعا کن- 

 :ترسیدم و گفتم
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 چرا دعا کنم؟ چیزیش شده؟- 
 !رفته تو کما حریر- 

*** 

 :با گریه گفتم
 .ولم کنین- 

 :تر من رو گرفت و گفتعاطفه محکم
 کجا حریر؟- 

 .حریر آروم باش دختر -ملینا
 .گرفت گریم شدت

های سرد بیمارستان حاال اون روی تخت .من اون و دوست داشتم و دارم- 
 .خوابیده
 .آروم باش عزیزم -عاطفه
 هم ما ناراحتیم که همین االن ماجرای خودت و یاسین رو گفتی، بازتو با این -ملینا

 ،نگاه ساعت کن، ساعت دو نصفه شبه .کنی حریرکتو داری خودت رو اذیت می.
 .یم بخواببیا بر

 .ولم کنین برم- 
 کجا؟ -عاطفه

ی زبون نفهم که آدرس رو بهم نه اون دختره ،من االن باید پیش یاسین باشم- 
 .نداد
 لیندا؟ -ملینا

 .هام رو دید و آدرس بیمارستان رو ندادشه؟ اشکباورت می .آره- 
 .ملینا گوشی من رو برداشت که زنگ خورد

 .شد خودش جواب داد و وارد آشپزخونه
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 .مامان و بابای ملینا به شمال رفته بودن و ما تنها بودیم
 .عاطفه دستم رو ول کرد و به سمت دستشویی رفت

 .دویدمهدف مییواش از خونه بیرون زدم و بی. کس حواسش به من نبودهیچ
 .ام رو خیس کردنهام گونهاشک
اگه  بره چی؟اگه از پیشم . نگفتم ...من بهش نگفتم که دوسش دارم... یاسین

 !نه! نه برای همیشه بره چی؟
 .هام سیاهی رفت و به یه چیز محکم برخوردم که باعث شد روی زمین بیفتمچشم

 ... .و چرخیددنیا دور سرم می

 :سیاوش
 جواب داد. به گوشی حریر زنگ زدم

 حریر کجایی؟- 
 .من ملینا هستم، دوست حریر جان .سالم- 
 حریر کجاست؟ . ببخشید اوه- 
 کارش داشتین؟ .حریر حالش خوب نبود خوابید- 
 .شهخوام بدونم فردا کالسش چه ساعتی تموم میفقط می .نه- 
 .شهساعت پنج آخرین کالسمون تموم می- 
 .مرسی ملینا خانوم .باشه- 
 .کنمخواهش می- 

 .بعد از خداحافظی قطع کردم
 .به دو دقیقه نکشید که ملینا با خط حریر زنگ زد

 سیاوش؟آقا - 
 چی شده؟- 
 !حریر نیست- 



 
 

 

 
 121 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 هشتیاو نودکاربر بهار راجی ــــــ شبی بی ستاره 

 چی؟- 
 .تو سالن بود، حاال نیست- 
 گی؟چی می- 
 .کنممون رو براتون اس ام اس میآدرس خونه- 

 .و قطع کرد
 .سویچ ماشینم رو برداشتم و به سرعت از خونه بیرون زدم

 .سوار شدم و گاز دادم
 .ه داشتمشون حدود نیم ساعت فاصلپیامک ملینا رو باز کردم؛ با خونه

از . وقتی رسیدم دو تا دختر کنار هم ایستاده بودن و نگران نگاه خیابون می کردن
 :ماشین پیاده شدم و گفتم

 حریر کجاست؟- 
 !نیست -یکی از دخترها

 شما ملینا خانوم هستین؟- 
 .امنه من عاطفه- 

 :و رو به اون یکی گفت
 .این ملینا هست- 

 :از ماشین پیاده شد و گفت. رو دیدم با شنیدن بوق ماشینی برگشتم و علی
 چه خبره؟. سالم- 
 کنی؟جا چیکار میتو این- 

 :ای کرد و گفتعلی خنده
 .گفت حریر خانوم گم شدن اومدم .عاطفه نامزدمه- 

 آخه این موقع شب کجا رفته؟ -ملینا
 .سوار ماشین شین بریم- 

 کجا؟ -علی
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 .بگردیم، دونمنمی- 
 .علی شدن، من و ملینا هم سوار ماشین من شدیمعلی و عاطفه سوار ماشین 

 :هوا کمی بارونی شد و ملینا گفت
 .داره بارون میاد! وای- 
 چیزی شده؟- 
 .خورهسرما می ،حریر لباس گرم نپوشیده- 

هم که داداش حریر بودم  من. شون قشنگ بودقدر دوستیچه. دیگه هیچی نگفتم
 .به این فکر نکردم
 .که گوشی حریر زنگ خوردکرد تا ایناون ور نگاه مینگران به این ور و 

 جواب داد
 !بله عاطفه- 

... - 
 چی؟- 

... - 
 باشه- 

 :قطع کرد و با بغض گفت
 .حریر تصادف کرده، االن علی و عاطفه بردنش بیمارستان- 
 کدوم بیمارستان؟- 
 ... .بیمارستان- 
 

 .وقتی رسیدیم علی دم در بود
 :پیش علی رفتیم و گفتم
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 !حریر- 
 !داداش آروم باشی ها- 
 .بگو ببینم- 
 .رفته توی اتاق عمل- 

 :ملینا هین بلندی کشید و با گریه گفت
 کی میاد؟- 

 .دونمی گفت و ساکت شدعلی نمی
*** 

 .ی خاصی برداشتدختری با لهجه. به گوشی یاسین زنگ زدم
 بله؟- 
 یاسین هست؟- 
 .نه- 
 کجاست؟- 
 .رفته خارج از کشور- 
 گی خواهر من؟چرا دروغ می- 

 یاسین تو کدوم بیمارستانه؟
 .فهمممنظورتون رو نمی- 
 کدوم بیمارستانه؟ .از بس نفهمی خواهر- 
 .حرف دهنت رو بفهم- 
 کدوم بیمارستانه؟- 
 تو اصال کی هستی؟- 
 .هاشیکی از دوست- 
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 ... . بیمارستان- 
 .گفتیمی همون اول -

 !ی دیوونهدختره. و قطع کردم
 :به عاطفه گفتم

 ...عاطفه خانوم- 
 :علی وسط حرفم پرید و گفت

 زنی؟جوری حرف میتو با زن داداشت این -
 .اوف تو هم- 

 :عاطفه لبخندی زد و گفتم
 کاری داشتی؟- 

 .که با اول شخص مفرد باهام حرف زد تعجب کردماز این
 ر هست؟حواست به حری .من یه کاری برام پیش اومده و باید برم... چیز- 
 .خیالت راحت .آره- 
 .ممنون- 

 :و رو به علی گفتم
 .رم پیش یاسینمی- 
 چی؟ یاسین مگه برگشته؟- 
 .آره- 
 .دلم براش تنگ شده! جون- 

از بیمارستان خارج شدیم که دختری با مانتو صورتی بهم . رفتیمکنار هم راه می
 .اش پچ شدخورد و گوشی

 !اوف- 
 .خوام خانوممعذرت می

 .داغون شده بود! لعنتی .اش رو برداشتمشدم و گوشیخم 
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 .ای کردمسرم رو باال اوردم و با دیدن ملینا خنده
 !حواس پرت- 
 .من که فضول بودم- 
 .هم هستی هنوز- 
 .ات رو بگیر کار دارمگوشی- 
 .خری و میارییه گوشی برام می .مال خودت- 

 .بعد از کنارم رد شد و رفت

از  بعد از تشکری .اری دادم و آدرس اتاق حریر رو گفتماش رو به پرستگوشی
توی راه به یاد . ماشین رو روشن کردم و راه افتادم. پرستار سوار ماشین شدم

 :ای کردم که علی گفتکارهای ملینا خنده
 چته؟- 
 .هیچی- 
 .ضایع- 
 !راستی- 
 ها؟- 
 .ریم بیمارستانداریم می .یاسین تو کما هست- 
 گی مگه نه؟چی؟ دروغ می- 
 .دروغم کجا بود داداش- 
 حالش چطوره؟- 
 .هم همین امروز فهمیدم من- 

*** 
 :علی عصبی داد زد

 حالش چطوره؟! زبون نفهم- 
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 :ی یاسینه گفتلیندا خانوم که معلوم شد دختر عمه
 به تو چه؟- 
 !ی پررووای دختره- 

جا بودی، اومدم و تو اینی دیگه ببین االن کاری باهات ندارم ولی اگه دفعه -علی
 .کنمات میخفه
 :ای کردم و گفتمخنده

 .کنمهم خاکت می من- 
 :لیندا عصبی داد زد

 .برین! ساکت- 
 .جا بیمارستانهاین! یواش شتر- 

 .دست علی رو گرفتم و از بیمارستان بیرون زدم
 .ولم کن سیاوش -علی

 رفت رو مخت مگه نه؟- 
 .چه جورم- 
 ه سفر دوستانه چطوره؟ی ینظرت درباره- 
 !جانا- 

 .عادت داشت که از هر چی خوشش بیاد بگه جانا .منظورش این بود که عالیه
 .من و تو و اون خانوم گَنده دماغ و حریر- 
 گَنده دماغ کیه؟- 
 .ملینا- 

 .و بلند خندیدم
 حاال کجا بریم؟- 
 .مشهد... مثال شمال یا. چمیدونم- 

 چطوره؟
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 .ریم شمالمی- 
 .بریم بزن- 

 .جواب دادم .ام زنگ خورد؛دسروش بودسوار ماشین شدیم که گوشی
 .به به آقا سروش- 
 سالم خوبی؟- 
 مرسی تو خوبی؟ .سالم داداش- 
 از حریر چه خبر؟... هی- 
 .راستی به هوش اومد .هیچی- 
 دستت درد نکنه حاال باید خبر بدی؟- 
 .حواسم نبود- 

 .علی خاکی گفت و راه افتاد ،جام رو با علی عوض کردم
 ها بگم؟به نظرت به مامان این -سروش

 !نگی ها! نه دیوونه- 
 .فهمنباالخره که می- 
 .صبر کن حاال- 
 عمل چطور بود؟- 
 .حال حریر هم خوب خوبه .خوب بوده- 
 .پس میام تا ببینمش -
 .باشه- 

 .بیمارستان نزدیک بود و زود رسیدیم. گوشی رو قطع کردم
با علی دست داد و من هم بغلش . شین که پیاده شدیم، سروش هم اومداز ما
 .کردم

 .بدوید بریم که دلم برای حریرکم تنگ شده -سروش
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 .ای کرد و راه افتادیمعلی خنده
 .سروش در اتاق رو زد و وارد شدیم

 .ای به سروش سالم کردهاش رو پاک کرد و با صدای گرفتهحریر زود اشک
 

 :شد گفتم ترحریر که آروم
 .ها قراره بریم شمالبچه- 

 کجا؟ -حریر
 .شمال- 
 چرا؟- 
 .وای حریر- 

 :ای کرد و گفتسروش سرفه
 .من و آیدا میایم. آره خیلی خوبه- 

و تو . امهم که سر دسته خب علی و عاطفه و ملینا هم که هستن، من! آها- 
 حریر خانوم؟

 :حوصله گفتحریر بی
 .من نمیام- 

 :و گفتسروش اخم کرد 
 .میای- 

 .و از جاش بلند شد و بیرون رفت
 .شیمگذره و امروز راهی شمال میسه روز از مرخصی حریر می

 !ی رو مخدختره. به یه بدبختی ملینا خانوم راضی شدن بیان
 هم و آیدا و سروش هم با حریر و ملینا سوار ماشین من شدند، علی و عاطفه با

 .هم میومدن
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وقتی . پخی زیر خنده زدم که قهر کرد و خوابید .هوه کردتوی راه ملینا هوس ق
ای خواستیم سه، چهار هفتهمی .رسیدیم یه خونه گرفتیم که سه تا اتاق داشت

به محض ورودمون به خونه، ملینا روی  .بمونیم تا حال و هوای حریر عوض شه
 .علی و عاطفه هم رفتن لب دریا. مبل خوابش برد
 .ها رو برسونه برن بازار و سروش قبول کرد که اوخواستن آیدا و حریر می

خواستم بخورم که یه چیزی . وارد آشپزخونه شدم و لیوان آبی برای خودم ریختم
 .به سرم زد

 .یواش کنار ملینا رفتم و لیوان آبم رو روی سرش خالی کردم
 .کردمثل این برق گرفته ها روی مبل نشست و چهار چشمی نگاه من می

 :که ریخت گفتم آخرین قطره
 .باشه تا تو قهر نکنی- 
 !روانی- 
 .عمته- 

توی حیاط رفتم و نگاهی به پشت سرم کردم؛ . از جاش بلند شد و دنبالم راه افتاد
 .دم در ورودی نشسته بود
 .اخم کردم و پیشش رفتم

 بلد نیستی بدویی؟- 
 صورتش کبود شده؟ چرا... سرش رو باال اورد و

 ...چت... چ- 
 .تونست نفس بکشه، تموم صورتش سیاه شده بودیانگار نم
 :حالی گفتبا بی

 .داروهام... دا- 
آروم روی تخت گذاشتمش و بدو بدو . ها شدمزیر بغل زدمش و وارد یکی از اتاق
 .کمکش کردم تا بخوره .رفتم داروهایی که گفت رو اوردم
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 بهتری؟- 
 .اوهوم- 

 :هاش رو بست که گفتمچشم
 ؟خوای بخوابیمی- 
 .اوهوم- 
 خوای بریم دکتر؟می -

 .ریم دکتربعد که بلند شدم و سیاهت کردم، اون وقت می- 
  .ای کردم و از اتاق بیرون اومدمخنده

کردم تا این حد وضیعتش ولی فکر نمی ،حریر گفته بود که ملینا تنگی نفس داره
 .زنگ خونه به صدا در اومد .خراب باشه

 .د خونه شددر رو باز کردم و سروش وار 
 !داداش سروش- 
 !ها- 
 گی؟گم راستش رو مییه چیز می- 
 .بستگی داره- 

 .روی مبل نشست و به من زل زد
 چطوری آیدا رو راضی کردی بیاد؟ یعنی چطوری مامانش رو راضی کردین؟ -من
بردنشون اردو؛ به هم از طرف دانشگاهش می آیدا که از خداش بود، بعد- 

 .خواد بره اردومیمامانش و باباش گفت 
 !عجب- 
 ملینا کجاست؟- 
 .حالش بد شد، خوابید- 
 خوبه حاال؟- 
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 :صورتم رو ناراحت گرفتم و گفتم
 .بخشموگرنه خودم رو نمی ،امیدوارم خوب باشه- 
 به تو چه ربطی داره؟- 
 ...من روش آب ریختم- 

 .ام زنگ خورد؛ الله بودی حرفم رو بزنم که گوشیخواسم بقیه
 .میام االن- 

ارتباط رو وصل  ،از جام بلند شدم و وارد حیاط شدم .سروش سری تکون داد
 .کردم

 الو؟- 
 سالم سیاوش خوبی؟- 
 تو خوبی؟. سالم مرسی- 
 کجایی؟! ام سیاوشعالی... وای- 

خواست بهش بگم شمالیم؛ چون خیلی سمجه و احتمال داره بلند شه دلم نمی
 .بیاد و ضد حال بزنه

 ی؟سیاوش هست- 
 .آره- 
 کجایی؟- 
 ها اومدم کوه، چطور؟با بچه- 

 .خواستم بیام ببینمتمی! هیچی دیگه... هی- 
شدم ولی االن هیچ حسی نداشتم و خودم هم قبال از این حرفش خوشحال می

 .تعجب کردم
 .ایشاالله یه روز دیگه! هانآ -
 .رم ازمیرنه دیگه، دارم با داداشم می- 
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 .خیلی خوشحال شدمدونم چرا ولی نمی
 :با ذوق گفتم

 جدی؟- 
 خوشحال شدی؟- 
 .نه... چیز- 
 .ولی باید برم من هم زیاد خوشحال نیستم- 
 .باشه من برم- 
 .مواظب خودت باش- 
 .مرسی- 
 .خداحافظ- 
 .خداحافظ- 

 .و قطع کردم و از روی خوشحالی هورای بلندی گفتم

 .وارد سالن شدم ولی سروش نبود
 !سروش- 

 .ها اومداز توی یکی از اتاق صداش
 .ملینا حالش خوب نیست، جاسیاوش بیا این- 

 .کشیدهای عمیقی میملینا نفس. ترسیدم و تند وارد اتاقش شدم
 ملینا خوبی؟- 

 .سری به معنی نه تکون داد
 .برو ماشین رو روشن کن تا ما بیایم -سروش

 .االن- 
 .اشین رو روشن کردم و بوقی زدمم. توی سالن رفتم و سویچ ماشینم رو برداشتم

سروش در عقب رو باز کرد و به ملینا کمک کرد تا بشینه و بعد خودش در جلو رو 
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 .باز کرد و نشست
 :وقتی به بیمارستان رسیدیم سروش گفت

 .تو برو ماشین رو توی پارکینگ پارک کن و بیا ،برممن ملینا رو می- 
رو که پارک کردم سریع خودم رو به ماشین . به سمت پارکینگ بیمارستان روندم

 .سروش و ملینا رسوندم
 .سروش به آیدا زنگ زد و گفت که ملینا حالش خوب نبوده و اومدیم بیمارستان

ها رفتم و در خسته و کوفته توی یکی از اتاق. ساعت هفت شب به خونه برگشتیم
 .برد عرض دو دقیقه خواب من رو با خودش

 .بیدار شدمبا صدای جیغ حریر از خواب 
 .بلند شو پاندا! سیاوش -حریر

 .وای حریر ولم کن- 
 .گم بلند شومی- 
 چته؟- 
 .جاوقت من و تو موندیم ایناون ،همه رفتن بازار و دور دور- 
 .رفتیها میتو هم با اون- 
 .بلند شو- 

آخم ، به زور و کتک بلند شدم و به محض خروجم از اتاق چیزی به صورتم خورد
 .دراومد
 .ی خندون ملینا رو دیدمهام رو باز کردم و چهرهچشم

 خندی؟به چی می- 
 ... .صو- 

 .تونست درست حرف بزنهخندید نمیکه زیاد میبه خاطر این
! وای خدا. زود خودم رو به دستشویی رسوندم و خودم رو توی آینده نگاه کردم

 این منم؟
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 .صورتم پر از ژله بود
 .دستشویی بیرون رفتمدست و صورتم رو شستم و از 

 .هام رو عوض کردم و بی سر و صدا از خونه بیرون زدملباس ،وارد اتاق شدم
 .در ماشین رو که باز کردم صدایی شنیدم

 رفتی؟جایی می- 
 .یه تیپ خفن زده بود. ملینا بود

 به شما چه؟- 
 .هم ببر من- 
 .اصال- 
 .با اون موهات- 
 .که هست بهتر از موهای تو- 
 .ماشین رو باز کرد و نشستدر 

 :در رو بستم و گفتم ،با تعجب نشستم
 !پررو- 
 .برو ببینم- 
 .برو پایین- 
 .عمرا- 
 !ها رممن هر جا دلم خواست می- 
 .قبول- 

 .کم که گذشت حریر زنگ زد یه
 بله حریر؟- 
 .کجا رفتی تو؟ من رو نبردی بازار- 

 .و قطع کرد
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 :ای کردم که ملینا گفتخنده
 .شمهمین جا پیاده می، ستاوای- 
 .رم و تو قبول کردیگفتم که هر جا دلم خواست می- 
 .خوام پیاده شممی ،وایستا- 
 !نچ نچ- 

 .و شروع کردم به سوت زدن
 :با حرص نگاهم کرد که گفتم

 .خواستی قبول نکنیمی- 
 .ادبی گفت و ساکت شدبی

 .کنار جاده ترمز رو زدم
 .خاکیهجا که جاده این -ملینا

 .تو بشین بریم- 
 جانا؟- 
 نکنه رانندگی بلد نیستی؟- 
 کی گفته؟- 

 .هم پیاده شد و جاهامون رو عوض کردیم اون .از ماشین پیاده شدم
 .پوزخندی زد و راه افتاد

 .جایی که خودش گفت وایستم، ایستادکم که رفت دور زد و اون یه
 :از ماشین پیاده شدیم که گفتم

 این جا کجاست؟- 
 .حاال بیا- 

 .وارد سالن خیلی خیلی بزرگی شدیم که خاکی بود. پشت سرش رفتم
هم مثل این جوجه  من ،سمت راستمون یه راه پله بود که ملینا از اون باال رفت

 .رفتمها پشت سرش میاردک
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وقتی کلی پله رو باال رفتیم به یه راهرو بزرگ رسیدیم که افرادی روی صندلی 
 .خوردننی مینوشته بودن و نوشید

. ملینا با آقای میانسالی گرم تعریف شد. هم هوس رانی کردم و یکی گرفتم من
ای که رو به روم بود نزدیک کردم و همون سالن کمی خودم رو به دیوار شیشه

ام تموم شد، وقتی رانی .ها نشستممتعجب روی یکی از صندلی. خاکی رو دیدم
 .ملینا صدام زد

 :پیشش رفتم که گفت
آقای زارعی ایشون سیاوش، داداش . داداش جونم، ایشون آقای زارعی هستن- 

 .هستن
زود لبخند زدم و دستم رو توی . کردم که با پاش به پام زدمتعجب نگاهش می

 :دست آقای زارعی گذاشتم و گفتم
 .خوشبختم- 

 :آقای زارعی مشکوک نگاهم کرد و گفت
 .همچنین- 

 :گفترفتیم که پشت سر آقای زارعی می
 .وایستین تا بیام- 

 :زمان روی دو تا صندلی نشستیم که گفتمهر دو هم
 داداش چیه؟- 
بابای من با داداش این مرده دوسته و من با پارتی بازی میام و اسب ! وای- 

امروز داداش این مرده یعنی حمید آقا نیومده و داداشش رو  .کنمسواری می
 .برمذاره من حاال این مرده نمی ،فرستاده

 چرا اون وقت؟- 
هم که بیست  من ،دنی اسب سواری میاز بیست و چهار سال به باال اجازه- 
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 .سالمه
 وقت من چه نقشی این وسط دارم؟اون !آهان- 
 .شهام نمیکنی من هیچیکه تو ضمانت میاین- 
 !اوه- 
 .تو هم امتحان کن- 
 ... .چند باری اسب سواری کردم ولی- 
 بلد نیستی؟- 
 .که بلد نباشم، زیاد مهارت ندارمنه این- 
 میای؟- 
 .خواد امتحانش کنمدلم می- 

 .که آقای زارعی اومدلبخند مرموزی زد تا این
 :ای جلوم گذاشت و گفتورقه

 اش نشه؟کنی آبجیت هیچیضمانت می- 
 .بله- 
 .جا رو امضا کناین- 
 خودکار دارین؟- 
 .بفرمایید- 

 .هاش امضاء زدمخودکاری بهم داد و من زیر نوشتهاز توی جیب پیرهنش 
 .بفرمایید -آقای زارعی

 .رفت پایینخورد و میآخر این راهرو، پله می. پشت سرش رفتیم
 .جا بودی مارپیچ پایین رفتیم، چندتایی اسب اونوقتی از کلی پله

 اسب شما کدومه؟ !خانم -آقای زارعی
 :ملینا ایش یواشی گفت و بلند گفت

 .سب خاصی ندارم ولی با ماریا رفیقما- 
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 :اقای زارعی اسب سفیدی رو اورد و گفت
 .تحویل شما .هم از ماریا خانوم این- 

 .مرسی -ملینا
 .و بعد اسب رو گرفت و رفت

 خوای؟پسر جان تو هم اسب می -آقای زارعی
 .تره رو بهم بدین، چون زیاد اسب سواری بلد نیستمهر اسبی که آروم- 

 :کرد و گفتای خنده
 .جابیا این- 

 :کنارش رفتم که گفت
 .این سارینا هست، دختر خوبیه- 

 .کردخیلی خشن نگاهم می! نگاهی به اسب کردم، نه اصال خوب نبود
 .نبود اصال مثل ماریا

 .خیلی خشنه که .نه- 
 .حاال این رو نگاه کن. ولی مهربونه- 

 .خیلی چشمم رو گرفتنگاهش رو دنبال کردم و به اسب سیاهی رسیدم که 
 !قدر خوشگلهچه! وای- 
ده، ولی خیلی کس سواری نمیبه هیچ. این اسب به دو نفر تا حاال سواری داده- 

 .ماهه
 اسمش چیه؟- 
 .دارا- 
 !چه اسمی- 
 .ات رو بخونفاتحه... تازه به این اسم عادت کرده، مسخرش کنی- 
 ... .اال-
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دارا داخلش بود رو باز کرد و آروم بیرون  ای کرد و در چوبی کهآقای زارعی خنده
 .اوردش

 :ناخوداگاه جلو رفتم و گفتم .دونستم باید چی کار کنماز ترس نمی
 .هستم چطوری؟ من سیاوش .سالم- 

 .ای کشیددستم رو آروم روی بدنش گذاشتم که شیهه
 . هی آروم باش- 

 :کمی آروم گرفت که گفتم
 .پسر خوبی باش تا سوارت شم- 

 .افسارش رو گرفتم و آروم کشیدمش. خندیدزارعی ریز می آقای
 .خواست راه بیادانگار می

 !کنی هاببینم چی کار می ،تو قراره بهم سواری بدی !خب دارا خان- 
 .انگار براش جالب شده بودم .آقای زارعی دارا رو آماده کرد

 :با کمک آقای زارعی روش نشستم و کمی خم شدم و گفتم
 .لینا رو در بیاریمبریم لج م- 

ملینا و . شدآقای زارعی ما رو به جایی برد که درش توی اون سالن خاکیه باز می
نگاهی به باال . کردصدا می و کردن و ملینا سراون اسب سفیده داشتن سواری می

 .کردنکردم؛ دو، سه نفر داشتن ملینا رو نگاه می
 .دارا رو بهم دادآقای زارعی در رو چوبی رو باز کرد و افسار 

ای چسبیده بودن ی افراد به دیوار شیشههمه. کشید و وارد سالن شد ایدارا شیهه
 .کردنو ما رو نگاه می

 :بهش گفتم
 .بزن بریم .کننهمه دارن نگاهت می! هاعجب دارایی هستی- 

انگار به شیهه . پام رو باز کردم و بهش زدم، دوباره شیهه کشید و تند دوید
 .القه داشتکشیدن ع
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 .کردملینا با تعجب نگاهم می
 :کنار ملینا وایستادم و گفتم

 هان؟ چیزی رو صورتمه؟- 
 من خوابم؟... دارا... تو- 
 .بیداری .نخیر- 

 .ای کشیدن و آروم بشو نبودنماریا و دارا شیهه
 !هوی ملی- 
 !ملی و زهرمار- 
 کنن؟طوری میچرا این- 
 .چمیدونم- 

 .انگار لج بودن .پایین شدن، دارا و ماریا آروم گرفتنبعد از کلی باال و 
*** 

قدر از خواب که بیدار شدم دیدم حریر این. گذرهاز اون اسب سواری یک هفته می
باالخره با من من گفت که یاسین به هوش  .تونه حرف بزنهذوق کرده که نمی

 .قرار شد من و حریر برگردیم تهران. اومده
 .و موهام رو باال زدم هام رو عوض کردملباس

 :در رو بستم و گفتم. خواستم در اتاق رو باز کنم که ملینا بازش کرد و داخل شد
 !به ما سر زدی تعجبِ - 
 خوای بری؟می- 
 .آره- 
 گردی؟برمی- 
 پرسی؟چرا می- 
 .واسه اسب سواری- 
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 .آره میام- 
 .بیرون رفتم ناخوداگاه لبخندی زدم و از اتاق. و با ذوق از اتاق بیرون رفت

 !برادر شوهرم چه تیپی زده! به به -آیدا
 .مرسی- 

 :تونست این خوشحالی رو مخفی کنه با ذوق گفتحریر که اصال نمی
 کی می رسیم؟- 
 .هنوز که راه نیفتادیم- 

 :ای کرد و گفتسروش خنده
 .فکر کنم یه ده روزی بشه- 

ند خودش رو به تند ت. اش زنگ خوردحریر خواست جوابش رو بده که گوشی
 .با همه خداحافظی کردم و توی حیاط رفتم. حیاط رسوند و جواب داد

 .دارم میام عزیزم -حریر
... - 

 .دی چیزی نشده کهباشه توضیح می -
... - 

 .باشه خداحافظ- 
 :لبخندی زدم و گفتم

 .بیا بریم- 
ایناول رفتیم خونه و بعد از کلی روبوسی و . ساعت هفت شب به تهران رسیدیم

ساعت نه شب بود که حریر با جنگ دعوا من رو از  .ها، کمی استراحت کردیم
 . خونه بیرون کرد و گفت که باید اون رو به بیمارستان ببرم

 .وقتی به اتاق یاسین رسیدیم، حریر بازار گریه رو راه انداخت
 کجاست؟ (لیندا )ی بی ریختاون دختره ،تعجب کردم

 .خیلی درمونده شده بود. حالی جوابم رو دادبا بیبه یاسین سالم کردم و اون 
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 .از اتاق بیرون اومدم تا راحت باشن
 .ام زنگ خوردروی صندلی توی راهرو نشستم، کمی بعد گوشی

 .شماره ناشناس بود
 بله؟- 
 .سالم آقای ساحلی- 

 .صدای زن برام آشنا بود ولی نفهمیدم کیه
 .بفرمایید .سالم- 
 هستین؟ خوب- 
 !بفرمایید؟ .نونبله مم- 
 خانم ساحلی خوبن؟- 
 !فرمایش- 
 ...خواممی! چه خشن- 

 :و بعد از چند لحظه خیلی عصبی داد زد. ادامه نداد
 !لعنتی دوست دارم- 

 .و قطع کرد
 این کی بود؟. کردمام نگاه میی گوشیمتعجب به صفحه

 !داداشی- 
 .حریر بود

 جونم؟- 
 بریم؟- 
 .بریم- 

خیلی فضولیم گل کرده بود بدونم این . هم به خونه برگشتیم بااز جام بلند شدم و 
 .خانومه کی بوده
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 .ام زنگ خورد؛ همون شماره بوددوباره گوشی
 بله؟- 
 .ببخشید- 
 شما؟- 
 .نپرس- 
 شما؟- 
 .ناشناس- 
 .کنمقطع می- 
 .به سالمت- 

 این کی بود؟ .حرصم در اومد. و قطع کرد
 !نه. رو زدمگوشی حریر رو برداشتم و شمارش 

 .ای رو نداشتحریر هم همچین شماره
 .دوباره زنگ زد

 چته؟ تو کی هستی؟- 
 دیدی قطع کردم؟- 
 .بله دیدم- 
 .که دوست دارم ولی لجت رو در میارمبا این- 
 !برو بابا- 
 هست؟ اتای تو زندگیکس دیگه- 

 :که ولم کنه گفتمبرای این
 .م زنگ نزندیگه ه .ولم کن .اسمش هم بارانه، آره- 

 .قطع کرد کهای سکوت بود تا اینچند دقیقه
گذره؛ توی این ده از اون روز که گفتم یکی تو زندگیمه و اسمش بارانه، ده روز می

 .روز این دختر حتی یه بار هم بهم زنگ نزد
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 .خواد زنگ بزنهدونم چرا ولی دلم می گنمی
 

 :سروش
 .خوردرفتم که سیاوش بهم ها پایین میاز پله

 .وای ببخشید داداش- 
 حواست کجاست سیاوش؟- 
 .ببخشید- 

ها پایین رفتم؛ سویج ماشینم رو برداشتم و از خونه از پله. ها باال رفتو تند از پله
 .بیرون زدم

 .توی راه به آیدا زنگ زدم
 !جونم سروش- 
 کجایی؟ .سالم عزیزم- 
 تو کجایی؟. خونه. سالم- 
 .یرونهام اومدم بمن با دوست- 
 رین؟می حاال کجا .خب به سالمتی- 
 .خوایم بریم کورسمی- 
 .هم ببر من! جون- 
 .واسه تو خطر داره .شهنمی- 
 !وا- 
 .امروز از خونه بیرون نرو .وا نداره- 
 چرا؟- 
 .باید قطع کنم، بای- 
 .مواظب خودت باش، بای- 
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 .امان آیدا صحبت کنمخواستم امروز دل رو به دریا بزنم و برم با ممی. قطع کردم
دستم رو روی  .از ماشین پیاده شدم و زنگ در رو زدم ،شون ترمز زدمدم در خونه

 .چشمی آیفن گذاشتم تا نفهمن من هستم
 !بله -آیدا

 آقای مرادی خونه هستن؟ .سالم خانوم مرادی- 
 نخیر، شما؟- 
 مادرتون هستن؟- 
 .بله- 
 .زحمت در رو باز کنینبی- 
 شما؟- 
 .یکی از همکارهای ایشون هستممن - 
 .بله بفرمایید- 

خدمتکارشون جلو اومد و من رو به سمت . تند وارد خونه شدم .در رو باز کرد
 .سالن راهنمایی کرد

 :نزدیکش شدم و آروم گفتم. وقتی آیدا من رو دید، رنگ و روش پرید
 حال شما؟ .سالم خانوم مرادی- 
 کنی؟جا چی کار میاین... تو این- 
 .قدر مهمون نوازی توچه! واو- 

 .با صدای مادرش به خودم اومدم
 ... .هم تو باز- 
 حال شما؟ .سالم خانوم مرادی- 
 خوای؟دوباره چی می- 
 !رسوننمرسی همه خوبن، سالم می- 
 .شما برو تو اتاقت !آیدا جان- 
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 .آیدا چشمی گفت و داخل اتاقش شد
هم رو به روی اون،  من .ای نشسترهروی مبل دو نف (مامان آیدا)حمیرا خانوم

 .روی مبل تکی نشستم
 خوای؟باز چی می- 

 :اخمی کردم و گفتم
 .خواماون رو می ،من آیدا رو دوست دارم- 
 .دمولی من به تو دخترم رو نمی- 
قیافه ندارم که  ،خونواده ندارم که دارم ،چرا؟ کار درست و حسابی ندارم که دارم- 

 چی کم دارم؟ ،دارم
 .ایهنوز بچه- 
 چطوری ثابت کنم که بزرگ شدم؟- 
 .ایتو یه بچه .الزم نیست ثابت کنی- 
 .کنممن آیدا رو دوست دارم و به خاطرش هر کاری می! ای بابا- 
 .ها رو باید از طرز حرف زدنشون شناخت پسر جونآدم- 
 !شرمنده ،زنم؟ دو تا زبان بیشتر بلد نیستمبد حرف می- 

 رنم یا انگلیسی؟فرانسوی حرف ب
 .هات رو گوش کنمی حرفیه جمله بگو که بقیه- 

 :کمی فکر کردم و گفتم
تونه بدترین تونه این داستان خوب باشه میمی ،ای یه داستانهپشت هر چهره- 

 .هام و آیدا هستنداستان من رفیق .داستان باشه
 :نگاهی بهم کرد و گفت

 .کنمگوش می- 
 .ای بشهدم مال کس دیگهخوامش و اجازه نمیمی ،من آیدا رو دوست دارم- 
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 .رسمی دخترم رو بگیر ات بیااگه مردی با خانواده- 
 شما راضی هستین؟- 
مورد تو و  در (بابای آیدا)جا داد و بیداد کردی، آقا رضاروزی که اومدی این- 

 .ولی من تو رو نخواستم ،ات خیلی تحقیق کرد و ازت خوشش اومدهخونواد
 !کنم از من خوشتون بیادبه خدا کاری می -
 ...اگه تونستی فردا شب بیای خواستگاری، یه قدم جلو اومدی وگرنه- 

 :نذاشتم حرفش رو تموم کنه و گفتم
 .هر چی شما امر کنی- 

 :حین خنده گفت بلند خندید و در
 .که زیاد ازت خوشم نمیاد ولی باحالیبا این- 

سوار ماشین شدم و راه افتادم . شون بیرون اومدمبعد از کلی حرف زدن از خونه
 .که آیدا زنگ زد

 !ها خانوم خانوم !به به- 
 ... .وای سروش- 

 .کنار جاده ترمز رو زدم و از ماشین پیاده شدم. کردداشت گریه می
 آیدا خوبی؟- 
 ... .سروش خیلی- 

 .کردهق هق می
 !سروش خیلی دوست دارم- 
 خوبی؟ !هم دوست دارم من- 

 .تونست حرف بزنهکرد نمیاز بس گریه می
در باز . شون فاصله داشتم، در عرض دو دقیقه خودم رو رسوندمدو قدم تا خونه

حمیرا خانوم .  زدن کوتاهی وارد سالن شدم طور وارد خونه شدم و با دربود، همون
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آیدا کردم دوباره حال فقط خدا خدا می.  کرد ولی اهمیت ندادمبا تعجب نگاهم می
 .اون ناراحتی قلبی داشت و استرس یا هیجان زیاد، براش بد بود .بد نشه

 آیدا کجاست خاله؟- 
 .تو اتاقشه- 

 ...محکم در رو باز کردم و. به اتاقی اشاره کرد
 !آیدا! آیدا- 

آیدا رو زیر بغل زدم و . خاله حمیرا داخل اتاق شد و محکم توی گوش خودش زد
کردم که با تعجب نگاهش می. هم اومد و نشستخاله . توی ماشین گذاشتمش

 :با گریه گفت
 .برو پسرم- 
 پسرم؟- 
 .گیر نده، برو- 

 .ده دقیقه بعد به بیمارستان رسیدیم
حالش خوبه و وقتی  ،بعد از کلی خدا خدا کردن پرستار گفت که به هوش اومده

 .تونه برهِسرُمش تموم شد می
 .من نرفتم؛ زشت بود برم خاله حمیرا به سمت اتاق آیدا رفت ولی

 خوای مسئولیت یه خونواده رو بپذیری؟طوری میاین -خاله
 :با تعجب نگاهش کردم که با لبخند گفت

 خوای آیدا رو ببینی؟نمی- 
 :از ته دل لبخند زدم که گفت

 ذوق مرگ نشی؟- 
 .نه خاله جون- 

 :فتآیدا با دیدن ما لبخندی زد و رو به من گ. با هم وارد اتاق شدیم
 .تو رو هم گرفتار کردم- 
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 :اخمی کردم و گفتم
 .دیگه نشنوم- 

 .ام زنگ خورد؛ حریر بودگوشی
 .با ببخشیدی از اتاق خارج شدم

 !جونم حریر- 
 کجایی؟ .سالم داداشی- 
 کاری داری؟ .بیرونم- 
 !خبری از سیاوش داری؟ غیبش زده- 
 مگه خونه نبود؟ .نه- 
 .در اتاقش هم قفل کرده و رفته ،نیست نه -
 .اومدم- 
 .باشه خداحافظ- 

 .از آیدا و خاله حمیرا خداحافظی کردم و به خونه رفتم
 .گفتوارد سالن که شدم، مامان رو دیدم که داشت یه چیزهایی زیر لب می

 گی قربونت برم؟مامان چی می- 
 - ِ  .سروش زنگ بزن به این سیاوش تا من رو سکته نداده !ا
 !خدا نکنه ...ای وای- 
 !داداشی- 

 .ها کردم و حریر رو دیدمنگاهی به پله
 خوبی؟! جون داداشی- 
 .مرسی- 

که جوابش رو  با خجالت سالم کرد. در ورودی به شدت باز شد و ملینا وارد شد
 .دادیم

ام رو برداشتم و چند باری به سیاوش زنگ زدم گوشی .با حریر وارد اتاقش شدند
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 . ها باال رفتم و در اتاق حریر رو باز کردماز پله. دولی جواب ندا
 .سالم -ملینا

 حریر کجاست؟ .و علیکم- 
 .کنهتو بالکن داره با تلفن صحبت می- 
 .وقتی قطع کرد بگو بیاد اتاق من- 
 سیاوش گم شده؟- 

 :ای کردم و گفتمخنده
 .گم که نه ولی غیبش زده- 

 .که حریر وارد اتاقم شدکردم تا اینهام رو عوض لباس. وارد اتاق خودم شدم
 زدی؟با کی حرف می -من
 .گی؟ با یاسین بودممگه تو به من می- 
 سیاوش کجا رفته؟- 
 !چم- 
 .زنیطوری مخفف حرف میبدم میاد این! ایش- 
 .پس برم به آیدا هم یاد بدم- 
 .الزم نکرده- 
 به نظرت کجاست؟ .سیاوش حالش سر جاش نبود که رفت- 
 .چمیدونم- 
 .یه کاری بکن- 

 :خواستم حرف بزنم که ملینا با صدای بلندی گفت
 .بینمتحریر من باید برم آجی، بعدا می- 

 :حریر از اتاق بیرون رفت و گفت
 کجا؟- 
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 .بینمتایشاالله بعدا میام می .یه کاری برام پیش اومده آجی- 
 .باش- 

 :سیاوش
خواد واد گریه کنم؟ چرا دلم میخمن چم شده؟ چرا دلم می .بیشتر گاز دادم

دوباره اون دختر بهم زنگ بزنه و بگه من دوست دارم و من با اخم جوابش رو 
 .خواد داد بزنمدلم می. دونمبدم؟ چرا؟ کلی چرا تو ذهنمه که جوابش رو نمی

 .ام خیس شدبیشتر گاز دادم، گون
 !کنم؟ نهمن دارم گریه می

 شه؟مگه می
چند باری زنگ زد ولی جواب . جواب ندادم ،روش بودس ام زنگ خورد؛گوشی
 .ندادم

خواستم جواب بدم و هر چی  .ام زنگ خوردای گذشت که دوباره گوشیچند دقیقه
 .همون دختره بود... خواد بار سروش کنم ولیدلم می

 چرا؟! تو کی هستی لعنتی -من
 .سالم- 
 !سالم و درد، سالم و مرض، سالم و زهرمار- 
 خوبی؟- 
 به نظرت خوبم؟- 
 کجایی؟- 
 .قبرستون- 

 .و قطع کردم
 :هام رو پاک کردم و گفتمام شدت گرفت، اشکگریه

 کنم؟ چرا؟چرا بی دلیل گریه می- 
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 .تر شدمفریادی زدم و آروم
 .تر جواب دادمدوباره زنگ زد، آروم

 !بله- 
 کجایی سیاوش؟- 
 .رممن یکی دیگه رو دوست دا .به تو چه؟ گفتم زنگ نزن- 
 همون باران؟- 
 .بله، باران خانوم- 

 :پوزخندی زدم و گفتم .قطع کرد
 .به درک- 

 .جا موندمبه شمال که رسیدم یه سوئیت گرفتم و تا شب اون
 .نگاه ساعت کردم؛ ساعت هشت بود

ی آقای زارعی رو ها برگشتن تهران، شمارهوقتی ملینا این)به آقای زارعی زنگ زدم
 (ی حمید آقاارهازش گرفتم، البته شم

 !بله- 
 .سالم آقای زارعی- 
 .سالم بفرمایید- 
خوام بدونم االن سالن می .من سیاوش ساحلی هستم، با برادرتون آشنا شدم- 

 بازه؟
 .خوب سرش رو کاله گذاشتین .آره پسرم، داداشم گفت- 
 .ملینا خانوم این کار رو کرد !ببخشید- 
تونی با خیال راحت من همه چیز رو واسه داداشم توضیح دادم، می ،اشکال نداره- 

 .بری
 .مرسی خداحافظ- 
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 .کنم خداحافظخواهش می- 
 

 .هام رو عوض کردم و راهی شدملباس

 .کردندوقتی رسیدم چند نفر داشتن اسب سواری می
 .دیمسالم کردم و با هم دست دا.  جا آقای زارعی رو دیدمیه راست رفتم باال و اون

 .خوب سر کارم گذاشتین- 
 .خوام واقعامعذرت می- 
 .شم عمو علی صدام کنیرضا هست، خوشحال میاسم کوچیکم علی- 
 .حتما- 

 :رفتیم عمو علی گفتها که پایین میاز پله. های آخر رفتیمبا هم به سمت پله
 .دارا امروز یه کار بد کرده- 
 چرا؟! وا- 
 .وی سالن اصلی زمینش زدیه دختری اومد سوارش شد، ت- 
 .دستش درد نکنه- 

 .ای کرد و دارا رو اوردخنده
 .با دیدنش لبخندی زدم و اون مثل همیشه شیهه کشید

 .سوارش شدم و افسارش رو در دست گرفتم
همه به شیشه . تا پاهاش ایستاد و شیهه کشید روی دو افسارش رو کشیدم که

یه دختر با . همون سالن اصلی شدیمچسبیده بودن که ما وارد سالن خاکی یا 
 :حرص نگاهم کرد و گفت

 .من رو زمین زد! اسب بد- 
 :اخم کردم و گفتم

 .دلش خواسته- 
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*** 
جا آشنا شدم، هم سن با صادق این. از دارا خداحافظی کردم پیش صادق رفتم

 .خودم بود و خیلی پایه بود
 .امشب دعوتش کردم بیاد سوئیت تا باهم باشیم

 .ارا پسر خوبیهد -صادق
 !عشقه- 
 .من اون رو دوست دارم یه اسب هست اسمش ماریاست، - 

 .اش یاد ملینا افتادمبا گفتن این جمله
 داداش سیاوش چت شد؟- 
 .هیچی، یاد یکی افتادم- 
 هم شدی؟ عاشق! اوه اوه- 
 ها رو بهت گفته؟کی این چرت و پرت- 
سم یه اسب یاد یه نفر میفته، یا با گفتن ا، ره تو فکر مدام می یه نفر وقتی- 

 طور که تعریف کردی به خاطر یه نفر از تهران میاد شمال، یعنی چی؟ همون
 .هم عاشقم رفیقم من !یعنی عاشق شدی داداچم

 !برو بابا- 
 !بیا بریم ماجرام رو برات بتعریفم- 

 .ای کردم و سوار ماشین شدیمخنده

 :وقتی به سوئیت رسیدیم گفت
 !ست؛ جیگر، طال، عسل، نفس، فقط حیف نیستیه دختری ه- 

 .تونی مثلش رو پیدا کنیاصال نمی! ماه. وار عاشقشم، اسمش رُزاستدیوونه
 .هم دلبری کرده چقدر! اوه- 
 .تا دلت بخواد- 
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 این خانوم کجاست؟- 
 .تو قلب بنده- 
 .خاک تو سرت واقعا- 
 .با هم نامزدیم ،شرمنده- 
 !پس بهش رسیدی- 
 .زود تموم شد داداشمرسیدنم - 

 .هاش پر از اشک شدچشم. بغض کرده بود
 :کنارش روی مبل نشستم و گفتم

 چی شده؟- 
 .اسمش هم خوشگله داداش... رزا- 
 مگه نامزد نیستین؟- 
 .اوهوم- 
 خب؟- 
که تو دانشگاه با رزا آشنا شدم، تا بیست و سه سالگی  من نوزده سال داشتم- 

 :رفتم و نگاهش می کردم تا یه روز بهش گفتمیمثل این مامورها پشت سرش م

 .»خانم رادمنش من شما رو دوست دارم«
 من گفتم دوستم نداره ولی یک ماه بعدش زنگ زد و گفت! جا کشید تو گوشماون

 .هم دوست دارم
جوری یک سال همین. اش من رو قبول نکردنخواستگار زیاد داشت و خانواده

اهم رفتیم اسب سواری و من ماریا رو برای رزا که بباهم دوست بودیم تا این
کس نگفت که اون قبول نکرد ولی به اصرار من قبولش کرد ولی به هیچ. خریدم

گفت باید باهم ازدواج کنیم تا می .اون اسب مال خودشه و گذاشت تو سالن بمونه
مزدم اش رو راضی کردم که رزا نابه یه بدبختی خانواده .هات رو قبول کنممن کادو
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االن دو ساله نه . آب شد رفت تو زمین ،مون غیبش زدسه روز بعد از نامزدی .بشه
گن ی الکی خاک کردن و میاش یه جنازهخانواده .دیدمش نه صداش رو شنیدم
 .ام داداشولی زنده ،مردمهم می رزا مرده ولی اگه مرده بود من

 !شهباورم نمی- 
 !همین. گم الکیهفقط میمن باور نکردم، کنار هم نیومدم، - 
 .هم موافقم من- 
 تو عاشق کی هستی؟- 
 !خر- 
 .گم بهش گفتی خربه زن داداشم می! خاک تو سرت- 
 !برو بابا- 
 !گمبه قرآن می- 

 .حریر زنگ زد
 !امبه به آجی- 
 کجایی؟- 

 .سروش بود! وای
 !به به داداشم- 
 کجایی؟- 
 .هامی یکی از دوستخونه- 
 .نهزود میای خو - 
 .عمرا- 
 خوای مامان رو سکته بدی؟سیاوش می- 
 .گوشی رو بهش بده- 
 .آخر شب توی اتاق باش .الزم نکرده- 
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 .قطع کرد
 کی بود؟- 
 .داداشم؛ اسمش سروشه- 
 ام؟تو که گفتی آجی- 
 .ام حریرهاسم آبجی ،ام زنگ زده بودبا گوشی آجی- 
وقتی به ! رفت اون باال بودمن یه آجی داشتم وقتی ده سالش ! خوش به حالت- 

 .کردمکردم انگار به دنیای خودم نگاه میرزا نگاه می
 هم دوستش داری؟ اگه االن رزا برگرده، باز- 
 .فقط برگرده .آره- 
 اگه با یه نفر دیگه ازدواج کرده باشه چی؟- 
 .اون دوستم داره ،غیر ممکنه ازدواج کنه ،ما باهم نامزدیم- 
 عکسی ازش داری؟- 
 .دو تا بیشتر ندارم- 

کردم، تند اون با تعجب نگاه عکس می. رو آورد اش رو روشن کرد و عکسیگوشی
 !غیر ممکنه ...خودش بود. یکی عکس رو هم نگاه کردم

 چت شد داداش؟ دیدی گفتم خیلی ماهه؟! وا- 
 !داداش... دا- 
 چته؟- 
 ... .این که ...این- 
 این چی؟- 
 !این عکس که ملیناست- 
 ؟کی- 
 .کنهیه دختری به نام ملینا که تو تهران زندگی می- 
 !هنگم- 
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 .ها رو برام بفرستاین عکس. هم هنگم من- 
 مطمئنی خودشه؟- 
 !به خدا مطمئنم .آره- 
 دوستش داری؟- 

 .تونم به صادق خیانت کنممن اصال دوستش ندارم، من نمی
 .همین و بس .ملینا مثل خواهرمه. اون داداشمه! عمرا

 .اون دوست حریره .نه- 
 کنی بهش برسم؟داداش کمک می- 
 .معلومه که آره- 

 .گردم تهران ولی تو نمیایمن بر می
 .باشه- 

*** 

 الو؟ -من
 .الو سالم- 
 . سالم ملینا خانوم- 

 خوبین؟- 
 شما خوبین؟ .مرسی- 
 حریر کجاست؟ خوبه؟ .ممنون- 
 تونم شما رو ببینم؟می .خوبن- 
 چیزی شده؟- 
 تونم ببینمتون؟می... هی- 
 کی؟ .البته- 
 .ی تارافردا عصر ساعت شش توی کافه- 
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 حریر خوبه؟ .باشه- 
 .ی جونت حالش بدهاون خوبه ولی پاره- 
 چی؟- 
 .می بینمت- 
 .خداحافظ- 
 .خداحافظ- 

 .به خونه که رسیدم دوش گرفتم و بعد به صادق زنگ زدم
 داداش چه خبر؟- 
 .ببینیمگفتم بیاد همدیگه رو - 
 چی گفت؟- 
 !گفت میاد دیگه- 
 .باشه مرسی- 
 .خواهش- 
 .دمشم، قول میداداش من دارم میام تهران ولی اصال دور و برت آفتابی نمی- 
 رسی؟کی می .باشه- 
 .دونمنمی- 
 .ی خودمونخیلی خب بیا خونه- 
 .مرسی- 

 .داالن منتظر ملینا هستم تا بیا .فردا عصر شد و صادق اومد تهران
 .سالم آقا سیاوش- 
 .سالم- 
 خوبین؟- 
 .بشین .مرسی ممنون- 
 چیزی شده؟- 
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 .بشین- 
 .دونم چرانمی ،عصبی بودم

 :نشست که گفتم
 .رم سر اصل مطلبمی- 
 .شنوممی- 
 رزا رادمنش تویی؟- 

 .و هیچی نگفت تعجب کرد
 تویی؟- 
 چی شده؟- 
 .رو نابود کردیدونم چرا رفتی ولی بدون زندگی یه نفر ببین نمی- 

 :چیزی نگفت، ادامه دادم
جا اش اونخونده و با خانوادهرزا رادمنش، دختری که توی شمال درس می- 

شه، آقای تو دانشگاه با پسری به نام صادق قادری آشنا می ،کردهزندگی می
 .قادری عاشقانه خانوم رادمنش رو دوست داشته

 :ی ادامه دادمهاش سرازیر شد ولجا که رسیدم اشکبه این
گه که زنه و میزنه ولی بعد خودش زنگ میگه سیلی بهش میوقتی به رزا می- 

ی رزا صادق رو خانواده .شهون شروع میجا بوده که رابطشهدوسش داره و اون
 ...کننقبول نمی

 :وسط حرفم پرید و گفت 
خرید، چون یک سال باهم دوست بودن، صادق براش کادوهای زیادی می- 

کرد، رزا محرم نبودنشون رو بهونه کرده بود و کادوها رو رد می .دوستش داشت
 .کرد رو نداشتای که ادعا میچون اون آدمی که تو دانشگاه گفته بود نبود، آزادی

ی زرا قبول کردن با هم نامزد شن ولی سه، چهار روز صادق کاری کرد که خانواده
 .ی یا همون ملینای واقعی باشهتونست رزای واقعرفت چون نمی. بعد رفت
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 چرا این کار رو کردی؟- 
دونست من چون من تو دانشگاه واسه خودم یه شخصیت دیگه داشتم، اون نمی- 

 .کیم
 .ولی اون هنوز تو رو دوست داره- 
 ... .من چند ساله که ندیدمش، مطمئنم االن اون یکی دیگه- 

 :وسط حرفش پریدم و گفتم
جوریی هم که هستی کرده و من مطمئنم تو رو ایناون به عشقش خیانت ن- 

 !.دوست دار

 .بعد از کلی حرف زدن، ملینا راضی شد تا صادق رو ببینه 
 .وقتی به صادق زنگ زدم به ثانیه نکشید که وارد کافه شد

به . صادق سریع کنارش رفت و دستش رو گرفت .ملینا با دیدنش اشک ریخت
 .بلند شدم و راهی خونه شدمکه راحت باشن، از جام خاطر این

زد و مامان قند تو دلش آب وقتی رسیدم سروش داشت با مامان و بابا حرف می
 .شده بود

 .بابا تو فکر بود و اصال متوجه حضور من نشد
 :حریر
 .رفتم که سیاوش وارد خونه شدها پایین میاز پله

 :بلند داد زدم
 !سیاوش- 
 چته؟- 
 !خیلی گلی- 

 .پیش مامان رفتم
 خب حاال این خانوم که دل تو رو برده کیه؟ -بابا
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 :سروش پوفی کشید و گفت
 گم؟بابا چهار ساعت چی می- 
خونواده هم  .یه دختر تحصیل کرده و مهربون .آیدا جون دوست منه !بابا جون- 

 .داره، هم مادر داره و هم پدر
مثل آدم  .رهخو کس به دردم نمیگه جز آیدا هیچاین سروش هی می !آفرین -بابا

 .شناسم، با هم همکالسی بودیممن آقای مرادی رو هم می. زنهکه حرف نمی
 چه خبره؟ -سیاوش
 .قراره بریم خواستگاری -سروش

 :سیاوش اخمی کرد و گفت
 .خوامهم زن می من- 
 .ستبرای تو آماده! عجب -بابا

 :سیاوش تند تند گفت
 .من رفتم !غلط کردم- 

همکارش رو برای سیاوش پسندیده بود و سیاوش اصال از  بابا دختر. همه خندیدند
 .اون زرافه خوشش نمیومد

سروش استرس .  ها شدیمی آیدا اینفردا شب هم اومد رسید و ما راهی خونه
 :گفتداشت و هی می

 !حریر- 
 ها؟- 
 یعنی خوبم؟ مطمئنی خوشگل شدم؟- 
 !عالی هستی این برای بار صدم؛! وای- 

حمیرا . آمد گویی کردندبابا و مامان آیدا دم در اومدن و خوش. دبابا زنگ در رو ز 
همگی وارد . در آغوش کشید و بوسیدش ،ای کردخانوم با دیدن سروش خنده
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آیدا با چایی وارد سالن  .کمی گذشت که بابای آیدا، آیدا رو صدا زد. سالن شدیم
 .سیاوش و سروش شد؛ اول به پدرها تعارف کرد و بعد به مادرها و در آخر من و

ی بیچاره خجالت میبه روی سروش نشست و سرش رو پایین انداخت، دختره رو
 .کشید

 .ی گوجه شده بودکمی گذشت، واقعا دیگه گوجه
 :روبه آیدا گفتم

 شه بریم توی آشپزخونه من یه لیوان آب بخورم؟آیدا جون می- 
 :هم از خدا خواسته زود از جاش بلند شد و گفت اون

 .بیا بریم! که نهچرا - 
 :با هم وارد آشپزخونه شدیم که یهو بغلم کرد و گفت

 .کنمات میخواهر شوهر بازی در بیاری بیچاره -
 :از هم جدا شدیم و گفتم

 .نگفته بودی خجالتی هستی- 
 .خواست حرفی بزنه که بابا آیدا رو صدا زد

 .بیاین !حریر جان !عروس خانوم- 
 .و بعد باهم بیرون رفتیمای کرد آیدا از ته دل خنده

 .کم حرف بزنید رو راهنمایی کن، یه آقای ساحلی !دخترم -بابای آیدا
 :آیدا به سمت اتاقی رفت ولی سروش گفت

 .شه بریم توی حیاطاگه می- 
 .ترها کرد که مامانش سری به معنی برو تکون دادآیدا نگاهی به بزرگ

 .البته... ال -آیدا
 .ای طول کشید که هر دو برگشتن و نشستنقیقهچند د. سروش و آیدا رفتن

 ست؟دونی بخوای فکر کنی یا جوابت آمادهدخترم الزم می -بابا
 .آیدا رنگ و وارنگ شد ولی مامانش به دادش رسید
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 :حمیرا خانوم گفت
 .فکر کنم الزم باشه فکر کنه- 

 :سروش نگران نگاهی به آیدا و مامانش کرد که حمیرا خانوم با خنده گفت
 کنی؟جوری نگاهم میپسرم چرا این- 

 .همه خندیدن

 :ی نگران سروش رو دید و گفتآیدا هم چهره
 ... .چیزه- 

 .ها به طرف آیدا رفتی نگاههمه دست از خندیدن کشیدن و همه
 .من قبال با آقا سروش آشنا شدم، جوابم هم معلومه -آیدا

 خب دخترم جوابت چیه؟ -مامان
 :و نگاهش رو توی نگاه نگران سروش قفل کرد و گفتآیدا نفس عمیقی کشید 

 .جوابم مثبته- 
 !پس عروس خودمی؟ -بابا

ی ها رو بدیم و همون روز صیغهقرار شد جمعه حلقه .نیم ساعت دیگه هم موندیم
 .محرمیت بینشون بخونن

 .ام بیدار شدمصبح با صدای زنگ گوشی
 !بله- 
 ملینام، خوبی؟- 
 چته؟ .مرسی- 
 .صادق برگشته... صا- 

 :بلند داد زدم
 چی؟- 
. مونمگفت تا آخرش باهات می .ی همه رو گفتمهمه چیز رو براش گفتم، همه- 
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 .قراره امروز عصر بیاد با مامان و بابا صحبت کنه
 !خاک تو سرت- 
 چرا؟- 
 .خوامشیرینی می- 
 .واقعا داداشت خیلی مهربونه .چشم- 
 چی؟- 
 .، سیر تا پیاز رو گفتمبهت یه پیام دادم برو بخون- 

 .دهنم باز موند. بدون خداحافظی قطع کردم و پیامش رو خوندم
 سیاوش و این کارها؟

 .یاسین زنگ زد
 .سالم- 
 سالم حریرکم، خوبی؟- 
 .مرسی- 
 کجایی فدات شم؟- 
 خونه تو کجایی؟- 
 حواست کجاست بچه؟ !آخ آخ... من- 
 کجایی؟- 
 .سوپرایز دارم عشقم امروز برات یه .گمنپرس بعدا می- 
 چیه؟- 
 خوشحال نشدی؟- 
 .کنیراستش فهمیدم یه کارهایی داری می- 
 .ظهر ساعت یک و نیم دم در باش .پس من برم تا بیشتر نفهمیدی- 
 .باشه- 
 .خداحافظ !دوست دارم- 



 
 

 

 
 165 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 هشتیاو نودکاربر بهار راجی ــــــ شبی بی ستاره 

 .خداحافظ ،مواظب خودت باش !هم دوست دارم من- 
 

کردم شدم و فکر میعقب و جلو میروی تاب . آماده شدم و منتظر یاسین موندم
یاسین که . رسیدمای نمیو در آخر به هیچ نتیجه باشه تونهمی که سوپرایزش چی

 :زنگ خونه رو به صدا در اورد، مامان توی حیاط اومد و گفت
 .در رو باز کن !حریر- 
 .چشم- 

 :از جام بلند شدم و در رو باز کردم، خواست چیزی بگه که تند تند گفتم
 .مامان آقا یاسینه- 

 :یاسین یواش گفت
 !ها خواستم بغلت کنممی- 

 :یاسین به مامان سالم کرد و گفت. ای کردم و هیچی نگفتمخنده
 خاله سیاوش هست؟- 
 .نه پسرم، رفته شرکت- 
 باشه خاله، کاری نداری؟- 
 .خب بیا تو پسرم- 
 .نه مرسی فدات شم، برم دیگه- 
 .به سالمت- 

 :رفت با صدای بلندی داد زدماز در که بیرون 
 .هم رفتم مامان من- 

 .در خونه رو بستم و سوار ماشین شدم. ای گفت و رفتمامان باشه
 .سالم حریرکم- 
 چطوری؟ .سالم- 
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 ... .خوبم فقط- 
 .ماشین رو روشن کرد و راه افتاد .ادامه نداد

 فقط چی؟- 
 !همین ...فقط کمی استرس دارم- 
 استرس چی؟- 
 .فهمیمی- 

 .بود ما بین سکوت تا رسیدن به کلبه تنها

 .خب رسیدیم حریر خانوم- 
 کلبه خیلی باحال شده بود؛ .پیاده شدیم و هر دو وارد کلبه شدیم

های رز قرمز روی زمین پر از بادکنک بود، به دیوار چلچله زده بود و روی میز گل
 .پر پر شده ریخته بود

 :با لبخند گفتم
 ارها رو کردی؟به چه مناسبی این ک- 
 ...ی آنچنانی ندارم که خیلی رمانتیکش کنم ولیدونم سلیقهمی- 

 .جوری درستش کردمهمین
 .خیلی خوشگل شده- 

 :چرخید که گفتمدور خودش می
 چی شده؟- 
من واقعا خیلی استرس دارم، انگار االنه که باید بشینم کنکور بدم و ... چیز- 

 .هیچی نخوندم
 .هیچ تمرینی نکردم

 خب برای چی؟- 
 :دستی توی موهاش کشید و گفت
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 .گردماالن بر می- 
 .و از کلبه بیرون رفت

 .ی روی میز خیره شدمهای پر پر شدهروی صندلی چوبی نشستم و به گل
چی؟ خوابم مگه نه؟ نه بابا ... ها رو کنار زدم وگل. چیزی نظرم رو جلب کرد

 .بیدارم
با ذوق برش داشتم که دیدم کاغذی . بودیه انگشتر که توش اسمم تراشیده شده 

 .کاغذ رو باز کردم .بهش آویزونه
 کنی؟با من ازدواج می- 

نذاشتم کاری . از سر خوشحالی جیغی کشیدم که یاسین ترسید و داخل کلبه شد
 .دستم رو دور گردنش حلقه کردم و مجبورش کردم خم بشه. بکنه یا حرفی بزنه

 !خیلی خوبی... وای یاسین- 
 :تش رو دور کمرم حلقه کرد و گفتدس

 .من هنوز نفهمیدم چی شده- 
 .سرم رو عقب کشیدم و نگاهش کردم

 .کنممعلومه که باهات ازدواج می- 
 .تر بغلش کردمکرد ولی اهمیت ندادم و محکمبا تعجب نگاهم می

 .یهو احساس کردم پاهام با زمین فاصله گرفت
 !حریر خودمی- 

 

 :یک سال بعد
روزی که . باز کردم که دوباره خاطرات یک سال پیشم رو مرور کنمدفترم رو 

من حریر جون رو عروس خودم می« یاسین اومد خواستگاری من و مامانش گفت
 .»دونم
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عقد و عروسیمون . اش واقعا از من خوششون میادهجا بود که فهمیدم خانواداون
ش و آیدا رو سه چهار روز بعدش هم عروسی سرو . رو توی یک روز گرفتیم

 .گرفتیم
ها ی اولش سروش اینکنیم که طبقهاالن توی یه آپارتمان دو طبقه زندگی می

دو، سه شب پیش هم مراسم عقد صادق و ملینا  .ی دومش هم ماهستن و طبقه
 ...هم رسیدن و اما ها هم بهبود، اون

 ...داداش خل و چل من؛ سیاوشم
 ...الله رو می خواست اما

 .چند ماه پیش تصادف کرد و مُرد !اون باال اما الله رفت
قدری نبوده که حاال از نبود الله ناراحت بشه کنه که عشقش اونسیاوش ادعا می

 .خواست ولی دوستش داشت و اون رو می... ولی
 !...هی

 .از جام بلند شدم تا شام درست کنم که آیدا زنگ زد
 الو؟- 

 .سالم عمه خانوم -آیدا
 !جانم؟- 
 !یروای حر- 
 چی شده؟- 
 .امحریر حامله- 
 چی؟- 
 خوشحال نشدی؟- 
 گی؟ولی چرا یهویی می! یعنی آره ...نه- 
بعد از کلی این ور و اون ور رفتن و  .رفتیم بیمارستان ،صبحی حالم بد ش- 

 هاآزمایش و این
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 .امدکتر گفت حامله
 شم؟یعنی دارم عمه می- 
 .آره خنگه- 

 :با ذوق گفتم
 ر؟دختره یا پس- 

 .صدایی نیومد
 چی شد؟ -من
 .اش سه هفتمهمن همه !یعنی واقعا خاک تو سرت- 
 !گی هاآخ راست می- 
 .من برم بای- 
 .بای- 
 

به مامان زنگ زدم و خبر رو بهش دادم، به پنج دقیقه نکشید که زنگ زد و واسه 
خوشحال شدم و به یاسین زنگ زدم که گفت ده دقیقه خونه. شام دعوتمون کرد

وقتی داخل . های یاسین رو آماده کردمهای خوشگل پوشیدم و لباسلباس .ست
اما انگار خبر داشت و تنها عکس  ،شمخونه شد، با ذوق گفتم که دارم عمه می

 :العملش این بود؛ لپم رو گرفت و کشید و گفت
 !ی زشتعمه- 
 !ننته- 

توی راه همه .دیمی مامان شهم راهی خونه بعد با .ای کرد و یه دوش گرفتخنده
 !ننته گفتممی من و زشت یعمه گفتمی اش بهم

 :هم با حرص گفتم من. مامان با دیدن یاسین از جاش بلند شد و بغلش کرد
 کنی؟من که اومدم بغلم نکردی، حاال که دامادت اومد این کارها رو می- 
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 :و در آخر یاسین من رو محکم در آغوش کشید و گفت
 !حریر حسود- 

هنوز . توپیدم که زشته و ولم کنه و اون بدون هیچ حرفی ولم کرد و نشستبهش 
به خاطر این. وایستاده بودم که یاسین دستم رو گرفت و گفت که کنارش بشینم
 :که زشت در نیاد و ناراحتش نکنم، کنارش نشستم و یواش گفتم

 به نظرت آیدا و سروش چه حسی دارن؟- 

 :تر از خودم گفتیواشبه جا کرد و  کمی خودش رو جا
 .کنیمحسی که ایشاالله من و تو هم تجربش می- 

مامان زود آیدا و . های باز وارد شدندای رفتم که آیدا و سروش با نیشچشم غره
 .سروش رو بغل کرد

 .مامانت تو رو بغل نکرد !حریر بسوز -یاسین
 :اش رفتم که تند گفتدوباره چشم غره

 !شیام کن، خفه میچهار تا لقمه شهلطفا، خواهشا اگه می- 
 .بی مزه- 
 .لطف داری عشقم- 

 :رو به مامان گفتم
 مامان سیاوش کجاست؟- 
 .هاش رفتن کورسبا دو تا از دوست- 

*** 
 .بلند شو برو در رو باز کن، هر کی بود این در رو کند -یاسین

 .من خوابم میاد، تو برو- 
 :د و گفتیهو یاسین لگدی ز . دوباره به خواب رفتم

 .بلند شو در رو باز کن- 
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 چرا می زنی؟ !بی ادب- 
 .برو در رو باز کن .دلم خواسته- 

 .بلند شدم و در رو باز کردم؛ سیاوش بود
 کنین؟چرا در رو باز نمی- 
 .ی نصفه شبهنگاه ساعت کردی؟ ساعت سه- 
 .کورس بودم نتونستم برم خونه !ای بابا- 
 .بیا تو- 

 :با فریاد گفت .و داخل اتاق من و یاسین شد هاش رو در اوردکفش
 !پاندا- 

 :ها روی تخت نشست و گفتیاسین ترسید و مثل این برق گرفته
 !ها خوابم !بی ادب- 
 .که کور نبودم- 

 .در کوچیکی زدم و وارد اتاق شدم. سیاوش توی اتاق مهمان رفت و در رو بست
 .برو بخواب -سیاوش

 کم حرف بزنیم؟ یه- 
 نمیاد؟خوابت - 
 .نه- 
 خب؟- 
 خوبی؟- 
تونم خودم رو گول بزنم کنم خوب باشم ولی اصال خوب نیستم، نمی سعی می- 
 .من هر کی رو دوست داشتم از دستش دادم! که
 .هم از الله این

ات کنی تا حداقل اون به نظر من بهتره یکی رو وارد زندگی. باهاش کنار بیا خب- 
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 .حرف بزنیو بتونی باهاش  بتونه درکت کنه
 شه من باهاش درمورد الله حرف بزنم؟به نظرت کی حاضر می- 
هر راهی بری باهات میاد، هر کار  (دختر همکار بابا )اگه توجه کرده باشی دنیا- 

 ... .بکنی
 :وسط حرفم پرید و گفت

 .شه با کسی مثل من ازدواج کنهاون اصال حاضر نمی- 
 .کی گفته؟ اگه تو بخوای اون هست- 
 .ها کنار بیامخوام که کمکم کنه با این اتفاقن فقط یکی رو میم- 

کنه تو فراموش دم دنیا راضی بشه کنارت باشه، بهت کمک میمن بهت قول می- 
 .کنی

 .تونم زندگی اون رو خراب کنمنمی- 
 .هم مثل بقیه اگه خودش خواست باهاش ازدواج کن وگرنه اون- 

و تنهاش گذاشتم تا با خودش کنار بیاد و یه شب بخیری گفتم . توی فکر فرو رفت
 .تصمیم درست بگیره

 .های صبح به خواب رفتمهام نیومد و دم دمتا صبح خواب به چشم

 .زدظهر با صدای سیاوش بیدار شدم که داشت با تلفن حرف می
 .واقعا هنگ کردم -سیاوش

... - 
 .گههم درست می اون ،دونم چی بهش بگمنمی- 

... - 
 .یچ حسی ندارمنه ه- 

... - 
 .حتی خواهرانه- 
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... - 
 .آره، باید بیخیال شم- 

... - 
 .خداحافظ ...باشه باشه- 

 :از اتاق بیرون رفتم و گفتم. دیگه هیچ صدایی نیومد
 با کی حرف می زدی؟- 
 .سالم   ا- 
 .نپیچون- 
 ی چپ پاشدی؟از دنده- 
 .آره- 
 .خدا رحم کنه- 
 با کی بودی؟- 
 .با صادق- 
 گفتین؟چی می- 
 !وا- 
 .وا نداره، یه چیزهایی شنیدم- 

 :ناراحت شد و گفت
صادق گفت دنبالش  .من هیچ حسی به دنیا ندارم آبجی، حتی یه حس خواهرانه- 
 .گهبه نظرم راست می ،نرم

 الهی قربونت برم، ناراحت نباش- 
 !گم مسخره بازی در نیاری هاآجی یه چیز می- 
 .باش- 
 (آبجی یاسین یا بهتره بگم خواهر شوهر من )بین دنیا و یاسمنصادق گفت از - 

 .هم گفتم یاسمن کنم، منکدوم رو انتخاب می
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 »چرا یاسمن رو انتخاب کردی؟ : «اون گفت
 .»چون حداقل به یاسمن یه حس خواهرانه دارم:«گفتم

به نظرت . خوام دنبال کسی هم برم، برم دنبال یاسمن نه دنیاگفتش که اگه می
 تونه کمکم کنه؟سمن مییا
 .شهزنم ببینم چی میمن باهاش حرف می- 
 .شهاگه قبول کنه خیلی خوب می .مرسی- 
 ...ات نشههمین حاال این حس خواهرانه- 

 :وسط حرفم پرید و گفت
رم کوه، معلوم نیست کی برگردم ولی هر وقت برگشتم هام میدارم با دوست- 

 .جامیام این
 .باشه به سالمت- 
 .به یاسمن زنگ زدم. رفت و
 .سالم زن داداش حریر- 
 چطوری؟ ،سالم یاسمن خانوم- 
 ام عشقم، کجایی؟ داداش کجاست؟عالی- 
 .هم سر کاره ام، داداشتخونه- 
 .به سالمتی- 
 ی ما؟یاسمن میای خونه- 
 .شماز دست غر غرهای مامان هم راحت می. آره حتما- 
 چرا؟- 
 .داری هنوز این طوری نشده، هنوز اون طوری نشدهگه بیست و یک سال می- 

 .گه مثال هم سال حریر هستی و هنوز مجردی و افتادی به جون منهم می بعد
 :بلند خندیدم که گفت

 االن بیام؟- 
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 .خوریمناهار هم با هم می .بیا- 
 .باشه، خداحافظ- 
 .خداحافظ- 

هم  من. حتی حرف بزنهتونست ی ما رسید، از گرسنگی نمیوقتی یاسمن به خونه
بعد از خوردن غذا و  .هاکمی پز دادم که ناهار رو سیاوش درست کرده و این

 .ها، نشستیم پای تلویزیون تا فیلم نگاه کنیمشستن ظرف
 .یاسمن یه سوال- 
 !جانم- 
 قصد ازدواج داری؟- 
 پرسی؟برا چی می- 
 داری یا نداری؟- 
 .آره... خب- 
باشه؟ مثال عاشق شده باشه یا نه؟ یا مثال تو عشق  برات مهمه چه جور آدمی -

 دومش باشی؟
 .که االن دوستم داشته باشه مهم اینه ،خب نه- 
 ها رو فراموش کنه؟تونی کاری بکنی اونمثال می- 
مثال اگه یکی دیگه رو دوست داشته ولی بهش نرسیده . هم بخواد باید خود طرف- 

ها رو فراموش کنه و و از ته دل بخواد که اون و حاال حسی به من پیدا کرده و واقعا
تونم کمکش کنم که در کنار هم یه هم دوستش داشته باشم، آره می اینکه من

 .زندگی درست و حسابی داشته باشیم
 پرسی؟حاال چرا می

خواد فراموش کنه و ببین یکی هست همینی که تو گفتی براش اتفاق افتاده و می- 
 .هم افتاده رو تو ولش نکنه، حاال نظرشیکی رو داشته باشه که 
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 کی هست؟- 
 !تفاوتی هاخیلی بی- 
 حاال کی هست؟. شناسممن که طرف رو نمی- 
 ...خب... چیز- 
 !خب و چیز داره؟ بگو دیگه کشتیم- 
 گمنه، حاال صبر کن بهت می- 
 .باشه- 
 عاشق شدی؟- 
 .ولی بهش نرسیدم آره -
 !چه بد- 
 .هم مثل من به عشقش نرسید اون... ره ولی خبهم االن عشقی ندا اون- 
 دونه دوستش داری؟می- 
 .نه- 
 دونی دوست داره یا نه؟می- 
 .نه- 

 :کمی تو فکر فرو رفت و گفت
های شب تا صبح من شاید خدا گریه .رسیدنعشقش فوت کرد وگرنه به هم می- 

بیارم پیش  رو دید که به خاطر رسیدن بهش ریختم و گفت بذار حداقل دختره رو
 .خودم تا حداقل یاسمن کمتر غذاب بکشه

 اون کیه؟- 
 .گمهم می اگه تو گفتی من- 
 .دم بهت بگماول تو بگو، من قول می- 
 !مون خراب شه هاخوام رابطهنمی... خب- 
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 !این که اصال و عمرا  - 
 :زد گفتای که توش افسوس جار میای کرد و با خندهخنده

 !ساحلی، داداش جنابعالی اسمش سیاوشه، سیاوش- 
 شه؟مگه می. هام چهار تا شدچشم

 چت شد؟ تعجب کردی؟- 
 .آره... خب... خب ...چیزه- 
مون خوام رابطهببین این چیزهایی که گفتم هیچ ربطی به من و تو نداره، من نمی- 

 .خراب شه حریر
 :فهمیدیم، تند گفتمگفت من نمیهر چی می. فهمیدمانگار هیچی نمی

خواد عشق اولش رو فراموش کنه و حاال زوم کرده سیاوش همونیه که گفتم می- 
 .رو تو

 .حاال اون بود که تعجب کرده بود
از جام بلند  .هر دو حالمون جا اومد. کردیم تا اینکه کسی در زدهر دو نگاه هم می

 ...شدم و در رو باز کردم و
 ...تو اینجا ...تو- 

 .و ببرمام ر چته؟ اومدم گوشی -سیاوش
 .یاسمن با شنیدن صدای سیاوش هین بلندی گفت

ها وایستاده سیاوش متعجب وارد خونه شد و با دیدن یاسمن که مثل برق گرفته
 .ای کردبود، خنده

 !یعنی ببخشید .سالم... چیز -یاسمن
 چتونه شماها؟ -سیاوش

 .ات رو بردار رو برو سیاوشگوشی- 
 .به من نیومدهاش گه، یعنی فضولیراست می -یاسمن

 :اش گفتسیاوش بلند بلند خندید و بعد از برداشتن گوشی
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 .جابعد که برگشتم میام این- 
 .باشه- 

 :یاسمن خودش رو روی مبل پرت کرد و گفت. و رفت
 تر از ما هم مگه هست؟ضایع- 
 .به خدا نیست- 
 ولی حریر جون داداش یاسین، راستش رو گفتی؟- 
 .به خدا خودش گفت- 
 .من غش نکنم خوبه! یوا- 

بعد از خوردن شام . اش بودتا شب منتظر یاسین موندیم، وقتی اومد خیلی خسته
 .جا بمونهیه راست رفت بخوابه و خیلی تاکید کرد که یاسمن این

 .یاسمن هم شب بخیری گفت و رفت توی اتاق مهمان تا بخوابه
افتاد؛ ساعت یک ام رفتم که چشمم به ساعت گوشیام ور میداشتم با گوشی
 .بلند شدم برم بخوابم که کسی در رو کوبید. نصف شب بود

 .اومدم اومدم- 
 .در رو باز کردم و سیاوش رو دیدم

 .و علیکم -سیاوش
 !علیک سالم، چه زود اومدی- 
 ناراحتی برگردم؟- 
 .همه خوابن !یواش- 
 همه کین؟- 
 ...یاسین و یا- 

 !جاستوای خدا، یاسمن هم این
 ؟یا چی- 
 .یاسمن- 
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 :بلند گفت
 چی؟- 

 .دستش رو گرفتم و روی مبل نشوندمش
 .العملی از خودت نشون ندیگم ولی قول بده عکسداداش یه چیزی می- 
 .اوک- 

 .ماجرای ظهر رو کامل کامل براش تعریف کردم
 :وقتی تموم شد گفت. کردهر لحظه بیشتر تعجب می

 من خوابم یا بیدارم؟- 
 .دونممیچه- 
 !حریر- 
 !ها؟- 
 یعنی خواب نیستم؟ یعنی واقعا یکی هست که زنده باشه و من رو بخواد؟- 

 .ها رو خوردههام پر از اشک شد؛ به خاطر اینکه جوونه و این شکستچشم
 .آره داداشی، یاسمن هست قربوت برم- 

 :بلند گفت
 .من بیدارم- 

 :ما تند تند گفتکه به ثانیه نکشید یاسمن از اتاق پرید بیرون و با دیدن 
 .شب بخیر! ببخشید... ببخ- 

 !یاسمن خانوم -سیاوش
 .ی قرص خوردن تنهاشون گذاشتماز جام بلند شدم و به بهونه

 .صبح سیاوش باال سرم شروع کرد به ور ور کردن
 .حریر پاشو -سیاوش

 .حریر جون سیاوش پاشو، پاشو پاشو، پاشو پاشو
 .گفتاین پاشوهاش رو روی ریتم می
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 :هام رو باز کردم و گفتمچشم
 چته؟- 
شه وقتی کنارش هم حرف زدیم حریر، باورت نمی دیشب تا ساعت چهار صبح با- 

قدر شوخی کرد که حرف رو بپیچونه، یادم این. کردمبودم اصال به هیچی فکر نمی
اش من حرف زدم حاال شما همه خواستم بهش بگم بعدش گفترفت چی می

بودم چی بگم گفتم که من چند وقتیه که بهتون عالقه پیدا هم گیر کرده  من .بگین
هم خجالت  من ،خوامشها بعد گفت جنابعالی براش گفتی برا چی میکردم و این

 ...کشیدم ولی اون روم رو باز کرد و هی شوخی کرد
 تموم شد؟! ...عجب- 
 .آره- 
 .برو بیرون خوابم میاد- 
 .خوامرو میپاشو برو با مامان حرف بزن، من این - 
 .برو بیرون- 
 .من ول کنش نیستم- 

 :از روی حرص بلند شدم و گفتم
 !باشه، مگس سمج- 

خواد، مامان زنگ زد و برای مامان و بابا توضیح دادم که سیاوش یاسمن رو می
گه سیاوش اگه تنها اش میبرای امشب مراسم خواستگاری جور کرد، چون همه

 .شهبمونه افسرده می
 .با یاسین بیرون رفتیم تا لباس بخریم .گهمیهم ن دروغ

خریدهامون رو که کردیم برگشتیم خونه و کمی استراحت کردیم، قرار شد من و 
یاسین رفت تا یه . غذا درست کردم و باهم خوردیم. ها بریمیاسین با مامان این
وقتی بیرون اومد من رفتم داخل حموم و . ها رو شستمهم ظرف دوش بگیره، من
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هام رو پوشیدم و موهام رو لباس. دوش آب سرد گرفتم و از حموم بیرون اومدم یه
یاسین داشت . یه آرایش خیلی کم هم کردم و توی سالن رفتم. دم اسبی بستم
 .گشتدنبال چیزی می

 خوای؟یاسین چیزی می- 
 این مگس کش کجاست؟- 
 خوای چیکار؟می- 

 :برگشت سمتم و گفت
 !خوام بزنمتکه اومدیم یه لحظه هم باهام حرف نزدی، میاز اون موقع تا حاال - 
 این چه حرفیه؟! خاک عالم- 
 .زود، تند، سریع از تو دلم در بیار- 
 !ولم کن حال داری ها- 

خواست . پشتش رو بهم کرد و لیوان آبی برای خودش ریخت. دیدم ناراحت شد
 :لیوان آب رو سر بکشه که از دستش کشیدم و گفتم

 شدی؟ناراحت - 
 تو چی فکر می کنی؟- 
 .من منظوری نداشتم- 
 .آبم رو بده- 

 .لیوان رو بهش دادم که یه نفس سر کشید
 :رو به روم ایستاد و گفت. خواست از کنارم رد بشه که بازوش رو گرفتم

 .حریر واقعا از تو انتظار نداشتم، یکم محکم تر باش- 
 :اش گذاشتم و گفتمای روی گونهی پاهام وایستادم و بوسهروی پنجه

 آشتی؟- 
 .نه- 
 چه کنم پس؟- 
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 .ی کنیتوجهخوام بهم بیدیگه نمی- 
 .دم بار آخرم باشهقول می- 

 :ها بغلم کرد و گفتمثل این بچه
 !حریر کوچولوی خودمی- 
 .بذارم زمین- 
 .چشم- 

 :ایش رفتم که سروش داد زدچشم غره. رو هوا ولم کرد
 شریفتون رو بیارید؟خواین تلیلی و مجنون می- 

 :یاسین هم داد زد
 .حاال میام- 

*** 
 

 .خیلی خوش گذشت. ام بوداون شب، بهترین شب زندگی
سیاوش هم همه رو غافلگیر کرد و همون شب که رفتیم خواستگاری، انگشتری از 

سه هفته بعدش مراسم عقد و عروسی رو . تو جیبش در آورد و به یاسمن داد
. بعدش من و سیاوش و یاسمن و یاسین، راهی مشهد شدیمچند روز . باهم گرفتن

همه چیز عالی عالی پیش می. ای موندیم و بعد برگشتیم تهرانجا دو هفتهاون
. چشیدیمی زندگی رو توی این روزها میهمگی مزه .رفت، هر روز بهتر از دیروز

اش باران عمه! هم بارانه ی سروش هم به دنیا اومد، اسمشچند شب پیش بچه
آیدا هم ، تا رو کپی کردن مثل سروشه، یعنی انگار دستگاه کپی گذاشتن این دو

 .خورهحرص می
 .یاسین اومد خونه و سالم کرد

 سالم چطوری؟- 
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 .خوبم مامان کوچولو- 
 - ِ  باز تو گفتی مامان کوچولو؟! ا
 .اوهوم- 

ماهشه و  گم، پسرم ششامروز که دارم خاطراتم رو براتون می. وارد آشپزخونه شد
تر به نظر میاد، به شکمم خیلی بزرگ شده و قدم کوتاه. سه ماه دیگه به دنیا میاد

 !گه مامان کوچولواش مییاسین همه خاطر همین
 :یاسین کنارم نشست و گفت

 غذا خوردی؟- 
 .نه صبر کردم تا تو بیای- 
م تو چطوری پسر بابا تو شک .گم تو غذا بخورمگه من نمی... الله و اکبر... شما- 

 بگه گرسنشه؟
 مامانش چی؟- 
 .خواسته غذا بخورهمامانش به من ربطی نداره، می- 

 :و بعد دستم رو گرفت و گفت
 .پاشو برو غذا بخور- 
 .خوریمتو هم بیا با هم می- 
 .چشم- 

بعد از اینکه غذامون . به یه بدبختی از روی مبل بلند شدم و وارد آشپز خونه شدم
 .ن زنگ زدرو خوردیم، ماما

 بله مامان جون؟- 
 سالم دخترم خوبی؟- 
 شما خوبین؟ بابا خوبه؟ ،ممنون مامانی- 
 ما خوبیم، یاسین کجاست؟ اومده خونه؟- 
 .آره، کنارمه- 
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 .ی ما که بعدش بریم عروسی دوستتهم بیاین خونه خب با- 
 .منظورش ملینا بود، امشب عروسیش بود

 .مونیممامان ما خونه می- 
تازه سروش هم زنگ زد گفت آیدا رو هم مرخص کردن، گفتم با آیدا  .شهنمینه - 

شما هم . ها هم زنگ زدم، االن تو راهنبه سیاوش این. جاو بچه و همگی بیان این
 .بیاین دیگه

 .باشه- 
 .خب مواظب خودت باش- 
 .چشم مامانی، خداحافظ- 
 .خداحافظ- 

 :رو به یاسین گفتم
 .جا، از همون طرف هم بریم عروسیریم اونمامان دعوتمون کرد ب- 
 .هات رو بردار بریمپس بیا کمکت کنم لباس- 
 .راستی آیدا هم مرخص شده- 
 .جدی؟ چه خوب- 
رسیدم که بچه رو به دنیا آوردم و هر دو جایی میهم زودی به اون کاش من .آره- 

 .سالمیم
 !عجقم نگران نباش- 

 .های مامان اینو رفتیم خونه هام رو برداشتمبا کمک یاسین لباس
از ماشین پیاده شدم و پیش سیاوش رفتم و سالم و . زمان سیاوش هم ترمز زدهم

 :یاسمن هم کنار ما اومد و سالم کرد و گفت. حال احوال کردیم
 عمه قربونت بشه، آخر اسمش چی شد؟- 
 .برسام- 

 :یاسین داد زد
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 .طاها- 
 :اخم کردم و گفتم

 .گهدروغ می- 
 .دونممی -سمنیا

 .ی باران گوش همه رو کر کردوقتی وارد خونه شدیم صدای گریه
بعد از کلی این ور اون ور کردن باران، خوابید . پیش آیدا رفتم و بهش کمک کردم

 .و آیدا خدا رو صدهزار بار شکر کرد که آرومش کردم
 .شدمبا یاسین وارد اتاقم . های شب بود که هر کس به یه طرف رفتنزدیک

 :ای روی دستم گذاشت و گفتیاسین دستم رو گرفت و بوسه
 .قربونت بشم طاها خوشکل تره- 
 .فقط برسام !اصال- 
 .ذاریم سجاداصال می- 
 !کی گفته؟- 
 .گممن می- 
 .ذاریم آرشام یا آرمیناصال می- 

 :با ذوق گفت
 !آرمین باباش! آرمین- 
 آرمین االن خوبه؟- 
 .آره- 
 خوای من رو راحت کنی؟د میاگه خدا بخوا- 
 .آره- 

هاش رو پوشید که یاسین هم لباس. هام رو عوض کردمخداروشکری گفتم و لباس
 .صدای یاسمن به گوش همه رسید

 !زن داداش! زن داداش- 
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 :بلند گفتم
 بله؟- 
گه دوست گم این پیرهن رو بپوش میمی .کنهتون حرفم رو گوش نمیاین شازده- 

 .ندارم
 .هاستتر از این حرفرو خسته نکن یاسمن جون، داداش من یه دندهخودت - 
 .دمحاال یه دندگی رو نشونش می- 

 :سیاوش داد زد
 خانوم من چی گفت؟- 

 .کسی چیزی نگفت
 :و بعد از دو دقیقه صدای سیاوش اومد که با ترس و لرز گفت

 !ولم کن .پوشمباشه هر چی تو گفتی می .یاسمن غلط کردم ولم کن- 
 .ی همه بلند شدو بعد صدای خنده

 

 ))پایان«

 :نویسنده
. سالم و عرض ادب خدمت تمامی شما که وقت گذاشتید و رمان رو خوندید

 !امیدوارم از این رمانم خوشتون اومده باشه
من توی سایت نودهشتیا ! ساله که عاشق نوشتنه ۴۱دختری . من بهار هستم

 .ی سایت بهم کمک کردند، ممنونمکنم و از تمامی کسانی که توفعالیت می
تونم بگم من به شخصه نمییعنی می! های سایت خیلی خوبن و درجه یکبچه

 ...تونم بهتر از اونا هیج جا پیدا کنم
 ...خیلی دوسشون دارم

 .خیلی زیاد و باید بگم اگه اونا نبودن منم نبودم
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هام رید اون رمانکنید اگه بمن چند تا رمان دیگه هم نوشتم، خیلی خوشحالم می
 .رو هم بخونید

 .هاش هنوز ویراستاری هم نشده و توی سایت هستشبعضی
 .کنید این رمانم هم بخونیدهست که خوشحالم می »پریشان«هام یکی از رمان

 ...خیلی خیلی زیاد! خیلی دوستون دارم
 ! هستین ♡همتون اینجا 
 :فداتون بشم

 راجی_بهار#
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