
 به نام خدا

ملودی عشق

yalda_p:نویسنده

ژانر:طنز_عاشقانه

خالصه:داستان راجب دختریه که آزاد بزرگ شده و شیطنت هاش باعث شده عده ی 

زیادی بهش عالقه داشته باشند اما هیچکدوم نظرش رو جلب نمیکنه و در آخر باالخره 

عاشق میشه عاشق کسی که صد برابر لجباز تر از خودشه.

در طرف دیگه پسری که عاشق شیطنت های دختر قصمون شده اما اونقدر مغروره که 

میخواد بدون گفتن حسش ساحل رو راضی کنه تا ازدواج کنند ولی میدونه ساحل 

اونقدر لجبازهست که بدون شنیدن کلمه ی دوستت دارم بله رو نمیگه. 

سخنی از نویسنده: 

سالم دوستان رمان ملودی عشق یک رمان فوق العاده فانتزی هستش. یعنی اتفاقاهایی 

که افتاد هیچ کدوم واقعی نیست و فقط این رمان رو محض خندوندن شما نوشتم تا 

بلکه بتونم یه کم از درگیری های زندگی دورتون کنم و خنده به لبتون بیارم. امیدوارم 

تا آخرش همراهیمون کنید. 

با تشکر 

پامو روی گاز فشار دادم نگاهی به ساعت مچیم انداختم 9:50دقیقه بود اگه پرواز هم 

میکردم نمیرسیدم.اوف آرسین بیچارم میکنه این بار.گوشیمو در آوردم و زنگ زدم 

بهش.

دو سه بوق که خورد جواب داد

_ساحل اگه فکر کردی سواالرو میدم سخت در اشتباهی.

شوکه زمزمه کردم

_سواال؟مگه امروز امتحان داریم؟

داشتم دنبال راهی میگشتم که آرسینو رام کنم که خودش گفت



_دنبال نقشه هم نباش که اگه خودتو بکشی هم سواالرو نمیدم حتی نیم نمره هم بهت 

اضافه نمیکنم فهمیدی؟

همونطور که دنبال راه حل بودم به اطرافم نگاه کردم گفتم 

_سالم خوبی؟

صدای خنده ی آرسینو شنیدم

_الحق که خود ساحلی کارت که گیر باشه میشم خوبه مگه نه؟

در یه تصمیم آنی با صدای مظلومی گفتم

_نه آرسین زنگ نزدم سواالرو بگیرم خواستم بگم که من دیشب حالم یکم بد شد و 

امروز نتونستم زیاد سرحال باشم نمیخواستم بیام ولی چون گفتی دفعه ی بعد که دیر 

بیای و غیبت کنی اخراجی گفتم بیام نمیخوام از این دانشگاه هم اخراج بشم.کال 

خواستم بگم که اگه یه وقت سر راه تصادف کردم و مردم بدونی که تا آخرین لحظه 

همه ی فکر و ذهنم درس و دانشگاه بود همین(آره جون عمت) 

بدون اینکه اجازه بدم حرفی بزنه قطع کردم.زیر لب زمزمه کردم

_اگر همین االن دوباره زنگ نزنی و حالمو نپرسی ساحل نیستم.

با شنیدن صدای گوشیم لبخندی نشست رو لبم سرفه ای کردم و سعی کردم صدام 

بیحالتر به نظر بیاد

_بله؟

صدای آرسینو شنیدم

_ساحل اتفاقی افتاده؟

چند تا سرفه ی مصنوعی کردو گفتم

_آرسین من شاید نرسیده به دانشگاه حالم بد بشه و تصادف کنم پس ازت یه چیز 

میخوام این که هوای خانوادمو داشته باشی و اجازه ندی هیچکس تا یک سال لباس 

سیاهشو دربیاره.به پدرمم بگو مدیونی اگه یه مراسم درست و حسابی نگیری.به صدف 

و سرن و سودا بگو حق ندارن تا وقتی که من به آرامش نرسیدم دست به گوشی بزنن 

وگرنه میام خوابشون و نفرینشون میکنم همینطور به دایی بگو....



پرید وسط حرفم

_ساحل این چرت و پرتا چیه؟!دیوونه شدی؟

با صدای ضعیفی گفتم

_آرسین تو نمیفهمی حالم خیلی بده...

ادامه ی حرفم با دیدن ماشینی که داشت میپیچید قطع شد و فرمونو چرخوندم.اوه به 

خیر گذشت .بدون توجه به آرسینی که داشت اون ور خط خودش رو میکشت شیشه 

رو پایین دادم و داد زدم 

_مرتیکه ی روانی اینجا خیابونه و اونیکه نشستی توش ماشینه گاری که نیست تو اصال 

میدونی فرق فرمون و بشقاب گرد چیه؟اسکول تو حتی نمیتونی فرق بین سوئیچ و 

فندکو تشخیص بدی اومدی پشت فرمون نشستی خاک تو سر بدبختت کنن.

بعد از این حرفم شیشه رو دادم باال و گوشی رو گذاشتم دم گوشم

_جانم؟

آرسین متعجب گفت

_نه میبینم حالت خیلی بده اصال صدات در نمیاد خیلی مریضی انگار.

خواستم جوابشو بدم که دیدم طرف داره چراغ میزنه و اشاره میکنه که پیاده شم.با 

عجله گفتم

_آرسین من زنگ میزنم بهت داره چراغ میزنه بزنم کنار یه بزن بزن حسابی تو راه داریم 

خداحافظ فعال.

آرسین داد زد

_ساحل پیاده نشیا.ببین ساحل قسم میخورم اگر ماشینو نگه داری خودم آتیشت 

بزنم.همین االن بیا دانشگاه.

یهو یه فکری اومد تو ذهنم.با نیش شل شده گفتم

_بیام دانشگاه چیکار؟االن تو میری کالس و منو راه نمیدی.حتی اگه اجازه بدی بیام سر 

کالس سواالرو بلد نیستم پس ترجیح میدم به جای اینکه بیام دانشگاه و مگس بپرونم 



اینجا اون یارو رو با خاک یکسان کنم حله؟

_دختره بیشعور تا چند دقیقه پیش داشتی میمردی چیشد پس؟

با نیش شل شده گفتم

_الن دیگه خوبم.چیکار کنم بزنم کنار یا بیام دانشگاه؟

با حرص گفت 

_ده دقیقه دیرتر میرم درست ده دقیقه ی دیگه میرم سر کالس فهمیدی؟

لب و لوچم آویزون شد

_پس سواال چی؟

چنان دادی زد که گوشی رو از گوشم دور کردم

_ساحل

با عجله گفتم

_باشه همین االن میام آرسین نزنی زیر حرفت ها

_بیا سریعتر.

گوشی رو قطع کرد و با سرعت نور خودم رو رسوندم به دانشگاه.سریع ماشینو پارک 

کردم و دویدم سمت کالس دیدم یه نفر داره میره همون سمت خود آرسین بود داد زدم

_استاد

آرسین متعجب برگشت سمتم و من با سرعت زیاد دویدم و از کنارش رد شدمو خودمو 

انداختم تو کالس.

آرسین بعد من با اخم وارد کالس شد و بعد از صحبت ها اولیه برگه هارو داد.

متفکر به سواال نگاه میکردم.اولین بار بود همچین سواالیی میدیدم.نگاهم کشیده شد 

سمت دخترا.وضع اونا هم بهتر از من نبود.

کتی لب زد



_چیشد؟آرسین سواالرو نداد؟

مثله خودش لب زدم

_نه باو سواال چیه به زور راضیش کردم یکم دیر تر بیاد سر کالس برسم.

شهرزاد لب زد

_از اولشم هیچ آبی از این پسر داییت گرم نمیشد

رزا هم مثله خودمون آروم گفت

_االن چیکار کنیم؟من فقط اسممو روی برگه نوشتم دیگه خالیه کال.

با صدای آرسین خودمو جمع جور کردم 

_خانما چه خبره؟ جلسه دارین؟ 

همینجا استپ میکنیم

خب من ساحل مهرابی 22 ساله هستم.چهار تا خواهر و یه دونه برادر 

دارم.کوچیکترینمون صدف 14 ساله است که یه کمی گنگ میزنه.ِسِرن و سودا 17 ساله 

 دو قلو و معتاد به گوشی هستن.سپهر تنها برادرم 19 سالشه و از اون درس خوناست 

که توی رشته ی پزشکی داره درس میخونه.بزرگشونم منم که توی دانشگاه پدر بزرگم 

دارم گرافیک میخونم.شهرزاد و کتایون و رزا اکیپ منن.توی دانشگاه قبلی باهم آشنا 

شدیم و هر چهار تامون به خاطر نا عدالتی های مدیر دانشگاه(تو که راست میگی)از 

دانشگاه اخراج شدیم و به پیشنهاد پدر بزگ اومدیم اینجا البته کسی به جز اکیپم از 

نسبت منو مدیر دانشگاه خبر نداره.آرسین پسر دایی منه  و از طرف دیگه استاد منم به 

حساب میاد. آرسین توی 20 سالگی رفت خارج و بعد از فارغ التحصیلی دوباره برگشت 

هنوزم یادم نمیره اولین روزی که بعد از برگشتنش دیدم بدون قصد اذیتش کردم البته 

کلی حال کردم اونروز

«_مادر من دارم میام دیگه

_باشه پس زودتر بیا فعال خداحافظ

_خدانگهدار



گوشی رو قطع کردم و پیچیدم توی خیابونی که خونه ی دایی اینا اونجا بود.داشتم به 

سمت خونه میرفتم که یهو نگاهم به سمت پسری کشیده شد که تا کمر توی آشغاال بود 

و انگار داشت دنبال یه چیزی میگشت.ماشینو نگه داشتم و بوق زدم.برگشت سمت 

ماشین شیشه رو پایین دادم و اشاره کردم بیاد سمتم.پسر جذاب و خوشتیپی بود.

اومد سمت ماشین و گفت

_بفرما

همونطور که مشغول گشتن توی کیفم بودم گفتم

_پسر جون جوونی خوش هیکلی به جای اینکه بری توی آشغاالی مردمو بگردی برو کار 

کن و پول در بیار محتاج این و اون نباشی.

توی همین لحظه یه پنجاه تومنی از کیفم در آوردم و گرفتم سمتش

_بیا از همین پنجاه تومنی شروع کن.

شوکه نگاهم کرد

_بیا دیگه دستم خسته شد 

متعجب پول رو گرفت و خواست چیزی بگه که بدون حرفی گاز دادمو رفتم.خندم 

گرفت.طرف خشک سر جاش وایستاده بود خودمم میدونستم یه گیر و گوری داره 

وگرنه بهش نمیومد گدا باشه.ماشینو پارک کردم و پیاده شدم رفتم تو همه بودن با همه 

سالم و احوالپرسی کردم که آیسو گفت

_ساحل تو سر راه آرسینو ندیدی؟

متعجب گفتم

_نه چطور

زن دایی با حرص گفت

_اوف ساحل جون بچم نیومده داره دیوونه میشه از دست این دختره

با خنده گفتم



_زن دایی آیسو همچین کار اشتباهیم نمیکنه ها اون آرسینی که من میشناسم هفت 

خط تر از این حرفاست.حاال چیکار کرده؟

آیسو با نیش باز گفت

_سویئچشو انداختم تو زباله ها

متعجب گفتم

_احیانا آرسین یه تیشرت قرمز و و یه شلوار ورزشی مشکی نداشت؟

_آرع دقیقا مگه نگفتی ندیدیش؟

پس اون خوشگله آرسین خودمونه اوف که اگه بفهمه اون من بودم که مسخرش کردم 

چقدر حرص میخوره.از بچگی کارم اذیت کردن آرسین بود.البته اونم کم نمیاورد.

سپهر با تاسف سرشو تکون داد

_ساحل آخرین بار آرسین رو توی فرودگاه دید چند سال پیش.

آیسو خواست حرفی بزنه که در با شدت باز شد و  همون پسری که بهش پول دادم یا 

همون آرسین خودمون اومد تو و با خشم داد زد

_آیسو زندت نمیزارم.

انگار منو ندید یه راست رفت سمت آیسو.زن دایی که دید اوضاع خرابه جلوی آیسو 

وایستاد و آیسو رو پشت خودش نگه داشت

_چته آرسین؟مهمون داریم تو خونه یواش

آرسین داد زد

_اوف مامان چجوری آروم باشم؟

همون پنجاه تومنی که من بهش داده بودمو توی مشتش فشرد و انداخت زمین

_من دارم دنبال سویئچ ماشینی که توی ایران سه چهار تا بیشتر نیست میگردم اون 

وقت دختره اومده بهم پنجاه تومنی میده و میگه جوونی کار کن .

آیسو با خنده گفت



_بیا الکی الکی پنجاه تومن پول درآوردی

با این حرفش آرسین جری تر شد و خواست بهش حمله کنه که اومدم جلو و گفتم

_توی آسمونا دنبالت بودیم تو آشغاال پیدات کردیم آرسین خان 

متعجب از سرتا پا نگاهم کرد و گفت

_ساحل خودتی؟خیلی عوض شدی

لبخندی زدم و رفتم سمتش

_خب این خوب یا بد؟

با ابرو های باال رفته گفت

_زشت تر شدی

با این حرفش آیسو و سپهر زدن زیر خنده.منم کم نیاوردم

_آرع خب بعضیا توی این مدت بزرگتر میشن عاقل تر میشن زشت تر میشن و بعضیا 

هم جذاب تر میشن بی عقل تر میشن نادان تر میشن. مثال همین چند دقیقه ی پیش 

توی خیابون.

همه دور هم نشسته بودیم.

گفتم

_آرسین خیلی دوست داشتی به بچه های مردم دودوتا چهارتا یاد بدی چیشد؟

_دودوتا چهارتا نه و درس همه که مثله تو مخ نیستن نیاز به یه راهنما دارن.

_بر منکرش لعنت.

_قراره فردا برم مصاحبه

سرن گفت

_مدرسه ی ماهم نیاز به یه دبیر داره

سودا با خنده گفت



_واو چه باحال میشه اگه آرسین بیاد مدرسه ی ما حداقل یه کتابو نمیخونیم.

مامان گفت

_چقدرم شما درس میخونید.

آرسین خطاب به سودا گفت

_اگر من بیام مدرسه ی شما که دیگه فاتحتون خوندست در ضمن بنده دبیر که نیستم 

استادم

سرن گفت

_از تو انتظاری هم بیشتر از این نداریم.» 

خالصه اون روز گذشت و چند روز بعد فهمیدم که آرسین استاد داشنگاه ما شده و به 

قول سودا از این بابت خیالم راحت بود و از طرف دیگه حق رو به سرن میدادم که 

میگفت

«از تو انتظای هم بیشتر از این نداریم»

خب برمیگردیم به ادامه ی داستان.

_خانما چه خبره؟جلسه دارین؟

نگاهی به دخترا انداختم و گفتم

_استاد این سواال توی کتاب بودن؟

_دلیل نمیشه شما بلد نباشین یعنی سواال از یه جای دیگه هستن

_نه آخه قرار بود کتی از صفحه ی 13 تا 19 ،رزا از صفحه ی 20 تا 28،شهرزاد از 

صفحه ی 28 تا 34 و من از صفحه ی 34 تا 40 بخونم ولی این سواال هیچ کدوم 

برامون آشنا نیستن.

همه از این همه پرویی تعجب کردن 

یکی از پسرا گفت 

_پس صفحه ی 41 چی میشه؟  

کتی گفت 



_اون صفحه سخت بود گفتیم اینارو بخونیم اونم یه چیزی میشه  

آرسین در کمال تعجب گفت

_ دقیقا همه ی سواال از صفحه ی 34 تا 40 هستش.خانم مهرابی همین  شیش صفحه 

رو هم نخوندین؟اینقدر تنبلید؟

_نه استاد من خوندم همشو ولی تو راه نزدیک بودن تصادف کنم از شدت استرس 

همشونو فراموش کردم.

_آها

این آهانی که آرسین گفت از صدتا گوه نخور بدتر بود. 

وقت تموم شد و چهار تا برگه ی خالی رو روی میز گزاشتیم و رفتیم بیرون.رزا گفت

_دخترا پایه این بریم دور دور؟

_نه من باید برم خونه یکی دو ساعت دیگه بلیط دارن مامانو بابا باید بریم خونه ی 

دایی.

چون مادر بزرگم فوت کرده بود و پدربزرگم تنها بود دایی و زن دایی هم همراه پدر 

بزرگ زندگی میکنن.پدر بزرگ مثله بابا یه شرکت داره و هنوز قوی و سر پا هست.قرار 

بود مامان و بابا و دایی وزن دایی برن استرالیا و ما بریم خونه پدربزرگ بمونیم.

کتی گفت

_اینجوری بهتره آرسین که پیشت باشه بیشتر میتونی مخشو بزنی.فوقش اگه 

نتونستی برگه هارو از اتاقش میدزدی

شهرزاد گفت

_تو خواب ببینی اون موزمار برگه هارو توی اتاقش نگه داره.

_آره باو به خاطر همونم یه واحد آپارتمان داره.

رزا متعجب گفت

_اوه مای گاد به خاطر تو رفته یه خونه دیگه گرفته که مبادا سواالرو ببینی؟



_همشم به خاطر سواال نیست پنجشنبه شب با دوستاشون دورهمی دارن.دخترا داره 

دیرم میشه من دیگه برم.

گوشیمو انداختم روی پاتختی.حوصلم سر رفته بود شدید.مامان بابا دایی و زن دایی 

چند ساعت پیش رفته بودن و یه دو سه ساعتی میشد که اومدیم خونه ی بابا بزرگ. 

رفتم توی سالن هیچ کس نبود.شب شده بود و همه توی اتاقاشون بودن.صدایی از اون 

ور پنجره اومد نگاهی انداختم دیدم یه نفر داره با چراق قوه ی گوشی روی زمین دنبال 

یه چیزی میگرده.کمی که دقت کردم دیدم صدفه.با ترس نگاهشو چرخوند سمت 

شونش و با ترس صاف وایستاد.

_لعنتی تو حتی از سایه ی شالتم میترسی آخه دختری تو؟

انگار داشت با خودش حرف میزد ادامه داد

_ببین ارواح وجود دارن اعتقاد دارم ولی اونا زامبی نیستن که نمیخورنت پس نترس.

چند تا نفس عمیق کشید و دوباره مشغول گشتن شد که یهو با دیدن چوبی که به پاش 

گیر کرد چنان جیغی کشید که حس کردم شیشه ها دارن میلرزن.

بلند زدم زیر خنده که دوباره جیغ کشید و به من نگاه کرد با دیدن من نفس عمیقی 

کشید

_ساحل تویی؟ترسیدم

صدامو کلف کردم و گفتم

_من روح ساحلم اومدم مثله زامبی ها بخورمت هاهاها

با ترس خندید و گفت

_ساحل این کارا چیه دیوونه شدی

میدونستم داره از ترس میلرزه و اگه ادامه میدادم ممکن بود دیگه تا یک سال از ترس 

سمتم نیاد.با این همه ترسو بودنش رمان و فیلم ترسناک نگاه میکنه اسکول.

_چته این وقت شب بیرونی؟دنبال چی میگردی

_هیچی گردنبندم گم شده دنبال اونم



_صبر کن اومدم

رفتم پیشش و مشغول گشتن شدیم که یهو صدایی از پشت یکی از درختا اومد.صدف 

با ترس بهم چسبید.رفتم سمت درختو با چون زدم بهش

_هرچی هستی بیا بیرون صدف قهوه ای کرد از ترس.

هیچ اتفاقی نیفتاد خواستم برم پشت درخت که یهو از پشت صدای خنده ی بچه 

اومد.صدف با ترس بهم چسبید.خودمم ترسیده بودم.داشتیم آروم درخت رو دور 

میزدیم که یه نفر پرید جلومون

_پخ.

منو صدف جیغ کشیدیم  که صدای خنده ی آرسین رو شندیم.کار خود االغش بود.

زد زیر خنده.

صدف با ترس گفت

_صدای بچه؟؟؟؟

آرسین با خنده گوشیشو از تو جیبش در آورد و روی دکمه ی پلی کلیک کرد.همون صدا 

پخش شد.دستمو به نشونه ی خاک تو سرت باال آوردم.

با خنده گفت

_آخه  تو که میترسی چرا عین احمقا ادای شجاع هارو در میاری؟

_من ترسو ام؟من؟

آرسین ابرو باال انداخت

_آره خود خود خودت.

چشمامو ریز کردم

_فیلم ترسناک پایه ای؟

لبخندی زدو گفت



_عالیه.

همه توی اتاقاشون خواب بودن و برقای سالن خاموش بود.داشتیم باهم فیلم ترسناک 

میدیدم و هردومون کَِکمونم نمیگزید.آخرای فیلم بود که احساس کردم خیلی تشنمه اما 

هیچ جوره حال نداشتم بلند شمو برم آشپزخونه و یخچالو باز کنمو و آب بخورم.

نگاهم افتاد به آرسین.یه فکری اومد تو ذهنم. 

تکون شدیدی خوردم و با چشمای گرد شده به تلوزیون نگاه کردم.آرسین متعجب نگاهم 

کردوبا انگشتش زد به بازوم

_ساحل؟چته؟

تکون نخوردم و یهو شروع کردم به جیغ کشیدن.

آرسین روبرم نشست و با دستش جلوی دهنمو گرفت

_ساحل؟ساحل خوبی؟آروم باش ساحل همش فیلمه.آخه تو که میترسی چرا لج 

میکنی؟

نگاه خیرم رو که دید دستشو برداشت و گفت

_آروم نفس بکش.

به گلوم چنگ زدم و با صدای ضعیفی گفتم

_نمیتونم.

آرسین نگران تکونم داد

_ساحل ساحل آروم باش نفس بکش

با همون صدای ضعیف تظاهری گفتم

_آ...ب

_صبر کن االن میام ساحل آروم باش.

دویید و رفت سمت آشزخونه.آخیش خیالم راحت شد.واقعا این ادا ها برام راحت تر از 

این بود که برم آشپزخونه.



آرسین زود با یه لیوان آب اومد و لیوانو گرفت سمتم.چشمام برق زدن و خواستم لیوان 

رو از دستش بگیرم که دستشو عقب کشید و تو یه حرکت کل آب هارو خورد.با چشمای 

گرد نگاهش کردم.

لبخندی زدو گفت

_آخیش تشنم بودا

نشست کنارم و همونطور که نگاهش به تلوزیون بود گفت

_فیلم خوبیه

سنگینی نگاهمو که حس کرد برگشت سمتمو با لبخند گفت

_وای یادم رفت تو حالت خوبه؟ 

تو یه حرکت از بازوش گاز محکمی گرفتم که داد زد و افتاد دنبالم نصف شبی.دوییدم 

سمت اتاقم  و خواستم درو ببندم که پاشو گذاشت الی در و درو حل دادو باز کرد.اومد 

داخل و درو بست و قفلش کرد.نگاه ترسناکی بهم انداخت.آب دهنمو پر سرو صدا 

قورت دادم.اومد نزدیکم.خواستم مثله این فیلما یه قدم یه قدم برم عقب و بخورم به 

دیوار اما همین که یه قدم رفتم عقب پام به یه چیزی گیر کرد و با ما تحت افتادم 

زمین.مگه االن نباید شاهزاده ی سوار بر اسب دستشو دور کمرم حلقه کنه و نزاره بیفتم 

زمین؟

به آرسین نگاه کردم.از هر ضاویه که نگاهش میکردم بازم نمیتونستم قبول کنم این 

همون شاهزاده ی سوار بر اسب باشه.

روبه روم روی یه زانوش نشست

_چرا اینقدر بی عقلی آخه؟

با چشمای گرد نگاهش کردم.از فاز صحنه ی رمانتیک و شاهزاده اومدم بیرون و منم 

مثله خودش نشستم روبه روش.

_به همین دلیل که تو امروز بهم سواالرو ندادی!

تک خنده ی بانمکی کرد

_یعنی من اگه سواالرو میدادم تو عقل کل میشدی؟



پشت چشمی نازک کردم

_حاال

خندید و نگاهم کرد

_ساحل

به جان خودم که از همه مهم تره این صحنه مثله فیلماست.االن یعنی چی میخواد بگه؟

تو بانمک ترین دختر دنیایی؟کیوت کی بودی آخه؟دیوونتم دختر؟

از فکرو خیال اومدم بیرون و سعی کردم مثله آدم جوابشو بدم

_ها؟

لبخند جذابی زد و گفت

_برات دعا میکنم ان شاا� که جواب بده و آدم شی. 

چنان جیغی زدم که شیشه ها لرزید.

***

.با حرص خودکارو انداخت روی جزوه ها

_اوف ساحل اوف.چرا اینقدر خنگی.

عصبی گفتم

_هه جالبه من خنگم یا تو نمیتونی یاد بدی.

آرسین با حرص دستی به موهاش کشید.

_ببین ساحل تو گفتی سواالرو برای امتحان فردا بده گفتم نه ولی بهت یاد میدم.پس 

بشین عین بچه ی آدم یاد بگیر.

جمله ی آخرو داد کشید.منم مثله خودم داد زدم

_عقل کل اگه قرار بود یاد بگیرم سرکالس یاد میگرفتم.من سواالرو میخوام میفهمی؟

بلند تر از من داد زد



_من سواالرو نمیدم بهت حتی اگه خودتو بکشی

با حرص جیغ کشیدم

_خیلی بیشعوری.نفهم اگه این امتحانو خراب کنم زندت نمیزارم.

یهو در باز شد و آیسو و سپهر با اخم نگاهمون کردن.کسی خونه نبود به جز ما 

چهارتا.آیسو هم همسن سپهر بود و باهم تو یه دانشگاه درس میخوندن و تقریبا همیشه 

باهم بودن.تفاوت سنی آیسو و آرسین زیاده چون این بین باید یه پسر دیگه هم می بود 

.یه پسری که دو سه سال بزرگتر از منه ولی متاسفانه توی یک سالگی فوت کرد.

آیسو با اخم گفت 

_چتونه شما خونه رو گذاشتین رو سرتون.آرسین با حرص بلند شدو خودشو پرت کرد 

روی تخت و گفت

_من دیگه نمیدونم با این چیکار کنم

سپهر با خنده گفت

_اگه منظورت ساحله باید بگم که بیخیالش شو یادبگیر نیست من قبال زیاد این راه 

هارو رفتم فایده نداشت که نداشت.

بیخیال گفتم

_آرسین درست یاد نمیده.

آرسین نیم خیز شد و خواست چیزی بگه که آیسو اجازه نداد و گفت

_بسه بسه باز جیغ و داد راه نندازین ناسالمتی مهمون اومده خونه.صدای جیغ و دادای 

شما میاد فقط. این سپهر هم که زرت و زرت میخنده میره رو مخم.

آرسین متعجب گفت

_مهمون؟کی اومده؟

_زیبا و شوهرش اومدن انگارنمیدونستن مامان و بابا مسافرتن.

آروم در گوش آرسین گفتم



_شوهره چرا یه جوریه؟

اونم آروم گفت

_چجوری؟

_نمیدونم یه جوریه کجه

با این حرفم آرسین دستشو گرفت جلوی دهنش تا خندش معلوم نشه.آیسو رفته بود تا 

وسایل پذیرایی رو فراهم کنه و سپهر هم برای کمک رفت.توی سکوت بودیم که گوشی 

شوهره زنگ خورد ببخشیدی گفت و رفت بیرون.

نگاهم به نوزادی که توی دست دختره بود افتاد.انگار دختر بود.چند دقیقه که گذشت 

شوهره زنشو صدا زد اونم بچه رو گرفت سمتم

_ببخشید یه لحظه میتونید نگارو نگه دارین؟

_نه ممنون.

با این حرفم دختره با چشمای گرد نگاهم کرد که آرسین زود گفت

_بده من ببینم چه نازه .

دختره لبخند مصنوعی زد و رفت بیرون.

آرسین با حرص گفت

_تو دو دقیقه نمیتونی مثله آدم باشی؟

_چیه خب بدم میاد.

متعجب گفت

_از چی ؟بچه؟

سرمو به نشونه ی مثبت تکون دادم.

_دیوونه اینقدر شیرینه که نگو بیا بگیر دستت بیا.



از من انکارو و از آرسین اصرار.آقا من شاید دوست نداشته باشم بچه بغل کنم زوره 

مگه.با کلی زر زدن باالخره بچه رو گرفتم .بچه زل زده بود به صورتم.

_چیه؟

با این حرفم یهو زد زیر گریه با چشمای گرد بچه رو انداختم بغل آرسین

_وای آرسین بگیرش خراب شد. 

یهو از چیزی که گفتم خودمم تعجب کردم آرسین خندید و بچه رو گرفت بغلش.بچه 

آروم شد خیلی کوچیک بود مخصوصا که آرسین درشت و هیکلی بود.

برای بچه ادا درآورد.خیلی با مزه شده بود.داشتم نگاهش میکردم که یهو با نگاهش 

قافلگیرم کرد.با نیش باز گفت

_چیه جنتلمن ندیدی؟

یعنی خاک تو سر من که به این میمون گفتم با مزه.

چند دقیقه بعد آیسو و سپهر اومدن.آیسو سینی رو روی میز گذاشت و اومد سمت 

آرسین و بچه رو از بغل آرسین گرفت

_وای چه نازه سپهر نگاه کن.

عین این زوج های عتیقه کنار هم وایستادن و به بچه نگاه کردن.

_خیلی دلت بچه میخواد؟

با چشمای گرد به سپهر که این حرفو زد نگاه کردم.داشت با لبخند به آیسو نگاه 

میکرد.نگاهم کشیده شد سمت آرسین.

دیدم سرش توی گوشیشه .آیسو برای سپهر چشم و ابرو اومد که از چشم تیز من دور 

نبود.

این دوتا عتیقه هم زیر زیرکی برای خودشون حال میکنن. 

شب شده بود و قرار بود جرئت حقیقت بازی کنیم.همه دور هم نشستیم و بطری رو 

چرخوندیم.

افتاد به صدف و سپهر.سپهرگفت



_کدوم؟

صدف گفت

_جرئت.

سپهر با لبخند گفت

_اون الک ناخن سرمه ای رو بده به من.

صدف با چشمای گرد نگاهش کرد.

_امکان نداره

مامان اون الک رو از خارج برای صدف آورده بود خیلی خوشگل بود.صدف هم عاشقش 

بود.

_بچه جون قانون میگه که باید بدی وگرنه تو یه بزدلی.

االن هر دختر دیگه ای بود میزد زیر بازی و میگفت نمیدم ولی صدف در کمال تعجب 

الکش رو آورد و داد به سپهر.

بطری رو یه بار دیگه چرخوندیم . بازم افتاد به سپهر طرف دیگه ی بطری رو به سرن 

بود.

سرن لبخند شیطانی زد و گفت

_جرئت یا حقیقت؟ 

سپهر گفت

_جرئت.

لبخند سرن باز تر شد.به الک صدف که حاال برای سپهر بود اشاره کرد

_به دستات میان.

با این حرفش هممون زدیم زیر خنده.سپهر با تردید گفت

_امکان نداره



و سرن هم حرف خودش رو تکرار کرد

_بچه جون قانون میگه که باید هرچی من میگم انجام بدی وگرنه تو یه بزدلی.

با این حرفش نیش صدف باز شد.

آیسو با خنده گفت

_فردا باید بریم دانشگاه فکر کنید چه شود سپهر مهرابی الک زده.

سپهر با اخم به آیسو نگاه کرد.که اونم بیشتر خندید.

باالخره با کلی زور الک رو زدیم.یعنی دیگه سپهر نزدیک بود گریش بگیره.دوست داشت 

آیسو رو زنده زنده بکشه چون آیسو الک رو زده بود.

با دیدن دستای سپهر زدیم زیر خنده.خیلی باحال شده بود.

آیسو یه عکس از دستش انداخت و با نیش باز برای هممون فرستاد.قیافه ی سپهر 

حسابی دیدنی بود اون موقع. 

توی کالس نشسته بودم و منتظر استاد بودیم.قرار بود یه استاد جدید بیاد.انگار قبلیه 

تصادف کرده و دو سه جلسه است که نمیاد.

مامان بابا و دایی و زن دایی دیروز اومدن و حسابی سوغاتی آورده بودن.توی فکر 

بودم که کتی گفت

_دخترا میالد دیروز بهم گفت که از یکی خوشش اومده و میخواد با عمو و زن عمو 

برن خواستگاری.

کتی عاشق پسر عموش میالد بود.میالد هم دوستش داشت ولی عین احمقا همش 

اذیتش میکرد کتی هم واقعا باورش میکرد و ازش دلخور میشد.

رزا با خنده گفت

_بزار بره خواستگاری آخه کی به اون میالد زن میده.

کتی دلخور گفت

_ِا رزا



رزا خندید

_خب راست میگم دیگه

شهرزا سرشو به نشونه ی تاسف تکون داد

_اگه اینقدر که به فکر این پسره بود یکم به فکر درست بودی االن یه چیزی میشدی

رزا گفت

_انگار حرفای آرسین رو توام اثر گذاشته.

شهرزاد خندید

_دوست داشتم ببینم چه کیفی میده این حرف که آرسین فقط به ساحل میگه.

کتی_خب چه کیفی میده؟

نیش شهرزاد شل شد

_اوف اینقدر حال میده که نگو.

رزا دستشو به نشونه ی خاک تو سرت باال آورد که یهو خشک شد.

متعجب نگاهش کردم.چش شد یهو.نگاهشو دنبال کردم.با چیزی که دیدم شوکه 

شدم.همه سکوت کرده بودن و این به این معنی بود که استاد اومد.اما من به جز مامان 

کس دیگه ای رو نمیدیدم.

مامان با لبخند کیفش رو روی میز گذاشت و شروع به سخنرانی کرد

_سالم .امیدوارم حال همتون خوب باشه.همونطور که میدونید آقای محسنی تصادف 

کردند و حالشو انگار زیاد خوب نیست به همین دلیل من به جای ایشون تدریس میکنم.

ماژیکو برداشت و روی تخته بزرگ نوشت

_سوین رادمهر.

در ماژیکو بست و گذاشت روی میز



_خب من سوین رادمهر هستم.امیدوارم بتونیم این ترم رو کنار هم به خوبی سپری 

کنیم.اسم هرکی رو خوندم دستش رو ببره باال تا بتونیم باهم آشنا شیم.

شروع کرد یکی یکی اسمارو خوندبه من که رسید مکثی کرد  و اسممو صدا زد

_ساحل مهرابی

دستمو بردم باال

کتی آروم گفت

_ساحل تو میدونستی؟

_حتی روحمم خبر نداشت.

رزا_باورم نمیشه خاله سوین استادمون شده.

شهرزاد_فکر کنم بابابزرگت خیلی عروسش رو دوست داره.

شونه ای باال انداختم.

همه ی اسامی رو که خوند رایان گفت

_استاد قیافتون خیلی آشناست حس میکنم یه جایی دیدمتون. 

نگار گفت

_آره دقیقا منم همین حسو دارم.

سهیل با خنده گفت

_االن اگه بگم منم قیافتون رو آشنا میبینم خیلی ضایه میشه؟

مامان با خنده نگاهی به من انداخت.

_امکان داره هر جایی منو دیده باشین خیلی هم عجیب نیست اگه قیافم آشنا باشه.

به من اشاره کرد و گفت

_قیافه ی خانم مهرابی هم برای من خیلی آشناست.



کالس تموم شد و همه یکی یکی رفتن بیرون کالس تقریبا خالی شد و به جز منو دخترا 

و مامان کس دیگه ای نبود.رفتم سمتش.

_مامان نباید به من بگی؟

شهرزاد گفت

_آره خاله شوکه شدیم

مامان با لبخند گفت

_خواستم سورپرایزتون کنم.

_اوف سورپرایز شدیم اصن.

مامان با خنده گفت

_اینقدر بد خلقی نکن کوچولو.

با چشمای گرد نگاهش کردم که رزا زد زیر خنده

_خاله الیک داری

مامان چشمکی زد و با برداشتن کیفش رفت بیرون.

رزا_دخترا من یه کار کوچیک بیرون دانشگاه دارم تا کالس بعدی خودمو میرسونم فعال.

بعد از این حرف رزا رفت و ما سه نفر موندیم.

یه کالس دیگه هم داشتم.پس سه تایی به سمت سلف راه افتادیم.ما چهار نفر نسبت به 

بقیه قیافه ی بهتری داشتیم میشه گفت جذاب هستیم و توی دانشگاه تقریبا همه مارو 

میشناختن.اولین روزی که اومدیم این دانشگاه با یه نفر دعوا کردیم و روز بعد تو کل 

دانشگاه پخش شد که

_چهار تا دختر خفن و جذاب اومدن دانشگاهمون.

وضعیت مالی هر چهارتامون خیلی خوب بود و تقریبا توی چشم بودیم.

همونطور که مشغول حرف زدن بودیم داشتیم راه میرفتیم که یهو خوردم به یه نفر.با 

اخم به پسر رو به روم نگاه کردم.اولین باری بود که میدیدمش.



عصبی گفتم

_میشه یه خورده از هپروت بیای بیرون به اطرافت نگاه کنی؟

با ابرو های باال رفته نگاهم کرد

_پس ساحل مهرابی تویی 

نگاه کلی بهش انداختم.

_به جا نیاوردم

خندید.ایی چاله گونه داشت چه خوشگله.

_به زودی میفهمی سرکار خانم مهرابی.

بعد از این حرفش رفت.متعجب به جای خالیش نگاه کردم

_چش بود؟

کتی گفت

_بیخیال بابا تو دانشگاه همه میشناسنمون حتما یکی از تازه وارداست

شونه ای باال انداختم.

_راستی دخترا من ماشینم خراب شد تو راه تا اینجا هم به زور اومدم منو یکیتون 

برسونین.

کتی سویئچشو داد بهم

_بیا با ماشین من برو من با میالد میرم.ده دقیقه ی دیگه میاد بیرون.

_حله پس دخترا فعال خداحافظ

بعد از خداحافظی سوار ماشین کتی شدم.

داشبورد رو باز کردم و دنبال عینکش گشتم.با دیدن عینکش متعجب آوردمش باال و 

نگاهش کردم. 

به قدری عینکش بزرگ بود که نصف صورت من رو میپوشوند.بیخیال شونه ای باال 

انداختم و عینکو گزاشتم روی چشمام و حرکت کردم.



شیشه رو پایین دادم و صدای آهنگو زیاد کردم.

آهنگای جالبی داشت.

به چراغ قرمز که رسیدم ترمز کردم و سرمو با ریتم آهنگ تکون دادم.

یهو نگاهم کشیده شد به سمت ماشین بغلی.آرسین و پویان و رهام بودن.آرسین پشت 

فرمون بود و پویان کنارش رهام هم عقب بود.

انگار داشتن سر یه مسئله ای بحث میکردن.از آینه ی ماشین نگاهی به خودم 

انداختم.کرم درونم شروع به لرزیدن کرد.

لبخندی زدم و سعی کردم صدامو عوض کنم .نمیدونم تا چه حد موفق بودم.

_ببخشید

نگاه هر سه تاشون زوم من شد.

گفتم

_شما همون ایکبیری های استاد نیستین؟

پویان با چشمای گرد گفت

_خانم محترم این چه حرفیه.

_جناب با شما نیستم با این آقاییم که پشت فرمون نشسته.

آرسین با چشمای ریز شده گفت 

_من؟

_دقیقا

_به جا نیاوردم.

_آشنا میشیم.

با این حرفم آرسین لبخندی زد و به چراغ اشاره کرد

_15 ثانیه بیشتر وقت نداریم.



کارتشو در آورد

_میتونیم بیشتر آشنا بشیم. 

در هر حال به فکر مخ زنی بود لعنتی

با لبخند کارتو از دستش گرفتم.

همون موقع چراغ سبز شد و بدون حرفی گاز دادم و رفتم.همچین اسکول  کنمت که 

شوکه بمونی.

من نمیدونم اگه آرسین نبود من چیکار میکردم.

داشتم تو خلوت خودم حال میکردم که صدای زنگ گوشیم بلند شد.

نگاهی کردم ناشناس بود.

_بله؟

صدای کلفتی از اون ور شنیدم

_سرکار خانم ما پلیس هستیم و شما در خطرید.یه عده آدم خطرناک دنبال شما 

هستن.پس همین االن برید خونه و در رو ببندید و به تماس هیچ کسی جواب ندین تا 

ما با شما تماس بگیریم و جریان رو تعریف کنیم

نفسمو پر حرص فرستادم بیرون

_نکنید این کارو.زشته.نمیگید آدم کار داره.من االن برم خونه و درو ببندم و جواب 

تماس هارو ندم کی میخواد شما دو تا اسکول رو ادب کنه؟ 

_چی می گی خانم محترم؟دارم میگم شما تو خطرید.

_گوشی رو بده به اون رفیق خلت

انگار تسلیم شدن چون صدای سپهر پیچید توی گوشی

_ساحل تو چه جور جونوری هستی؟

_یه فرشته

صدای آیسو اومد



_اوهو سقفا ریخت.

انگار با اکیپشون بودن.

_ سالم به همگیتون.شما بچه که نیستین 19 سالتونه اون وقت نمیتونید یه آدمو گول 

بزنید.من نگرانتون شدم.تو اون جمع 7_8 نفری یه کدومتونم عقلش درست کار نکرد.

صدای یه دختری رو شنیدم

_خب شما انگار خوب میتونید طرفتونو تشخیص بدین.

_ربطی نداشت.االن همه ی شما ادعا میکنید یکی مزاحمتون بشه تشخيص میدین اما 

من شرط میبندم نمیتونید.همتون.

یه صدای دیگه ای گفت

_خیلی خودتو دست باال گرفتی

_ثابت میکنم ولی خب فقط شرط میبندم. 

آیسو گفت

_بچه ها بیخیال ساحل میبره

همونی که گفت خیلی خودتو دست باال گرفتی دوباره به حر ف اومد

_آقا قبوله شرط میبندیم.اگه ما باختیم شما رو به یه وعده ی غذایی تو هر رستورانی 

که خودتون گفتین میبریم اگرم شما باختین برعکس.شما همه ی مارو به یه وعده توی 

رستوران دلخواهمون دعوت میکنید.

سپهر خندید

_بچه ها باحال شد.تا حاال ساحل حتی یه دونه بستنی هم نخرید برام.

با لبخند شیطانیم گفتم

_االنم نمیخرم.شما میبازین.اینو بهتون قول میدم.فقط یه چیز شما همتون هستین منم 

دوستامو میارم.

_حله آقا فقط یادت نره



_خیالت تخت به موقع تماس میگیرم باهاتون.

گوشی رو قطع کردم و جلوی خونه ماشینو نگه داشتم و شروع کردم به بوق زدن

قرار بود صدف و سودا و سرن رو ببرم خونه ی دایی.هر سه تاشون اومدن.زودی سوار 

شدن و با سرعت زیادی رفتم سمت خونه ی بابابزرگ.وقتی رسیدم زود پیادشون کردم.

پیاده که شدن زود گوشیمو در آوردم و سیم کارت هامو در آوردم و عوض کردم.دنبال 

بهانه بودم که یهو یاد مکالمه ی سپهر با همین رفیقش که زنگ زده بود افتادم 

"_علی خیلی خری آخه این بچه بازیا چیه؟

....._

تو واقعا فکر کردی توی قرعه کشی شکالت ماشین میبری؟اونم دویست و شیش؟_

..._

صدای خنده ی سپهر بلند شد

_دیوونه"

خودش بود.نگاهم خورد به چند تا بچه ای که مشغول بازی بودن.رفتم سمتشون.

_بچه ها چیکار میکنید

یکیشون که بزرگتر از همه میخورد گفت

_داریم بازی میکنیم

_خب دلتون آبنبات نمیخواد؟

یکی از دخترا جیغ زد

_چرا چرا میخوایم

بچه ای که بزرگتر بود گفت

_نه خیر نمیخوایم ما از غریبه ها چیزی نمیگیریم

با ابروهای باال رفته گفتم



_منم مجانی چیزی نمیدم.االن با یه نفر تماس میگیرم هر وقت اشاره کردم دست 

میزنید و جیغ میکشید همتون. به هرکی که کارایی که گفتم رو نکرد آبنبات نمیدم حله؟

همون بچه خودشو زد به فکر کردن و بعد چند دقیقه گفت

_باشه حله

 گوشیمو در آوردم و شماره ای که چند دقیقه پیش بهم زنگ زد رو با سیم کارت جدیدم 

گفتم.

صدای بوق شنیده میشد.دستمو به معنای سکوت اوردم باال.بعد از چند بوق صداش 

توی گوشی پیچید

_بله؟

به صدام کمی ناز دادم

_جناب علی رحمتی؟

_بله خودمم بفرمایید

_بهتون تبریک میگم شما توی قرعه کشی ما برنده ی یک دستگاه دویست و شیش 

شدین.

همون لحظه اشاره کردم هشون دست زدن و جیغ کشیدن.

چند دقیقه بعد سکوت شد

_آقای رحمتی پشت خط هستین؟

_بله بله فقط من االن باید چیکار کنم؟

_برای تحویل عوامل پشت صحنه باهاتون تماس میگیرن.

با صدایی که خوشحالی توش موج میزد گفت

_اوف نمیدونم چیکار کنم خیلی خوشحال شدم.ممنون از برنامه ی خوبتون.در ضمن 

شکالت هاتونم خیلی خوش مزه است.

_به نظر من زیاد خوشحال نشو



_جانم؟

تک خنده ای کردم

_نه تنها ماشین نبردی بلکه کلی خرج افتاد رو دستت.شرط بندی که یادت نرفته؟

چند لحظه صدایی نیومد. 

خندیدم

_گفتم که شما هیچ کدومتون نمیتونید تشخیص بدین کی راست میگه کی دروغ.

صدای آیسو اومد.انگار گذاشت رو بلندگو

_ساحل تو ....

موند چی بگه سکوت کرد

.با خنده گفتم

_میدونم تکم.آدرس رستوران رو براتون میفرستم.برای امشب اماده باشین در ضمن 

میخوام همتون باشین حله؟

صدای یکی از اون طرف شنیده شد

_عیب نداره زیاد نیستن

پوزخندی زدم و زمزمه کردم

_تو خواب ببینی. با یه لشکر میام

ماشینو روشن کردم و راه افتادم به سمت خونه در همین موقع با اون یکی سیم کارتم 

زنگ زدم به آرسین.

بعد از چند بوق گوشی رو برداشت. 

_چیه؟

_جواب یه خانم متشخص رو اینجوری میدن؟

_ساحل کار دارم حرفتو بزن



_منو بگو میخواستم توعه بی لیاقتو ببرم بیرون

_جریان چیه؟

_شرط بندی بردم میخوام حسابی سر کیسه رو شل کنن.هستی امشب؟

با خنده گفت

_من پایم ولی اون طفلیا کین؟

_میبینی خودت.فقط آرسین کس دیگه رو هم اگه میخوای ببری بگو ها.

_صبر کن یه دقیقه

چند دقیقه بعد صداشو شنیدم

_آقا حله پویان و رهامم هستن.

_اوکی پس هماهنگ میکنم.

ماشینو پارک کردم و پیاده شدم.

_مامان

سودا اومد بیرون

_چته عر میزنی مامان خونه نیست

یکی زدم تو سرش

_ادب نداری که طفلی اونی که میخواد تو رو بگیره

سرشو با دستش مالید

_تو نگران خودت باش ما یه کاری میکنیم وقت داریم فعال تو داری میترشی.

سرن با خنده گفت

_آبجی جونم نگران نباش این تکلیفش مشخصه شوهر خواهرما آرسینه این موضوع 

برام مثله روز روشنه.حاال ببین کی گفتم

سودا با خنده دستشو به نشونه ی الیک آورد باال.



یکی زدم تو سر سرن

_خیلی زر میزنین ها.یه کاری نکنید تحریمتون کنم

به گوشیشون اشاره کردم

_منظورم فهمیدین دیگه؟

اینقدر روی پدر گرام نفوذ داشتم که میتونستم یه کاری کنم که گوشی هاشون رو چند 

روز ازشون بگیره و خودشون هم میدونستن

سرن پوکر گفت

_برو بابا توام.

بیخیال رفتم تو اتاقم و گوشی رو در آوردم.یکی یکی زنگ زدم به دخترا و خبر دادم 

شب بیان به کتی هم گفتم میالدو بیاره.خالصه یه هفت_هشت نفری شدیم.اونم 7_8 

نفر ساده نه قرار بود حسابی جیبشونو خالی کنیم  و این یعنی وای به حالشون. 

ماشینو جلوی رستوران نگه داشتم و پیاده شدم.اینقدر گشتم تا بتونم گرونترین 

رستوران رو پیدا کنم.

رفتم داخل اکیپ سپهر پشت یه میز نشسته بودن.شهرزاد و رزا اومده بود.رفتم 

پیششون بعد از سالم واحوالپرسی گفتم

_حسابی قراره جیبتون خالی بشه

تا خواستن حرفی بزنن کتی و میالد اومدن و پشت سرشون آرسین و رهام و پویان 

بودن.

همه متعجب نگاهشون کردن

با نیش شل شده گفتم

_قرار بود منم چند تا مهمون داشته باشم مگه نه؟

گارسون منو رو داد بهمون.نگاهی به منو انداختم و هرچی غذای گرون بود سفارش 

دادم.گروه خودمونم کمتر از من نبودن.اونا متعجب نگاهمون کردن.با لبخند ملیحی 

گفتم



_قرار بود یه وعده دعوتمون کنید.خب وعده ی ماهم اینجوریه.

آیسو متعجب گفت

_آرسین تو کی این همه غذا خوردی که این بار دومت باشه؟

آرسین با لبخند گفت 

_یه ضرب المثلی هست میگه مفت باشه کوفت باشه

با این حرفش گروهمون خندیدن.

سپهر با اخم گفت

_من عمرا دیگه سر به سر تو بزارم

_دقیقا تو بی جا میکنی مزاحم من میشی.

یکی از دخترا که چهره ی زیبایی داشت گفت

_از شخصیتت خیلی خوشم میاد خیلی باحالی

منم نه گذاشتم نه برداشتم.تک خنده ای کردم و گفتم

_میدونم عزیزم همه بهم میگن

یکی از پسرا گفت

_ایول بابا سپهر چه آبجی باحالی داری

دستشو گرفت سمتم

_ماهان

دستشو گرفتم

_ساحل 

یکی دیگه از دخترا گفت

_ساحل خانم چهرت خیلی برای من آشناست

نگاهش کردم نمشناختمش



_نمیدونم آشنا نیستی

شونه ای باال انداخت

_شایدم اشتباه باشه

_شاید.

گارسون غذا هارو آورد.کال میز پر شده بود و جا نبود.

یکی از دخترا خطاب به آرسین گفت

_راستی شما برادر آیسو هستین؟

آرسین سرشو تون داد

دختره با خنده گفت

_تعریفتون رو از آیسو میشنوم.استاد هستین درسته؟

دختره ی عن معلوم بود میخواد نظر آرسین رو جلب کنه.آرسینم همچین بدش نیومد.

تا آرسین خواست حرفی بزنه گفتم 

_آرسین اون بشقاب رو بده

آرسین زود بشقاب مد نظرم رو داد دستمو و گفت

_آره خب من چند...

پریدم وسط حرفش

_آرسین جان بیزحمت اون یکی رو هم بده.

پویان ریز ریز خندید.

آرسین بشقاب رو گرفت و با حرص داد دستم.

_داشتم میگفتم من چند سالی....

دوباره پریدم وسط حرفش

_آرسین...



تا خواستم ادامه بدم گفت

_ساحل این همه آدم نشسته میشه از اونا بخوایی من دارم صحبت میکنم.

شونه ای باال انداختم و گفتم

_میخواستم بگم شماره ی رویا رو پیدا گفته بودی از اون دختره خوشت اومده.

دختره پوکر به آرسین نگاه کرد.

آیسو و سپهر و پویان زدن زیر خنده.

آرسین چنان نگاهم کرد که هرکس دیگه ای بود از ترس قهوه ای میکرد ولی خب من به 

پشمم هم حساب نمیکردم

کتی چند لقمه خورد و کشید کنار

_خیلی خوش مزه بود.دستتون مرسی.

متعجب نگاهش کردن.سپهر گفت

_االن تو سیر شدی؟

_آره دیگه من رژیمم امروز تازه زیاده روی هم کردم.

میالد با حرص گفت

_نکنه میخوای به اون الدنگ جواب مثبت بدی که اینقدر به خودت میرسی.

کتی خودشو زد به فکر کردن

_اممممم نمیدونم بابا میگه پسر خوبیه برعکس تو خوشتیپم هست.دخترا نظر شما 

چیه؟

اینا هم یه جورین.ضایس هردوشون همو دوست دارن ولی خیلی همدیگه رو اذیت 

میکنن.

شهرزاد گفت

_کتی جونم تا تنور داغه بچسبون طرف عالیه همه چیزش بهت میخوره.



رزا هم به تایید از حرفش گفت

_آره کتی حق با شهرزاده

با لبخند شیکی گفتم 

_پس اونی که دوستش داری چی؟

با این حرفم همه به من و بعدش به کتی نگاه کردن.

با شنیدن حرفم میالد چنان سرش رو به سمت کتی چرخوند که یه لحظه فکر کردم 

گردنش شکست.

کتی با ناز خندید

_آره خب هر چقدرم خواستگار داشته باشم نمیتونم از فکرش بیام بیرون.

یعنی چیزی به اسم خجالت توی ما چهار نفر نبود.چقدر راحت جلوی سه تا استادمون 

راجب عشق و عاشقی حرف میزیدم.البته اینقدر که منو آرسین شرط می بستیم و 

دوستامون رو میاوردیم دیگه تقریبا باهم راحت بودیم و رهام و پویان از خودمون به 

حساب میومدن.

میالد یه لیوان آب رو یه نفس سر کشید و بلند شد

_ممنون از دعوتتون

بعد از این حرف رفت بیرون.

علی رفیق سپهر گفت

_اینم که هیچی نخورد. 

مشغول حرف زدن بودیم.از هر دری حرف میزدیم که صدای زنگ گوشیم بلند شد.

نگاهی به گوشی انداختم مامان بود.تماس رو وصل کردم

_جونم سلطان

_ساحل کجایی؟

صداش پریشون بود.با نگرانی گفتم



_با دوستام اومدیم بیرون.اتفاقی افتاده؟

_ساحل ببین هول نکنیا.چند دقیقه پیش زنگ زدن که بابات تصادف کرده منم االن دارم 

میرم سمت بیمارستان

با صدای تقریبا بلندی گفتم

_چی؟

با این حرفم همه به من نگاه کردن.آرسین نگران گفت

_چیشده

صدای مامان رو شنیدم

_میگن خیلی بد نبوده منم هیچی نمیدونم آدرس بیمارستان رو میفرستم برات خودتو 

برسون 

_باشه باشه اومدم

گوشی رو قطع کردم و تند کیفم رو برداشتم و خواستم برم بیرون که سپهر گفت

_ساحل چیشده؟اتفاقی اقتاده؟

_بابا تصادف کرده

سپهر شوکه گفت

_حالش...حالش چطوره؟

_نمیدونم مامان هم همین االن خبردار شده.

آیسو و آرسین هم بلند شدن. چهارتایی با خداحافظی هول هولکی رفتیم.

آیسو سوار ماشین سپهر شد . منو آرسین هر کدوم سوار ماشین خودمون شدیم.

با سرعت خیلی زیادی داشتم میروندم.به بیمارستان که رسیدم ماشین رو پارک کردم و 

پیاده شدم.

با دو خودم رو به بخش اطالعات رسوندم.



خانمی گفت

_بفرمایید؟

_اتاق آقای آرمان مهرابی؟همونی که االن تصادف کرده

_چند لحظه.....طبقه ی دوم اتاق 126

زودی دویدم.منتظر آسانسور نموندم و به سمت راه پله رفتم و با تمام سرعت رفتم 

باال.باالخره رسیدم نگاهی به شماره های اتاق ها انداختم.در همین لحظه مامان رو 

دیدم.اومد سمتم

_اومدی؟

_آره بابا چطوره؟

_دکتر داخله داره معاینش میکنه.

آرسین و آیسو و سپهرهم اومدن.

هممون منتظر بودیم که دکتر اومد بیرون.رفتیم سمتش.مامان گفت

_حالش چطوره؟

_اتفاق خاصی نیفتاده فقط یه ضربه ی جزئی به سرش وارد شده که تحت کنترله و 

جای نگرانی نداره.

_میتونیم ببینیمش؟

_بله حتما

مامان ممنونی گفت و رفت داخل.ماهم پشت سرش رفتیم.

موهای بابا پریشون بود و صورتش چند تا زخم داشت.

مامان رفت سمتش و موهاش رو با دستش مرتب کرد

_آرمان عزیزم حالت خوبه؟

بابا چشماش رو باز کرد و گنگ به مامان نگاه کرد و گفت



_شما؟ 

هممون شکه نگاهش کردیم.مامان دستش رو نوازش وار روی دست بابا تکون داد و 

گفت

_آرمان جان منم سوین یادت نمیاد؟

بابا سرش رو به نشونه ی نه تکون داد و نگاهش رو چرخوند سمت ما.با دیدن ما گفت

_ساحل سپهر بیاین ببینم

دستشو باز کرد و ماهم رفتیم سمتش و بغلش کردیم

با آرسین و آیسو هم با خوش اخالقی سالم و احوالپرسی کرد

مامن عصبی رفت بیرون و داد زد

_کسی اینجا نیست؟دکتر؟دکتر؟توی این خراب شده کسی پیدا نمیشه؟؟؟؟

چند نفر اومدن سمتش تا آرومش کنن و باالخره با همون دکتر که بابام رو معاینه کرد 

برگشت.دکتر گفت

_مشکل چیه؟

مامان عصبی گفت

_همسرم همه رو میشناسه به جز من

دکتر نگاهی به بابا انداخت

_هیچی توی آزمایش هاشون نیست عجیبه.

مامان داد زد

_من یه جواب درست می خوام یعنی چی که عجیبه؟

یعنی به قدری مامان ناراحت بود که نزدیک بود گریه کنه.آیسو رفت سمتش

_عمه آروم باش درست میشه.

سپهر رفت سمت بابا



_بابا مامان رو یادت نمیاد خوب نگاه کن

بابا با خنده گفت

_سوینم فکر کرده من فراموشش کردم؟مگه میشه نفسمو فراموش کنم

با این حرفش مامان متعجب بابا رو نگاه کرد.دکتر خندید و جو آروم تر شد.یهو در باز 

شد و یکی اومد تو.چهرش خیلی آشنا بود.کمی که فکر کردم یادم اومد.این اینجا چیکار 

میکنه؟؟؟!!

این که همونیه که اون روز تو دانشگاه گفت پس ساحل مهرابی تویی. کیه این؟مامان با 

دیدنش لبخندی زد و گفت 

_آراد جان اینجا چیکار میکنی؟ 

همه منتظر نگاهش کردیم که به من نگاه کرد و گفت 

_خیلی عذر میخوام نتونستم توی دیدار اول چهره ی خوبی از خودم به جا 

بزارم.متاسفانه عمو آرمان با من تصادف کردن. 

_چیزیت که نشده؟ 

با لبخند گفت 

_نه نگران نباشین حالم خوبه.عمو آرمان حال شما چطوره؟ 

بابا سرشو تکون داد 

_منم خوبم. 

این کیه که به بابا میگه عمو؟ 

مامان با حرص گفت 

_منو که سکته دادی 

بابا خندید و دکتر رفت بیرون.سپهر سوالی که توی ذهن من بود رو پرسید 

_عذر میخوام من هر چقدر فکر میکنم جنابعالی رو به خاطر نمیارم. 

مامان گفت 

_ایشون آراد هستن االن نمیتونم چیزی راجبش بگم قرار گذاشتیم فراشب با خانواده 

قراره تشریف بیارن اون موقع میفهمین  فقط االن بگم که قراره باهم فامیل بشیم. 

با این حرفش همه متعجب نگاهش کردیم.االن همه توی ذهنون یه چیز بود اونم اینه 

که من مربوط به این ماجرا هستم یانه 

مامان دوباره خودش گفت 

_ فرداشب قرار بود به همتون معرفیش کنم توی خونه ی بابا. 



 ***
_اوف چرا پس نمیان؟ 

مامان گفت 

_میان دیگه چرا اینقدر هولی تو 

آرسین از همون دیشب اخماش توهم بود و هنوزم باز نشده بود. 

دیشب بابام رو مرخص کردن و االن همه توی خونه ی بابا بزرگ منتظر مهمون هایی 

بودیم که نمیدونستیم کی هستن. 

با صدای زنگ، آیسو بلند شد 

_من باز میکنم 

کمی بعد آیسو با یه زن و مرد تقریبا همسن و سال مامان و بابا همراه با اون پسره و یه 

دختر اومدن تو.پشت سرشون یه مرد دیگه ای هم اومد.با دیدنش چشمام شبیه قلب 

شد.خدای من این آدمه یا فرشته؟ 

اوف لعنتی چقدر جذابه. 

نگاه خیرم رو که دید پوزخندی زد.نگاهمو ازش گرفتم. 

خالصه بعد مقدمه های اول مهمونی(همون سالم و احوالپرسی خودمون)همه نشستیم 

و منتظر موندیم تا مامان حرف بزنه.مامان سرفه ی مصنوعی کرد و گفت 

_خب من همتون رو اینجا جمع کردم تا یه مطلبی رو بگم. 

اونا انگار میدونستن موضوع چیه چون اصال کنجکاو نبودن.بابا بزرگ گفت 

_چه خبره سوین؟اتفاقی افتاده. 

مامان لبخندی زد و گفت 

_نه بابا جون.پسرتونو پیدا کردم.سهیل رو پیدا کردم بابا جون 

همه شکه شدیم.مامان به غیر از دایی سامیار یه برادر بزرگتر هم داشت که وقتی 5_6 

سالش بود گم شد و االن مامان داشت میگفت که پیدا شده پس با این حساب اون 

خوشگله و آراد پسر داییم به حساب میان وای خدای من قاطی کردم کال. 

مامان که دید هممون متعجبیم گفت 

_منم انتظار نداشتم پیداش کنم ولی ایشون 

به همون مرده که همسن های بابا بود اشاره کرد 

_همون پسرتونه 

بابابزرگ گفت

_سوین مطمئنی؟



_آره بابا جون مطمئنم.

اون مرده که مامان گفت داییمه شروع به حرف زدن کرد

_اون موقع که من گم شدم دقیق یادم نیست چیشد ولی میدونم که تصادف کردم و یه 

زن و مردی من رو پیدا کردن.وقتی به هوش اومدم هیچی یادم نبود و اونا هم 

خودشون رو پدر و مادرم معرفی کردن.بعد از چند روز همگی باهم و برای همیشه 

رفتیم آمریکا.اونجا با آنا آشنا شدم و باهم ازدواج کردیم و بچه دار شدیم.همه چیز 

خوب بود تا اینکه من به خاطر یه سفر کاری مجبور شدم بیام ایران.

نفس عمیقی کشید و ادامه داد

_وقتی اومدم ایران آخرین روز رو برای تفریح انتخاب کردم.با همکارام تهرانگردی 

میکردیم که تویه رستوران یه خانومی رو دیدم.چهرشون خیلی آشنا بود اما یادم 

نمیومد کجا دیدمش.یهو تصویر مبهمی از یه خانم که شباهت بسیار زیادی بهش داشت 

اومد تو ذهنم. 

وقتی که از رستوران خارج شد تعقیبش کردم و رسیدم به یک محله ی خیلی آشنا و 

خاطرات گنگی توی ذهنم جون گرفت.اون خانم فهمیدن من دنبالشم و بسیار تند باهام 

برخورد کردن.نمیدونستم چیکار کنم همه چیز آشنا بود.گفتم برای برطرف کردن شکم 

باهاش حرف بزنم و همه چیز رو بهش توضیح بدم.همین کارو هم کردم.اون خانم 

خودشون رو سوین معرفی کردن و وقتی فهمیدن من توی بچگی حافظم رو از دست 

دادم عکس یه نفر رو نشون دادن کمی به ذهنم فشار آوردم و تونستم یه خاطره ی 

کوچیکی به یاد بیارم. اونجا من اون فردی که توی عکس بود رو بابا صدا می 

زدم.وقتی این موضوع رو به سوین گفتم اونم ماجرای برادر گم شدش رو تعریف 

کرد.همین که اون ماجرا رو شنیدم زنگ زدم به مادرم و ازش خواستم همه چیز رو بهم 

بگه اینکه قبل از فراموشیم من کی بودم و چطور اون اتفاق برام افتاد.مادرم همه چیز 

رو گفت و فهمیدم خوانواده ی واقعی من اونا نیستن.اما با این حال هنوزم مطمئن 

نبودیم .برای همین رفتیم آزمایش دادیم و مشخص شد که خانواده ی اصلی من 

شمایید. 

مامان از کیفش یه برگه آورد بیرون و بلند شد و رفت سمت بابابزرگ .برگه رو داد به 

بابابزرگ.بابابزرگ نگاهی به هممون انداخت و در آخر برگه رو گرفت و مشغول خوندش 

شد.



انگار برگه ی آزمایش بود.بابابزرگ همونطور که برگه دستش بود بلند شد و رفت سمت 

دایی جدیدم و روبه روش وایساد اونم بلند و در کسری از ثانیه بابابزرگ محکم بغلش 

کرد.

مامان لبخندی زد.

بعد از کلی بغل و بوس و ماچ و تفمالی کردن همه دور هم نشستیم.فهمیدم که زن دایی 

جدیدم خارجیه ولی بلده ایرانی حرف بزنه.خیلی خفن بودن.وقت معارفه شد.بابابزرگ 

گفت

_خب بزارید من معرفی کنم.

یکی یکی هممون رو معرفی کرد .وقتی سپهر رو معرفی کرد چشمای دخترشون برقی 

زد.

دایی سهیل(همون دایی جدیدم)گفت

این دختر کوچولو اسمش آرامه و 18 سالشه.

به آراد اشاره کرد

_اینم فرزند دوممه اسمش آراده و 25 سالشه

همه تعجب کردیم.زن دایی آیسان با لبخند گفت

_اسم پسر منم آراد بود.اونم دقیقا همسن شماست.

زن دایی آنا متعجب و با لحجه به فارسی گفت

_مگر اسم پسر شما آرسین نیست؟ 

_به غیر از آرسین یه پسر دیگه هم داشتم که توی یک سالگی فوت کرد. 

سکوت شد.دایی سامیار (پدر آرسین)معلوم بود ناراحت شده.زن دایی آیسان گفت 

_شما معرفی نمیکنید خودتون رو؟ 

منظورش همون قشنگه بود. 

سرفه ای کرد و با صدای جذابی گفت 

_امیر هستم.قبال مهرپرور بودم اما انگار باید خودمو رادمهر معرفی کنم. 

آیسو با لبخند گفت 



_انگار خیلی از رادمهر خوشت نمیاد. 

با ابرو های باال رفته گفت 

_خب تا االن بهم میگفتند مهرپرور منم با این فامیل بزرگ شدم. 

دوباره آیسو به حرف اومد 

_رادمهر جذابتره. 

به دایی سهیل نگاه کرد گفت 

_اینطور نیست عموجون؟ 

خود امیر به حرف اومد 

_جذابیت مهمتره؟من بیشتر به ابهتش فکر میکنم. 

سپهر گفت 

_اگه به ابهته که مهرابی با ابهت تره. 

امیر به من نگاه کرد.نگاهش اونقدر طول کشید که همه تعجب کردن 

طاقت نیاوردم و گفتم 

_جانم؟کاری داری؟ 

پوزخندی زد و گفت 

_فکر کنم ایشون تمام ابهتش رو بهم میریزه 

آرسین اخم کرد.منم جواب دادم 

_نمیدونم چیکاره ای و چی داری ولی اینو خوب میدونم که اونجایی که بودی همه به 

ظاهر اهمیت میدن نه به باطن.به خاطر همینه که به خودت اجازه میدی هر حرفی رو 

به هرکسی بزنی.االن اگه میبینی پدرم وبرادرم وحتی داییم سکوت کردن به خاطر اینه 

که میدونن خودم بلدم گلیمم رو از آب بکشم بیرون چون خون مهرابی ها تو رگامه به 

همین دلیل هم خودم و هم پدرم به داشتن فامیل مهرابی افتخار میکنیم.مهم نیست تو 

و امثال تو چی فکر میکنید. 

با تمسخر نگاهش کردم 

_هر چند که تو انگار ارزشش رو نمیفهمی. 

به دایی سهیل نگاه کردمو گفتم 

_عذر میخوام دایی جان که با پسرتون اینجوری حرف زدم ولی میبیند که خودش 

شروع کرد. 

اخمای آرسین باز شد و به جاش امیر به شدت اخم کرد. 

پدرم لبخندی روی لبش بود.دایی با چهره ی شادی سرفه ای کرد و گفت 

_خب سهیل خان چیکار میکنی ؟شغلت چیه؟ 



دور هم نشسته بودیم.امیر به بهانه ی اینکه کار داره رفت و بزرگتر ها توی سال پایین 

بودن. 

آراد گفت 

_رشتت گرافیکه درسته؟ 

_چرا میپرسی 

_خب دوست دارم بیشتر باهات آشنا بشم 

_تو که از همه ی زندگی من خبر داری نداری؟ 

تک خنده ای کرد 

_میخواستم ببینم خانواده ی جدیدم بهتره یا قبلی 

_خب؟ 

_دیدم خانواده ی جدید بهتره 

آرسین با اخم گفت 

_چرا اون وقت؟ 

آراد نگاهی به آرسین کرد 

_چون چیزی که چند سال دنبالش بودم رو داره 

منظورش رو نفهمیدم ولی آرسین انگار خوب گرفت چی گفت چون اخماش بیشتر شد. 

توی همین اوضاع با اون یکی سیم کارتم بهش پیام دادم 

_سالم خوبی؟من همونم که اون روز پشت چراغ قرمز باهم آشنا شدیم. 

خب چند ساعتی بود که کرم نریختم باید یه جوری خودمو تخیله میکردم یانه؟ 

همه سرمون توی گوشی بود.اوایل آراد و آرام سعی میکردن باهامون حرف بزنن ولی 

وقتی دیدن اینقدر جدی مشغول گوشی هستیم دیگه بیخیال شدن و اونا هم سرشونو 

کردن تو گوشیشون.خالصه سر هرکی تو گوشی خودش بود.

آرسین جواب پیاممو داد

_به جا نمیارم؟

تو گه میخوری به جا نمیاری پسره ی دماغ(یه بار وقتی بچه بودیم اسم فامیل بازی 

کردیمو عین اسکوال توی گزینه ها فحش هم گزاشتیم.نوبت رسید به حرف D اینقدر 

عجله داشتیم و روی برد و باخت حساس بودیم که آرسین فحش رو نوشته بود 

دماغ.کال از اون روز به بعد لقبش شد دماغ.البته تو ذهنم چون اگه بلند بگم زنده زنده 

آتیشم میزنه)



نوشتم

_یعنی اینقدر دورت دختر زیاده که منو یادت نمیاد!؟

_به خاطر این که یادم نیست کی هستی میخوای دعوا راه بندازی؟

_من وقتمو برای آخر هفته خالی کردم به خاطر همین کمی به هم ریختم.

_اما من نمیتونم با کسی که نمیشناسم قرار بزارم 

بیا حاال واسه ی ما حاجی شده.

نوشتم

_حاج آقا خودت بهم شماره دادی

_اسغفرا� این چه حرفیه خانم.زشته عیبه.

همه توی حال و هوای خودمون بودیم که یهو صدف داد زد

_نه

همه نگاهش کردیم.داشت گریه میکرد.آیسو زودتر از ما خودشو رسوند

_چیشده صدف خوبی؟

همه نگران نگاهش کردیم .صدف با چشمای بارونی گفت

_نباید اینطوری میشد.آوا به خاطر اون همه کار کرد.اون حق نداشت با یه نفر دیگه 

ازدواج کنه.آیسو آوا حامله است میفهمی؟

آیسو با تردید گفت

_داری راجب چی حرف میزنی؟

صدف اشکاش رو پاک کرد ولی دوباره چشماش پر شد.

_توی این رمانی که دارم میخونم مهدی با یه نفر دیگه ازدواج کرد.این حق آوا نبود.

خواستم برای داشتن خواهر خنگی مثله صدف ناراحت بشم که صدای سودا مانع شد 

_سرن سرن اینجارو کراشم پیام داده.وای خدای من.



آیسوسعی میکرد خندشو پنهون کنه ولی المصب اینقدر خواهرام اسکول بودن که 

نمیشد.

توی این اوضاع غاراشمیش سپهر غیرت بازیش گل کرد

_این کراشی که به خاطر پیامش اینقدر ذوق کردی کیه اونوقت؟

با جوابی که سودا داد به شدت دلم خواست سرمو بکوبم به دیوار

_یکی از دوستام

بعد از این حرفش با لبخند دست ِسِرنو گرفت و رفتن بیرون.

نگاهم افتاد به آرام که پوزخندی روی لبش بود خواستم چیزی بگم که دیدم آرسین 

رفت سمت گوشیش.شیرجه زدم سمت گوشیمو زود نوشتم

_حاجی نتم رفت کجا بودیم؟

پیام اومد

_من وقتی بهت شماره دادم یعنی ازت خوشم اومد پس جوری رفتار نکن که از دادن 

شمارم بهت پشیمون بشم.

پشیمون بشیم هیچ غلطی نمیکنی پسره ی دماغ.بعد از کلی چرت و پرت گفتن با 

آرسین حرفای حال بهم زنمون رو تموم کردیم.یهو یاد یه چیزی افتادم.گفتم

_آرسین اون کتابی که توی کالس گفتی رو داری خودت؟

_کدوم؟

_ای بابا همونی که گفتی همتون داشته باشین دیگه

_آها آره دارم ولی خودم الزمش دارم. 

_ِا آرسین خسیس بازی درنیار دیگه خودت گفتی جلسه ی بعد از اون سواالرو 

میاری.این جلسه نتونم میفتم این ترم رو میدونی که؟

_خب بگرد پیدا میشه

با لب و لوچه ی آویزون گفتم



_گشتم نبود

پوکر گفت

_چرا دروغ میگی؟

نگاهم کشیده شد سمت آراد سرش توی گوشی بود اما مشخص بود گوشش به حرفای 

ماست.

بی توجه بهش گفتم

_آرسین یه کتاب میخوای بدیا

_ساحل فقط کالس شما نیست من اون کتابو الزم دارم. توام که توی امانتداری لنگه 

نداری

_تیکه ننداز استاد سالم برش میگردونم فقط چند روز میخوام

با تردید نگاهم کرد.منم یه لبخند قراضه تحویلش دادم.سرشو به نشونه ی تاسف تکون 

داد و رفت سمت اتاقش خوشحال دنبالش راه افتادم.

کتاب رو گرفتم و گذاشتم توی کیفم.وقت شام که شد امیر اومد.اینبار نه اخمی داشت 

نه چیزی جوری برخورد میکرد که انگار هیچ اتفاقی نیافتاده ولی المصب خیلی جیگر 

بود. 

همه مشغول خوردن بودیم که دایی سامیار گفت

_راستی سوین کار تو دانشگاه چطوره؟

قبل از اینکه مامان جواب بده گقتم

_ِا آره مامان یادم رفت بپرسم چیشد اومدی دانشگاه؟

_استاد قبلیتون که تصادف گفت پدر جون پیشنهاد داد من به جاش بیام منم به آرمان 

گفتم اونم قبول کرد همین.

زن دایی آنا گفت

_شما استادی؟



مامان سرشوتکون داد

_پدر شوهرم مدیر دانشگاه گرافیکه.منم توی همون دانشگاه مدرکمو گرفتم.

زن دایی آنا دوباره پرسید

_اونجا با آقا آرمان آشنا شدی؟

مامان خندید

_نه.اولین بار آرمان رو توی مهمونی دیدم اونجا اتفاقی بهم خوردیم و لباس من کثیف 

شد .یعنی لیوانی که دست آرمان بود ریخت روم.اونشب نه من عذرخواهی کردم نه 

آرمان و همین باعث شد باهم بحث کنیم. بعد از اون دفعه ی دوم همو توی فرودگاه 

دیدیم اونجا دوباره بهم خوردیم و گوشی من افتاد زمین و شکست.بار سوم باهم 

تصادف کردیم و اینبار ماشینم خراب شد.من و اکیپم دنبالیه سرمایه گذار برای 

پروژمون بودیم و ودوستام خبر دادن که یه نفر رو پیدا کردن وقتی فهمیدم سرمایه 

گذار همونیه که لباسم وگوشیمو ماشینم رو خراب کرد کمی عصبی شدم ولی بعدش کم 

کم باهم کنار اومدیم. 

همه منتظر بودن که مامان ادامه بده.مامان با خنده تعریف کرد.

_به خاطر پروژ مجبور شدیم چند روز بریم شمال.اونجا که بودیم کمی به هم نزدیکتر 

شدیم آرمان اون موقع ها فکر میکرد سامیار نامزد یا دوست پسرمه.

با این حرف مامان، بابا خندید

_من اون موقع ها کلی حرص میخوردم ولی تو کَِکتم نمی گزید.

مامان سرشو تکون داد گفت

_آره خیلی حسود بودی حتی یادمه یه بار که جرئت یا حقیقت بازی کردیم بهم گفتی از 

سامیار جدا شم و سر این موضوع یه دعوای اساسی داشتیم.

دایی سامیار سرشوتکون داد و گفت

_اوف آرمان اون موقع ها چقدر ازت بدم میومد . فکر اینکه سوین به جز من یه مرد 

دیگه ای رودوست داره دیوونم میکرد.

بابا با شیطنت گفت



_یادته توی اولین دیدار شطرنج بازی کردیم و تو با کلی ادعا  آخرش کیش و مات 

شدی.

دایی اخم مصنوعی کرد

_حرف اون روز رو نزن که شکارم از دستت.

زن دایی آنا با خنده گفت

_چقدر ماجرای ازدواجتون باحاله 

زن دایی آیسان گفت 

_اون موقع ها زور سوین فقط به من میرسید حسابی خواهر شوهر بازی درآورد برام. 

مامان خندید که زن دایی ادامه داد 

_طفلی زن سپهر چهار تا خواهر شوهر با یه مادر شوهر بدجنس داره. 

نگاه سپهر کشیده شد سمت آیسو و آیسو لبخندی زد که دور از چشمم نموند.استغفر 

ا� این دوتاهم شیطونایی هستن برای خودشون. 

اونشب همه خاطره تعریف کردن وآخر شب خسته و کوفته برگشتیم خونه. 

توی سلف نشسته بودیم. 

_راستی دخترا 

همه نگاهم کردن که گفتم 

_یادتونه اونروز یه پسری بهم خورد و گفت پس ساحل مهرابی تویی؟ 

کمی فکر کردن که کتی گفت 

_آره یادم اومد چیشده؟ 

ماجرا رو خالصه براشون تعریف کردم. 

همشون تعجب کردن.داشتیم راجب دایی جدیدم حرف میزدیم که یکی از دخترای 

دانشگاه اومد سمتم. 

_ساحل ساحل 

_چیه چیشده؟ 

چند تا نفس عمیق کشید و گفت

_ساحل یه پسر خیلی خوشتیپی جلوی در منتظره با تو کار داره

متعجب گفتم

_آشناست؟



_نه تا حاال ندیدمش.اووف اینقدر جیگره که نگو.

به دخترا نگاه کردم.متعجب شونه ای باال انداختن.

_من برم ببینم کیه

بلند شدم و رفتم سمت جایی که مینا گفت.

دیدم کلی دختر یه جا جمع شدن.نزدیکتر که شدم با دیدن امیر تعجب کردم.

رفتم سمتش

_امیر؟

با این حرفم همه ی دخترا نگاهم کردن.

_وای ساحل تو این مرد خوشتیپو میشناسیش؟

لبامو غنچه کردم

-همچینم خوشگل نیست

امیر با چهره ی سردی گفت

_کار دارم باهات

به ماشینش اشاره کرد

_سوار شو

یعنی امیر چیکار میتونه با من داشته باشه؟اینقدر کارش مهمه که تا دانشگاه اومده؟ 

سوار ماشین شدم.اونم سوار شد

_خب؟

بدون مقدمه گفت

_کتایوِن شایان......میشناسیش؟

اون کتی رو از کجا میشناسه؟

بدون اینکه اجازه بده حرفی بزنم گفت



_نمیخواد زیاد به مغز فندقیت فشار بدی میدونم که میشناسی. انگار رفیق فابشی.

_خب که چی؟

_ازش خوشم میاد.

شوکه شدم.به قدی زیاد شکه شدم که اگه وسط تابستون برف میبارید اونقدر شکه 

نمیشدم.

_جمع کن خودتو میمونی رو دستم.

بی توجه شمرده شمرده گفتم

_تو از کتایون خوشت میاد؟

با خنده ادامه دادم

_این امکان نداره.

نگاه خیرشو که حس کردم برگشتم سمتش

_نمیشه اصال فکرشو از سرت بیرون کن اون خودش یکی دیگه رو دوست داره.

سرشو تکون داد

_میدونم میالد شایان پسر عموش. قبال یه نفر بهم گفت. 

_خب پس دیگه چی میخوای؟

_میخوام تو کمک کنی تا بهش برسم.

خندیدم

_امیر من با دیوار حرف نمیزنم که یه نفر دیگه رو دوست داره درک این موضوع خیلی 

سخته یعنی؟

خواست حرفی بزنه که در عقب باز شد و رز اومد تو.

_وایستا ببینم جناب تو با دوستم چیکار داری؟

امیر بدون اینکه به خودش زحمتی برای توضیح دادن بده به بیرون نگاه کرد.



برگشتم سمتش

_رز تو امیرو از کجا میشناسی؟

همیشه به رزا میگفتم رز دست خودم نبود اینجوری راحت تر بودم

خندید

_پسر خالمه

شوکه زمزمه کردم

_اما زن دایی...

با کف دست کوبیدم روی پیشونیم. یادم رفته بود که رز هم دو رگه است.

_تو چی؟چرا با امیر اینقدر راحتی؟

خندیدمو گفتم

_پسر دایی جدیدم. 

رز شوکه گفت

_عا یعنی امیر پسر عموی آرسین شد.

باالخره امیر به حرف اومد

_آرسین پسر عموی منه اینجوری بگی بهتره.

رز سرشو تکون داد

_نه ایجا هیچ کس تو رو نمیشناسه اگر بگیم نسبتی با ما داری شاید بشناسنت ولی 

خودتو کسی نمیشناسه.

امیر پوزخندی زد

_با این چهره ای که من دارم تا چند روز دیگه به خاطر نسبتتون با من معروف میشید 

تو دانشگاه.

به رز نگاه کردم



_دیوونست؟

_آره بابا تو اهمیت نده. میدونم چرا اومده اینجا داشتین راجب کتی صحبت میکردین 

مگه نه؟

امیر گفت

_من از شما دوتا کمک خواستم ولی هردوتون بد برخورد کردین چرا؟

_من دو ساعته چی دارم میگم کتی خودش زن داره

با این حرفم چند ثانیه سکوت شد و یهو رز زد زیر خنده.خودمم خندم گرفت. امیر 

سرشو به نشونه ی تاسف تکون داد.

برای ماست مالی گفتم 

_منظورم همون شوهر...حاال هرچی نمیشه کال.

امیر پوزخندی زد

_فکر کن یه دختر با دیدن من ردم کنه

گفتم

_من خودم به شخصه ازت بدم میاد کتی هم دقیقا نظرش با من یکیه مطمئن باش.

رز یهو به بیرون اشاره کرد

_اوناهاش میالد اونه.

با این حرفش امیر نگاهی به میالد که داشت از دانشگاه میرفت بیرون انداخت و 

خواست پیاده شه که بازوشو گرفتم

_کجا میری دیوونه شدی؟

_ببین ازت میخوام فقط یه کاری کنی که من و ببینه همین.

کمی فکر کردم.رز منتظر عکس العمل من بود گفتم

_میتونم یه قرار ترتیب بدم اما....



_اما؟

_چند تا شرط داره. 1 تو دعوتمون میکنی. 2 آرسین و رفقاش هم میان. 3 منو رز و 

شهرزادم هستیم حله؟

_االن دقیقا آرسین و رفقاش این وسط چیکار میکنن.

کالفه گفتم

_من میخوام مثال تو رو به دوستام دعوت کنم.

_خب اینکارومیتونی تو خونه و بدون آرسین هم بکنی مگه نه؟

_اوف چقدر خسیسی. ما همیشه توی رستوران دورهمیم. بعدش دقیقا تو بین چهار تا 

دختر چیکار داری؟ 

کالفه گفت

_باشه هرکاری میخوای بکنی بکن فقط...

مکث کرد.رز گفت

_فقط چی؟

_میالد هم باید باشه

متعجب گفتم

_چرا اون وقت؟؟

پوزخندی زد

_میخوام رقیبمو بشناسم

رز گفت

_دقیقا مثله بچه میمون...

امیر پرید وسط حرفش

_آره دقیقا مثله بچه میمونه.



رز خندید

_منظورم اون نبود تو بودی

خندیدم. امیر پوکر گفت

_من نمیدونم شما دوتا چه مشکلی با من دارین؟

با لبخند شیکی گفتم

_عزیزم ما مشکلی باهات نداریم فقط داریم حقیقتو میگیم وقتی کتی میالدو دوست 

داره تو این وسط هیچ شانسی نداری. 

امیر عصبی گفت

_شما فقط یه قرار بزارید دیگه به بقیش چیکار دارین؟

_اوکی آروم باش.هماهنگ میکنم شب باهم باشیم حله؟

سرشو تکون داد

_پیاده شین حاال زود.

رز تهدید وار گفت

_کار تو گیره اینو یادت نره.

عصبی داد زد

_فقط از جلوی چشمام دور شین.

شونه ای باال انداختم و از ماشین پیاده شدیم. همین که پیاده شدیم گازشو گرفتو 

رفت.رز خندید

_دیوونست

با خنده گفتم

_میدونم.

همونطور که راه میرفتیم حرف میزدیم



_به نظرت امیر میتونه نظر کتی رو عوض کنه؟

رز کمی فکر کرد و گفت

_فکر نکنم. کتی میالدو خیلی دوست داره میدونی که

_شاید این یه تلنگر باشه تا قدر همو بیشتر بدونن

_شاید. 

توی سکوت به هم خیره شدیم. جو خیلی بدی بود. آرسین اخم کرده بود امیر ترسناک 

به میالد زل زده بود کتی بیخیال خیره به گوشیش بود.

سرفه ای کردمو گفتم

_اممم معرفی میکنم امیر پسردایی جدید من و پسر عموی آرسین.

آرسین با اخم گفت

_من نفهمیدم چرا امیر رو اوردی اگه برای معرفی کردنه پس چرا آراد و آرام نیستن؟

لب زدم

_به تو چه آخه

اما نفهمید انگار. رز بی تفاوت گفت

_قرار مالقات....

با پام محکم کوبیدم رو پاش که حرفش قطع شدی و آخی گفت. براش چشم و ابرو 

اومدم دستشو به عنوان زندت نمیزارم جلوی گلوش تکون داد.

لبخند مسخره ای زدم

_خب...

پویان با خنده گفت

_خب؟

با اخم به امیر نگاه کردمو گفتم



_خب؟؟؟؟

اما هیچ عکس العملی از طرف امیر دریافت نکردم.

پوکر نشستم و این آرسین بود که نجاتم داد هرچند موضوع مسخره ای رو شروع کرد. 

تمام حواسم به امیر بود. با هر حرکت کتی محوش میشد گرچه خیلی نامعلوم بود ولی 

فقط منو رز میتونستیم بفهمیم چون زوم کرده بودیم روی امیر.

بدون هیچ اتفاق خاصی شام رو خوردیم و قرار شد بریم خونه . منو رز خیلی شوکه 

شدیم امیر هیچ کاری نکرد یعنی فقط میخواست مارو اذیت کنه؟

همین سواالو آروم از رز پرسیدم. کمی فکر کرد و گفت

_فکر نکنم آخه میدونی همه که مثله ما مریض نیستن.

سرمو تکون دادم

-به شدت موافقم رز.

خندید و گفت

_راستی دیشب بهت پیام دادم

متعجب گفتم

_دیشب؟یادم نیست

_بایدم یادت نباشه چون با شماره ی بابام بهت پیام دادم

شوکه گفتم

_اونی که گفت قلقلکام (همون پشم خودمون) میخواره تو بودی؟

بلند زد زیر خنده. چندش نگاهش کردم با خنده گفت

_به خدا مریضیم عود کرد هیچکی رو نداشتم مزاحمش بشم به تو پیام دادم.

دستمو به نشونه ی خاک تو سرت تکون دادمو چندش گفتم

_حاال قلقلکاتو خاروندی؟



با خنده گفت

_من قلقلک دارم؟

_کم نه

استینشو کمی داد باال و دستشو گرفت جلوم

_بیا تو فقط یه دونه قلقلک پیدا من اسمموعوض میکنم میزارم محمد

کتی گفت

_حاال چرا محمد؟

رز سرشو تکون داد

_چه فرقی میکنه حاال رز نشد محمدی.

با این حرفش دستمو گذاشتم روی چشمام. میالد متعجب گفت

_چیکار میکنی؟ ساحل خوبی؟

با حال زاری گفتم

_دارم برای داشتن همچین دوستایی تاسف میخورم

با حرص ادامه دادم

_اجازه میدی عایا؟

دستشو به نشونه ی تسلیم اورد باال. یهو امیر خم شد و تو گوش کتی چیزی گفت که 

کتی شوکه بلند شد. با بلند شدنش صندلی با صدای بدی افتاد زمین.همه متعجب 

نگاهش کردیم که کتی شوکه گفت 

_تو کی هستی؟

امیر پوزخندی زد

_فکر کنم تو منو به اسم مهرپرور بشناسی مگه نه؟

کتی عصبی دستی به صورتش کشید



_دست از سرش بردار خودت بهتر میدونی خواست الناز بود . کیوان نمیتونه کسی رو 

مجبور کنه که دوستش داشته باشه .

دستشو به نشونه ی تهدید آوردباال

_امیر بیخیالش شو فهمیدی؟

بعد از این حرفش کیفشو برداشت و رفت بیرون میالد هم رفت دنبالش متعجب گفتم

_میشه بگی اینجا چه خبره؟

بلند شد و نگاهی به منو  رزا انداخت

_ممنون از قرارمالقاتتون پیاممو بهش رسوندم.

بعد از این حرفش رفت بیرون.

به رزا نگاه کردم

_رز تو چیزی میدونی؟

سرشو به نشونه ی نه تکون داد. رهام گفت

_من دقیقا نفهمیدم االن چیشد

رز همه چیزو تعریف کرد. به کتی زنگ زدم اما جواب نداد.

_جواب نداد؟ 

_نه 

رز گفت 

_میالد پیششه نگران نباش. 

درو بستم به دخترا نگاه کردم.اومده بودم خونه و رز و شهرزادم پیشم بودن. 

_االن چیکار کنیم؟ 

شهرزاد سری تکون داد 

_کارتون خلی اشتباه بود نباید اجازه میدادین امیر کتی رو ببینه 

رز کالفه گفت 

_ما از کجا میدونستیم اینجوری میشه؟ 

شهرزاد جواب داد 



_هیچ ربطی نداره رزا جون امیر از قیافش ضایست که اهل عشق و عاشقی نیست 

رز سرشو تکون داد 

_برعکس امیر چند سال پیش دیوونه شده بود.دیوونه ی یه دختر اما خب نشد که باهم 

باشن االنم فکر کردم کتی رو دوست داره البته میدونستم به هم نمیرسن. 

متعجب گفتم 

_امیر چند سال پیش عاشق شده؟اونم عاشق یه دختر 

رز سرشو به نشونه ی مثبت تکون داد 

_جالبه. 

شهرزاد گوشیشو برداشت

_یه زنگ به میالد بزنم ببینم کجا موندن

شماره ی میالدو گرفت و گذاشت رو بلند گو. بعد از چند بوق صدای کتی رو اومد

_جانم شهرزاد؟

شهرزاد سرفه ای کرد و گفت

_کتی حالت خوبه اونجوری از رستوران رفتی بیرون ترسیدیم چیشده؟امیر چی بهت 

گفت که اینقدر عصبی شدی؟

صدای کتی اومد

_دخترا همه چیرو تعریف میکنم براتون کجایین االن؟

شهرزاد گفت

_ما امدیم خونه ی ساحل توهم بیا منتظریم

_باش پس اومدم فعال

شهرزاد گوشی رو قطع کرد

مثله همشه مشغول چرت و پرت گفتن بودیم که کتی اومد.همین که از در وارد شد همه 

دورشو گرفتیم و سوال پیچش کردیم. کتی کالفه گفت

_دخترا اجازه بدین توضیح میدم.



بعد از این حرفش روی تخت نشست و شروع کرد به حرف زدن

_کیوان و امیر توی نوجوونی باهم رفیق فاب بودن. دانشگاهشون رو هم باهم انتخاب 

کردن و هردو تو یک دانشگاه قبول شدن .الناز یه دختر خوشگل و معمولی از اولش 

چشمش به داداشم بود و باالخره نظر همدیگه رو جلب میکنن و باهم قرار میزارن و 

میبینن که برای هم مناسب هستند و قرار خواستگاری رو میزارن. از اون طرف امیر 

دیووانه وار عاشق الناز میشه و وقتی میفهمه قراره ازدواج کنه دیوونه میشه. کمی که 

با موضوع ازدواجش کنار میاد میفهمه کسی که عشقش رو به قول خودش دزدید رفیق 

فابشه. کیوان که میفهمه امیر دیوونه ی النازه میگه که تو برو احساست رو به الناز بگو 

انتخاب با خودشه هرکدوممونو انتخاب بکنه من احترام میزارم با اینکه کلی ناراحت 

میشم ولی بازم نمیتونم تورو هم از دست بدم .امیر هم گرچه ناامید میره و همه چی 

رو به الناز میگه و الناز وقتی میشنوه کیوان به خاطر رفیقش میخواسته از عشقش 

دست بکشه با خودش میگه که حتما برای من هم میتونه از چیزایی که دوستشون داره 

دست بکشه برای همین بیشتر عاشقش میشه و کیوان رو انتخاب میکنه .بعد از اون 

ماجرا امیر آتیشی میشه و به فکر انتقام میفته یعنی یه جورایی به خودش میگه که 

کیوان اون دختره رو از دستم گرفت. سعی میکنه شرکت کیوانو ورشکست کنه و وقتی 

که فقط یک امضا مونده به موفقیتش الناز قرداد رو میبینه و میفهمه که تقلبیه و جلوی 

کیوانو میگیره . بعد از اون امیر دیگه پیداش نمیشه تا امروز .امروزم نشناختمش چون 

خیلی عوض شده بود .وقتی مشغول بودم یهو تو گوشم گفت که به داداشت بگو قوی 

تر برگشتم! اگه بازم بخواد زندگی کیوان و النازو خراب کنه دیگه نمیدونم اینبار میشه 

جلوشو گرفت یانه. 

رز شوکه گفت

_آره میدونم امیر بیست و دو سه سالش که بود دیوونه ی یک دختر شده ولی اصال فکر 

نمیکردم اینقدر مهم باشه.

گفتم

_درسته که قیافش خیلی اخمو و مغروره ولی اصال فکر نمیکردم همچین آدمی 

باشه.خانوادش قضیه ی انتقامو میدونن؟شاید اونا بتونن یه کاری کنن

کتی کالفه گفت



_ساحل یه چیزی میگیا طرف سی و خورده ای سالشه بعد تو میگی به حرف مامان و 

باباش گوش میکنه بیخیال بابا

رز سرشو تکون داد

_حق با کتیه همه ی بچه های خاله آزادن . محدود شدنو یاد نگرفتن هر تصمیمی که 

بگیرن خاله و شوهر خاله هیچ حرفی نمیزنن

گفتم

_اما سوال اینجاست که چرا برای یه پیغام اینقدر به منو رز رو زد؟ که کتی رو دوست 

داره و از این چرت و پرتا

شهرزاد شونه ای به نشونه ی ندونستن باال انداخت.

رز گفت

_کتی میدونم به خاطر کیوان ناراحتی و نمیخوای بالیی سر زندگیشون بیاد اما من 

امیرو میشناسم هر چقدرم بی احساس باشه بازم کارای خطرناکی نمیکنه. 

کتی گفت

_نمیدونم. نمیدونم چی بگم االن کال قاطی کردم.

شهرزاد با خنده گفت

_طفلی رهام و پویان و آرسین مونده بودن کال

کتی گفت

_راستی چرا به اونا هم گفتی بیان؟

_خب امیر بین چهارتا دختر چیکار میکرد دقیقا؟

شهرزاد گفت

_میتونستی به برادر و خواهرش بگی

_گفتی برادر و خواهر در اولین فرصت با دایی و زن دایی حرف میزنم باالخره حرف یه 

زندگی وسطه 



روی تخت نشستم. دخترا نیم ساعت پیش رفته بودن. نگاهی به گوشیم انداختم برش 

داشتم و زنگ زدم به امیر در کمال تعجب رد داد.

نوشتم

_تو خجالت نمیکشی اون از این که کلی چرت و پرت تحویل کتی دادی بعدشم خرت 

که از پل گذشت رد میدی؟

پیامو دید ولی جواب نداد. کالفه دراز کشیدم روی تخت و وارد بازی شدم. 

رفتم داخل و به سمت مرد جوونی که انگار مغازه دار بود راه افتادم.

_ببخشید

سرشو آورد باال

_ بفرمایید؟

لبخندی زدمو گفتم

_از اون بستنی هاتون میخوام

از اون لبخندای چندش زد و بعد از چند ثانیه بستنی رو آورد. روی یکی از میز ها 

نشستمو مشغول خوردن شدم که یهو صدای همون پسره رو شنیدم

_جــــون

نگاهش کردم

_با منی؟

اشاره ای به بستنیم کرد و گفت

_بستنی خوردنتم عشقه.

بلند شدمو رفتم سمتش . خیلی آروم و ریلکس. وقتی رسیدم مقابلش وایستادمو گفتم

_جدی؟

با لبخند سرشو به نشونه ی تایید تکون داد که توی کسری از ثانیه بستنی رو کوبیدم تو 

صورتش.



#آرسین

سرم توی گوشی بود و یه کم از بستنیمو خوردم. با صدای همهمه ای سرمو بلند کردم.

متعجب به مهدی که صورتش بستنی شده بود و دختری که جلوش بود انداختم.

خیلی شبیه ساحل بود کمی که دقت کردم دیدم خودشه از جام بلند شدم و رفتم 

سمتشون.

مهدی با دیدنم هول گفت

_آقای رادمهر به خدا....

بی توجه به اون خطاب به ساحل گفتم

_تو خوبی؟

ابرویی باال انداخت

_تو منو تعقیب میکنی؟

پوزخندی زدم

_اگر اتفاقی همو ببینم میشه تعقیب؟

شونه ای باال انداخت

_ماشینت رو آوردی؟

_آره بیرونه 

سرشو تکون داد

_خوبه من پیاده اومدم منم برسون

_ماشینم بیرونه سوار شو منم میام

_اوکی.

بعد از رفتن ساحل به مهدی نگاه کردم. ترسیده نگاهم کرد گفتم



_میدونی در اینجا خیلی زود تخته میشه؟جالب تر اینه که همونی که کمکت کرد اینجا 

رو سرپا کنی میبندتش

مهدی با استرس گفت

_آقای رادمهر به خدا من قصد بدی نداشتم من فقط ازش خوشم اومد

سرمو تکون دادم

_تو چطور جرئت میکنی از نامزد من خوشت بیاد؟

متعجب گفت

_اون خانم نامزد شما بود؟

_دفعه ی بعد مطمئن باش در اینجا رو گل میگیرم

_نه آقای رادمهر قول میدم دفعه ی بعدی نداشته باشه

_امیدوارم

بعد از این حرفم بدون حساب کردن رفتم بیرون و سوار ماشین شدم 

دیدم ساحل بدون حرف به دستاش خیره شده بود.

نفس عمیقی کشیدمو گفتم

_ببین ساحل میخوام باهات جدی حرف بزنم. تو بیست و خورده ای سالته اما هنوزم 

بزرگ نشدی اخالقت هنوزم بچگونه است ساحل سعی کن کمی منطقی تر عمل کنی و 

خیلی زود عکس العمل نشون ندی باور کن اینجوری خیلی بهتر میشه نمیدونم چیشد 

که بستنی کوبیدی تو صورت پسره فقط میدونم دلیل داری دلیلت هم هر چی باشه 

قابل قبوله اما بهتر بود به جای اینکه بستنی بکوبی تو صورت طرف بدون حرف از 

اونجا بیای بیرون یا صدتا عکس العمل منطقی تر.

تمام مدتی که حرف میزدم بدون عکس العمل به دستاش خیره شده بود.

منتظر موندم تا یه چیزی بگه که باالخره به حرف اومد

_من میرم قدم بزنم.



بدون اجازه ی حرفی زود از ماشین پیاده شد. اوف از دست این دختره

شیشه رو دادم پایین و بوق زدم و با ماشین دنبالش راه افتادم

_ساحل...ساحل چرا اینجوری میکنی....ساحل..تو که اینقدر بی جنبه نبودی...

کالفه گفتم

_ساحل سوار شو حوصله ی ناز کردن تورو ندارم

چند بار پشت سرهم بوق زدم اما توجهی نکرد 

_ساحل؟

اصال عکس العملی نشون نمیداد و فقط راه میرفت.

از ماشین پیاده شدمو رفتم سمتش و دستشو کشیدم برگشت سمتم و متعجب نگاهم 

کرد

عصبی گفتم

_ساحل مگه با تو نیستم چرا بی جنبه بازی در میاری من هرچی گفتم فقط و فقط برای 

این بود که.....

داشتم حرف میزدم که یهو هندزفری هاشو از گوشش درآورد.

متعجب گفت

_چی میگی؟

شوکه گفتم

_تو داشتی آهنگ گوش میدادی؟

_آره خب

_از کی تا حاال

گیج گفت

_خب وقتی سوار ماشین شدم چطور؟



وای خدای من چطور ممکنه اصال هندزفری هاشو ندیدم. چند نفری که اون طرفتر از 

اول ماجرا شاهد بودند زدن زیر خنده

چنان با اخم نگاهشون کردم الل شدن.

عصبی خطاب به ساحل گفتم

_سوار شو بریم

خندید

_آرسین گفتم که میخوام قدم بزنم 

با صدایی که سعی میکردم تا بلند نشه گفتم

_نمیخواد قدم بزنی سوار شو

_چرا عصبی میشی من که چیز...

داد زدم

_سوار شو

با لب و لوچه ای آویزون سوار ماشین شد. منم سوار شدمو و بدون حرفی ماشینو 

روشن کردمو راه افتادیم.

توی سکوت داشتیم میرفتیم. نگاهی به ساعت انداختم االن وقتش بود

#ساحل

با چشمای ریز شده و حرصی نگاهش کردم. اخه این چه رفتار چرتی بود.

نگاهم کرد

_خوبی؟

چینی به بینیم دادم

_بعد از اون دادت مگه میشه بد باشم؟عالیم بهتر از این نمیشم

تک خنده ای کرد



_چرا هندزفریتو جوری میزاری که دیده نمیشه؟

بهش توپیدم

_خب که چی به خاطر اینکه هندزفریم دیده نمیشد داد زدی؟

خندیدو گفت 

_کلی حرف زدم باهات فکر اینکه تو هیچ کدومشو نشنیدی عصبیم کرد.

پشت چشمی نازک کردمو سرمو چرخوندم سمت پنجره و به بیرون نگاه کردم.

با لحن دلجویانه ای گفت

_ساحلمون قهره؟

عصبی گفتم

_اوف آرسین داری عصبیم میکنی تو کی دیدی من قهر بکنم؟

با ابرو های باال رفته گفت

_اوال تو همین االنشم عصبی هستی دوما از وقتی سوار ماشین شدی اصال نگاهمم 

نمیکنی اگرم بکنی با اخم و تخمو نقشه است.

_نه عصبیم نه قهر دیگه هیچی نگو چون حوصله ی تو یکی رو ندارم

با لحن شیطونی گفت

_حتی اگه پای مهمونی وسط باشه؟

با چشمای ستاره بارون برگشتم سمتش

_مهمونی؟

لبخند شیطنت آمیزی زد

_بیخیال تو حوصله نداری

اعتراضی گفتم



_ِا آرسین حرفتو بزن دیگه 

خندید و گفت

_فرداشب مهمونی دعوتم. پارتنر ندارم هستی؟

_من که همیشه پایم ولی چرا اون دوست دخترای رنگارنگتو نمیبری؟

دستی به موهای خوش فرمش کشید

_حوصلشونو ندارم.

با نیش شل شده گفتم

_تو فقط آدرسو و ساعتو بفرست

_خودم میام دنبالت باهم میریم

_اوکی.

***

 نگاه آخرو به خودم انداختم همه چیز عالی بود لباس شب طوسی با کیف و کفش

.مشکی و یه آرایش کمرنگ موهام رو هم باز گذاشتم چون اینجوری خیلی جذابترن

به آرسین زنگ زدم. بعد از چند بوق جواب داد

_الو؟

_آرسین من حاضر شدم تو کجایی؟

ماشینو پارک کردیمو پیاده شدیم. آرسین تاکید وارانه گفت

_ساحل دست به هیچ چیز نمیزنی باشه؟

کالفه گفتم

_اوف آرسین دیوونم کردی چند بار بگم باشه چشم

آروم تر غر زدم 

_انگار داره با بچه ی سه ساله حرف میزنه



آرسین اومد سمتم و دستمو گرفت

_کمتر از یه بچه ی سه ساله. هنوز یادم نرفته دفعه ی پیش مست کردی و پریدی وسط 

جمع یه پسر نامزد دارو بوسیدی و چرت و پرت گفتی که منم دیوونتمو فالن اوف هر 

وقت یاد اونروز میفتم دوست دارم تیکه تیکت کنم.

خندیدمو گفتم

_چیه خب من فکر کردم شربته

با حرص غر زد

_تو بخند کاری به جز خندیدن بلد نیستی گند بزن بعدشم بخند.

با لبخند شیکی گفتم

_اوکی حاال نمیخواد حرص بخوری بریم تو.

رفتیم داخل و بعد از خوش و بش با دوستای آرسین ازشون دورشدیم نگاهی به جمع 

انداختم. شوکه شدم تا چشم کار میکرد همه آشنا بودن و بدتر اینکه بیشتر مهمونا از 

دانشگاهمون بودن. با استرس به آرسین نگاه کردم

_آرسین چرا همه ی بچه های دانشگاه اینجان؟

جوابی از آرسین نشنیدم برگشتم سمتش دیدم زل زده به یه جایی رد نگاهشو دنبال 

کردمو رسیدم به یه دختر وپسر که مشغول حرف زدن بودن. دستمو جلوی صورتش 

تکون دادم

_آرسین با توام اگه بچه ها مارو باهم ببینن بدبخت میشیم میفهمی؟ 

نگاهم افتاد به دختری که اومد سمتمون همین که نزدیک شد آرسین دستشو دور کمرم 

حلقه کرد و خطاب به اون دختره گفت 

_به به رویا خانوم از این طرفا؟

دختره با ابرو های باال رفته به دست آرسین که دور کمرم حلقه بود نگاه کرد

_آرسین خان چه خبره؟

آرسین لبخندی زد و گفت



_منم نامزد کردم دیگه معرفی میکنم نامزدم ساحل

با چشم های گرد به آرسین نگاه کردم که دختره با خنده گفت

_خوشبختم منم رویام

همون موقع ارغوان یکی از دختر های فضول دانشگاه اومد سمتون و گفت

_استاد؟ ساحل جون؟ خبریه نمیدونیم؟

خواستم بگم سوتفاهم شده که رویا زودتر از من گفت

_کسی از نامزدیتون خبر نداره؟

با چشم های گردگفتم

_نه اون جور که فکر میکنید نیست ما...

آرسین به پهلوم چنگی زد که باعث شد از درد اخم کنم خودشم لبخندی زد و گفت

_تازه نامزد کردیم 

طلبکار و با اخم نگاهمو به آرسین دوختم

سرفه ای کرد و گفت

_خوبی؟

با این حرفش عصبی گفتم

_خوب؟ تو به این میگی خوب؟ آرسین تا چند دقیقه ی پیش من نامزد کردم و خودم 

خبر ندارم این چه کاری بود کردی؟ االن چه خاکی بریزم سرم؟ مامان بشنوه دیوونه 

میشه آخه منو چه به نامزدی با تو؟

آرسین با لحن آرومی گفت

_خیلی خب آروم باش تعریف میکنم ببین این دختره رویا دختر دوست بابامه پدر من و 

پدر اون میخوان ما باهم ازدواج کنیم ولی ما موافق نیستیم اگه بابام فکر کنه تو رو 

دوست دارم دست از سر کچلم برمیداره برای همین میخوام یه مدت خیلی خیلی کوتاه 

صوری باهم باشیم در عوض منم تو رو میفرستم خارج



حرفی نزدم که ادامه داد

_ببین میتونی بری خونه و بگی همه چیز دروغ بوده و من با اون دختره ی بیچاره 

بشینم سر سفره ی عقد و یا میتونی یه مدت کوتاه به همه بگی با منی و منم به 

بزرگترین آرزوت یعنی رفتن به خارج برسونمت

_اگه بفهمن چی؟

_نمیفهمن تو به اعتماد کن. همه چیز همونجور که میخوایم پیش میره مگر اینکه خودن 

جرئت این کارو نداشته باشی که اون بحثش جداست 

پوزخندی زدم

_جرئت؟ آرسین تورو خدا با من راجب جرئت حرف نزن

دستشو گرفتمو و نگاهش کردم

_بریم.

لبخند رضایت بخشی زد و راه افتادیم.

امروز دانشگاه نداشتمو توی آشپزخونه بودم و به گندی که زدم نگاه میکردم. برای 

اولین بار خواستم سوسیس بپزم اونم سوخت همشون.

نفس عمیقی کشیدم که صدای در اومد.مامان بود که اومد تو آشپزخونه تازه از دانشگاه 

برگشته بود. مامان با دیدن وضع آشپزخونه خندیدو گفت

_ساحل مهمون داری

سوالی نگاهش کردم که یهو غزل اومد تو. متعجب نگاهش کردم اون اینجا چیکار 

میکرد. اونم با تعجب نگاهم کرد.

توی دانشگاه از روز اول با غزل لج بودم یعنی هیچ جوره نمیتونستیم باهم جور شیم.

مامان با لبخند گفت

_غزل رو میشناسی حتما تو دانشگاه...

با صدای گوشیش حرفشو قطع کرد و نگاهی به گوشی انداخت 

_ببخشید دخترا باید جواب بدم 



بعد از این حرفش رفت بیرون. 

غزل نگاهی بهم انداخت. اوضاعم خیلی خراب بود با دیدن سرو وضعم پوزخندی زد و 

گفت

_از روز اول اینقدر ادعا میکردی نگو یه خدمتکار بیش نبودی. اون ماشینو لباسای 

رنگارنگم خانم رادمهر میداد بهت.

متعجب نگاهش کردم

_خدمتکار؟

خندید

_نگران نباش به کسی نمیگم چیکاره ای

با اخم های درهم گفتم

_میتونم بدونم اینجا چیکار میکنی؟

پوزخندی زد

_صددرصد به خاطر تو نیست.

عصبی گفتم

_جواب بده

لبخندی زد و گفت

_من با دختر خانم رادمهر دوستم دختر بزگش

خندم گرفت. آخه میخوای قپی بیای اول خوب ببین چی به چیه کی به کیه.

متعجب به خندم نگاه کرد که سپهر اومد تو 

با دیدن غزل لبخندی زد و سالم و احوالپرسی کرد و غزلم با لبخند جوابشو داد. 

سپهر نگاهی به وضع من انداخت و خندید 

_ساحل تورو خدا یه کاری رو درست انجام بده آخه سوسیس نمیتونی بپزی طفلی 

شوهرت 

پوزخندی زدم 



_اون شوهری که داری میگی بره خودش آشپزی یاد بگیره 

سپهر خندیدو گفت 

_راستی ساحل دیشب که نبودی آراد اومد 

_خب به من چه 

_یکی از کتاباتو الزم داشت برداشت 

_کدوم کتاب؟ 

متعجب گفت 

_آراد گفت باهات هماهنگه 

_یادم نمیاد 

همون موقع مامان اومد و گفت 

_ببخشید غزل جان سرپا موندی معرفی میکنم 

به سپهر اشاره کرد 

_سپهر پسرم 

بعدشم به من اشاره کردو گفت 

_اینم ساحل دختر بزرگم 

غزل متعجب نگاهم کرد 

خندیدمو گفتم 

_غزل فکر کرد کارگر خونم

غزل هول گفت

_نه چیزه....من...

سپهر با خنده پرید وسط حرفش و گفت

_فکر کن ساحل کارگر باشه طفلی اربابش

خمصانه نگاهش کردم که خندش بیشتر شد. مامان ابرویی باال انداخت و گفت

_سپهر با خواهر بزرگترت درست صحبت کن غزل جان توام حق داری سرو وضع ساحل 

ممکنه باعث اشتباهت بشه.

رو به من ادامه داد

_برو لباساتو عوض کن و یه دوش بگیر



سرمو تکون دادمو گفتم

_به شدت موافقم.

رفتم تو اتاق و بعد از یه دوش اساسی و کارهای بعد از حموم(همون لباس پوشیدن و 

سشوار کردن مو و ... )رفتم پایین مامان توی آشپزخونه بود نگاهی کردم ولی غزل رو 

ندیدم. خطاب به مامان یواش گفتم 

_پیش مامان

برگشت سمتم

_هان؟

 _این دختره کو؟

اومد سمتم و طلبکار گفت

_ساحل این چه طرز حرف زدنه؟!طرف اسم داره اسمشم خیلی خوبه گوشیش زنگ زد 

رفت بیرون

پشت چشمی نازک کردم و گفتم

_خیلی خوب غزل اینجا چیکار داره؟

مامان تکیشو به میز داده و ناراحت گفت

_مامان و بابای غزل تو 16 سالگیش مردن چون ازدواج مامان و باباش برخالف 

خواسته ی خانواده هاشون بود هیچ کدوم بعد از مرگ بچه هاشون قبول نکردن غزل 

رو نگه دارن اونم تا االن زندگیشو خودش گذروند همه ی این هارو خودش تعریف کرد 

امروز اتفاقی شنیدم داشت با یه نفر بحث میکرد انگار سر پول بود و غزل بدهی داشت 

طرفم گفته که به جای بدهیت باهام ازدواج کن وگرنه شکایت میکنم انگاری شصت و 

خورده ای سن داره و دوتا زن داره وقتی شنیدم ازش خواستم اجازه بده کمکش کنم 

اولش قبول نکرد ولی وقتی گفتم در عوض توهم تو شرکت همسرم کار بکن تا بی 

حساب شیم قبول کرد.

_بابا خبر داره؟

_آره چند دقیقه پیش باهاش حرف زدم. ساحل معذبش نکن باهاش خوب رفتار کن.



سرمو تکون داده

_باشه.

کمی بعد غزل اومد

_خانم رادمهر ببخشید مزاحم شدم من دیگه برم خونه

مامان با اخم گفت

_این چه حرفیه غزل اوال که بگو سوین دوما امشب شام پیش ما میمونی

_اما..

_اما نداره همین که گفتم

مامان و غزل مشغول حرف زدن بودن که یهو غزل گفت 

_راستی سوین جون مبارک باشه

شوکه نگاهش کردم وای این چیزی از نامزدی نگه؟! 

مامان متعجب و با خنده گفت

_غزل جان چی مبارک باشه؟

غزل نگاهی به من انداخت این اگه االن بگه نامزدی ساحل رو میگم مامان سکته رو رد 

میکنه

خنده ی مصنوعی کردم و گفتم

_راستی غزل جون چه خبر از نامزدت؟

متعجب گفت

_من نامزد ندارم اگه منظورت سامانه که ما خیلی وقته از هم جدا شدیم.

وا رفته نگاهش کردمو براش چشم و ابرو اومدم مامان گفت

_داشتی میگفتی چی مبارکه؟

اوف خدایا حاال مامان قفلی زده رو این مبارکه غزل تو جاش جا به جا شد و گفت



_خب چیزه...

اشاره کردم نگوو. یهو معنی همه ی رفتارای عجیبمو فهمیدم و لبخند شیطنت آمیزی زد

_سوین جون خبر نداری...

مامان با خنده گفت

_چیرو خبر ندارم عزیزم؟

من داشتم پرپر میزدم که نگو اما اون ریلکس پا رو پا انداخت و گفت  

_چیزو دیگه....امـــــــم تبریکم به خاطر استاد شدنتونه.

با این حرفش نفس عمیقی کشیدم که دور از چشم غزل نموند مامان خندید

_ممنون عزیزم

_راستی سوین جون فامیل شما و استاد رادمهر شبیه همه

مامان لبخندی زد

_آرسین برادرزادمه

غزل متعجب گفت

_جدی؟ فکر میکردم یه تشابه اسمیه.

مامان با خنده گفت

_نه عزیزم آرسین برادرزادمه استاد مهرابی هم پدر شوهرمه

با این حرفش چشمای غزل چهارتا شد. شوکه گفت

_واو پس خوش به حال ساحل پارتیش کلفته

مامان خندید

_در واقع ساحل هرجایی باشه حتی اگه مدیر دانشگاه باهاش دشمن باشه بازم خودش 

تنهایی گلیم خودشو از آب میکشه بیرون.



من و آرمان تمام سعیمون رو کردیم که بچه هامون بتونن روی پای خودشون وایستن و 

وقتی به ساحل و سپهر نگاه میکنم میبینم موفق شدیم.

غزل لبخندی زد

_من جملم رو درست میکنم خوش به حال ساحل که پدر و مادری مثله شما دارن.

_بهتره بگی خوش به حال ساحل که ذات خوبی داره. ببین غزل جون درسته پدر و 

مادر تاثیر زیادی روی بچه هاشون دارن ولی این خود بچه ها هستند که انتخاب میکنند 

کی باشن و کجا باشن.

غزل گفت

_شما جوری شیرین حرف میزنید که اگه حرفاتون خدایی نکرده اشتباه هم باشه طرف 

مقابل رو قانع میکنید.

مامان خواست حرفی بزنه که صدای گوشیش مانع شد. با خنده گفت

_ای بابا صدای زنگ گوشیم نخوابید امروز من برم جواب بدم

همین که مامان رفت بیرون غزل رو به من گفت

_مادرت نمیدونه نامزد داری؟ 

_نه هنوز

پوزخندی زد و گفت

_ساحل تو چیکار میکنی؟ واقعا دلم برای سوین جون میسوزه که همچین دختری مثله 

تو داره.

پوکر گفتم

_تو بهتره دلت برای خودت بسوزه

کمی به سمتش متمایل شدمو گفتم

_غزل تو چی فکر کردی پیش خودت؟ با خودت گفتی االن که مامانش دوسم داره اونم 

مجبوره باهام خوب رفتار کنه؟ نه خیر تو راه خودتو میری منم راه خودمو من جوری 



رفتار میکنم که انگار غزلی وجود نداره توهم همینطور در ضمن توصیه میکنم فوضولی 

نکنی که برات بد میشه میدونی که چی میگم

خندید و گفت

_ساحل خیلی خودتو دست باال میگیری انگار که کی هستی

_من فقط دارم میگم که به همدیگه کاری نداشته باشیم االن این که من خودمو باال 

میگیرم و اینا از کجا اومد؟

_بیخیالش کال 

سرمو تکون دادم

_موافقم حوصله ی بحث با تورو ندارم.

***

به مامان و بابا نگا کردم

_خب؟ چرا صدام کردین؟

بابا گفت

_ببین ساحل میخوام باهات جدی حرف بزنم

با ترس و خنده گفتم

_بابا تورو خدا با من جدی حرف نزن هنوز دفعه ی قبلی که این جمله رو گفتی یادم 

نرفته

"_بچه ها میخوام باهاتون جدی حرف بزنم.

سپهر گفت

_بفرما بابا جون گوشمون پیش شماست.

بابا نگاهی به مامان کرد و گفت

_ما یعنی من و سوین تصمیم گرفتیم بچه دار شیم.



با این حرفش آب پرید تو گلوی سرن. 

همه شوکه و با چشمای گرد به مامان و بابا نگاه کردیم.سودا گفت

_بابا این اصال شوخی خوبی نیست

_من اصال شوخی نمیکنم کامال هم جدیم

سرن گفت

_یعنی چی این حرفا ؟ مامان تو یه چیزی بگو

مامان شونه ای باال انداخت و گفت

_آرمان حرف بدی نمیزنه. ما تصمیممون رو گرفتیم

سرن با پوزخند گفت

_پس عمال دارین بهمون میگین قراره یکی دیگه بهمون اضافه بشه؟

_دقیقا.

سودا گفت

_ببین بابا همش تقصیر توعه معلوم نیست چی به مامان گفتی که اینقدر محکم حرف 

زد

بابا گفت

_این چه حرفیه سودا مادرت همیشه محکمه

هممون پوکر نگاهش کردیم که گفت 

_خیلی خوب بابا اونطوری نگاهم نکنید من با خودم گفتم آمار زاد و ولد خیلی کمه 

ماهم باید دست به کار بشیم

سپهر با خنده گفت

_نه بابا جان شما یکم زیادی دست به کار شدین پنج تا بچه تحویل جامعه دادین دیگه 

کسی کاری به کار شما نداره.

مامان خمصانه به سپهر نگاه کرد که سپهر با خنده دستشو به نشونه ی تسلیم باال آورد.



بابا دوباره به حرف اومد

_ببینید بچه ها شما دیگه بزرگ شدین همتون میرید سر خونه زندگیتون آخرم منو 

سوین تنها میمونیم ما میخوایم تو نبود شما ها یه سرگرمی داشته باشیم.

صدف پوکر گفت

_منم هویچ

مامان گفت

_صدف جان تو که خیلی بچه دوست داشتی

سودا گفت

_اوف فکر کن تو این سن بچه دار شین خیلی مسخرست

مامان گفت 

_سودا جان این حرفتو نادیده میگیرم یعنی چی تو این سن؟ مگه ما چند سالمونه؟ تازه 

پرستار وقتی فهمید خیلی استقبال کرد

شوکه گفتم

_پرستار؟ شما حتی آزمایش هم دادین؟ وای خدای من باورم نمیشه

بابا گفت

_هنوز آزمایش ندادیم ولی تو برناممون هست.

سپهر گفت

_پرستار چی میگه این وسط؟

مامان گفت

_دیشب حال آرمان کمی بد بود رفتیم بیمارستان اونجا یه زنو دیدیم که تازه زایمان 

کرد ماهم تصمیم گرفتیم که بچه دار بشیم پرستار هم اونجا بود با دیدن ذوقمون خیلی 

تحسینمون کرد.

سرن سرشو به نشونه ی تاسف تکون داد



صدف با نیش شل شده گفت

_وای خدا پس میشیم هفت سین

سرن با قیافه ی درهم گفت

_صدف چه ربطی داره؟ 

صدف با همون حالت قبلیش گفت

_سوین،ساحل،سپهر،سودا،سرن،صدف و سین کوچولو

با این حرفش سرن با کف دست کوبید رو پیشونیش جو خیلی کمدی بود و هی خندم 

میگرفت.

سودا گفت

_خیلی مضخرفه من کامال مخالفم

سرن هم گفت

_منم همینطور 

مامان بلند شد و با اخم گفت

_جمع کنید خودتونو فقط قد دراز کردین رحم که ندارین

بعد از این حرفش رفت سمت اتاقشون 

بابا هم بدتر از مامان گفت

_راست میگه سوین متاسفم برا خودم که همچین آدمای بی احساسی تحویل جامعه 

میدم.

بابا هم رفت سمت اتاقشون.  سپهر متعجب گفت

_االن دقیقا چه اتفاقی افتاد؟

شونه ای به نشونه ی ندونستن باال انداختم که صدف با صدای بلندی گفت

_اشتباهتونو دوباره تکرار نکنید سین کوچولو رو احساسی تربیت کنید.



یکی زدم پس کلش که با اخم نگاهم کرد" 

بابا خندید.پوکر گفتم

_من آخر نفهمیدم قضیه چی بود آخه بعد از اون دیگه حرفی از بچه زده نشد.

بابا با خنده گفت

_خواستیم باهاتون شوخی کنیم ولی آخرش سوین واقعا دلش بچه خواست.

مامان با اخم گفت

_آرمان اینارو ولش کن حرفتو بزن

بابا نگاهی بهم انداخت و گفت

_امروز زن داییت زنگ زد.

با خنده گفتم

_بابا این چیز عجیبی نیست در روز زن دایی پنج بار به مامان زنگ میزنه و مامانم 

دوباره  ده بار به زن دایی زنگ میزنه.

مامان کالفه گفت

_ساحل موضوع جدیه میشه دست از چرت و پرت گفتن برداری؟

متعجب گفتم

_باشه خب چرا میزنی؟

بابا گفت

_امروز زن داییت به مامانت زنگ زده بود و تورو...برای آرسین خواستگاری کرد. 

با شنیدن این حرف سعی کردم خودمو به تعجب بزنم

تعجب مصنوعی کردمو گفتم

_وای من االن خیلی شوکه شدم.

هردوشون پوکر نگاهم کردن. فکر کنم باید یه چیز دیگه هم بگم.



بدون فکر اولین چیزی که به ذهنم رسید و گفتم

_من آرسین رو مثله برادرم میبینم.

با این حرفم مامان نگاهی به بابا  

انداخت.

بابا گفت

_ما فکر میکردیم آرسین گزینه ی مناسبیه.

مامان گفت

_پس خواستگاری کنسل

تازه فهمیدم چی گفتم برای ماست مالی کردن گفتم

_میگم حاال که اومدن بد نیست بهشون بگیم نه؟زشت نباشه.

جوری نگاهم کردن که حس کردم با نگاهشون میگن

"زر نزن"

مامان گفت

_ساحل این حرفت یعنی چی؟ به خاطر اینکه ناراحت نشن باید با پسرشون ازدواج 

کنی؟ خیلی مسخرست 

اوف چرا همیشه در حال گند زدنم. کالفه گفتم

_نه آخه من آرسینو چیز میکنم...

هردو با چشمای گرد نگاهم کردن.

بابا گفت

_چیز میکنی؟

لبمو گاز گرفتم وای خدا

_منظورم اینه که آرسین چیزه...



مامان عصبی گفت

_ساحل حرف نزن دیگه هیچی نگو.

خواستم چیزی بگم که مامان داد زد

_هیچی نگو

بابا گفت

_شاید از آرسین خوشت میاد و خجالت میکشی بگی.

مامان با چشمای گرد به بابا نگاه کردو گفت

_آرمان خجالت نمیکشی حرف تو دهن بچه میزاری؟ساحل هنوز بچه است چه میدونه 

دوست داشتن چیه؟

بابا گفت

_سوین این چه حرفیه ساحل بیست سالشه بچه چیه؟ 

مامان عصبی گفت

_ساحل برای من همیشه بچه است.

بعد از این حرفش از اتاق رفت بیرون و درو محکم کویبد به هم.

متعجب به بابا نگاه کردم

سری تکون دادو گفت

_وقتی زن داییت زنگ زد و گفت میخواد برای خواستگاری بیاد منم واکنش خوبی 

نشون دادم کمی عصبی شد. شاید فکر دوری تو ناراحتش کرده.

نگاهی بهم کرد و گفت

_نظرت راجب آرسین چیه؟

با خنده گفتم

_همیشه دیدم تو اینجور مواقع بابا ها عصبی میشن و مامان ها این حرفا رو میزنن.



بابا هم خندیدو گفت

_منم همین فکرو میکردم ولی میدونی که

آرومتر ادامه داد

_خانواده ی ما یکم عجیبه خب نظرت؟

_نمیدونم آرسین پسر خوبیه من مشکلی ندارم شما باید نظرتونو بگین.

بابا کمی فکر کردو گفت

_از نظر من آرسین پسرخیلی خوبیه همیشه دوست داشتم یه همچین دامادی داشته 

باشم.

_ولی بابا من چند تا شرط دارم 

بابا خبیث گفت

_چند تا شرط داری؟

_فقط یه دونه اونم اینه که یه مدت نامزد باشیم.

بابا با چشمای گرد گفت

_فقط همین؟یه پنج شیش تا شرط دیگه هم پیدا کن منم ده تایی شرط دارم به نظرت 

همینا کافیه؟

_بابا چه خبره؟ همون یه دونه بسه.

بابا با اخم گفت

_ساحل این چه حرفیه میخوام دخترمو بسپارم دستشون کم چیزی که نیست. سامیار 

عروس خوب میخواد دندش نرم شرط هارو قبول میکنه.

متفکر گفتم

_بابا نمیدونم چرا حس میکنم اصرار داری این ازدواج سر بگیره انگار میخوای زودتر از 

دستم خالص بشی.

بابا مکثی کرد و گفت



_نه... یعنی اینجوریام نیست.

عصبی گفتم

_واقعا که منو از کدوم پرورشگاه آوردین؟ زود باش اسمشو بگو میخوام مامان بابای 

واقعیمو پیدا کنم. 

بابا با نگرانی مصنوعی گفت

_ای وای ساحل نباید میفهمیدی تورو از پرورشگاه آوردیم خیلی بد شد.

عصبی گفتم

_بابا؟

_جانم؟

سعی کردم به خودم مسلط باشم

_خواهش میکنم

بابا گفت

_ساحل تو االن از میخوای آدرس پرورشگاه رو بدم؟ یعنی واقعا میخوای دنبال خانواده 

ی واقعیت بگردی؟

پوکر نگاهش کردم که گفت

_ولی فکر نکنم اونا قبولت کنن آخه همه که مثله ما مهربون نیستن. 

عصبی گفتم

_بحث با شما هیچ نتیجه ای به جز عصبی کردن من نداره.

بعد از این حرفم رفتم بیرون. صدای بابا رو از تو اتاق شنیدم 

_ساحل اگه آدرسو میخوای بهت میدم ولی اگه نخواستنت ناراحت نشو ما همیشه 

پشتتیم.

سپهر که داشت میرفت سمت اتاقش متعجب گفت

_جریان چیه؟



کالفه گفتم

_بامزگی بابا گل کرده.

سپهر خندیدو گفت

_خدا بهت رحم کنه

یهو صدای بابا اومد

_االن دارین راجب من حرف میزنید؟

سپهر سرفه ی مصنوعی کرد و گفت

_چیزه...من باید برم

بابا با ابروهای باال رفته گفت

_کجا حاال بودی پیشمون؟

با این حرف دستشو جلو برد و موهای سپهرو بهم ریخت. سپهر عصبی به بابا که کامال 

ریلکس بود نگاه کرد.

انگار پارچه ی قرمز گرفته باشی جلوی گاو دود از کله سپهر میزد بیرون. سپهر در حد 

مرگ بدش میومد کسی به موهاش دست بزنه و فقط بابا بود که این قانون سپهرو دور 

میزد. 

سوار ماشین شدمو نگاهی به غزل انداختم. دیشب مامان به زور نگهش داشت و االنم 

مجبورمون کرد باهم بریم.

کمربندم رو بستم و راه افتادم. هیچ کدوم حرفی نمیزدیم که یهو گفت

_ساحل چرا به بقیه گفتی استاد نامزدته در حالی که مادرت خبر نداره؟ مگه میشه 

همچین چیزی؟

عینک آفتابیم رو زدم به چشمم و گفتم

_سرت تو کار خودت باشه.



_وقتی رسیدیم دانشگاه تو میری پیش دوستات ومنم همینطور. اون موقع دوستام 

میپرسن چرا باهم اومدیم نه تنها دوستامون بلکه کل دانشگاه کنجکاو میشن چون که 

ما هیچ جوره آبمون توی جوب نمیره.

پیچیدم داخل خیابون و گفتم

_برای من مهم نیست بقیه چی میگن.

پوزخندی زد

_نه دیگه نشد. اگه حرف بقیه مهم نبود نمیگفتی استاد نامزدته. ساحل من همه چیزو 

فهمیدم. این که نامزدیت صوریه.وقتی مامانت از رابطه ی تو و استاد تعریف کرد و 

گفت که تعجب کرده که تو با این ازدواج موافقی وقتی که با پدرت راجب ازدواج 

حرف میزدی و خیلی خونسرد و بدون فکر کردن جواب مثبت دادی همه اینا باعث 

میشن فکر کنم که به خاطر حرف بچه های دانشگاه این نامزدی صورت گرفته. وقتی 

توی اون مهمونی دیدین همه هستن چاره ای به جز اینکه بگین ما باهم نامزدیم 

نداشتین.

متعجب گفتم

_تو دیوونه شدی؟

با خنده گفت

_من همه چیزو فهمیدم دیگه پنهون کاری هیچ فایده ای نداره.

عصبی گفتم

_آره منو آرسین صوری نازدیم که چی هان؟ چرا اینقدر فضولی میکنی چی میخوای از 

جونم؟ دیوونم کردی

با خنده گفت

_واو فکر کن بچه ها بفهمن چی میشه هم تو هم استاد رادمهر از چشم همه میفتین.

_فکر میکنی کسی حرفتو باور میکنه؟ در مقابل حرف منو آرسین حرف تو هیچ ارزشی 

نداره. 

خندید و گفت



_باشه تو خوبی

از ماشین پیاده شدمو رفتم سمت کالس. همینطوری که غزل گفت نگاه بیشتر بچه ها 

به سمت ما بود. بیخیال رفتم تو کالس و ردیف آخر پیش بچه ها نشستم.

همین که نشستم سه تایی افتادن به جونم.

کتی گفت

_ساحل من از دیروز تا االن تو شوکم باور نمیکنم تو و آرسین....

رز_ساحل امکان نداره همچین کاری بکنه

شهرزاد_آخرشم این پسره کار خودشو کرد و ساحل رو جادو کرد

کتی_امکان نداره ساحل به آرسین پا بده

شهرزاد_همش تقصیر این پسرست

رز_واو یعنی عروسی داریم...

کتی_چی میگی رزا؟ صد سال سیاهم نمیخوام ساحل با آرسین عروسی کنه

بلند داد زدم

_دخترا تمومش کنید.

هر سه متعجب نگاهم کردن که همه ی ماجرا رو تعریف کردم. کمی آروم گرفتن ولی 

بازم شروع کردن به نظر دادن تو این بین صدای گوشیم بلند شد برام پیام اومده بود. 

بازش کردم دیدم یه صدا بود زود هندزفریمو در آوردمو صدارو پخش کردم. با شنیدن 

صدا شوکه شدم.!!! 

متعجب دوباره گوش دادم

_ آره منو آرسین صوری نامزدیم که چی هان؟ چرا اینقدر فضولی میکنی چی میخوای 

از جونم؟ دیوونم کردی!!!

به کسی که پیامو فرستاد نگاه کردم. ناشناس بود اما ضایع بود کیه. منتظر شدم کالس 

تموم بشه همین که کالس تموم شد زود رفتم دفتر اساتید خدا خدا میکردم کسی نباشه 

و همینطور هم شد کسی به جز آرسین نبود.



رفتم سمتش

_آرسین بدبخت شدیم

متعجب نگاهم کرد

_ساحل یواش تر چیشده؟

گوشیمو در آوردمو صدارو پخش کردم.

متعجب گفت

_ساحل این صدای توعه؟

سرمو به نشونه ی مثبت تکون دادم.

_اینم که شماره ی غزل محسنیه.

_آره میدونم.

_اون از کجا فهمید؟

کالفه همه چیزو توضیح دادم. عصبی گفت

_اوف ساحل همیشه گند میزنی

_آرسین اینارو ولش کن االن چیکار کنیم.

_نمیدونم هر طور که شده باید گوشیشو بگیریم و صدارو پاک کنیم. 

_آرسین دیوونه شدی؟ چطوری آخه؟

_مگه نمیگی تو خونه ی شما میمونه خب اونجا یه جوری بگیر دیگه

_امکان نداره امشب خونه ی ما بمونه.

یهو یه فکری زد به سرم

ذوق زده گفتم

_فهمیدم آرسین فهمیدم

مشتاق نگاهم کرد



_خب؟

_شب وقتی خوابه میریم خونش و گوشیشو میگیریم

وا رفته گفت

_ساحل چی میگی برای خودت؟

_ببین من االن میرسونمش خونش و آدرسشو یاد میگیرم بعدشم شب در خونشونو با 

سنجاق باز میکینم گوشیشو میگیریم و صدارو پاک میکنیم.

_فیلم زیاد نگاه میکنی؟؟

_ِا آرسین

کالفه گفت

_دکتر اگه گیر بیفتیم چی؟ تو چطور میتونی درو باز کنی آخه؟ اصال گیرم گیر 

نیفتادیم و تو درو باز کردی و رفتی تو اگه ازش کپی داشته باشه چی؟ هیچ جوره 

نمیشه

_آرسین خیلی سختش میکنی مگه چیه که بخواد ازش کپی داشته باشه

_هرچی که هست ما به خاطرش داریم خودمونو به آب و آتیش میزنیم. 

_آرسین نه نیار امشب میریم خونشون

کالفه گفت

_ساحل...

_آرسین یه درصد فکر کن اون صدا پخش بشه

_ساحل یه درصد فکر کن گیر بیفتیم

نفس عمیقی کشیدمو گفتم

_همه چیز با برنامه پیش میره نگران نباش هیچ اتفاقی نمیفته

نفسشو با حرص فرستاد بیرون



_ساحل اگه گیر بیفتیم زندت نمیزرم.

چشمکی زدمو گفتم

_Don’t worry leave it to me

«نگران نباش بسپارش به من»

سوار ماشین شدم متعجب نگاهم کرد و گفت

_ساحل این چه سر و وضعیه؟

نگاهی به خودم انداختم جین مشکی تیشرت مشکی ساده یه کت چرمی مشکی کوتاهم 

روش پوشیدم با دستکش چرمی مشکی و کاله مشکی.

نگاهی به آرسین انداختم

_تیپ من چشه؟ همه چی خیلیم خوبه.

ماشینو روشن کرد و غر زد

_اوف ساحل از دست تو تا به کشتنمون ندی ول کن نیستی 

نگاهی به اطراف انداختم کوچه خلوت بود رفتیم سمت خونه. نگاهی به در انداختم 

دیدم یه کوچولو بازه. خطاب به آرسین گفتم

_آرسین تو قالب بگیر من برم باال

_در بازه

_میدونم قالب بگیر

متعجب گفت

_ساحل میگم در بازه

همون موقع دیدم مردی داره میاد سریع خودمو چسبوندم به دیوار. مرده متعجب 

نگاهی بهم کرد و خطاب به آرسین گفت

_خداشفا بده.

آرسینم سرشو تکون داد همین که مرده رفت زودی رفتم سمت آرسین



_آرسین زودتر قالب بگیر بیشتر اینجا واینستیم ریسکش زیاده.

آرسین گفت

_ساحل دقیقا چرا وقتی در بازه باید از دیوار بپریم؟

_آرسین اینا الکی درو باز نزاشتن حتما فکر اینجاشو کردن و تله گذاشتن.

آرسین کالفه گفت

_ساحل چرا چرت میگی آخه تله چیه این وسط؟

_از این جوونور هرکاری برمیاد از دیوار بریم ریسکش کمتره.

بی توجه به من درو هل دادو رفت تو منم کالفه دنبالش اومدم. 

رفتیم تو حیاط دیدم در خونه هم بازه آرسین متعجب گفت

_اینجام که بازه

_آرسین مشکوکه بیا از پنجره بریـ...

این بارم آرسین بدون کوچکترین توجهی به من رفت تو.

همه جا تاریک بود آرسین یواش گفت

_میریم تو اتاق گوشی رو برمیداریم صدارو پاک میکنیم و میزنیم بیرون فقط بـ...

داشتم به تایید حرفای آرسین سرمو تکون میدادم که یهو دستم خورد به گلدون و افتاد 

زمین و شکست

آرسین پوکر ادامه ی حرفشو گرفت

_بدون سرو صدا

همون لحظه سرو صدایی از اتاق شنیدم متعجب به آرسین نگاه کردم یهو یه چیز سیاه 

پوش از اون اتاق اومد بیرون و رفت تو آشپزخونه.

با تعجب گفتم

_آرسین دزد



آرسین همونطور که به اطراف نگاه میکرد گفت 

_به ما ربطی نداره ما فقط گوشی رو میگیریم و میریم همین. 

با نیش شل شده گفتم 

_آرسین ماکه این همه راه اومدیم بیا حساب طرفوبرسیم 

عصبی گفت 

_ساحل به ماچه؟ 

با لبخند شیکی گفتم 

_از قدیم گفتن دزد که به دزد بزنه میشه شاه دزد میتونیم تو اولین تجربه ی دزدیمون 

بشیم شاه دزد. 

_نه 

_آره 

کالفه گفت 

_ساحل نه 

بی توجه به آرسین رفتم سمت آشپزخونه داشت توی کابینت هارو میگشت 

خطاب بهش گفتم 

_هی یارو. 

ترسیده برگشت سمتم صورتش دیده نمیشد تو تاریکی با صدای لرزونی گفت 

_تو کی هستی 

آروم خندیدمو گفتم 

_تو دزدی و منو نمیشناسی. من سردسته ی خالفکارام. 

چراغ قوه رو گرفت سمتم. همه ی مکالمه هامون آروم رد و بدل میشد تا غزل بیدار 

نشه البته وقتی با صدای شکستن گلدون بیدار نشد دیگه هیچ نگرانی نداشتم.  

_ نمیشناسم تو کی هستی؟ 

با اعتماد به نفس اولین چیزی که به ذهنم رسیدو گفتم 

_به من میگن شراره پنج النگو 

آرسین متعجب زمزمه کرد 

_شراره پنج النگو دیگه چیه؟ 

منم مثله خودش گفتم 

_نمیدونم اولین چیزی که به ذهنم رسید همین بود. 

_چرا شراره 

_خبیث تر به نظر میاد خب 



طرف گفت 

_نمیشناسم اونی که کنارته کیه؟ 

اشاره ای به آرسین کردمو گفتم 

_دستیارم غالم گاو صندوق 

آرسین عصبی و متعجب گفت 

_غالم گاو صندوق؟ 

تا خواستم حرفی بزنم چراغ آشپزخونه روشن شد و صدای متعجب غزلو شنیدم 

_ساحل؟استاد رادمهر؟ 

غزل با تعجب گفت

_اینجا چیکار میکنید این وقت شب؟

سرفه ای کردمو اولین چیزی که به ذهنم رسید رو گفتم

_چیزه...آها مامان گفت بهت بگیم فرداشب برای شام بیای خونه ی ما. اومدیم اینو 

بگیم که دیدیم دزد اومده خونتون ماهم چیز کردیم...

غزل متفکر گفت

_این وقت شب با این سر و وضع اومدی برای فرداشب دعوتم کنی؟

تا خواستم چیزی بگه دزده یه لیوان برداشت وپرت کرد جلوی پای غزل و خواست فرار 

کنه که آرسین با پاش زد به ساق پای دزده.

دزد متعجب گفت

_غالم برو کنار االن وقت فراره

وقتی دید آرسین عکس العملی نشون نمیده گفت

_پنج النگو تو یه چیزی بگو

غزل متعجب گفت

_غالم؟؟ پنج النگو؟؟

غزل روی کاناپه ی مقابلم نشست و گفت



_شما واقعا فکر کردید من اون صدارو فرستادم؟

گفتم 

_اون جمله ی توی فایل درست همون حرفیه که من توی ماشین بهت گفت با همون تن 

صدا به جز تو هیچ کس تو ماشین نبود از اون طرف شمارتو آرسین شناخت.

_میشه ببینمش؟

_آره بیا ببین فقط فکر احمقانه به سرت نزنه.

غزل سرشو تکون دادو گوشی رو گرفت. نگاهی به منو آرسین کرد و گفت

_این شماره ی من نیست.

_گیر افتادی نمیدونی چیکار کنی داری چرت میگی

با خنده گفت

_مثله اینکه یادتون رفت شما دزدکی وارد خونه ی من شدین در ضمن چهار رقم آخر 

شماره ی من 3444 هست ولی اینجا نوشته 3443

گوشیشو برداشت چند دقیقه بعد صدای زنگ گوشیم بلند شد گوشی رو گرفت سمتم

_نگاه کن

راست میگفت

آرسین کالفه گفت

_یعنی کار کی میتونه باشه؟ 

_به غیر از منو غزل کسی تو ماشین نبود هرکی هست پیداش میکنمو روزگارشو سیاه 

میکنم.

غزل با خنده گفت

_اینارو ولش خداییش به یارو گفتی شراره پنج النگو؟

_خب همین اومد ذهنم

_فکر کن به استاد بگن غالم گاو صندوق



با این حرفش زد زیر خنده. آرسین خمصانه نگاهی به من انداخت که شونمو به نشونه 

ی به من چه باال انداختم.

آرسین عصبی گفت

_خانم محسنی بس کنید.

***

 توی کالس نشسته بودم با رهام کالس داشتیم. لعنتی یه برج زهرماری بود که نمیشد

.بهش تو گفت

دیشب به خاطر کارآگاه بازیمون ساعت 5 صبح خوابیدم و االن داشتم از شدت 

خستگی کبود میشدم. دستمو گزاشتم زیر چونم و تدریس رهام مثله الالیی شد.

توی خواب هفت پادشاه بودم که یهو با صدای بلندی با ترس سیخ سر جام نشستم. 

رهام محکم با کف دست کوبیده بود کنار گوشم. سکته ای نگاهش کردم که گفت

_صبح به خیر خانم مهرابی

حس کردم باید چیزی بگم

_چیزه استاد... من چیز کردم...بعد چیز شد...

رهام با ابرو های باال رفته گفت

_یعنی اینقدر کالس من خسته کننده است که وسطش خوابت برد

یه لحظه ترسیده بودم اما این استادا ترس آدمو که میبینن قلدر تر میشن. پرو گفتم

_استاد بد جایی بیدارم کردین وسط عروسی بودم

_که وسط عروسی بودی؟

با نیش شل شده گفتم

_آره اونم عروسی شما

_آها که اینطور اون وقت عروس قشنگ بود؟

با این حرفش همه زدن زیر خنده



نیشم کش اومد تا جایی که حس کردم لبم داره پاره میشه

_خب میدونید عروس هرچقدرم قشنگ باشه همه ی نگاه ها به سمت من بود چون خدا 

هر چی زیبایی بوده رو صورت من خلق کرده گاهی اوقات حس میکنم این موضوع 

باعث میشه که من هیچ پیشرفتی نداشته باشم چشم زیاد شده متوجه این که؟ 

رهام سرشو تکون دادو گفت

_خانم خوشگل...

این حرفش باعث شد نیشم شل بشه

_جلسه ی بعد این درسی که دادمو کنفرانس میدین

با ادامه ی حرفش وا رفتم. بچه های کالس ریز ریز میخندیدن. رفت سمت میزش

وا رفته گفتم

_استاد به خدا عروستونم خوشگل بود

کتی با خنده زد به بازوم

_فکر کنم ساکت بشی بهتر باشه

اوف لعنتی من غلط کردم گفتم بترسی استادا قلدر میشن چه بترسی چه نترسی چه 

مثله من جذاب باشی(من میرم تو افق محو شم) چه زشت بازم قدرت دست اوناست.

***

.از اتاق اومدم بیرون و نگاهی به مامان انداختم انگار توهم زده خواستگاری خودشه

با خنده گفتم

_مامان به خدا خواستگاری منه نه تو

مامان با اخم گفت

_تو که هنوز حاضر نشدی االن میرسن

متعجب گفتم

_مامان من آمادم دیگه



مامان با حالت سکته ای جیغ زد

_ساحل 

_چیه مامان چرا جیغ میزنی؟

_اوف خدایا منو بکش راحت شم از دست. این آخه دیوونه میخوای با تیشرت و شلوار 

راحتی بیای جلوی خواستگار؟

دستمو تو هوا تکون دادم

_همچین میگی خواستگار انگار کیه دایی و زن دایی قراره بیاد خب

مامان پلکاشو رو هم فشار داد و عصبی گفت

_گمشو یه لباس بهتر بپوش

_مامــ...

چنان دادی زد که با تمام توان دوییدم سمت اتاق.

مامان چایی رو گذاشت جلوشون و کنار بابا نشست بابا جون(پدر مامانم) گفت

_تا جایی که میدونم عروس چای میاره

بیا نگفتم مامان توهم زده خواستگاری خودشه.

مامان خواست حرفی بزنه که آرسین گفت

_ساحل با همه فرق میکنه خاصه به خاطر همینه که دلم پیششه.

با این حرفش چای پرید تو گلوی سرن شروع کرد به سرفه کردن. همه شوکه به آرسین 

نگاه کرد.

منم تعجب کرده بودم

بابا بزرگ(پدر پدرم) متعجب و با خنده گفت

_آرسین جان انگار ساحلمون بدجوری دلتو برده



آرسین لبخندی زد و سرشو انداخت پایین. این چرا اینجوری میکنه؟ چرا داره چرت و 

پرت بلغور میکنه؟ ساحل با همه فرق داره؟ خاصه؟به خاطر همینه که دلم پیششه؟

پشمام! 

بابا سرفه ای کرد و دایی گفت

_بهتر نیست برن باهم حرف بزنن؟

بابا سرشو تکون دادو اشاره ای کرد بلند شدمو آرسین هم پشت سرم اومد. رفتم تو 

اتاق و آرسین بی توجه به من زودتر خودشو رسوند به تخت و روش دراز کشید

با چشمای گرد گفتم

_نه تورو خدا دم در بده بیا تو

_ساحل بیخیال امروز خیلی خسته شدم.

عین اجل معلق باال سرش وایستادم و گفتم

_پاشو پاشو تختمو خراب کردی خودم به زور مرتبش کردم.

متعجب نشستو گفت

_ساحل تو خجالت نمیکشی؟ به جای اینکه نگران چروک شدن کت خوشگلم بشی نگران 

تخت قراضتی؟

_ام راستی گفتی کت...دیگه اینو نپوش

متعجب گفت

_چرا دقیقا؟

_ِفیست به دکوراسیون کت نمیخوره

_جانم؟

_ببین تو این کتو میپوشی باعث میشی بقیه هم با دیدنت فکر کنن مثله تو زشتن و 

کت باعث میشه زشتر شن... دقیقا مثله تو 

آرسین زد زیر خنده



_ االن چته دقیقا؟

با خنده گفت

_تو االن داری حسودی میکنی؟

تک خنده ای کردم

_چرا چرت میگی؟

با خنده گفت

_درکت میکنم اینکه نامزدت جذاب تر از خودت باشه یکم سخته

_تو دیوونه شدی

_اصال بیا یه کاری بکنیم. هرکدوم یه عکس از خودمون پست میزاریم تا بیستو چهار 

ساعت هرکدوم بیشتر الیک داشت یعنی جذاب تره

با خنده گفتم

_از همین االن باختی

_خواهیم دید

سرمو تکون دادم.باهم از اتاق رفتیم بیرون زن دایی گفت

_خب ساحل جان شیرینی بخوریم؟

جناب جذاب خان بشینو تماشا کن. لبخندی زدمو گفتم 

_راستش من باید یکم فکر کنم.

آرسین متعجب کنار گوشم لب زد

_چرا چرت میگی زود باش بله رو بگو و تمومش کن

لبخند شیطنت آمیزی زدمو برگشتم سمتش

_جانم؟چیزی گفتی؟

آرسین کمی هول گفت



_نه یعنی گفتم چقدر وقت میخوای

سپهر پارازیت اومد

_آرسین اصال بهت نمیاد اینقدر هول باشی.

مامان چنان نگاهش کرد که سپهر خفه شد

گفتم

_نمیدونم چقدر طول بکشه ولی باید خوب فکر بکنم

با چشمایی که ازشون شرارت میبارید نگاهش کردم

اونم لبخندی زد و گفت

_اما تو اتاق یه چیز دیگه گفتی

وا رفته گفتم

_تو اتاق اصال راجب این موضوع حرفی نزدم

آرسین با همون لبخند رو مخش که جذاب ترش میکرد گفت

_من به موضوع خاصی اشاره نکردم 

با اخم گفتم

_اصال من جوابم منفیه عمرا بتونم با تو یه جا زندگی کنم

زن دایی گفت

_ساحل جان من آرسینو ادبش میکنم تو فقط خوب فکر کن

آرسین معترضانه گفت

_مامان؟

یعنی هیچ جوره شبیه خواستگاری نبود. زن دایی گفت

_چیه؟نمیخوام عروس به این خوبی رو از دست بدم.

آرسین تک خنده ای کرد و گفت



_راستش منم نمیخوام از دستش بدم

چند روزی از روز خواستگاری میگذشت و ما هنوز جوابی بهشون نداده بودیم. اینم ناز 

کردن خانوماست دیگه مامان از آشپزخونه اومد بیرون و گفت

_ساحل برو صدفو صدا بزن بیاد برای نهار

_اووو مامان من تا بلند شم برم سمت پله ها از پله ها برم باال برم سمت اتاق صدف در 

اتاقو باز کنم به صدف بگم بیاد در اتاقو ببندم بیام سمت پله ها از پله ها پایین بیام و 

به آشپزخونه برسم غذا تموم شده نه من همچین ریسکی نمیکنم. 

مامان با ابرو های باال رفته نگاهم کرد

_ساحل میری یا بیام؟

 بدون ترس تو جام لم دادمو ابرو باال انداختم اما همین که مامان یه قدم به سمتم 

برداشت با سرعت نور پرواز کردم سمت اتاق صدف.

بدون در زدن درو باز کردم و گفتم

_هوی صدف پاشو بریم غذا حاضره.

اما صدف تو اتاقش نبود. خواستم برگردم که نگاهم به یه دفتری افتاد که زیر کتاباش 

قایم شده بود و فقط یه گوشه اش دیده میشد. رفتم سمت دفتر و برش داشتم و 

بازش کردم.

چند تا نوشته دیدم که همشون خط صدف بودن.

"وقتی به کتاب زندگی ام می نگرم دلم به حال دخترک تنهای قصه می سوزد، خیلی بد 

است ادم دلش به حال خودش بسوزد، البته این روزها آدم به خودش هم رحم نمی 

کند....!"

"من بد نبودم... کار دنیا بود که اینگونه بی احساس شدم... انگار همه چیز دست به 

دست هم دادند تا من اینگونه بی احساس و بی رحم شوم...مگر با "وجود قلبی زخمی 

میتوان خوب بود؟ 

چند صفحه ورق زدم



"این روزها حس اضافه بودن دارم،حس دختری که کسی حاضر نیست به حرف هایش 

گوش دهد، درست مانند کتابی که نوشته شد، چاپ شد، اما خوانده نشد...."

متعجب نگاهی به کامپیوتر روشن انداختم. روی صفحه نمایش یه آهنگی بود که تقریبا 

وسطاش بود و استپ شده بود.

با دیدن اسم خواننده تعجبم چند برابر شد و آهنگو پلی کردم از وسطاش شروع شد

"...قلبت بی من میشه پاره توکه میمردی واسه ی من بی اشاره...حاال خیلی سخته تو 

رو خودم بم بگی طاقت دیدنمو نداری بی من زندگیت راحته...."

استپو زدم. رفتم سمت در سرویس بهداشتی و درو زدم _صدف بیا غذا حاضره

حدسم درست بود و صدف اونجا بود

_باشه االن میام

مامان خونسرد گفت

_خب که چی؟

-مامان من واقعا نگران این دخترم نگاه کن چیا نوشته تو دفترش داشت اهنگای تو ِای 

ِاف ِامو گوش میداد

مامان با خنده گفت

_این که عجیب نیست توام همسن صدف بودی این اهنگارو گوش میدادی حتی یادمه 

یه بار مچ دستتو با خودکار قرمز خط خطی کردی که من مثال رگمو زدم وای که چقدر 

ارسین مسخرت کرد. 

سپهر با خنده گفت

_ساحل تو واقعا این کارو کردی

مامان متعجب گفت

_تو کی اومدی؟

سپهر نگاهی به ما انداخت و گفت



_اونقدر مشغول حرف زدن بودین که نفهمیدن من از اول اونجا نشسته بودم.

با خنده ادامه داد

_ساحل تو واقعا اینکارو کردی؟ پس چرا من یادم نمیاد؟

با انگشت اشارم زدم به پیشونش و گفتم

_تو اگه عقل داشتی که االن اینجا نبودی

سپهر خندید

_ساحل تو دیگه این حرفو نزن سال اول کنکور با رشته ی دو رقمی پزشکی تهران قبول 

شدم بعد چطور عقل ندارم؟

_از موضوع دورمون نکن

روبه مامان ادامه دادم

_مامان صدف یه چیزیشه

سپهر گفت

_آره مامان االن که حرفاتونو شنیدم دیدم حق با ساحله چند وقتیه صدف یه جوریه

مامان نگاهمون کرد و گفت 

_نه اینجوری نمیشه حق شما دوتا رو خوردن شما باید روان شناس میشدین

معترضانه نگاهش کردیم که مامان خودش به حرف اومد

_چیه راست میگم دیگه

به سپهر نگاه کرد

_تو از این عقل خوشگلت زیاد استفاده نکن بعدا الزمت میشه

به من نگاه کردو ادامه داد

_توام سعی کن یکم این فوضول بودنتو از ویژگی هات حذف کنی

بعد از این حرف بی توجه به ما رفت سمت در و غر زد



_واال دلمو خوش کردم بچه بزرگ کردم یکی از یکی بدتر

سپهر نگاهم کرد شونه ای باال انداختم. همون موقع سودا از پله ها اومد پایین با دیدن 

من گفت

_ساحل گوشیت داشت زنگ میخورد تو اتاق.

با دو خودمو رسوندم تا تماس قطع نشه نگاهی به اسمش انداختم آرسین بود 

تماسو وصل کردمو گفتم

_شما با یک جذاب لعنتی صحبت میکنید بفرمایید؟

_ساحل نشد من یه بار زنگ بزنم عین ادم جواب بدی

با خنده گفتم

_خب حاال کاری داری؟

_وقتت آزاده االن؟

_چطور؟

_ببین من توی کافه منتظرم اگه وقت داری اون کتاب منو بیار یکمم حرف میزنیم باهم

_وقتم که آزاده فقط اون کتابی که اونروز ازت گرفتمو میگی دیگه؟ اسمش یادم نیست

_آره همونه فقط ساحل مواظب باش کتابو خراب نکنی خیلی مهمه برام

_باشه بابا مگه با بچه حرف میزنی آدرسو بفرست میام.

عصبی روی تخت نشستم. هرچی میگشتم کتاب نبود که نبود.

برای صدمین بار آرسین زنگ زد و اینبار برخالف چند دفعه ی پیش مجبور شدم جواب 

بدم

_الو؟

_ساحل کجایی تو ؟ دوساعته منتظرم

خواستم بگم کتابت گم شده اما تصمیم گرفتم رودررو بگم



_االن میام توراهم

_باشه زودتر بیا

با استرس گوشی رو گذاشتم رو میز نفس عمیقی کشیدمو رفتم بیرون مطمئن بودم 

آرسین خیلی عصبی میشد اون کتاب خیلی مهم بود خدا به خیر کنه. 

همین که وارد کافی شاپ شدم دیدمش رفتم سمتش و روبه روش نشستم.

لبخندی عتیقه ای زدم متعجب گفت

_چرا قیافتو چپه میکنی؟

_قیافمو چپه نمیکنم که دارم لبخند ژکوند میزنم.

آرسین زد زیر خنده

متعجب خواستم بگم اوی چته اما با یادآوری اینکه کارم پیشش گیره گفتم

_چیز خنده داری هست؟

آرسین خودشو جمع و جور کرد و خندشو قورت دادم اما با دیدن لبخندم دوباره 

خندید.

صاف نشستم ولبخندمو جمع کردم اصال خوبی به این بشر نیومده.

خندش که تموم شد گفت

_کتابو آوردی؟

سرفه ای کردمو گفتم

_اول یه چیزی بخوریم بعد میدم دیگه فرار که نمیکنم.

سرشو به نشونه ی نه تکون داد

_نوچ هر ثانیه که این کتاب بیشتر پیش تو بمونه یه ماه از عمرم کم میشه یعنی به 

اندازه ی یه ماه استرس میکشم. 

پوکر گفتم

_بی مزه



خندید و به گارسون اشاره کرد. سفارشامونو که دادیم گفتم

_آرسین تو اون کتابو بیشتر از من دوست داری؟

تمام سعیمو کردم تا جملم رو مظلومانه بگم

آرسین نگاهم کردو گفت

_وقتی جوابشو میدونی چرا میپرسی؟

با این حرفش نیشم شل شد. از اولشم بیخودی نگران بودم مگه میشد یه کتاب بیشتر 

از من ارزش داشته باشه.

توی همین فکر بودم که آرسین ادامه داد

_معلومه که کتابم مهم تره

با این حرفش اخمام حسابی رفت توهم که گفت

_خب بده دیگه

وقتی دید حرفی نمیزنم با تردید گفت

_ساحل تو اصال کتابو آوردی؟

نفس عمیقی کشیدمو با استرس گفتم

_راستش چیزه آرسین....

_چیزه؟

_من اون چیزهایی که الزم داشتم رو از کتابت برداشتم و نکته برداری کردم بعدشم 

کتابو گذاشتم تو کتابخونه ی اتاقم ولی.... 

آرسین عصبی گفت

_ولی؟

سکوت کردم جرئت نداشتم چیزی بگم. با اینکه کلی سربه سر آرسین میزاشتم ولی 

وقتی عصبی میشد به شدت ترسناک میشد و من در این مواقع جوری ازش میترسیدم 

که از پدر خودم اونقدر نمیترسیدم.



تن صداشو بیشتر کردو گفت

_ساحل ولی چی؟

با استرس گفتم

_ولی امروز کتاب تو کتابخونه نبود.

با ترس نگاهش کردم. حرفی نزد اما فقط نگاه عصبیش کافی بود.

هول گفتم

_آرسین من پیداش میکنم نگران نباش.

همچنان نگاهم میکرد.

آروم دستمو جلوی صورتش تکون دادم.

انتظار داشتم داد بزنه دعوا کنه ولی فقط یه چیز گفت

_متاسفم برات حتی نتونستی یه کتاب رو چند روز سالم نگه داری ساحل تو هیچ وقت 

بزرگ نمیشی. 

شوکه نگاهش کردم اما اون بی توجه به من یه اسکناس روی میز گذاشت و رفت. 

حرفش برام گرون تموم شد. پلکامو فشار دادم تا به خودم مسلط باشم اما نتونستم 

عصبی بلند شدمو رفتم سمت ماشین. هرجور شده کتابو پیدا میکنم. بهش ثابت میکنم 

من بچه نیستم. با سرعت وحشتناکی میروندم در حد مرگ عصبی بودم. ماشینوکج و 

کوله پاک کردم و رفتم توخونه درو باز کردمو داد زدم

_مامان بابا کسی تو این خراب شده نیست؟

سپهر و دخترا اومدن بیرون ولی مامان بابا نبود. سپهر متعجب گفت

_چته تو خونه رو گذاشتی رو سرت؟

عصبی داد زدم

_کدوم یکیتون کتاب منو برداشتین؟

سرن گفت



_بس که دیوونه ای جرئت نداریم نزدیک اتاقت بشیم چه برسه به این که کتابتو 

برداریم.

عصبی رفتم سمتشو گفتم

_چی میگی تو؟ چرا زر میزنی؟

سرن پشت سپهر قایم شد. سپهر گفت

_چته تو؟ چرا داد میزنی؟ آروم باش و حرفتو بزن

_کتاب آرسین و قرض گرفتم ولی نیست مطمئن بودم گذاشتم تو کتابخونه اما هرچی 

میگردم پیداش نمیکنم.

سپهر کمی فکر کرد و یهو گفت

_کتاب آرسین جلدش سفیده و روش نوشته های مشکی داره؟

چشمام برق زدن

_آره خودشه کجاست؟

سپهر متعجب گفت

_اونو که آراد برداشت گفت باهات هماهنگ کرده. 

شوکه گفتم

_آراد؟

سرشو به نشونه ی تایید تکون داد

_پس چرا من خبر ندارم

سپهر گفت

_اون روزی که دوستت اومد خونمونـ...

پریدم وسط حرفش

_کدوم دوستم؟



_غزل دیگه

_غزل دوستم نیست

_هرچی اون روز بهت گفتم آراد اومد و کتابتو برداشت

زمزمه کردم

_یادم اومد

سعی کردم اروم بشم اما نشد عصبی سوار ماشین شدمو و با سرعت وحشتناکی روندم 

به سمت خونه ی دایی سهیل.

ماشینو دم در پارک کردمو به سرعت از ماشین پیاده شدم. دستمو بدون وقفه روی زنگ 

گذاشتم.

صدای آرامو شنیدم 

_چه خبرته؟

با لگد زدم به در و گفتم

_باز کن درو

در با صدای تیکی باز شد خودمو با قدم های بلند رسوندم به خونه درو باز کردم آرام 

پشت در بود.

خشن گفتم

_داداشت خونه است؟

از لحنم جاخورد و گفت

_آره ولی....

اجازه ندادم حرف دیگه ای بزنه رفتم سمت اتاق آراد، آرام هم دنبالم اومد درو با شدت 

باز کردم. پشت میز کامپیوتر همراه یکی همسن خودش مشغول بودن. باصدای در 

متعجب برگشت سمتم

عصبی گفتم



_کجاست؟

آراد متعجب گفت

_علیک سالم

خشن نگاهش کردمو رفتم سمت کتابخونه و تمام کتاب هاشو انداختم رو زمین.هر سه 

تاشون متعجب نگاهم میکردن

آراد جلوتر اومد و گفت

_ساحل حالت خوبه؟ چیکار میکنی؟ 

داد زدم

_نه خوب نیستم چون یه احمقی عین تو کتابمو دزدیده

آرام هینی کشید. تعجبشو که دیدم ادامه دادم

_از اول میدونستی اون کتاب برای آرسینه مگه نه؟ نمیپرسم چرا برش داشتی چون 

میدونم عقل درست حسابی نداری فقط ازت میخوام همین االن کتاب آرسینو بدی 

وگرنه....

پرید وسط حرفم

_وگرنه چی؟ هان؟ وگرنه چی؟ االن چرا عصبانی شدی؟ چون آرسین بهت گفت 

امانتدار خوبی نیستی؟ چون بهت گفت عرضه ی نگه داشتن یه کتاب رو هم نداشتی؟ 

به خاطر این عصبانی شدی؟ آره من عمدا کتابشو برداشتم میخواستم بدونم نظر اون 

چقدر برات مهمه که فهمیدم نظرش بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم برات مهمه

داد زدم

_آره مهمه نظر آرسین برام مهمه که چی؟ چی میخوای بدونی؟ آقا من اصال آرسینو 

دوست دارم تو چی میگی این وسط؟! 

آراد عصبی خندیدو گفت

_تعجب کردم؟نه اصال چون از اولشم معلوم بود همش پیش هم بودین و با نگاهاتون 

الو میترکوندین.



هردو عصبی بودیم که رفیق آراد گفت

_آراد منـ....

هردو عصبی داد زدیم

_خفه

_خفه

طرف نزدیک بود قهوه ای کنه

آراد پوزخندی زدو گفت

_اولش ازت خوشم می اومد ولی نمیدونستم یکی از اون تازه به دوران رسیده هایی

با تمسخر گفتم

_گیریم که من تازه به دوران رسیده تو که همچین جنتلمنی و آقایی داره ازت داد میزنه 

چرا اطراف منه تازه به دوران رسیده میگردی؟

آراد عصبی روبه روم وایستاد

_ساحل عصبیم نکن.

چند قدم رفتم عقبتر و گفتم

_اوه اوه عقب تر عقب تر

با تمسخر ادامه دادم 

_یه وقت پرستیژتون خراب نشه با یه تازه به دوران رسیده فاصلتون کمه.

خون از چشماش میبارید

خونسرد گفتم

_حاال اگه سخنان جنتلمنانه اتون تموم شده برو کتاب آرسینو بردار بیار میخوام برم

یهو نگاهم افتاد به قفسه ی باالیی که کتاب آرسین توش بود.رفتم سمتشو کتابو 

برداشتم و روبه آراد گفتم



_با اجازه جناب جنتلمن

با این حرف نگاهمو از نگاه به خون نشسته ی آراد گرفتمو رفتم بیرون. داشتم میرفتم 

سمت در که زن دایی همون موقع اومد تو با دیدن من لبخندی زدوگفت

_سالم ساحل جان خوبی عزیزم؟

_سالم زن دایی ممنون خوبم

بلندتر داد زدم

_اگه بعضیا بزارن بهترم میشم.

بعد این حرف با اجازه ای گفتمو رفتم بیرون. سوار ماشین شدمو با سرعت رفتم سمت 

خونه ی دایی سامیار.

ماشینو پارک کردمو زنگو زدم. صدای آیسو اومد

_ِا ساحل تو اینجا چکار میکنی؟ 

با خنده گفتم 

_دختره بی تربیت به مهمون نمیگن تو اینجا چیکار میکنی میگن خوش اومدی اینو تو 

اون مغز فندقیت نگه دار

آیسو گفت

_واال از این به بعد ما مهمونیم اینجا خونه ی توعه

با خنده اضافه کرد

_زن داداش

_اینقدر زر نزن درو باز کن یخ زدم.

در با صدای تیکی باز شد. رفتم داخل آیسو با نیش شل شده اومد دم در

_سالم زن داداش

منم با لبخند گفتم

_علیک سالم زن داداش



آیسو با خنده گفت

_ساحل تو باید بگی خواهر شوهر

لبخند شیطونی زدمو گفتم

_نه عزیزم اگه همینجوری پیش بره چند مدت دیگه میشی زن داداش خودم میفهمی که

لبخند خجولی زدو گفت

_ این چه حرفیه میزنی

همون موقع زن دایی اومد با دیدن من لبخندی زد

_سالم ساحل خوبی؟

_به خوبیت زن دایی آرسین هست؟

متعجب گفت

_نه بیرونه

زمزمه کردم

_چه بهتر

با لبخند گفتم

 _راستش این کتاب آرسین بود ازش گرفته بودم االن که خودش نیست میزارم تو 

اتاقش.

زن دایی سرشو تکون.

رفتم تو اتاق آرسین و کتابو روی میز گذاشتم. دلم نیومد همینجوری برم رفتم سمت 

میز کارش و یه خودکار برداشتم وروی صفحه ی اول کتاب پایین بسم ا� نوشتم

_جناب استاد یکی طلبت. 

کتابو روی تخت گذاشتمورفتم بیرون. از زن دایی و آیسوخداحافظی کردمو سوار 

ماشین شدمو  راه افتادم سمت خونه. حق با آراد بود نظر آرسین خیلی برای من مهم 

بود از بچگی لجباز بودم و اگه بهم میگفتن یه کاری رو  نکن اون کارو بیشتر تکرار 



میکردم هر وقت آرسین بهم میگفت فالن کارو نکن جلوش عمدا اون کارو میکردم ولی 

بعد از اون دیگه هیچ وقت سمت اون کار نمیرفتم یه جورایی آرسین برام ارزشمنده. 

خودم فکر میکنم این یه حس خواهرانه است اما....

توی سلف نشسته بودیم. کتی گفت

_از آرسین انتظار نداشتم.

رز گفت

_درسته آرسین یکم بد حرف زده ولی ماهم داریم ناحقی میکنیم. آرسین پیش ساحل و 

خانوادش یه جوره پیش بقیه یه جور دیگه من اولین باری که آرسینو تو خونتون دیدم 

شوکه شدم رفتارش با کسی که تو دانشگاه بود 180 درجه فرق میکنه.

شهرزاد گفت

_رز چرا چرت میگی؟

رز گفت 

_شهرزاد دارم حقیقتو میگم ببین آرسین از اون مرداییه که خیلی به خودش اهمیت 

میده و از سردی کلماتش یخ میزنی درست مثله شخصیت های جذاب سریال ها اما 

پیش ساحل یکی دیگه میشه اون کسی که از سردی چشماش یخ میزنی، پیش تو 

شیطنت از چشماش میباره...منظورم اینه که....کال عوض میشه قبول داری؟

کتی گفت

_منم با رز موافقم آرسین همه ی معیار های یه مرد جذاب و جنتلمن داره. ببین....

یه دستشو آورد باال

_جذاب مغرور؟یا...

اون یکی دستشو آورد باال

_جذاب شیطون؟

با ذوق گفت



_حتی تو مسابقه ای که روز بعد خواستگاری گذاشتین الیک هاتون برابر شد. فکر کن 

چقدر جیگره طرف.

پوکر به شهرزاد نگاه کردم

_چشونه اینا؟

شهرزاد شونه ای باال انداخت. کتی وا رفته گفت

_رز بیخیالشون اینا هیچی از عشق نمیفهمن

شهرزاد گفت

_نه تو فقط میدونی عشق چیه با اون میالدت

کتی گفت

_راستی گفتین میالد دخترا میالد داره ازدواج میکنه

همه شوکه شدیم. رز متعجب گفت

_داره ازدواج میکنه و تو اینقدر خونسردی؟

کتی ناراحت گفت

_رز چیکار میتونم بکنم؟

شهرزاد گفت

_تو خودتو ناراحت نکن اون پسره ارزش ناراحتی تو نداره

کتی با خنده گفت

_اما من اصال ناراحت نیستم

متعجب گفتم

_چرا؟

خندید

_چون منم یه خواستگار دارم



رز گیج گفت

_چه ربطی داره؟

_ببین عزیزم اون دختری که چند شب پیش رفتن خواستگاری به اصرار عمو و زن عمو 

بود االن اگه بدونه من یه خواستگار دارم که همه چی تمومه عمرا بتونه با اون دختره 

بمونه.

خواستم چیزی بگم که صدای زنگ گوشیم بلند شد.آرسین بود بعد از ماجرای دیروز که 

سر کتاب بحثمون شد دیگه باهم حرف نزده بودیم.تماسو وصل کردم. با تمسخر گفتم

_بله استاد؟

صدای عصبیشو شنیدم

_ ساحل همین االن باید ببینمت 

متعجب گفتم  

_آرسین چیشده؟

صدای پوزخندشو شنیدم

_فهمیدم اون صدا کار کی بود

با تردید گفتم 

_غزل که نبود؟

_نه

_خب پس کیه؟

عصبی گفت 

_این همه مدت یه نیم وجبی داشت بازیمون میداد

کالفه گفتم 

_آرسین می خوای دقم بدی؟ بگو دیگه کار کیه

_صدف



شوکه گفتم 

_چی؟صدف

منو آرسین دست به سینه روبه روی صدف وایستادیم.

صدف نگاهی به ما انداخت

_جانم؟

عصبی گفتم 

_صدف تو خجالت نمیکشی؟

_میشه بدونم جرمم چیه که عین اجل معلق جلوم وایستادین؟ 

_میکشمت

صدف عصبی گفت

_یعنی چی میکشمت؟ قانون هست خدا هست.... آره خداهست. خدا عدالتو برقرار 

میکنه تو پشه ام نیستی جلوش چی میگی؟هان چی میگی؟

عصبی رفتم سمتش و بازوشو گرفتم

_اون صدا چی بود برامون فرستادی؟

جاخورد

_ها؟

گلوشو صاف کرد و گفت

_اممم چیزه...چیز دیگه...چیز

وقتی نگاه پوکرمون رو دید کالفه گفت

_چیه خب حوصلم سر رفت

با چشمای گرد گفتم

_حوصلت سر رفت؟ تو خجالت نمیکشی االغ بیشعور



_ساحل!! پیش شوهرم احترامتو نگه دارا

متعجب گفتم

_شوهرت؟

آرسین خندید.

صدف گفت

_نه یعنی چیزه... منظورم این بود که پیش شوهرت احترامش رو نگه دار 

نگاه خیرمون رو که حس کرد گفت

_وای بازم اشتباه شد

یهو عصبی گفت

_اصال هرکاری دلت میخواد بکن

آرسین گفت

_تو اون صدارو چجوری گیر آوردی؟ تو که اون روز تو ماشین نبودی.

_نه خب چیز بود دیگه شب قبلش رفتم کیفمو از تو ماشین ساحل بردارم...جامونده 

بود اونجا.... بعد خواستم چیز کنم گوشیمو گذاشتم رو ضبط صدا و رفتم خونه اونم تا 

فردا همینجوری موند و صداشون افتاد.

با نگاه خر خودتی خیره شدم بهش که گفت

_خیلی خوب....رفتم کیفمو بردارم دیدم فلشت تو ماشین بود منم اهنگ گذاشتمو 

صدامو ضبط کردم یهو....

نگاهی به ما انداختو گفت

_میشه ادامه ندم؟

هردو سرمونو به نشونه ی نه تکون دادی

_داشتم صدامو ضبط میکردم که یهو...



کالفه گفت

_ادامه ندم دیگه ها؟

داد زدم

_صدف 

_ باشه این دفعه میگم.... داشتم صدامو ضبط میکردم که یهو صدای یه چیزی از زیر 

ماشین اومد بعد دو تا گربه افتادن به جون هم منم از صداشون ترسیدم و بدون قطع 

کردن آهنگ و متوقف کردن ضبط صدا دویدم اومدم خونه حتی در ماشینم باز مونده 

بود.بعدش کال از ترس نتونستم برم گوشیم بعد از یک دقیقه صفحه اش خاموش شد و 

تا چند ساعت روی حالت ضبط صدا بوده و صدای شما افتاده. اینقدر روی اون حالت 

مونده که حافظه اش پر شده و خاموش شده. منم خواستم یکم سر کارت بزارم.

یکی زدم پس کلش

_خاک تو سر ترسوت کنن

_ِا ساحل پیش آرسین با من درست صحبت کن

_چه عجب نگفتی شوهرم و شوهرت و شوهرش

آرسین تکیشو از دیوار گرفت و گفت

_خانم کوچولو بعدا باهم حساب میکنیم. 

صدف گفت

_شوهر خواهر از تو انتظار نداشتم

چند هفته ای از روز خواستگاری گذشته بود و بعد از جواب مثبتم تصمیم گرفتیم دو 

ماه صیقه بشیم و امروز روز نامزدی بود. 

_ باشه این دفعه میگم.... داشتم صدامو ضبط میکردم که یهو صدای یه چیزی از زیر 

ماشین اومد بعد دو تا گربه افتادن به جون هم منم از صداشون ترسیدم و بدون قطع 

کردن آهنگ و متوقف کردن ضبط صدا دویدم اومدم خونه حتی در ماشینم باز مونده 

بود.بعدش کال از ترس نتونستم برم گوشیم بعد از یک دقیقه صفحه اش خاموش شد و 

تا چند ساعت روی حالت ضبط صدا بوده و صدای شما افتاده. اینقدر روی اون حالت 

مونده که حافظه اش پر شده و خاموش شده. منم خواستم یکم سر کارت بزارم.



یکی زدم پس کلش

_خاک تو سر ترسوت کنن

_ِا ساحل پیش آرسین با من درست صحبت کن

_چه عجب نگفتی شوهرم و شوهرت و شوهرش

آرسین تکیشو از دیوار گرفت و گفت

_خانم کوچولو بعدا باهم حساب میکنیم. 

صدف گفت

_شوهر خواهر از تو انتظار نداشتم

چند هفته ای از روز خواستگاری گذشته بود و بعد از جواب مثبتم تصمیم گرفتیم دو 

ماه صیقه بشیم و امروز روز نامزدی بود. 

توی آرایشگاه نشسته بودم و سرم تو گوشی بود.هندزفریمو توی گوشم گذاشتم و 

برعکس عروسای توی سالن که داشتن از استرس میمردن خیلی ریلکس بودم.

بعد از چند ساعت کارم تموم شد لباس صورتی که بلند بود و روی زمین کشیده میشد و 

تنگ بود رو پوشیدم همه چی عالی بود اصال جذاب لعنتی شده بودم بدجور.

آرایشگر گفت

_وای عزیزم چه جیگر شدی تو میتونم ازت یه عکس بندازم و به عنوان پوستر بزارم تو 

سالن؟

با اعتماد به نفس گفتم

_معلومه که نه

جاخورد

_چرا اخه؟ کسی به جز مشتریا نمیبینه

با لحن قبل گفتم

_عزیزم گفتم نه اگه منو اینجوری ببین چشمم میزنن



با دهان باز و چشمای گرد نگاهم کرد که گفتن آرسین یا همون داماد اومد.

با کفشای پاشنه بلند راه افتادم سمت در.

آرایشگر از ُافق برگشت و دنبالم اومد و درو باز کرد با دیدن آرسین جاخوردم به قدری 

خوشتیپ شده بود که حس کردم نفسم بند شد. اونم دقیقا مثله من بود. 

زودتر به خودم اومدمو توپیدم بهش

_هی تموم شدم

به خودش اومدو گفت

_ها؟

_اگه نگاه کردنت تموم شده بریم

خواست چیزی بگه که یکی از دخترا که برای میکاپ اومده بود از سالن اومد بیرون و 

باناز گفت

_نیلو جون بازم کارت عالی بود مرسی نفسم

آرایشگرم لبخندی زد.

آرسین نگاهش میخ دختره بود. دختره که سنگینی نگاه آرسین رو حس کرد نگاهی به 

آرسین انداخت و مصنوعی تعجب کرد

_عاعا من شمارو جایی ندیدم؟ خیلی آشنا میزنید

عصبی گفتم

_نه عزیزم جایی ندیدیش بریم دیگه

آرسین بی توجه به من گفت

_من توی یکی از دانشگاه آلمان فارغ التحصیل شدم شاید اونجا باهم آشنا شده باشم

دختره به آلمانی گفت

oh universitetet gjermane jane te shkelqyera_

"اوه دانشگاه های آلمان فوق العاده هستن"



ایش چندشم شد. آروم اداشو دآوردم که دور از چشم آرسین نموند. 

آرسین با ابرو های باال رفته گفت

_پس فکر کنم حدسم درسته و توی آلمان همو دیدیم.

دختره انگشت اشارشو گرفت سمت آرسین

_مهران؟

عصبی گفتم

_نه خیر اشتباه گفتی بریم دیگه

آرسین خواست حرفی بزنه که به زور دستشو کشیدمو بردم سمت ماشین.

با کلی تهدیدو زور سوار ماشینش کردم. خودمم نشستم سمت شاگرد.

آرسین با غرغر ماشینو راه انداخت تو راه حرفی نزدم که باالخره آرسین طاقت نیاورد 

و گفت

_ساحل چرا اینقدر حسودی؟

با چشای گرد گفتم

_من حسودم؟ من چرا باید به تو حسودی کنم؟

شیطون گفت

_نمیدونم خودت بهتر از هر کسی میدونی نامزدی ما صوریه ولی خب تو انگار خیلی 

دلت می خواد....

عصبی داد زدم

_دلم چی می خواد دقیقا؟ 

با خنده سرشو تکون دادو گفت

_حقیقت تلخه عزیزم

_آرسین چرا چرت و پرت میگی



با شیطنت گفت

_باشه تو خوبی

با اعتماد به نفس گفتم

_معلومه.

تصمیم گرفتیم نامزدی رو تو باغ بابابزرگ بگیریم. آرسین ماشین رو نگه داشت همه 

جلوی ماشین جمع شدن و اسپند دود میکردن.

قبل از اینکه آرسین پیاده بشه خودم از ماشین پیاده شدم و با لبخند لباسمو چنگ زدم 

تا زیاد روی زمین کشیده نشه و با قدم های بلند رفتم سمت جایگاه که صدای فیلمبردار 

در اومد.

مگه ول کن بود مجبورم کردن دوباره سوار ماشین بشم و این بار آرسین درو باز کنه.

آرسین اومد درو باز کردو دستشو به سمتم دراز کرد منم دستشو گرفتم دیدم 

همینجوری ساده نمیشه کرمام دارن وول میخورن پامو از ماشین بیرون آوردم و به 

جای اینکه بزارم زمین با کفش پاشنه ریز و بلند گذاشتم روی پای آرسین و چنان فشار 

دادم که آرسین از درد کبود شد ولی صداشم درنیاورد تا فیلم خراب نشه انگار حوصله 

ی دوباره گرفتن این صحنه رو نداشت.شیطنتم گل کرده بود و هیچ جوره آروم 

نمیشدم. با شیطنت گفتم 

_آقای فیلم بردار این نشد یکی دیگه بریم.

آرسین با چشمای به خون نشسته نگاهم کرد که فیلمبردار گفت

_عروس خانم همه چیش اوکیه

_میگم دوباره یاال این فیلم باید بدون نقص باشه من چند سال دیگه باید این فیلمو به 

بچه هام نشون بدم.

با این حرفم سپهر زد زیر خنده

_بابا ترمز هنوز این نامزدی به خیر و خوشی تموم بشه بعد میرسیم به ازدواج و بچه 

البته اگه باهم کنار بیاید که بعید میدونم.

زن دایی گفت



_ِا سپهر خدا نکنه انشاا� که همه چی خیلی خوب پیش میره و بچه دار هم میشن.

آرسین گفت

_وای مامان نگو من هنوز تو نگه داشتن ساحل موندم فکر کن چند تا ساحل دیگه....

دستشو گرفت به سرش و گفت

_اوف فکرشم دیوونم میکنه

خمصانه گفتم

_آرسین جان ما به هم میرسیم.

خطاب به فیلمبردار گفتم

_دوباره 

دوباره تو ماشین نشستیم و مجبور شدیم یکم با ماشین بریم عقب تر.

آرسین گفت

_نمیدونم چرا اینقدر حرص فیلم و عروسی رو میخوری مگه قراره واقعی باش؟

خونسرد گفتم

_ذاتا من که بعد از جدایی مون رو هوا میزننم و میتونم یه نامزدی و حتی عروسیه 

جذاتر و با شکوه تر داشته باشم اما تو اگه بری خواستگاری و راجب نامزد قبلت بپرسن 

همین که اسم منو بگی درجا از خونه میندازنت بیرون میدونی چرا؟

بدون اینکه اجازه بدم چیزی بگه گفتم

_چونکه حتما با خودشون میگن ساحل مهرابی یه دختر خیلی خوش اخالقه اگر با اون 

ناسازگاری داشته پس اخالقش از گهم گه تره

آرسین ماشینو نگه داشت و گفت

_اوال تو بیجا میکنی زود بعد از بهم زدنمون  اجازه بدی رو هوا بزننت چون میگن 

آرسین رادمهر استاد جذاب و خفن با یه دختر خراب نامزد بوده چون همین که بهم زدن 

با یه نفر دیگه ازدواج کرد اینجا اسم من سیاه میشه و من اصال اینو نمی خوام بعدشم 



اخالق تو کجاش خوبه فکر کنم بگی اخالق من گهه و آرسین خوش اخالقه بهتر باشه 

بلند خندیدم

_هه هه عزیزم به عروس  جذاب و نایسی مثله من که نمیگن گه

آرسینم مثله من خندیدو گفت

_پس حتما به دوماد خفنی مثله من میگن گه

این بار خندم شدت گرفت

انگشت شستمو آوردم باالو با خنده گفتم

_دقیقا.

 آرسین گفت

_نمیدونم رویا چطور باور کرد که من سلیقه ام اینقدر بد باشه که یکی مثله تورو به 

عنوان همسرم انتخاب کنم وای هرچی فکر میکنم باعقل جور در نمیاد.

عصبی گفتم

_اینکه تو منو به عنوان زنت قبول کردی با عقل جور در نمیاد یا اینکه من به تو جواب 

مثبت دادم؟!

صدای زنگ گوشی آرسین باعث شد از بحث دست بکشیم.

آرسین تماسو وصل کردو گفت

_بله؟

...._

 با کف دست کوبید رو پیشونیش

.باشه باشه همین االن میایم_

گوشی رو قطع کرد و ماشینو روشن کرد.

خیلی کنجکاو شده بودم ولی امکان نداشت بپرسم کیه. اما این کنجکاوی زیادم بهم 

فشار آورد



نگاهمو به جلو دوختم و سعی کردم غرورمو حفظ کنم

_این تلفن ربطی به من داشت؟

ماشینو راه انداخت و سرد گفت

_نه

با این جملش دنیا رو سرم آوار شد بیا اینم جواب نداد. دنبال راه دیگه ای بودم تا از 

زبونش حرف بکشم که خودش گفت

_زیاد از اون مغزت کار نکش خسته میشه طفلی اینهمه کار کجا دیده.

_منظورتو متوجه نشدم

با ابرو های باال رفته گفت

_اینکه کی به من زنگ زد و چی گفت ربطی به تو نداره

همون موقع صدای زنگ گوشیم بلند شد.

نگاهی کردم ناشناس بود. تماسو وصل کردم

صدای دختری رو شنیدم که بدون اینکه به من اجازه ی حرف زدن بده گفت

_وای آیلین باورت نمیشه وقتی اون حرفا رو زدم چیشد.

سرفه ای کردمو گفتم

_ببخشید

سنگینی نگاه آرسین رو حس کردم. با فکری که به سرم زد نیشم شل شد.

_وای ببخشید اشتباه شده

با لبخند گفتم

_عزیزم منم دلم برات تنگ شده

صداش متعجب شد

_جانم؟



با ناز گفت

_وای قربون اون صدات بشم من،کی میای؟

لحظه به لحظه اخمای آرسین بیشتر میرفت توهم. 

طرف گفت

_سرکاریه؟

با خنده ی مصنوعی گفتم

_نه عزیزم پیش پسر داییم هستم.

_عاو فهمیدم حاال اسم این کسی که وجود نداره ولی پسر داییت فکرمیکنم عشقته 

چیه؟

یک لحظه فقط یک لحظه بی اختیار گفتم

_جعفر.

دختره از خنده پاره پشت تلفن. آرسین چشماش چهارتا شد.

برای اینکه بیشتر سوتی ندم گفتم

_ام چیزه عزیزم بعدا باهات تماس میگیرم.

فقط صدای خندش شنیده میشد گوشی رو قطع کردم که آرسین با شیطنت گفت

_طرف عجب اسم خفنی داره.

با خنده ای که سعی در پنهان کردنش داشت گفت

_فکر کن

دستشو آورد باال و ادامه داد

_ ساحل و جعفر عزیز پیوندتان مبارکـــ....

دیگه نتونست جلوی خودشو بگیره و بلند زد زیر خنده.



پوکر نگاهش کردم مشغول زیر و رو کردن آهنگاش شد  نگاهمو به ناخن هام دوختم 

خیلی جذاب شده بودن. یهو با اهنگی که پخش شد با چشمای گرد به آرسین که از 

خنده عین لبو شده بود نگاه کردم 

_اینجا گوبای پارتی جعفره اینجا گودبای پارتیه جعفره اینجا گودبای پارتی جعفره 

جعفره

آرسین با صورتی قرمز از خنده با آهنگ خوند

_اینجا دختر پسر قاطیه فقط تحصیل آداب آتیه اینجا خالفای بچه ها سنگینه

آرسین با سرخوشی به من نگاه کرد و ادامه ی اهنگ رو خوند

_چرا امشب جعفر غمگینه...

عصبی دستمو بردم جلو و صدای ضبط ماشینو کم کردم جوری که کال آهنگ شنیده 

نمیشد.

آرسین با خنده صدای ضبط رو یکم زیاد کرد و به مرور بیشتر و بیشتر کرد. هربار که 

صداش رو زیاد میکرد با خنده نگاهم میکرد.

خدایا یا منو بکش یا اینو بکش هرکاری میخوای بکنی بکن فقط من اینو دیگه نبینم.

دوباره به محل نامزدی رسیدیم این بار آرسین از ماشین پیاده شد و درم برام باز کرد.

دستشو گرفتمو از ماشین پیاده شدم باهم دست تو دست هم راه میرفتیم  به جایگاه 

که رسیدیم همه اومدن و رفتن و باالخره نشستیم.

آرسین با شیطنت کنار گوشم گفت

_کاش جعفرم دعوت میکردی 

باید این موضوع رو برای همیشه می بستم نگاهی به آرسین انداختمو گفتم

_عزیزم شاید اسمش جعفر باشه ولی لقب هاش همه جذابیتش رو به رخ میکشه.

با تمسخر و خنده گفت

_خیلی دوست دارم این لقب های جذاب جناب جعفر رو بدونم.

_خب خیلی زیادن



با لبخند شیطنت آمیزش گفت

_تو فقط دو تا شو بگو

کمی فکر کردمو گفتم

_مثال جعفر جیگر، جعفر خفن، جعفر نفس، جعفر جذاب

داشتم همینطور چرت و پرت میگفتم یهو جو گیر شدم و گفتم

_جعفر جوجو

آرسین زد زیر خنده

_این لقب اخرش خیلی خفنه

کالفه گفتم

_آرسین میشه تو مراسم نامزدی هرچند صوری از جعفر بحث نکنیم؟

آرسین با خنده و خیلی باحال گفت

_اوکی 

همون موقع یکی اومد که نمیشناختمش چند تا دختر و پسرهم کنارشون بودن انگار 

رفیقای آرسین بود.

نگاهی به من کرد و گفت

_سالم عرض شد

سرم رو تکون دادم با خنده گفت

 _آرسینمونم آخرش رفت قاطی باقالیا

ابرومو باال انداختمو گفتم

_همچین با حرص میگین قاطی باقالیا انگار زن گرفتن براتون یه عذابه.

دختری که کنارش بود گفت

_وای ساحل جون نگو من االن پشیمونم چرا بهش جواب مثبت دادم بعد جناب ....



پسره با چشمای گرد گفت

_عزیزم این چه حرفیه

خواستم حرفی بزنم که نگاهم افتاد به سمت دخترا

_واقعا عذر میخوام االن برمیگردم

همون دختره گفت

_این چه حرفیه عزیزم

به این اهمیت ندادم که دختره اسممو از کجا میدونه لبخندی زدم و رفتم سمت دخترا.

شهرزاد کنار یه پسر که پشت به من بود وایستاده بود

صدای پسره رو شنیدم

_اوف شهرزاد عجب نامزدی خفنی منم میخام یه همچین نامزدی برای زنم بگیرم

شهرزاد سرشو تکون داد

_حاال اگه کسی به تو زن بده.

کتی و رز خندیدن شهرزاد با دیدن من گفت

_اوه اوه اینو فاز عروسی گرفته

پسره برگشت سمتم با دیدنش شوکه شدم 

اینکه شهریاره. با دیدن من چشماشو ریز کرد یهو متعجب گفت

_ساحل

شهرزاد گفت

_شما همو میشناسید؟

شهرزاد ازم خواست تا پسر خالشم بیاره اون موقع یه چیزایی میگفت راجبش اما 

درست نفهمیدم فکر نمیکردم پسر خالش شهریار باشه.

با خنده گفت



_ما قبال باهم دوست بودیم

کتی زد زیر خنده

_ساحل تو دوست پسر داشتی؟

_یه بار فقط که اونم زود کات کردیم.

شهریار با خنده گفت

_ساحل این االن تیکه بود؟

_میشه گفت اره

_چرا اون وقت؟

_چون تو باعث شدی جدا بشیم البته همچین بدم نشد....مهم نبود زیاد.

رز با هیجان گفت

_صبر کن ببینم شهریار ساحل رو ترک کرد؟

_ترک نه ازم خواست جدا بشیم

رز با خنده و هیجان زده گفت

_و االن روز نامزدی ساحل دوست پسر قبلیش پیدا میشه 

خطاب به رز گفتم

_چته تو چرا فاز گرفتی؟

کتی گفت

_خیلی دوست دارم بدونم چرا از ساحل جدا شدی؟

با شنیدن این حرف کتی گفتم

_ِا آره منم نفهمیدم آخرش ماجرا چی بود یهویی...؟

_بیخیال مهم نبود

شهرزاد گفت



_بگو دوست دارم بدونم

سرمو تکون دادم

_بگو دیگه

من من کردو گفت

_چون ساحل یه کم...یعنی یه خورده بیشتر از یکم...منحرف بود.

با این حرفش دخترا بلند زدن زیر خنده جوری که هرکی اونجا بود نگاهمون کرد. 

خودمم خندم گرفت

رز با خنده گفت

_چجور منحرفی؟

کالفه گفت

_بیخیال دیگه...ساحل پیش دوستات نمیخام آبروت بره

با ابروهای باال رفته گفتم

_نه نمیره تو بگو

آب دهنشو قورت دادو گفت

_خب چیزه...بهم گفت...یعنی...ساحل بهم گفت...چیز کن....

نفس عمیقی کشیدو گفت 

_بهم گفتی لباس زیرمو نشونت بدم

با این حرفش دخترا با چشمای گرد شده زدن زیر خنده

با تعجب وخنده گفتم

_فقط همین؟

شهریار عصبی گفت

_این چیز کمیه؟



خندم گرفت

_نه ولی...من قصد بدی از اون حرفم نداشتم

_قصد بدی نداشتی؟ خدای من

با خنده گفتم

_من میخاستم برای تولدت کادو بخرم

شهریار گیج گفت

_چه ربطی داره؟

_نمیدونستم کادو چی بگیرم تصمیم گرفتم برات شورت بخرم ولی نمیدونستم چه 

طرحی بگیرم.

شهریار با دهن باز نگاهم کرد دخترا از خنده پاره شده بودن.شهریار به خودش اومد و 

گفت

_یعنی هیچ کادوی دیگه نبود تو باید لباس زیر میگرفتی؟

شونه ای باال انداختم

_خب من چه بدونم ذهنت اینقدر مریضه

کتی با خنده گفت

_چه باحال 

رز با هیجان گفت

_وقتی باهم بودین چیکار میکردین خیلی دوست دارم بدونم

گفتم

_عزیزم کار خاصی نمی کردیم یه دختر 16 ساله و یه پسر 18 ساله چیکار میتونن 

بکنن؟

رز با شیطنت گفت



_جامعه هرچی کثافت داره از همین دختر 16 ساله و پسر 18 ساله شروع میشه

_رز؟

_جانم؟

نگاهش کردمو گفتم

_بهتره دیگه ادامه ندی نمی خوام تو مراسم نامزدیم کار دستت بدم

با خنده دستشو آورد باال و زیپ فرضی دهنشو کشید.

شهریار گفت

_راستی ساحل بعد از بهم زدنمون شنیدم برادرت تصادف کرده و حالش خیلی بد بوده 

خواستم یه سر بزنم ولی خب نتونستم االن حالش چطوره؟

کتی با خنده گفت

_خسته نباشی دالور اصال با احوال پرسیدنت شرمندمون کردی

خندیدم.

شهریار گفت

_واقعا می خواستم بیام نشد االن خوبه؟

_با احوالپرسی های شما....آره بهتره

تا خواست چیزی بگه صدای آرسین اومد

_سالم عرض شد

همه برگشتیم سمتش.با دیدن شهریار ابرو باال انداخت

_ساحل جان معرفی نمیکنی؟

کتی زودتر از من گفت

_ایشون دوست پسر ساحل هستن 

آرسین با تردید و خنده گفت



_جعفر؟

خمصانه نگاهش کردم که دستشو به نشونه ی تسلیم باال آورد.

شهریار دستشو آورد جلو

_شهریار هستم

آرسین با چهره ی جدی دستشو گرفت

_آرسین نامزد ساحل

روی کلمه ی نامزد تاکید بیشتری کرد.

کتی گفت

_ماجرای جعفر چیه؟

آرسین با ابروهای باال رفته و چشمایی که شیطنت ازشون می بارید گفت

_شما جعفرو نمی شناسید؟

همه متعجب نگاهش کردن که آرسین با شیطنت گفت

_جعفر بوی فرند(boy friend) ساحل

بعد از این حرفش شروع کرد به خندیدن

بازوشو کشید

_شما خوش بگذرونید دوباره برمیگردم پیشتون

بعد از این حرفم بازوی آرسین رو کشیدم و با زور بردمش یه گوشه 

آرسین با شیطنت گفت

_ساحل جان این کارا چیه؟

عصبی گفتم

_آرسین خیلی رو مخـی اوف خیلی رو مخی

_زشت نیست روز نامزدیت به نامزدت بگی رو مخ؟ اونم نامزد خفنی مثله من؟



بدون اینکه اجازه بده حرفی بزنم گفت

_یا نه از نظر تو جعفر خفن تره من خیلی دوست دارم بدونم جعفر چه تیپیه مثال امم 

فکر کن یه کت و شلوار اتو زده و شیک پوشیده موهاشم حالت داده رفته یه قرار کاری 

امضا کنه طرف میاد و میگه

صداشو کمی تغییر داد و گفت

_m.r jafar welcome      (مستر جعفر ولکام) 

"آقای جفعر خوش اومدید"

دستشو به چونش زدو گفت

_یا شایدم امم تسبیح توی دستشو میچرخونه یه تیشرت رنگا رنگ و قاطی پاتی با اون 

شلوارای گشاد آدامس خرسیم توی دهنش همونجور که روی موتور قراضه نشسته 

تسبیحشو میچرخونه و آدامسشو باد میکنه و بهت چشمک میزنه

با لحجه ی التی آدامس خیالیشو جوید و تسبیح خیالیشو توی هوا چرخوند و گفت

_عاجــــی شماره بدم؟

یه چشمک قراضه هم تحویلم داد 

با کف دست کوبیدم روی پیشونیم

_آرسین تو ول کن نیستی؟

خندیدو گفت

_آخه خیلی دوست دارم جعفرو ببینم

عصبی با صدای بلندی گفتم

_آرسین جعفرو ولش کن تمومش کن دیگه ای بابا

آرسین با شیطنت گفت

_عزیزم از االن تا آخر عمرمون جعفر باهامونه

با چشمای ریز شده گفتم



_تو فقط دعا کن ازت آتو گیر نیارم

خندیدو گفت

_عمرا

چند روز از شب نامزدی میگذره و االن توی کافه منتظر آرسینم تا بیاد و راجب سفرم 

به خارج که قول داده بود حرف بزنیم.

وقتی اومد دستی براش تکون دادم اومد سمتم و پشت میز نشست

_خب گفتی می خوای باهام حرف بزنی

_آره می خوام راجب قرارمون حرف بزنم

_قرارمون؟

_همین که در عوض اینکه نقش نامزدتو بازی میکنم توام به عنوان نامزدم اجازه میدی 

برم خارج

کسل گفت

_آها اون....خب حاال کجا می خوای بری؟ 

_امــم آلمان...آمریکا...فرانسه...ترکیه...نمیدونم

با ذوق گفتم

_آرسین یعنی به قدری ذوق زدم تا االن تنهایی سفر خارج نرفتم

_تنهایی؟

_تنهای تنها که نه کتی و رز و شهرزاد هم هستن

_من به عنوان نامزدت نباید بیام؟

وا رفته گفتم

_آرسین قرار نبود تو بیای



_یعنی چی؟ میگی تو رو تنهایی بفرستم خارج؟ اگه اتفاقی بیفته میدونی که من باید 

جواب پدرت رو بدم

_آرسین داری میزنی زیر حرفت؟ بچه که نیستم

_نه زیر حرفم نمیزنم قراره بری خارج اما منم چند تا شرط دارم...1-هرجا بری منم 

میام...2-فقط دو روز میریم

عصبی خندیدیم

_آرسین چرا چرت میگی؟

با ابرو های باال رفته نگاهم کرد که عصبی گفتم

_یعنی چی فقط دو روز؟ مگه میشه؟

_تو دو ماه نقش نامزد منو بازی میکنی ماهم دو روز میریم همین 

_آرسین من دو ماه نامزد توام بعد فقط دو روز میریم؟ این اصال منطقی نیست

_ببین ساحل این دو روز هم خیلی زیاده چرا نمیفهمی مسئولیت تو به عهده ی منه

در حد مرگ عصبانی شده بودم. داشت میزد زیر حرفش

_آرسین تو نمیفهمی من باید دو ماه تو رو تحمل کنم در عوضش فقط دو روز برای 

خودمم؟ اونم در حضور جنابعالی؟

آرسین پوزخندی زد

_آها یعنی اینقدر تحمل کردن من سخته؟

عصبی گفتم

_آره بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکنی

_ساحل این حرفتو نادیده میگریم نمیدونم چرا ولی تو توی ذهنت از من یه هیوال 

ساختی اصال طرز فکرت راجب من درست نیست... تو راجب من چی فکر میکنی؟

تن صدام کمی باال رفت

بدون فکر و عصبی گفتم



_هه جناب رادمهر من اونقدر مشغله دارم که توی ذهنم جایی برای تو نیست...من اصال 

به تو فکر نمیکنم چه برسه به این که بخوام ازت یه هیوال بسازم

آرسین بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم عصبی شد با چشمای سرخ و فک منقبض 

شده گفت

_هر قبرستونی که می خوای بری برو 

بعد از این حرفش بلند شد و رفت بیرون

عصبی با دستام پیشونیم رو پوشوندم. گوشیم رو برداشتمو به دخترا پیام دادم بیان 

اینجا

شهرزاد گفت

_این پسر دایی تو از اولشم کاسه ای زیر نیم کاسه اش بود

رز با تردید گفت

_ساحل توام زیاد خوب حرف نزدی یعنی واقعا بهش گفتی ذره ای برات مهم نیست؟

عصبی گفتم

_خب راستشو گفتم مگه مهمه؟

رز_نیست؟

کالفه گفتم

_نمیدونم

کتی گفت

_خب االن چی میشه؟ قرار نیست بریم سفر؟ یا میخوای از آرسین جدای شی؟

شهرزاد گفت

_کتی این چه حرفیه؟ معلومه که میریم بعدشم االن وقت مناسبی برای جدا شدن از 

آرسین نیست. هنوز یه هفته نشده نامزدی گرفتین باید یکم صبر کنی 

_ولی دخترا آرسین خیلی عصبی شد



شهرزاد گفت

_تقصیر خودشه شما باهم قول و قرار گذاشتین نباید نامردی میکرد

سرمو به نشونه ی تایید تکون دادم

#آرسین

عصبی تو خونه راه میرفتم

پویان گفت

_آرسین دیوونم کردی میشه آروم بگیری یه گوشه بکپی؟

عصبی گفتم

_پویان تو نمفهمی...ساحل اصال هیچی نمیفهمه فقط باید حرف حرف خودش باشه 

حرف بقیه براش ذره ای اهمیت نداره...

کالفه گفتم

_حتی االن شک دارم این روش نامزدی و اینا جواب بده

رهام با ابروهای باال رفته گفت

_یعنی االن میخوای پا پس بکشی؟

پویان گفت

_نه امکان نداره...

نگاهی بهم انداخت

_آرسین تو خیلی زحمت کشیدی تا به اینجا برسی میخوای به همین راحتی بیخیال 

شی؟

_پویان کم آوردم

پویان عصبی گفت



_آرسین تو پسری بودی که جلوی یه دختر کم بیاری؟ آفرین...باریکال عالیه کارت 

همینجوری ادامه بده تا همه ی زحماتت به هدر بره

وایستادم. متفکر گفتم

_نه پا پس نمیکشم ولی کاری میکنم که خودش بیاد و به خاطر این حرفاش عذر 

خواهی کنه

رهام پوزخندی زد و گفت

_مطمئنی؟

مطمئن گفتم

_صد در صد

پویان با خنده گفت

_پس وای به حال ساحل

سرمو تکون دادم و با لحنی که توش اطمینان و انتقام موج میزد گفتم

_وای به حال ساحل 

#ساحل

کالفه و خسته ماشین رو پارک کردمو پیاده شدم.

درو باز کردم چشمامو مالیدم فقط دوست داشتم زودتر برسم به اتاقم و خودمو پرت 

کنم رو تختم

گیج رفتم سمت پله ها که یهو صدای خنده ی یکی رو از  توی سالن شنیدم.

متعجب برگشتم سمت صدا.

با دیدن زن دایی آنا و آرام وا رفتم.زن دایی گفت

_ساحل جان چقدر خسته ای که ما رو ندیدی

با دستمام چشمام رو مالیدم و گفتم



_ببخشید زن دایی سالم

برای آرام و هم سرمو تکون دادم و رفتم تو اتاقم. اینا واقعا اضافه بودن االن.

زنگ زدم به مامان. به قدری تنبل بدم که حوصله نداشتم برم پایین مامان رو صدا بزنم.

گوشی رو برداشت

_جانم عزیزم

-مامان کجایی؟

_آشپزخونه ام اومدی؟

_آره مامان نباید بگی مهمون داریم 

_اوف ساحل سخت میگیریا تازه آیسانم میاد در نتیجه بچه هاشم میاره و این یعنی تو 

قراره نامزدتو ببینی پس عین بچه ی آدم پاشو خوشگل کن بیا پایین

کالفه زمزمه کردم

_صد ساله سیاهم دوست ندارم آقای نامزدو ببینم

_چی میگی ساحل نمیشنوم؟

خسته گفتم

_هیچی مامان هیچی

_ساحل چته تو چرا اینجوری حرف میزنی؟

-اوف مامان هیچی نیست فقط خستم امروز

_امیدوارم فقط همین باشه. ساحل تیپ بزن بیا پایین بعد از نامزدی به جز دانشگاه 

آرسین رو ندیدی یکم خوشگل کن

_مادِر من ذاتا دخترت خوشگل هست

مامان خندید

_وقتی مادرت منم تو این مورد شکی نیست فعال



بعد این حرفش زرت گوشی رو قطع کرد. یعنی واقعا من گاهی اوقات مقابل اعتماد به 

نفس و لجبازی مامان کم میارم. مامان و بابا یکی از یکی بدتر من نمیدونم این دوتا 

چجوری بیست و خورده ای سال باهم زندگی کردن.

یه تیپ آرسین چشش درآدی زدم و رفتم پایین زن دایی آیسان اومده بود آیسو هم بود 

ولی آرسین نبود بعد از سالم و احوالپرسی زن دایی گفت

_عزیزم آرسین نیومد گفت کار داره یکم

یعنی نابود شدم دوساعت آماده شدم همه اش به هدر رفت 

تقریبا نیم ساعت قبل از شام امیر و آراد و آرسین اومدن. وقتی آرسین اومد با همه 

خیلی خوب برخورد کرد اما به من که رسید به سردی فقط سرشو تکون داد و منم 

متقابال همین کارو کردم.

رفتم سمت آراد که روی کاناپه نشسته بود و سرش تو گوشی بود.

بعد از اون بحثی که سر کتاب آرسین کردیم مدتی آراد رو ندیدم ولی بعدش یه روز 

اومد پیشم و گفت بعد از اون رفتارم فهمید که اصال گزینه ی مناسبی براش نیستم و 

ازم خواست باهم مثله یه دختر عمه و پسر دایی واقعی باشیم منم چون خیلی دل 

رحم بودم قبول کردم.

کنار آراد رو کاناپه نشستم. سرشو آورد باال و نگاهی بهم انداخت

گفتم

_این تیشرتت چه خفنه

تک خنده ای کرد

_بیا برای تو من تو این چیزا سلیقم خیلی خوبه کلی تیشرت جذاب و خفن دیگه دارم

با ابروهای باال رفته گفتم

_من با این اندام قلمیم لباس توی گوریل رو بپوشم؟با عقل جور در میاد؟

با خنده گفت



_خب ادب حکم میکرد تعارف کنم 

_نه دیگه این ادب تو یکم زیادیه نباید هر چیزی رو به هرکسی تعارف کنی

خندید

_اینم حرفیه

نگاهم کشیده شد سمت آرسین که با اخم به من خیره شده بود. نگاه من رو که دید 

سرش رو چرخوند و مشغول صحبت کردن با سپهر شد.

لبخند شیطنت آمیزی زدم و گفتم

_آراد بخند

متعجب گفت

_ها؟

لبخند آرسین کشی زدم و گفتم

_بخند همین االن

_خب خندم نمیاد

با چشمای ریز گفتم

_آراد بخند برات دختر جور کنم

با این حرفم چشماش ستاره بارون شد

_چندتا جور میکنی؟

با لبخند شیطنت آمیزی گفتم

_کارمو راه بنداز کارتو راه میندازم

با این حرفم چنان زد زیر خنده که حس کردم شیشه ها دارن میلرزن. همه متعجب 

نگاهمون میکرد حاال مگه بس میکرد

لبمو گاز گرفتم و آروم گفتم



_آراد بسه

ولی ول کن نبود یه 5_6 دقیقه که حسابی خودشو پاره کرد از خنده نگاهم کرد و گفت

_فکر کنم یه بیست_سی تایی شد 

ناباور گفتم

_آراد کبود شدی از خنده

ابروهاشو باال انداخت

_ما اینیم دیگه ولی ببین من که کارتو رو راه انداختم توام کارمو راه بنداز

تمام این مدت داشتیم آروم حرف میزدیم. با صدای عادی گفتم

_چندتا؟

آراد هم عادی گفت

_هنوز اولش سه چهار تا خوبه

با قیافه ی آویزونی گفتم

_سه چهار تا کم نیست یکم؟

_ببین ساحل اگه بخوای بزنی زیرش همون جور که خندیدم گریه ات رو در میارم

با اعتماد به نفس گفتم

_ببین عزیزم هیچ وقت یه رادمهر نمیتونه یه مهرابی رو به گریه بندازه

صدای پوزخند آرسین رو شنیدم.

امیر گفت

_خیلی روی فامیل و اینا حساسی انگار یه عقده ی بزرگ داری

_نه تورو خدا تو دیگه با من راجب عقده حرف نزن

داشتم به موضوع کیوان و کتی و شبی که  تو رستوران با کتی بحث کرد اشاره 

میکردم 



آرسین با سردی و پوزخند گفت

_ولی تو زیاد مطمئن نباش چون تا االن رادمهر نخواست گریه ی مهرابی رو دربیاره

با تردید گفتم

_االن چی؟ االن می خواد در بیاره؟

_شاید

***

 عصبی جلوی در کالس راه میرفتم. پسره ی االغ جوری از کالس بیرونم کرد که کل

کالس زدن زیر خنده االن دیگه تا یه سال سوژه ی دانشگاه میشم

حاال اگه قضیه ی این نامزدی نبود یه چیزی ولی خیلی ضایه است که یه نفر آبروی 

نامزدش رو جلوی همه ببره.

در کالس باز شد و یکی یکی اومدن بیرون وقتی دخترا اومدن رفتم سمتشون

قبل از اینکه چیزی بگم رز گفت

_ساحل بهتره اول بریم یه جا بشینیم

سرمو تکون دادم و همگی رفتیم سلف و دور یه میز نشستیم.

با اعصابی داغون گفتم

_وای دارم دیوونه میشم من...من این آرسین رو میکشم

شهرزاد گفت

_سر مسئله ی سفر انگار ازت دلخور شده

عصبی گفتم 

_شهرزاد هر چقدر هم عصبی باشه حق نداشت این کارو بکنه دیدی که همه بهم 

خندیدن تا چند سال میشم سوژه

کتی گفت

_اوووو چه خبرته فردا هیچکی یادشم نیست تو خودت خیلی بزرگش کردی



_کتی موضوع بزرگه خودش نیازی نیست من بزرگش کنم

رزگفت

_باشه تو آروم باش

با حال زاری گفتم

_وای دوست دارم گریه کنم

شهرزاد گفت

_بیخیال بابا آرسین ارزششو نداره

کتی گفت

_اصال بیاین امشب بریم رستوران دورهم حالمون بهتر میشه هم؟

رز گفت

_راست میگه

_آره انگار اینجوری بهتره

کتی با خنده گفت

_حاال بخند دیگه بیخیال...بخند

رز با خنده گفت

_بخند

شهرزاد هم خندید

خندیدم

سر میز نشستیم هممون تازه رسیده بودیم کتی خواست چیزی بگه که نگاهش به پشت 

سرم خشک شد. متعجب نگاهش کردیم که گفت

_ساحل یه چیزی میگم ولی اصال برنگرد باشه؟

_چیشده کتی؟



نگاهشو دوخت به چشمام و  گفت 

_آرسین و چندتا دختر و پسر اون پشت نشستن

خواستم برگردم که گفت

_برنگرد برنگرد

سرمو به نشونه ی باشه تکون دادم. از توی کیفم آینه ام رو درآوردم و باهاش یه پشت 

سرم نگاه کردم. آرسین رهام پویان و چند نفری که شب نامزدی هم دیده بودمشون.

گفتم

_دخترا من میرم یه سر بزنم

بعد از این حرفم بلند شدم و رفتم سمتشون همه با دیدن من تعجب کردن با لبخند 

گفتم

_سالم به همگی

آرسین با ابرو های باال رفته نگاهی بهم انداخت

_ساحل؟

_خیلی مشتاق بودم دوستات رو ببینم ولی بهم نگفتی باهاشون قرار داری

_منو تعقیب کردی؟

خندیدم

_نه عزیزم با دوستام اومده بودم

به میزی که نشسته بودیم اشاره کردم.

یکی از دوستاش گفت

_خب شماهم بیاین اینجا 

_نه نمیشه دوستام منتظرم هستن

یکی از دخترا گفت



_دوستاتم  بیار عیبی نداره ما خیلی دوست داشتیم باهات آشنا بشیم شب نامزدی هم 

نشد

_زشت نیست؟

با خنده گفت

_نه عزیزم این چه حرفیه

رفتم سمت دخترا

_دخترا بریم اونجا

کتی متعجب گفت

_چرا؟

با لبخند شیطنت امیزی گفتم

_دوستای آرسین نقطه ضعف های ارسینه در نتیجه میتونم با دوستای آرسین حرصش 

رو دربیارم

رز با خنده گفت

_من پایه ام

شهرزاد شونه ای باال انداخت و بلند شد

کتی هم گفت

_تابع اکثریت

خندیدیم و رفتیم سمت میز اونا چهار تا صندلی دیگه اورده بودن.

من کنار آرسین نشستم و بقیه هم کنار من. 

یکی از پسرا گفت

_میدونم که مارو نمیشناسی پس معرفی میکنم

به یکی از دخترا اشاره کرد



_این خوشگله که میبینی اسمش هستیه

به یکی دیگه از دخترا که از اول داشت با اخم نگاهم میکرد اشاره کرد

_این اخموعه هم اسمش سحره

به تنها دختری که معرفی نشده بود اشاره کرد

_این ملکه هم همسر بنده است اسمشم النازه. و در آخر خوِد جذابم که اسمم شایانه

به پویان و رهام اشاره کرد

_ پویان و برج زهرمار رو هم میشناسی حتما

سرمو تکون دادم

_خوشبختم

بقیه هم جوابمو دادن

شایان گفت

_تو نمی خوای دوستات رو معرفی کنی؟

به ترتیب همشون رو معرفی کردم. از بین همه آرسین اخم کرده بود و خیلی ضایه 

محل نمیداد بیشتر از بی محلی آرسین خوشحالی سحر حرصمو در میاورد. 

سحر گفت

_ولی ساحل خیلی خوش شانسی

_اون که صد درصد ولی چرا اینو میگی؟

با تمسخر خندید

_عزیزم وقتی نامزد خوبی مثله آرسین گیرت اومده دیگه چی میخوای؟ با اینکه پیش 

آرسین یکم سطح پایین تری ولی بازم شانسه دیگه

نیم نگاهی به آرسین انداختم

با ابرو های باال رفته گفتم



_ِا جدی؟ ولی من از وقتی دیدمت خیلی به تو حسودی کردم

چشماش برق زد. پوزخندی زد و گفت

_به کدوم ویژگیم اون وقت؟

کتی آروم گفت

_همچین میگه به کدوم ویژگیم انگار پرنسسی چیزی بابا یه سیاه سوخته ای بیش 

نیستی

خندم گرفت خطاب به سحر گفتم

_خب ببین من از وقتی که به دنیا اومدم همه چیز برام فراهم بود و از بچگی هر جا 

میرفتم تمام نگاه ها سمت من بود اما تو توی جمع زیاد بهت اهمیت نمیدن از طرف 

دیگه من یکم زیادی خوشگلم و حس میکنم این موضوع باعث میشه بیشتر تو چشم 

باشم و پیشرفت نکنم اما قیافه ی معمولی تو...در کل بهت حسودی میکنم 

اخم های سحر حسابی رفت توهم.

با همون اخمش گفت

_آرسین از تو انتظار نداشتم با همچین آدمی نامزد کنی

خواستم چیزی بگم که آرسین گفت

_ساحل عذر خواهی میکنه

با این حرفش همه شوکه شدیم.

_چرا من باید عذر خواهی کنم؟

برگشت سمتم و با سردی گفت

_حرفات سحرو ناراحت کرد بهتره عذر خواهی کنی

پویان گفت

_آرسین چیزه...میگم بهتر نیست تو دخالت نکنی؟

آرسین به من نگاه کرد



_عذر خواهی میکنه مگه نه؟

آرسین امشب داری خیلی ناراحتم میکنی

نفس عمیقی کشیدم و گفتم

_معلومه که نه اول سحر شروع کرد بعدشم من صرفا جهت شوخی گفتم

پوزخندی زدم

_ولی انگار اینجا شوخی معنی نمیده

یهو شایان با صدای بلندی گفت

_اوو ببین کی اینجاست

همه برگشتیم سمت جایی که شایان اشاره کرد یه دختر با لباس خیلی باز، قیافه ی 

خوبی داشت دختره با خنده گفت

_آرسین

بعد از این حرفش اومد سمت آرسین و بغلش کرد 

من و دخترا شوکه شدیم. آرسین با خنده از دختره جدا شد و گفت

_شادی اینجا ایرانه

کتی با اخم گفت

_معرفی نمیکنی؟

شایان با استرس به من نگاه کرد اما آرسین ریلکس گفت

_شادی از دوستان ما هستن

رز پوزخندی زد

_اها جالبه شما وسط رستوران دوستاتون رو بغل میکنید؟

شایان گفت

_چیزه شادی و آرسین قبال باهم دوست بودن...تو آلمان



شادی گفت

_من کجا بشینم؟

به یکی از گارسون ها گفتن یه صندلی بیارن وقتی صندلی رو آوردن شادی با لبخند 

گفت

_عزیزم میشه بری اونور من اینجا بشینم؟

منظورش بین من و آرسین بود

خواستم چیزی بگم که آرسین صندلیش رو کشید اونور تر و من مجبور شدم صندلیم 

رو جابه جا کنم تا شادی و آرسین کنار هم بشینن.

احساس میکردم غرورم شکست 

سفارش هارو که آوردن همه مشغول خوردن بودن منم با دیدن ناز و عشوه ای که شادی 

برای آرسین میومد کال اشتهام رفت و بیشتر با غذام بازی میکردم

هستی گفت

_شادی ساالد نمیخوری؟

قبل از اینکه شادی حرفی بزنه آرسین گفت

_شادی به گوجه آلرژی داره

بغض تو گلوم گیر کرد.

نفس عمیقی کشیدم و به ظرف ماهی جلوی آرسین اشاره کردم

_آرسین میشه اون ظرف رو بدی؟

آرسین ظرف ماهی روگرفت سمتم

ناباور نگاهش کردم من از ماهی در حد مرگ بدم میومد حتی بوش باعث میشد حالم 

به هم بخوره و اینو همه میدونستن مخصوصا آرسین.

آرسین گفت

_نمیگیری؟



با بغض ظرف رو از دستش گرفتم که رهام با تردید گفت

_ساحل تو مگه از ماهی بدت نمیومد؟

 به آرسین نگاه کردم و گفتم

_بدم میاد. در حد مرگ از ماهی بدم میاد 

بعد از این حرفم بلند شدمو ظرف رو انداختم روی میز و با برداشتن کیفم رفتم بیرون. 

حسابی بغض کرده بودم به قدری زیاد که حس میکردم هر آن ممکنه چشمام اشک آلود 

بشن.

سوار ماشین شدم و به سرعت از اونجا دور شدم.حس کردم یه قطره اشک داره از 

چشمم میاد بیرون زود پاکش کردم من دختر گریه کردن نبودم ولی خیلی اذیت شدم.

یادمه وقتی بچه بودیم آرسین به زور مجبورم کرد ماهی بخورم هی میگفت ماهی 

مفیده باید بخوری منم با کلی ادا و نمایش یه تیکه ی کوچیک خوردم اما تیغش گیر 

کرد تو گلوم همون روز آرسین گفت منم دیگه تا آخر عمرم ماهی نمیخورم اون روز کلی 

سربه سرش گذاشتم چون آرسین عاشق ماهی بود و امکان نداشت پای حرفش بمونه 

اما موند...موند و بعد از اون روز تا همین االن  به خاطر من دیگه ماهی نخورد.

آرسین خیلی برام عزیزه این روزا خیلی بهش حساس شدم با هر حرکتی از طرف اون 

واکنش نشون میدم.

بی تفاوتیش مثله االن گریم رو درمیاره دوست دارم جلوش بیشتر از همه بدرخشم 

دوست دارم به جز من پیش هیچ دختر دیگه ای نره...شاید خیلی دوست داشتم این 

نامزدی صوری نبود.... 

نمیدونم ولی به این احساس من میگن عشق اما باورش ندارم چون...چون اگر حتی من 

دوسش داشته باشم بازم آرسین منو دوست نداره...یعنی حداقل به عنوان نامزد یا 

همسرش نمیتونه به من نگاه کنه...آرسین فقط من رو به عنوان خواهرش دوست 

داره...منم سعی میکنم تا بیشتر از این وابسته اش نشم چون فقط و فقط باعث 

رسوایی خودم میشم

بعد از چند ساعت که توی خیابون با ماشین گشتم و خودم رو خالی کردم برگشتم 

خونه.

درم باز کردم که مامان اومد جلوم



_ساحل کجایی تو؟

متعجب گفتم

_گفته بودم با دخترا میرم بیرون

مامان با نگرانی گفت

_پس چرا اینجا دنبال تو میگشتن

دستی به گردنم کشیدم

_آها چیزه یکم کار داشتم زودتر ازشون جدا شدم حتما نگران شدن

_ساحل...اونا دو ساعت پیش اومدن اینجا در ضمن آرسینم نگرانت بود یه زنگ بهشون 

بزن

پوزخندی زدم

_آره نگرانه اونم خیلی

مامان با تردید گفت

_ساحل با آرسین دعوا کردی؟ 

_نه اتفاقا سر شام باهم بودیم

خواست چیزی بگه که صدای آرسین اومد

_عمه جواب نداد؟

با دیدن من با ابروهای باال رفته گفت

_ساحل؟اومدی؟

سرمو تکون دادم و خطاب به مامان گفتم

_مامان من میرم استراحت کنم یکم خستم

مامان سرشو تکون داد.

رفتم تو اتاق و کیفم رو انداختم روی تخت و جلوی پنجره وایستادم. صدای در اومد



_بیا تو

پشت به در بودم ولی تشخیص این که کی اومد زیاد سخت نبود.

کنارم وایستاد و گفت

_بی تفاوت بودن کسی که خیلی برات عزیزه چه حسی داره؟

برگشتم سمتش که ادامه داد

_میدونم اذیت شدی ولی باید یه بار ناراحت میشدی تا بفهمی منم میتونم کلی مشغله 

داشته باشم و توی ذهنم جایی برای تو نداشته باشم...اما ساحل... 

نگاهش رو به چشمام دوخت و ادامه ی حرفش رو به زبون آورد

_تو برای من با بقیه فرق میکنی خیلی سعی کردم اینو بهت بفهمونم اما اصال متوجه 

نشدی

این حرفش میتونست یه جورایی ابرازعالقه باشه؟ هرچقدر فکر میکردم نمیتونستم 

قبول کنم آرسین من رو دوست داره

نگاهمو از چشماش گرفتم و گفتم

_حق باتوعه اشتباه از من بود اما تو باعث شدی اون حرفا رو بزنم. فکر کن قبل از 

نامزدی قرارهامون رو گذاشتیم و من قبل از اینکه به بقیه اعالم کنیم نامزدیم با اعتبار 

تو رفتم خارج و برگشتم وقتی خرم از پل گذشت بهت میگم یا نامزدی نمیکنیم اگرم 

بکنیم به همه میگیم صوریه اینجا تو عصبی نمیشی؟

باابروهای باال رفته گفت

_یعنی با من بودن اینقدر اذیتت میکنه؟

_با کاری که امشب کردی کم نه

_گفتم که میخواسـ...

پریدم وسط حرفش



_وقتی دعوا کردیم تنها بودیم و حرفای من رو تنها خودت شنیدی اما امشب همه بودن 

دوستای من،دوستای تو وقتی تو که نامزدمی اینجوری باهام رفتار کنی اوناهم به 

خودشون اجازه میدن هر طور که بخوان باهام رفتار کنن 

آرسین با لبخند شیکی گفت

_اونا غلط میکنن

با شیطنت گفتم

_پس یعنی توام غلط کردی؟

خندید

_ساحل خیلی فرصت طلبی

_آرسین اینقدر راحت نباش هنوز نبخشیدمت

با خنده گفت

_چیکار کنم پرنسس بنده رو عفو کنه؟

با لبخند خبیثی گفتم

_یه کاری کن همون جمعی که شاهد بد اخالقی تو بودن باور کنن که من برات از شادی 

و سحر و بقیه ی دخترا با ارزش ترم

خندید

_چشم دیگه؟

با شیطنت گفتم

_و اینکه فردا نیا سر کالس حوصله ی درس ندارم

با لبخند دختر کشی گفت

_نمیتونم نیام ولی یه کوچولو پارتی بازی میکنم و یه رازی رو لو میدم

منتظر نگاهش کردم که با همون لبخندش گفت



_فردا امتحان داریم

با دهان باز نگاهش کردم. عجب مارمولکیه این 

تو کالس نشسته بودیم هنوز استاد نیومده بود پامو روی اون پام انداخته بودم و 

همونطور که آدامس خرسیم رو باد میکردم و میترکوندم مشغول گیم توی گوشی بودم.

رز گفت

_دخترا دقت کردین کتی چند روزه نیومده دانشگاه!

آدامسم رو ترکوندم و گفتم

_حتما مشغول میالده همچین به میالد چسبیده انگار داره از بی شوهری کپک میزنه

شهرزاد گوشی رو از دستم قاپید و انداخت رو میز و گفت

_به این نمیگن بی شوهری میگن عشق همونجوری که جنابعالی عاشق آرسینی ایشونم 

عاشق میالده

_جانم؟من عاشق آرسینم؟ صد سال سیاه

یه لحظه ترسیدم نکنه فهمیده باشه ولی با ادامه ی حرفش خیالم راحت شد.

_اگه دوسش نداشتی گاگول بازی در نمیاوردی

با ابرو های باال رفته گفتم

_چیکار کردم که خودم خبر ندارم؟

_تو خبر نداری؟همه چی زیر سر توعه احمق

با چشمای ریز شده گفتم

_جریان چیه

رز چشماشو تو کاسه چرخوند و گفت 

_منظورش اون شبیه که با رفیقای آرسین شام خوردیم وقتی گفتی آرسین رو بخشیدی 

نزدیک بود آتیش بگیره

شهرزاد گفت



_ساحل باید خیلی احمق باشی که اینقدر راحت بخشیدیش

مظلوم گفتم

_شهرزاد دلت میاد؟

_چشاتو چپه نکن عین گوریل میشی

با این حرفش وا رفتم رز و شهرزاد زدن زیر خنده

_خیلی خب جمع کنید خودتون یه زنگ به کتی بزن ببین کجاست

رز گوشیش رو از کیفش در آورد و شماره ی کتی رو گرفت و گذاشت رو بلندگو یه بوق 

نخورده جواب داد

_ها؟

_کتی کجایی؟

همیشه اینجوری بودیم یعنی نه سالمی نه علیکی نه احوالپرسی کال راحت بودیم

کتی گفت

_سر کالسم

رز با خنده گفت

_چرا چرت میگی ماهم اینجا نشستیم ولی نمیبینمت

کتی گفت

_یه نگاه به در بنداز میبینی

همه به در نگاه کردیم کتی گوشی به دست کنار در کالس وایستاده بود. گوشی رو قطع 

کرد و اومد سمتمون حس کردم رنگش یکم پریدس 

نشست کنارمون

_هنوز استاد نیومده؟

هر سه تا نگاهش کردیم



با ابرو های باال رفته گفت

_سوال...کردم!

شهرزاد با چشمای ریز شده گفت

_تو خوبی؟

تک خنده ای کرد

_بد نیستم

_چیشده کتی؟ چرا حس میکنم خیلی ناراحتی

با این حرفم نگاهی بهمون کرد و گفت

_موضوع کیوانه

کالس تموم شده بود و توی کافه نشسته بودیم تا ببینم چرا کتی اینقدر حالش بده رز 

گفت

_نمیخوای چیزی بگی؟

کتی نگاهشو به میز دوخت و گفت

_امیر...باالخره کار خودشو کرد

متعجب گفتم

_امیر چیکار کرده؟

تند تند پلک زد تا اشکی که توی چشمش جمع شده سرازیر نشه

_کیوان...

یه قطره اشک روی گونه اش سر خورد

_کیوان معتاد شده 

_چـــــی

کتی با دستاش صورتش رو پوشوند



ناباور به رز نگاه کردم اونم عصبی دستی به پیشونیش کشید

گفتم

_چجوری اخه؟

سرشو تکون داد

_نمیدونم نمیدونم فقط میدونم مقصر امیره چون یه روز وقتی همه دور هم بودیم به 

الناز زنگ زد و گفت شوهرت معتاده حتما کار خودشه مطمئنم

شهرزاد به کتی نزدیک تر شد و سعی کرد دلداریش بده

کیفم رو برداشتم

_اینجوری نمیشه من میرم با امیر حرف بزنم

رز گفت

_ساحل این موقع اکثرا امیر خونه نیست

عصبی گفتم

_هر قبرسونی که باشه پیداش میکنم

_اون االن تو شرکتشه آدرسشو داری؟

سرمو به نشونه ی نه تکون دادم

_میفرستم برات

سرمو تکون دادم. سوار ماشین شدم و مثله یه ببر زخمی حرکت کردم به سمت شرکت 

امیر 

درو باز کردم و رفتم تو به سمت منشی رفتم و عصبی گفتم

_امیر کجاست؟

متعجب گفت

_منظورتون آقای مهرپروره؟



پوزخندی زدم و بلند داد زدم

_آها پس هنوز خودشو مهرپرور میدونه همینو بگو چون هیچ کدوم از رادمهر ها 

همچین کار کثیفی نمیکنن

همه از اتاق هاشون اومده بودن بیرون بلندتر داد زدم

_جناب مهرپرور بیا بیرون حرف دارم باهات

در اتاق مدیریت باز شد و امیر با اخم اومد بیرون با دیدن کارمند ها اخماش بیشتر 

رفت تو هم بلند گفت

_این چه وضعشه؟ همه برید سرکارتون

در کسری از ثانیه به جز منشی کسی نموند دستشو تو جیب شلوارش فرو برد و 

خونسرد اومد سمتم

_بفرما خانم مهرابی

سعی کردم آروم باشم

_امیر این چه کاری بود کردی؟

_من در روز خیلی کارای زیادی انجام میدم کدوم عصبیت کرده؟

نفس عمیقی کشیدم تا عصبی تر از این نشم چون قطعا باعث میشدم امیر خوشحال تر 

بشه 

_کیوان...

نگاهمو دوختم به چشماش

_ازش دور بمون

به منشی نگاه کرد

_بهتر نیست بریم تو اتاق حرف بزنیم؟

رفت سمت اتاقش و منم پشت سرش. درو بست و پشت میز کارش نشست



_اومدم فقط یک کالم بهت بگم و برم...اگر یک بار دیگه بهش آسیب برسونی اون وقت 

منم دست به کار میشم تو هنوز از قدرت ساحل مهرابی خبر نداری

پوزخندی زد

_اول اینکه مسئله ی بین من و کیوان بین من و کیوانه...دوم اینکه اگه بازم بهش آسیب 

بزنم خانم کوچولو میخواد چیکار کنه؟

_کیوان مثله برادر من میمونه اینو یادت باشه بعدشم این خانم کوچولویی که میگی 

میتونه کاری بکنه که در جا بخوری زمین

ابروهاش باال رفت

_مشتاقانه منتظر این زمین خوردنم

هشدار دهنده گفتم

_امیر با دم شیر بازی نکن

_من اگه امیر باشم هیچ شیری نمیتونه سد راهم باشه

_تو هیچ وقت عاشق الناز نبودی و نیستی 

با این حرفم اخماش رفت تو هم

پوزخندی زدم و گفتم

_یه عاشق هیچ وقت نمیزاره معشوقه اش ناراحت بشه با تمام وجود دوست داره 

خوشبختیش رو ببینه اما تو با این کارت داری غذابش میدی

تک خنده ای کرد و گفت

_بهت نمیاد از این حرفا بزنی

_درسته یکم شوخ به نظر میرسم اما منم دل دارم

خودش رو زد به فکر کردن و گفت

_نه واقعا دست مریزاد داره

خندید و گفت



_آرسین رو میگم همچین باعث شده از این رو به اون رو بشی...فکر کن داری راجب 

عشق و عاشقی حرف میزنی

بلند شدم

با پوزخند گفت

_بودی هنوز داشتم ازت درس عشق میگرفتم

_اینجوری نمیشه من باید با دایی حرف بزنم

_واقعا گاهی یه حرف هایی میزنی که خندم میگیره آخه یه پسر 30 و خورده ای ساله 

به حرف باباش گوش میده؟اونم پسری مثله من!

همون لحظه صدای در اومد و با بفرمایید امیر یه دختر خوشگل و جذاب اومد تو. یه 

پرونده تو دستش بود انگار کارکنای امیر بود با دیدن من گفت 

_ِام ببخشید من نمیدونستم مهمون دارید

خواست برگرده که گفتم

_نه عزیزم من داشتم میرفتم

نگاهمو به امیر دوختم

_امیر به خاطر یه عشق قدیمی زندگی خودت و بقیه رو خراب نکن

خواستم برم که نگاهم خورد به دختره ناباور به امیر نگاه میکرد. نگاه دختره یه چیزی 

بیشتر از یه کارمند ساده بود

امیر عصبی از پشت میز اومد بیرون و گفت

_ساحل ربطی به عشق نداره...کیوان از پشت بهم خنجر زد دارم انتقام کارای کثیف 

اون رو میگیرم

منم عصبی شدم

_امیر اون از سهم خودش گذشت و اجازه داد با الناز حرف بزنی وقتی خود الناز تو رو 

نخواست دیگه چه ربطی به کیوان داره؟



دختره ناباور گفت

_امیر اینجا چه خبره؟

امیر دستش رو تو موهاش فرو برد و گفت

_چیز مهمی نیست

گفتم

_همه تو زندگیشون یه نقطه ضعف دارن اگه دست از سر کیوان برنداری نقطه ضعف 

تورو هم پیدا میکنم

تاکید وارانه گفتم

_امیر کیوان مثله برادرم میمونه من از کسایی که دوستشون دارم حمایت  می کنم 

توهم میتونستی جزوشون باشی ولی وقتی گولم زدی و ازم خواستی با کتی یه قرار 

مالقات درست کنم از چشمم افتادی 

بعد از این حرفم رفتم سمت در و بدون هیچ حرفی رفتم بیرون.

ماشین رو پارک کردم و رفتم تو خونه سپهر روی کاناپه لم داده بود و سرش توی 

گوشی بود مامانم داشت تلوزیون نگاه میکرد

با دیدنم گفت

_ِا ساحل اومدی؟

_نه هنوز تو راهم

مامان بی توجه بهم گفت

_ساحل عروسی داریم

کال مامان تو بی توجهی استاد بود. متعجب گفتم

_عروسی؟سپهر میخواد شوهر کنه؟

سپهر گفت

_ساحل میشه اینقدر مزه نریزی



با خنده گفتم

_بس که دخترونه رفتار میکنی فکر کردم میخوای شوهر کنی

سپهر پوکر گفت

_بابا سدیم کلرید

مامان گفت

_ساحل اینقدر نمک نریز امیر شوهر میکنه

با این حرفش به سپهر نگاه کردم یهو دوتایی زدیم زیر خنده مامان هم تازه فهمید چی 

گفت با اخم گفت

_بس که گفتم ساحل میخواد شوهر کنه قاطی کردم

با خنده گفتم

_حاال این شوهر امیر کی هست؟ 

مامان گفت

_نمیدونم انگار یکی از کارکنای شرکتشه

بیخیال کیفمو پرت کردم روی میز و لم دادم رو کاناپه

_االن دارم از شرکت امیر میام

مامان با ابروهای باال رفته گفت

_تو شرکت امیر چیکار داری؟

_امیر با کیوان برادر کتی انگار یه خصومت هایی داره االنم کیوان معتاد شده

مامان متعجب گفت

_چی؟ امیر کیوان رو معتاد کرده؟یعنی امیر اینقدر خطرناکه؟

_آره انگار

سپهر گفت



_خب وقتی باهاش حرف زدی چی گفت؟

_چرت و پرت چی میخواد بگه

مامان گفت

_خیلی شوکه شدم موندم چی بگم آخه سر چی؟

_الناز زن کیوان....انگار امیر عاشقش بوده

مامان با همون تعجب گفت

_اما امیر کار خیلی بدی کرده کیوانم مطمئنن النازو به اجبار عقد نکرده حتما خواست 

خود الناز بوده

سرمو تکون دادم 

_آره حتی کیوان به امیر گفته تو برو حستو بگو به الناز تصمیم رو خودش بگیره

_چه بد...ببین ساحل توام سعی کن زیاد نزدیکش نشی االن که این حرف رو زدی 

همچین ازش خوشم نیومد

_باشه خیالت راحت فقط تو با زن دایی حرف بزن بگو یکم حواسش روجمع کنه

سرش رو تکون داد

***

صدای پیام گوشی بلند شد. نگاهی انداختم آرسین بود

_جلوی درم زودتر بیا پایین

نوشتم

_اومدم

کیفم رو برداشتم و رفتم پایین رفیقای آرسین یه مهمونی خودمونی گرفته بودن 

واصرار کردن که منم باشم منم که مهمونی باشه چشمام قلب میشن.

سوار ماشین شدم. این آرسین لعنتی هم جایی که دختر زیاد باشه همچین تیپ میزنه 

که انگار عروسی خالشه البته منم ازش کم نمیارم.



متفکر نگاهی بهم انداخت

_نه خوبه

با ابرو های باال رفته گفتم

_جانم؟

ماشین رو روشن کرد و راه افتاد در همین حال گفت

_تیپتو میگم

_تیپ من چشه؟

با خنده گفت

_من نگفتم چیزیشه گفتم خوبه 

عصبی گفتم

_آرسین

_جانم؟

با همون حالت قبل گفتم

_کی میشه من تورو بکشم از دستت راحت شم

_نزن این حرفو امید تمامی دخترای جیگر به منه من بمیرم کی دخترا رو از سینگلی در 

بیاره

پوکر نگاهش کردم که گفت

_حاال ناراحت نشو توام به یه دردی میخوری

با تمسخر گفتم

_آها به چه دردی اون وقت؟

_ببین عزیزم تو امید تمام دخترای ترشیده ای یعنی این دخترای ترشیده ویکم بد قیافه 

هستن با دیدن تو اصال به زندگی امید پیدا مکنن یعنی شب و روزشون میشه 



شکرگذاری که خداروشکرمثله تو زشت نیستن

_من یه زشت شدنی نشون تو بدم

_ساحل اینارو ولش کن ببین امشب آبرو ریزی نکنیا

_آرسین کی دیدی من آبرو ریزی کنم؟دفعه ی پیش هم تو مسخره بازی در آوردی

_خیلی خب توام 

_آرسین کیا هستن؟خیلی زیادن؟

_نه زیاد نیستن چند تا از دوستای دوره ی دانشگاهمون هستن فقط

_چند نفر؟

_ِا ساحل دقیق که نمیدونم یه 15_20 نفری هستن دیگه

آرسین ماشین رو پاک کرد و پیاده شدیم. همونطور که آرسین گفت نزدیک 15_16 تایی 

دختر و پسر بودن شادی و اونایی که توی رستوران بودن هم اونجا بودن.

شایان و الناز اومدن استقبالمون.

با خشم و چشمای ریز شده به آرسین که مشغول خش و بش با یه دختر بلوند بود نگاه 

کردم بیشتر از این حرص میخوردم که آرسین هی زرت و زرت میخندید همونطور که 

مشغول حرف زدن بود گوشیش هم دستش بود.

نوشتم

_زود از اون دختره دور شو

پیام رو سند کردم بالفاصله آرسین خندید نمیدونم خندش به خاطر پیام من بود یا 

چرت و پرت های دختره

از طرف آرسین پیام اومد

_حسودی کردی خانومم؟

خانومم بخوره تو سرت نوشتم



_آرسین تا سه میشمرم اگه ازش جدا شدی که هیچ وگرنه هر اتفاقی افتاد پای خودت 

پیام اومد

_چیکار میخوای بکنی مثال؟

_یک

پیام اومد

_ساحل خر بازی در نیاری

دستمو دور چاقوی روی میز حلقه کردم و نوشتم

_دو

با ترس نگاهم کرد

لبخند ترسناکی به روش زدم و نوشتم

_سه

بعد از این که پیام رو سند کرد چاقو رو درست پرت کردم وسطشون

آرسین با چشمای گرد و ترس سرش رو عقب کشید و دختره رو هل داد عقب

چاقو ازجلوی صورتشون رد شد و خورد به دیوار

همه متعجب نگاهمون کردن یهو دختره داد زد

_دختره ی روانی دیوونه شدی؟بیشعور اگه میخورد به صورتم چی؟

یکی از دخترای جمع گفت

_صورت زشتت زشت تر میشد

با این حرفش چند نفری خندیدن آرسین اومد سمتم و دستش رو دور کمرم حلقه کرد 

سرش رو به گوشم نزدیک کرد و آروم گفت 

_چرا اینقدر حسادت میکنی؟

برگشتم سمتش و با لبخند مثله خودش سرم رو گوشش نزدیک کردم و آروم گفتم



_چیزی که ماله منه،فقط مال منه نه کس دیگه چه صوری چه واقعی!

تا خواست حرفی بزنه شادی گفت

_چرا اینقدر جلب توجه میکنی؟

با این حرف خندیدم و به آرسین نگاه کردم

_نگاه کن چی میگه

برگشتم سمت شادی و گفتم

_عزیزم من چرا باید بخوام توجه آدمایی مثله تورو جلب کنم

دستشو توی هوا تکون داد

_حاال هرچی ولی یه چیزی بهت میگم یادت باشه آرسین تنوع طلبه هر روز با یه دختر 

مواظب باش دلتو نشکنه

_چون دل خودت رو شکست داری اخطار میدی؟

پوزخندی زد و گفت

_دل تورم میشکنه مثله اون روز که رستوران بودیم اینقدر تو هپروت عشق آرسین 

نمون

به جای من آرسین گفت

_چرا هپروت؟

حلقه ی دستش رومحکم تر کرد و گفت 

_من واقعا عاشق ساحلم اینم یه روز بهت ثابت میشه

اخم های شادی رفت توهم شایان برای اینکه از هر دعوای احتمالی جلوگیری کنه 

موضوع رو عوض کرد و گفت

_بچه ها با گیتار موافقین؟

همه دور هم گرد نشستیم همه ی زوج های جمع کنار هم بودن. شایان گیتار به دست 

اومد و گفت



_خب اگه موافقین اول از ساحل وآرسین شروع کنیم

آرسین با خنده گفت

_ولی ساحل گیتار زدن بلد نیست

با خنده گفتم

_عــزیزم این چه حرفیه گیتارو بده به من ببینم

شایان گیتارو داد دستم و گفت

_ چه شود

گیتارو روی پام گذاشتم و خطاب به شایان گفتم

_چی بخونم؟

شایان با شیطنت گفت

_اولین باری که آرسین رو دیدی چه حسی بهت دست داد؟مطابق با همون یه آهنگ 

بخون

آرسین گفت

_شایان ساحل دختر عمه ی منه از بچگی باهمیم

الناز گفت

_خب مدتی نشد که شما از هم دور باشین و بعد از مدتی همو ببینید؟

آرسین نگاهی به من انداخت شونه ای باال انداختم . کمی فکر کردم نمیتونستم آهنگ 

مطابق با حس اون لحظه رو بخونم چون طبیعتا باعث میشد فکر های عجیب بکنن 

پس باید یه اهنگ عاشقونه بخونم تا چشم شادی و سحر و بقیه ی گرگ ها در بیاد 

اینجوری شاید غیر مستقیم  آرسین بفهمه که دوستش دارم 

شروع کردم به زدن آهنگ و خوندن

_خیلی وقته دلم میخواد بگم دوست دارم بگم دوست دارم بگم دوست دارم،از تو 

چشمای من بخون که من تورو دارم فقط تورو دارم بی تو کم میارم نبینم غم اشکو تو 



چشمات نبینم داره میلرزه دستات نبینم ترسو توی نفس هات ببین دوست دارم منم 

مثل تو با خودم تنهام منم خسته از تموم دنیام منم سخت میگذره همه شب هام ببین 

دوست دارم ببین دوست دارم دوست دارم وقتی که چشماتو میبندی با من به دردای 

این دنیا میخندی آروم میشم بگی از غمات دل کندی بیا به هم بگیم دوست دارم 

دوست دارم من اون چشمای قشنگتو دارم واست میخونم این آهنگتو هرچی میخوای 

بگو از دل تنگت و بیا به هم بگیم دوست دارم نبینم غم و اشکو تو چشمات نبینم داره 

میلرزه دستات نبینم ترسوتوی نفسهات ببین دوست دارم منم مثل تو با خودم تنهام منم 

خسته از تموم دنیام منم سخت میگذره همه شبهام ببین دوست دارم ببین دوست دارم، 

دوست دارم وقتی که چشماتو میبندی با من به دردای این دنیا میخندی آروم میشم 

بگی از غمات دل کندی بیا به هم بگیم دوست دارم،دوست دارم من اون چشمای 

قشنگتو دارم واست میخونم این آهنگتو هرچی میخوای بگو از دل تنگ تو بیا به هم 

بگیم دوست دارم آره دوست دارم....

آهنگ که تموم شد همه نگاه ها روی من بود نگاهم کشیده شد به سمت آرسین تنها کسی 

که بی توجه بود آرسین بود تمام مدت که مشغول خوندن بودم  با اخم سرش توی 

گوشیش بود انگار از اینکه این آهنگ روخوندم ناراحت بود همه تشویق میکردن و از 

عشق قالبیمون تعریف میکردن. 

شایان گفت

_خب داداش نوبتی هم باشه نوبت توعه بگیر ببنم چیکار میکنی

آرسین اخماش باز شد و با ابروهای باال رفته نگاهی به شایان انداخت و  سوالی گفت

_حس روزی که دیدمش؟

شایان با نیش باز گفت

_دقیقا

گیتارو گذاشت روی پاش و شروع کرد به خوندن

درسته پول ندارم ولی خب دل که دارم خط ثابت ندارم ولی ایرانسل که دارم از بین 

اینهمه من یه خانم خوشگل که دارم درسته بنز ندارم ولی 206 که دارم توی جردن نه 

ولی خونه تو تجریش که دارم یه خانم که رفته برنزه کرده تو کیش که دارم...وای که 

چه حالیه همه چی عالیه خوش میگذره با اینکه جیب من خالیه وای که چه حالیه همه 



چی عالیه خوش میگذره با اینکه جیب من خالیه...تو که هی لج میکنی و اون ابروهاتو 

کج میکنی بگو بینم حاال که جیبم خالیه واسم خرج میکنی  حاال که فچه ی کاری 

ندارمو لیسانس معماری ندارمو ماشین سواری ندارمو ویال توی ساری ندارمو یه دونه 

هزاری ندارمو حساب جاری ندارمو ملک تجاری ندارمو چیزایی که داری ندارم باز منو 

خل میکنی پسرارو اسکل میکنی سر کیسه رو شل میکنی جیب منو باز پر میکنی...تو 

که کت پوست مار میوشی و لباسای مارک دار میپوشی مانتو چاک دار میپوشی و 

کفشای ساق دار میپوشی سمت اون یکی نرو تورو خدا بگیر منو سمت اون یکی نرو 

تورو خدا بگیر منو ...کت پوست مار ندارم شلوار لی که دارم پاسپورت کانادایی نه ولی 

کارت ملی که دارم یه خانوم خوب در سطح تیم ملی که دارم یه خانم خوب در سطح 

تیم ملی که دارم چایی ساز نه ندارم ولی قوری که دارم یخچال ساید بای ساید نه ولی 

معمولی که دارم یه خانم شبیه آنجلینا جولی که دارم یه خانم شبیه آنجلینا جولی که 

دارم...وای که چه حالیه همه چی عالیه خوش میگذره با اینکه جیب من خالیه وای که 

چه حالیه همه چی عالیه خوش میگذره با اینکه جیب من خالیه 

با ابروهای باال رفته به آرسین نگاه کردم

_که کت پوست مار میخوای

تک خنده ای کرد و گفت

_خانومشو میخوام

با همون حالت قبلی گفتم

_خانومشو به خاطر کت پوست مارش می خوای؟

آرسین هم باهمون حالت قبل گفت

_خانومش گونی هم بپوشه من میخوامش

شایان سرفه ی مصنوعی کرد و گفت

_داداش اینجا زن و بچه نشسته عیبه 

رهام گفت

_تو حواست به زنت باشه چون فکر نکنم حاال حاال ها نگاهت کنه

آروم تو گوش آرسین گفتم



_جریان چیه؟

مثله خودم آروم گفت

_به مقدار عبور برق از رسانا جریان میگویند

پوکر گفتم

_بابا نمکدون

خندید و آروم گفت 

_شایان یه دختر عمو داره که قبل از الناز قرار بود با اون ازدواج کنه خودش که میگه 

خواست پدر و مادرشه خالصه این النازو که میبینه ازدواجشو بهم میزنه و با الناز 

ازدواج میکنه ولی الناز بعد از فهمیدن ماجرا هر وقت دختر عمو ی شایان رو میبینه 

حساس میشه االنم سر همون ماجرا بحثشون شده. فکرکنم اسم دختر عموش زیبا باشه

_آها

شایان دستشو دور کمر الناز حلقه کرد و گفت

_ملکه ی من همیشه نگاهش به منه

الناز پشت چشمی نازک کرد و دست شایان رو پس زد. پویان زد زیر خنده شایان پوکر 

گیتارو برداشت و گفت

_نوبت منه

شروع کرد به خوندن

_عکس گل امیدم افتاده بود رو برکه قهرت پرپرش کرد حاال یک یک تو برکه ماهیا اشک 

میریزند چک چک چک تو برکه ماهیا اشک میریزند چک چک چک تو برکه کاش میشد 

میگفتی بدونم من چه کردم وقتی قهری با من من با کی بگردم....؟

به اینجاش که رسید هستی و پویان همزمان با ریتم گفتن

_با زیبا میگردی با زیبا میگردی 

دست شایان تو هوا خشک شد و الناز که داشت کم کم رام میشد اخم هاش رفت توهم 

بقیه هم زدن زیر خنده



***

صدای زنگ گوشی حسابی رو اعصابم بود. کالفه جواب دادم

_چیه آرسین چی میخوای؟

با صدای ضعیفی گفت

_مشغولی؟

داد زدم

_معلومه که مشغولم ناسالمتی عروسی دوستمه

_آره خب خیلی یهویی شد یهو کتی اومد گفت چند روز دیگه عروسیمه

من چی میگم این چی میگه عصبی گفتم

_آرسین من کار دارم فعال

اجازه ی حرف دیگه ای ندادم و گوشی رو قطع کردم چند هفته ای از روزی که رفتیم 

خونه ی شایان و الناز میگذره و فقط دو هفته مونده به تموم شدن صیغه و این یعنی 

از نظر خانواده هامون ازدواج و از نظر ما جدایی.

امروز هم عروسی کتیه یهو یه روز اومد دانشگاه و گفت چند روز دیگه من و میالد 

عروسی میکنیم خیلی یهویی شد

تصمیم گرفتن زیاد بریز و به پاش نکنن و یه عقد ساده بکنن آماده که شدم سوار 

ماشین شدم و راه افتادم سمت محضر. 

رفتم داخل تقریبا همه بودن. رز،شهرزاد، مامان و بابای کتی و میالد و چند تا از 

اقوامشون 

همه منتظر بودیم عاقد خطبه رو خوند و کتی با کلی ناز بله رو داد و مراسم تفمالی 

کردن شروع شد ماهم رفتیم کتی رو بغل کردیم و تبریک گفتیم مادر کتی گفت 

_انشا� عروسی ساحل...ام ساحل جان فکر کنم عروسیت نزدیکه چند هفته ای مونده 

درست میگم؟ 

دخترا نگاهم کردن خنده ی مصنوعی کردم و گفتم 

_آره دیگه تدارکات عروسی هم شروع میشه 

سرشو تکون داد 



_ان شا� خوشبخت شی 

سرمو تکون دادم. از محضر اومدیم بیرون و خواستم سوار ماشین بشم که آرسین زنگ 

زد جواب دادم 

_ها؟ 

_ساحل میخوام ببینمت لوکیشین میفرستم بیا 

_عزیزم عقد دوستمه امروز میفهمی؟ 

_عقد دوستت تا االن تموم شده زود بیا میخوام راجب یه موضوع مهمی صحبت کنم 

_خیلی خب اومدم 

وارد کافه شدم و چشم چرخوندم با دیدن آرسین رفتم سمتش و روبه روش نشستم 

_خب میشه بدونم این موضوع مهم چیه؟ 

نگاهی بهم انداخت و گفت 

_ببین ساحل دو هفته دیگه صیغه ی ما تموم میشه و همه فکر میکنن ما ازدواج میکنیم 

در حالی که ما باید جدا شیم. ازت خیلی تشکر میکنم که نقش نامزد منو بازی کردی در 

حالی که گفتی نمیخوای سفر خارج بری اما... 

_اما چی؟ 

نفس عمیقی کشید و گفت 

_اما من یه خاهش دیگه ازت دارم 

منتظر نگاهش کردم مکثی کرد و گفت 

_بیا باهم ازدواج کنیم 

اصال تعجب نکردم منتظر این جمله بودم.اخیرا رفتار آرسین یه جوری بود که حس 

میکردم اونم مثله منه یعنی مثله من دوستم داره ولی فکر میکنه حسش یک طرفه 

است و بروز نمیده با این حرفش َشکَم به یقین تبدیل شد که آرسین هم دوستم داره اما 

اینم خوب میدونستم که آرسین حاضر نیست ابراز احساسات کنه البته اگه من ساحل 

باشم به حرف میارمش و اینو خود آرسین هم خوب میدونه.

مصنوعی تعجب کردم و گفتم

_کسی داره صدامون رو میشنوه؟ کسی اینجاست که من خبر ندارم؟

_نه کسی صدامون رو میشنوه نه کسی اینجاست که تو خبر نداری

_خب پس؟

نگاهشو به میز دوخت و گفت



_سادست میخوام سر و سامون بگیرم. ماکه باهم نامزدیم و مشکلی باهم نداریم پس 

خیلی هم غیر ممکن نیست

اگر فکر کردی با این حرفت قانع میشم پس هنوز منو نشناختی آرسین خان

_من مشکل دارم!نمیتونم با کسی که عاشقم نیست ازدواج کنم

نفسشو با حرص فرستاد بیرون. گفتم

_ما یه نامزدی صوری گرفتیم و االن وقت جداییمونه و تو هم خیلی خوب میدونی 

جواب من چیه

نا امید نگاهشو به بیرون دوخت

_اما... 

با این حرفم چشماش برقی زد و نگاهشو روی چشمام متمرکز کرد

_اما میتونه برعکس باشه و همونجور که تو گفتی ازدواج ما خیلی هم غیر ممکن نباشه

دستام رو روی میز گذاشتم و گفتم

_من مشکلی با ازدواجمون ندارم تنها یه شرط دارم

منتظر نگاهم کرد که گفتم

_یه دلیل قانع کننده بیار! یه دلیل که منو قانع کنه که تو چرا دوست دخترای جلف و 

لوس و مهربون و زشت و خوشگل و بور و شرقی وخالصه هزار رنگتو ولی کردی و به 

من پیشنهاد ازدواج میدی

شوکه نگاهم کرد

 خواست چیزی بگه که گفتم

_این دلیل های مسخرتو هم برای خودت نگه دار

خم شدم سمتش و گفتم

_باید قانعم کنی

بعد از این حرفم بلند شدم و گفتم



_تا وقتی که یه دلیل قانع کننده پیدا نکردی به من زنگ نزن.

لبخند شیکی زدم

_بای بای

بعد از این حرفم از کافه اومدم بیرون و لبخند پیروزمندانه ای روی لبم نشست رامت 

میکنم آرسین بیشن و تماشا کن 

کالفه به ساعت نگاه کردم. چند روزی گذشته بود و من تو این مدت آرسین رو ندیدم 

فقط توی دانشگاه که اونم رابطه مون بیشتر از استاد و دانشجویی نبود.

اوف آرسین خیلی رو مخی خب عین آدم بگو دوست دارم و خالص دیگه. نه اینجوری 

نمیتونم منتظر بمونم از جام بلند شدم و رفتم اتاق سرن و سودا.

سودا گفت

_باز تو در نزدی

بی توجه گفتم

_دخترا به کمکتون احتیاج دارم

هردومتعجب و منتظر نگاهم کردن که گفتم

_امشب که مامان و بابا میرن مهمونی به آرسین و آیسو زنگ میزنم بیان اینجا البته من 

نه سپهر زنگ میزنه بعد وقتی اومدن بازی جرئت حقیقت راه میندازم

سرن آدامسشو توی دهنش چرخوند و گفت

_خب به ما چه؟

_شما باید یه کاری کنید تا آرسین به یکی از شما دوتا بگه حقیقت میدونم که میتونید

سودا گفت

_خب گیریم که گفت حقیقت ما چی باید بپرسیم؟

لبخند شیطنت آمیزی زدم.



سپهرو مجبور کردم تا زنگ بزنه به آیسو و بگه با آرسین بیان. شام از بیرون سفارش 

دادیم و االن هممون بیکار نشسته بودیم درست وقت اجرای نقشه بود 

به سودا پیام دادم چند دقیقه بعد سودا پیشنهاد داد بازی کنیم همه موافقت کردن به 

جز آرسین که اونم سپهر گفت ضد حال نزن و اینا خالصه آرسین قانع شد

همه دور هم نشستیم چند دور که بازی کردیم باالخره سرن دست به کار شد و بطری رو 

خودش چرخوند و همونطور که انتظار داشتم افتاد به آرسین و خودش

سرن با لحن ترسناکی گفت

_جرئت یا حقیقت؟

آرسین بی تفاوت گفت

_حقیقت

سرن پوزخندی زد

_خیلی خب

نگاهی به جمع انداخت و گفت

_همه شاهد باشین

نگاهشو دوخت به ارسین و گفت

_چرا اصرار داری ساحل باهات ازدواج کنه؟

آرسین شوکه شد سپهر با خنده گفت

_دیوونه اینم سواله میپرسی خب نامزدشه دوست داره باهاش ازدواج کنه دیگه

همه سکوت کردن نگاه آرسین روی من میخکوب شد سرشو پایین انداخت و بعد از 

مکث کوتاهی گفت

_سر ازدواج من و ساحل.....با دوستام شرط بندی کردم 

با این حرفش صدای هین گفتن آیسو بلند شد. خشک شدم باورم نمیشد نگاهشو به 

چشمای ناباورم دوخت همه تعجب کرده بودن



یهو به خودم اومدم عصبی گفتم

_به دوستات بگو اونقدر نامرد بودم که سر یه شرط بندی مسخره احساس دختر عمم 

رو به بازی گرفتم....بگو اونقدر این شرط لعنتی برام مهم بود که سرش میخواستم 

زندگی دختر عمم رو خراب کنم

بعد از این حرفم بلند شدم و رفتم بیرون سوار ماشین شدم و با سرعت باالیی از اونجا 

دور شدم.تمام افکارم راجب عشق آرسین به من، اشتباه بود.

قطره اشکی که داشت از چشمام می افتاد رو پاک کردم از وقتی با آرسین نامزد کردم و 

این حس مضخرف پیدا شد خیلی زیاد به دست آرسین کوچیک شدم اما نه دیگه میشم 

ساحل قبل ساحلی که آرسین براش سر سوزنی هم ارزش نداره.

***

کتی گفت

_خیلی آشغاله این آرسین

شهرزاد ابروهاشو باال انداخت

_من که بهتون گفتم

رز گفت

_ساحل فکر نمیکنی آرسین شاید یه درصد دوست داشته باشه؟

_نه امکان نداره هرچی که بیشتر به رفتارش دقت میکنم بیشتر مطمئن تر میشم 

کتی گفت 

_دخترا من دیگه باید برم با میالد قرار داریم بریم خونشون یه وقت دیر نشه 

منم بلند شدم 

_منم دیگه برم خونه امروز خیلی کسلم 

رز سرشو تکون داد 

_برین به سالمت 

ماشین رو پارک کردم و رفتم تو خونه وا رفته راه افتادم سمت اتاقم که مامان صدام 

زد

برگشتم سمتش 



_جانم؟ 

_ساحل برای شب برنامه نچین خونه باش 

_چطور؟کسی قراره بیاد؟ 

_سامیاراینا قراره بیان پدر جون و مادر جون و بابا هم میان تا تاریخ عقد و عروسی رو 

مشخص کنیم 

بی حوصله گفتم 

_مامان االن واقعا حوصله اشو ندارم بزارش برای یه شب دیگه 

مامان عصبی گفت 

_یعنی چی حوصله ندارم ساحل چند روز دیگه صیغه اتون تموم میشه باید ازدواج 

کنید یا نه؟ 

_خیلی خب بابا 

رفتم سمت اتاقم که مامان داد زد 

_ساحل شب خونه نباشی کشتمت 

رفتم تو اتاقمو روی تخت ولو شدم گوشیم و برداشتم و برای آرسین پیام فرستادم 

_فقط دو روز وقت داری تا یه بهانه جور کنی و نامزدی رو بهم بزنی وگرنه خودم دست 

به کار میشم و میدونی در این صورت اتفاقای خوبی پیش نمیاد 

پیامو سند کردم و گوشی رو انداختم زمین.پیام اومد حوصله ی بلند شدنو نداشتم ولی 

با فکر این که آرسینه بلند شدم. با دیدن پیام عصبی شدم و با خشم گوشی رو انداختم 

روی زمین اه لعنتی 

این پیام های تبلیغاتی انگار قرار نیست دست از سرم برداره

چند ساعتی گذشت و مهمونا اومدن من با تمام وجود سعی میکردم تا نسبت به آرسین 

بی تفاوت باشم ولی آرسین خیلی عادی توجه نمیکرد میخندید،شوخی میکرد کال یه 

جوری رو مخ بود

با کلی حرف زدن و تقویم نگاه کردن باالخره تاریخ عقد و عروسی افتاد 21 روز دیگه 

برای من مهم نبود چون قرار بود از آرسین جدا شیم و هیچ عروسی اتفاق نیفته البته 

تظاهر میکردم مهم نیست.

دورهم نشسته بودیم که صدای گوشیم بلند شد نگاه کردم شمارش ناشناس بود تماسو 

وصل کردم

_الو؟



یه پسره که صداش آشنا نبود گفت

_ سالم جیگرم خوبی نفس؟

متعجب گفتم

_بله؟

با لحن زننده ای گفت

_اوخـــی قربون اون صدات برم من

تن صدام کمی باال رفت

_چی میگی؟ چرا چرت و پرت میگی؟

_عصبی میشی جیگر تر میشیا

عصبی گفتم

_برو بابا

گوشی رو قطع کردم و انداختم روی میز آیسو گفت

_کی بود؟

بی حوصله گفتم

_مزاحم

دوباره صدای گوشیم بلند شد خواستم بر دارم که زودتر از من آرسین بر داشت و طرفو 

فحش بارون کرد با هر فحشش حس میکردم طرف داره قهوه ای میکنه

یهو آرسین مکث کرد و متعجب گفت 

_کتی تویی؟...فکر کردم مزاحمه شرمنده

بعد از این حرفش گوشی رو گرفتم سمتم روی صفحه ی گوشی اسم کتی نوشته بود 

سرد گفتم

_تو هیچ به اسم طرف نگاه کردی؟



اجازه ندادم حرفی بزنه و خودم گفتم

_معلومه که نه اینقدر دنبال جلب توجهی که هیچی نمیبینی یکمم چشماتو باز کنی 

هیچی نمیشه

بعد از این حرفم  ببخشیدی به جمع گفتم و بلند شدم و رفتم تو اتاق. پسر دایی عزیز 

من زودتر از تو دست به کار شدم تا این ازدواج مسخره رو کنسل کنم.

سر کالس نشسته بودیم و آرسین داشت درس هارو دوره میکرد و از هرکی چند تا 

سوال کلی میپرسید

از وحید پرسید که اونم جواب اشتباه داد نگاه کلی به کالس انداخت

نگاهش افتاد به من مکثی کرد و بالفاصله گفت

_خانم مهرابی

بلند شدم

_بله استاد؟

_خانم مهرابی یه سوال میپرسم با دقت جواب بده

با اینکه هیچی از این فصل نمیدونستم سرمو تکون دادم نمیدونم چرا یهو استرس 

گرفتم

آرسین نگاهی به من انداخت و گفت

_خانم ساحل مهرابی بنده عاشق شما شدم و همینجا برای بار چندم ازتون خاستگاری 

میکنم...جواب سه گزینه است گزینه ی اول بله! گزینه ی دوم جواب گزینه ی اول! 

گزینه ی سوم همه ی موارد! جواب لطفا

شوکه به آرسین نگاه کردم داشتم خواب میدیدم؟آرسین دیوونه شده بود؟ 

همه ی نگاه ها به سمت من بود نفس عمیقی کشیدم و با اعتماد به نفسی که همش 

تظاهر بود گفتم

_گزینه ی چهار هیچ کدام!!

بعد از این حرفم کیفمو برداشتم و بلند شدم که آرسین محکم گفت



_خانم مهرابی بشینید

کالفه سرجام نشستم

 گفت

_این جلسه کالس رو همینجا تموم میکنیم...خسته نباشید

یکی یکی از کالس رفتن بیرون کالس که خالی شد اومد سمتم و روی یکی از صندلی 

های خالی نشست

با پاهام مرتب میکوبیدم زمین.

آرسین با لحن مالیمی گفت

_میدونم هنوزم از دستم دلخوری

چیزی نگفتم و ضرب پاهام رو بیشتر کردم

با همون لحن ادامه داد

_حق داری دلخور باشی اما من االن یه حقیقتی رو میخوام بگم که هیچ وقت 

نمیخواستم به زبون بیارم....ساحل من از همون بچگی تورو دوست داشتم!!

با این حرفش پاهام روی زمین و هوا خشک شد...دیگه صدای پایی شنیده نمیشد.نگاهم 

میخکوب پاهام بود. 

با لبخند ادامه داد

_وقتی از آلمان برگشتم بیشتر تو چشمم بودی هر چقدر سعی میکردم بهت نزدیک بشم 

نا امید تر میشدم تو همش یه جوری رفتار میکردی انگار آخرین نفری هستم که ممکنه 

دوسش داشته باشی.نتونستم تحمل کنم تصمیم گرفتم...

نفس عمیقی کشید و گفت

_ساحل این نامزدی فقط و فقط از نظر تو صوریه من میدونستم توی اون مهمونی همه 

ی بچه های دانشگاه هستن اصال من اون مهمونی رو ترتیب دادم از اون طرف رویا...

با خنده ادامه داد



_همه ی اون ماجرا ها نقشه بود من رویا رو سالی یه بار هم نمیبینم اصال مگه ما بچه 

ایم که پدر و مادرمون بخوان برامون تصمیم بگیرن...من اون نقشه رو ریختم تا بتونم 

وقتی مثال صوری نامزدیم بتونم یه کاری کنم منم ببینی اما انگار زیاد حرفه ای نبودم

ناباور نگاهش کردم که دستمو گرفت و گفت

_میدونم تعجب کردی نمیخواستم اینارو بگم اما این چند روز حس کردم  واقعا دارم از 

دستت میدم ساحل! من واقعا دوست دارم...

حسابی شوکه شدم وقتی ویندوزم اومد باال با چشمای گرد شده گفتم 

_آرسین تو منو بازی دادی؟

پس گردنشو خارید و گفت

_به خاطر خودت بود میخواستم بفهمی منو دوست داری خب

با ابرو های باال رفته گفتم

_ِا یعنی تو هیچ سودی نبردی؟

اخمای آرسین رفت توهم

_یعنی ساحل خیلی ضد حالی...خیلی ضد حالی...من انتظار داشتم بعد این حرفا یه 

بوسی بغلی چیزی!!

_جنابعالی خیلی خوش اشتها تشریف داری مثله اینکه تو هپروتی عزیزم االن تو 

دانشگاهیم...!اونم دانشگاه بابابزرگم

_خب بریم یه جایی که هیچ کی نباشه

خندیدم

_بریم...

توی ماشین نشسته بودیم و هردو سکوت کرده بودیم نمیدونستم چیکار کنم تا حاال 

تجربه ی اینو نداشتم که با کسی که چند دقیقه پیش بهم ابراز عالقه کرد و منم متقابال 

همینکارو کردم توی ماشین بشینم آرسینم درست مثله من بود.

سرفه ی مصنوعی کردم و گفتم



_گرمه یکم

سرشو تکون داد و پنجره هارو باز کرد. برای اینکه جو یکم بهتر بشه دست بردم سمت 

ضبط و روشنش کردم

یهو یه آهنگ آشنایی پخش شد 

_اینجا گودبای پارتیه جعفره اینجا گودبای پارتیه جعفره جعفره...

نگاهی بهم انداختیم و زدیم زیر خنده

_زیاد این آهنگو گوش میدی انگار دوسش داری

زد زیر خنده

_نه بابا هر وقت تو سوار میشی ضبط یاد دوس پسر خوشتیپت میفته جو گیر میشه و 

این آهنگو پخش میکنه

_نمکدون

خندش شدت گرفت

سوالی که از وقتی سوار ماشین شدیم ذهنمو شغول کرد رو به زبون آوردم

_آرسین اون روز تو خونه ی الناز و شایان اهنگی که من با گیتار خوندم عاشقانه بود 

چرا حس کردم خیلی ناراحت شدی؟

_خب اولش یه جوری شدم یه جوری خوشحال شدم ولی فکر اینکه تو اون اهنگ رو به 

خاطر بهتر بازی کردن نقشت خوندی عصبیم کرد

_آره خب ولی توام حسابی سنگ تموم گذاشتی

با لحن مسخره ای گفتم

_توکه کت پوست مار میپوشی و شلوار چاک دار میپوشی....

آرسین پوکر پرید وسط خوانندگیم

_ساحل بسه بسه خواننده حالش از اهنگش به هم خورد دیگه ادامه نده



خندیدم و خواستم چیزی بگم که یهو آرسین وحشتناک ترمز کرد و صدایی از جلوی 

ماشین اومد

با ترس به آرسین نگاه کردم

آرسین از ماشین پیاده شد منم دنبالش رفتم آروم ماشینو دور زدیم و رفتیم جلوش با 

دیدن پیرزنی که جلوی ماشین افتاده بود هینی کشیدم و با ترس به آرسین نگاه کردم 

به ثانیه نکشید که دورمون پراز آدم شد هرکی یه چیزی میگفت یکی از خانوما گفت

_وای خدا این زنه مرده خیلی بد شد االن پلیس میاد میبرتتون اعدام میشین وای 

خیلی دوست دارم ببینم چجوری قصاص میکنن

همه پوکر نگاهش کردن

خطاب به آرسین گفتم

_چیکار کنیم آرسین؟بیا فرار کنیم

_ساحل دیوونه شدی بابا نمرده

رفت سمت پیرزنه و خواست نبضشو بگیره که یهو پیرزنه دستشو گرفت

همه متعجب نگاه کردیم که پیرزنه گفت

_نفسم باالخره پیدات کردم

با چشمای گرد نگاهش کردیم که برگشت سمت من وقتی منو دید با خنده گفت

_ای وای جکی توام که اینجایی نگاه کن چقدر پشمالو شدی مثله قدیما بیا پیش خودم 

پشمالتو بزنم یادته میومدی پیشم میگفتی َننجون بیا پشمامو بزن بعد لخـ....

به اینجا که رسید آرسین پرید دهنشو گرفت و گفت

_بسه مادر جون فهمید 

پیرزنه با جیغ گفت

_چرا به من میگی مادر جون نا سالمتی ده سال ازم بزرگتری

با این حرفش خندم گرفت



گفتم

_مادر جون این نامزد منه

بعد از این حرفم چنان با عصاش کوبید به ماتحتم که حس کردم سوراخ شد

با چشمای گرد نگاهش کردم که گفت

_از کی تا حاال پدر جونت میشه نامزدت خجالت بکش دختره ی بی حیا

با خنده گفتم

_آخه شما اشتباه میکنید نه من جکیم نه ایشون همسرتون

_اشتباه نمیکنم تو همون جکی پشمالو ی خودمی دختره ی چشم سفید دو روز پیش 

میخواستیم شوهرت بدیم به زور سیبیالتو زدیم االن برای من کالس میای

آرسین از خنده قرمز شده بود بقیه که کال زمینو گاز میگرفتن

_حاال این جکی پشمالو شوهرش خوشگل بود

آرسین چشم غره ای بهم رفت منم نیشمو براش باز کردم

پیرزنه گفت 

_گمشو توله سگ مگه کسی توی ترشیده رو میگیره؟

با چشمای گرد گفتم

_خودت االن گفتی....

آرسین از خنده سرخ شده بود

پیرزنه خواست حرفی بزنه که زنه جوونی با دو اومد و دستشو گرفت و خطاب به من 

و آرسین گفت

_واقعا ببخشید عذر میخوام ایشون آلزایمر دارن کال همه رو به فک و فامیالش تشبیه 

میکنه

آرسین با خنده گفت



_این جکی پشمالو کیه نامزدمو همش شبیه اون میکرد

زنه با شرمندگی گفت

_جکی سگ خانومه یکم این پشماش زیاده میگن جکی پشمالو

ناباور گفتم

_من کجام شبیه سگه پشمالوام؟

زنه شرمنده گفت

_واقعا عذر میخوام

دست پیرزنه رو گرفت و رفتن. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. تو راه همش غر 

میزدم آرسینم فقط میخندید

_اخه َاد من باید سگ پشمالوی طرف باشم؟من به این خوشگلی؟من به این جیگری؟تازه 

گفت ترشیده ِا ِا ِا

آرسین با خنده گفت

_اگه من نمیگرفتمت ترشیده میشدی دیگه

عصبی گفتم

_آرسین همچین با پشت دست میکوبم رو دهنت خون باال بیاریا

آرسین با خنده و صدای زنونه ای گفت 

_وای مامانم اینا

خواستم جوابشو بدم که یهو آهنگ تموم شد و برای بار دوم تو این روز اون اهنگ 

لعنتی جعفر پخش شد

با خشم ضبطو خاموش کردم

_ضبطتم مثله خودت قاطیه بابا یه اهنگو چند بار پخش میکنن اوف آرسین هیچیت 

عین آدم نیست حتی ضبط ماشینت

با این حرفم خنده ی آرسین بلند شد



***

 همه چیز که آماده شد و کار آرایشم تموم شد به خودم نگاه کردم وای خدا عروس

خوشگلتر از منم مگه داریم

با ذوق گوشی رو برداشتم و به آرسین پیام دادم بیاد

چند دقیقه که گذشت خبر از اومدن دوماد دادن از همه تشکر کردم و رفتم سمت در

درو که باز کردم آرسین و پشتش فیلمبردار بود

با ذوق گفتم

_عزیزم چطور شدم؟

آرسین نگاهی بهم انداخت و با لبخند مصنوعی گفت

_عالی شدی عزیزم فقط...

با اخم گفتم

_فقط چی؟

برای بار دوم یه نگاه کلی بهم انداخت و گفت 

_فقط یکم...

چنان نگاهش کردم که با لبخند گشاد مصنوعی گفت

_یکم زیادی جیگر شدی

_همینو بگو

گل رو گرفت سمتم

_این گلم تقدیم به جیگر ترین جیگرا میکنم

_آرسین جیگر اخه؟نمیشد گلی خوشگلی چیزی بگی؟

_نه دیگه همین خوبه

به گفته ی فیلم بردار دست همو گرفتیم و سوار ماشین عروس شدیم



به آرسین نگاه کردم خیلی خوشحال بود خیلی زیاد ولی سعی میکرد زیاد نشون نده 

آرسین ترجیح میداد تو تنهاییش عاشقم باشه این اصال من رو اذیت نمیکرد همین که 

دوستم داره و پشتمه برام کافیه

ولی من هرچقدر فکر میکنم نمیتونم یه زندگی رویایی برامون تصور کنم همش تصورم 

یه زن رو مخ و خفن و یه مرد عاشق و غیرتی تصور میکنم شاید خیلی مسخره باشه 

ولی تمام تصورم از آینده فقط همینه اما همینم خوبه ولی همه ی اینا به کنار من فقط 

و فقط نگران بچه هامونم!! بچه ی من و آرسین فقط و فقط میتونه ی یه زلزله ی به 

تمام معنا باشه

فقط خدا کنه اخالقش به آرسین نره

صدای آرسین منو از افکارم بیرون برد

_چیه تو هپروتی؟

_داشتم از خدا میخواستم اخالق بچه هامون به تو نره

_بچه هامون؟؟؟؟تو مگه از بچه بدت نمیومد؟

مکثی کردم و متعجب گفتم

_آره راست میگیا

خندید

_ببین با من میتونی به همه ی ترسات غلبه کنی من مرد زندگیم

پوکر گفتم

_برو بابا 

_گفته بودم خیلی ضدحالی؟

متفکر گفتم

_آره یه بار گفتی ولی اگه خیلی بد ضد حال زدم میتونی یه بار دیگه هم بگی تا خالی 

بشی من مشکلی ندارم



در کسری از ثانیه چنان به سرعت ماشین اضافه شد که چسبیدم به صندلی این نشون 

میداد حسابی زدم تو ذوقش

با ابرو های باال رفته گفتم

_نه انگار خیلی بیشتر از خیلی ضد حال زدم خالی کن خودتو حسابی گاز بده

با گوشه ی چشم نگاه بدی بهم انداخت

به جلو اشاره کردم

_به پا یه وقت ناکام از دنیا نریم

ماشین رو جلوی باغ نگه داشت و از ماشین پیاده شد

در سمت منو باز کردو دستشوگرفت سمتم اینبار بدون مسخره بازی دستشو گرفتم و 

باهم رفتیم داخل

تقریبا اواسط مجلس بود که آرسین نگاهی بهم انداخت و گفت

_ساحل بیا برقصیم

نگاهی بهش انداختم

_همچین بد فکرم نیستا بریم 

دست همو گرفتیم و رفتیم وسط پیست یهو آهنگ عوض شد و آهنگ رقص دو نفری 

پخش شد

دست همو گرفتیم و وارد شدیم دستمو دور گردنش حلقه کردم اونم دستشو دور کمرم 

گذاشت

یهو شیطنتم گل کرد آروم تو گوشش گفتم

_آرسین من هول شدم نمیتونم درست برقصم بیفتم چی؟

_ساحل چرا باید هول شی مثله آدم برقص دیگه

_نه ارسین من نمیتونم

یهو از عمد پامو گذاشتم رو پاهاش و بعدش هول گفتم



_وای آرسین ببخشید

_ساحل پاتو بزار رو پاهام من میرقصم تو هیچ کاری نکن

سرمو تمون دادم و پامو رو پاهاش گذاشتم و چنان فشار دادم که صورتش سرخ شد

معلوم بود فشار روشه

_ساحل خیلی وزنت زیاد شده در جریانی؟!

خندم گرفت سعی کردم نخندم گفتم

_آرسین من به این الغری و اندام قلمی

سرخ شده گفت

_نمیدونم نمیدونم فقط میدونم فشار رومه 

آهنگ که تموم شد پامو از روی پاهاش برداشتم

به وضوح دیدم نفس عمیقی کشید

دست همو گرفتیم و رفتیم سمت جایگاه

عاقد اومد و همه جمع شدن عاقد شروع کرد به خوندن

_دوشیزه مکرمه سرکار خانم ساحل مهرابی آیا بنده وکیلم شما را به عقد دائم آقای 

آرسین رادمهر با مهریه ی معلوم در بیاورم؟

کتی گفت

_عروس رفته گل بچینه

برای بار دوم میپرسم آیا ینده وکیلم؟

رز گفت

_عروس رفته گالب بیاره

در تعجب بود چرا مسخره بازی درنمیارن اینا

_برای بار سوم میپرسم ایا بنده وکیلم؟



همه به من نگاه کردن سکوت کردم آرسین آروم گفت

_ساحل بگو دیگه همه منتظر تو هستن عزیزم

همه منتظر نگاهم کردن که یهو یه سوسک پرید روی پای آرسین و آرسین چنان با داد از 

جاش پرید که منم ترسیدم و با جیغ از جام بلند شدم با جیغ ما همه ی جمع هم جیع 

زدم و صدف که مشغول قند سابیدن بود قندو پرت کرد و جیغ زد و قندم افتاد روی 

پای آراد و اینبار صدای فریاد آراد بلند شد

یه اوضایی شده بود که نگو چند ثانیه فقط چند ثانیه همه سکوت کردن و یهو همهمه 

ی زیادی بلند شد

شوکه به آرسین که رنگش پریده بود نگاه کردم 

_آرسین تو.... از سوسک میترسی؟

بعد از این حرفم تازه متوجه ی ماجرا شدم و بلند زدم زیر خنده حاال نخند کی بخند

آراد همونجور که پاهاشو میمالید گفت

_وای ساحل عروسیتم مثله خودت دردسره

من هنوزم داشتم به آرسین میخندیدم

آراد متعجب گفت

_ساحل دیوونه شدی

با خنده دستمو تکون دادم

نگاهم افتاد به آرسین که داشت با مامان و بقیه حرف میزد

دوباره یاد اون صحنه افتادم و بازم با تمام وجود زدم زیر خنده 

آراد یه خدا شفات بده ای گفت و رفت 

چند دقیقه گذشت و همه چیز دوباره به حالت قبل برگشت و اینبار کتی قند هارو 

سابید و ماهم سرجامون نشستیم عاقد عقد رو خوند و من زود بله رو دادم و اینبار 

صدای دست و سوت و تبریک بلند شد



از مرحله ی تبریک و کادو و تفالی کردن که گذشتیم دوباره مجلس گرم شد و رقص ها 

شروع شد

به آخرای عروسی رسیدیم و همه سوار ماشین شدیم و بوق زنون راه افتادیم سمت 

خونه ی آرسین

با شیطنت نیم نگاهی به ارسین انداختم و گفتم

_ولی خیلی خوب آبرو داری کردیا

خودشو زد به اون راه و گفت

_ها؟

با خنده گفتم

_سوسک که پرید روت همچین پریدی و داد زدی که اصال هیچ کس نفهمید تو از 

سوسک میترسی

پیشونیشو خارید و گفت

_چیزه من که از سوسک نمیترسم...

داد زدم

_آرسین تو خجالت نمیکشی؟

_ساحل چته چرا داد میزنی؟

_آخه ببین چقدر باید پرو باشی که بگی از سوسک نمیترسی

زیر لب گفتم

_مرد گنده

آرسین گفت 

_ساحل چرا ما نمیتونیم یه خورده فقط یه ذره رمانتیک باشیم؟

_عزیزم مرد باید رمانتیک باشه تا زنم یاد بگیره که توام...



سرشو تکون داد

_یه رمانتیکی نشونت بدم که شاخ در بیاری

_ببینیم و تعریف کنیم

جلوی آپارتمان آرسین وایستادیم همه پیاده شدن و برامون آرزوی خوشبختی کردن

مامان بغلم کرد و گفت

_وای زلزله دلم برات تنگ میشه

سرمو تکون دادم

_واقعا خدا بهتون صبر بده درد بدیه

مامان متعجب گفت

_چی؟

_فرشتتون داره میره خیلی سخته نه

ماما پوکر نگاهم کرد

بابا و بقیه هم اومدن و بغلم کردن ابراز دلتنگی کردن وقت رفتن شد دست آرسین رو 

گرفتیم و با گفتن خدانگهداری وارد خونه شدیم 
***

 نگاهی به ساعت انداختم چند روزی از عروسیمون گذشته بود و امروز صبح که بیدار

شدم حسابی بیحال بودم انگار که سرماخورده بودم

باید به آسین خبر میدادم چون امروز فقط با اون کالس داشتم به زور خودمو رسوندم 

به سالن و گوشیمو از روی کاناپه برداشتم و شماره ی آرسین رو گرفتم

میدونستم االن سر کالسه ولی خیلی حالم بد بود

صدای بوق قطع شد و صدای آرسین به گوشم رسید

_جانم؟

با صدای گرفته ای که ناشی از سرماخوردگی بود گفتم



_آرسین من امروز نمیتونم بیام دانشگاه یکم حالم بده

نگران گفت

_چیشده ساحل؟! چرا صدات گرفته

سرفه ای کردم و گفتم

_چیزی نیست نگران نباش االن به مامانم زنگ میزنم بیاد پیشم تو خیالت راحت باشه

_ساحل عمه االن تو دانشگاهه امروز کالس داره

_وای به کل یادم رفت تو نگران نباش من به یکی از دخترا زنگ میزنم

_باشه منم کالسم که تموم شد زود خودمو میرسونم

_باشه فعال کاری نداری؟

_نه مواظب باش

خداحافظی گفتم و گوشی رو قطع کردم نمیدونستم به کی زنگ بزنم حالم به قدری بد 

بود که نمیتونستم بلند شم برم آشپزخونه قرص بخورم

صدای زنگ گوشیم بلند شد نگاهی انداختم سودا بود جواب دادم

_الو؟

سودا گفت

_ساحل آرسین زنگ زد گفت حالت خوب نیست االن با سپهر میایم ببریمت دکتر آماده 

باش 

_باشه االن آماده میشم میام

گوشی رو قطع کردم االن حتما آرسین حسابی نگران شده نباید بهش میگفتم به زور 

آماده شدم و با برداشتن کیفم از خونه رفتم بیرون. 

جلوی ساختمان ماشین سپهرو دیدم سوار ماشین شدم سودا و سرن هم بودن سپهر 

برگشت سمتم و گفت

_چیشده ساحل رنگ و روت پریده!



_نمیدونم حتما سرماخوردگیه

سرشو تکون داد و ماشین رو روشن کرد و راه افتاد

از بیمارستان اومدم بیرون و سوار ماشین سپهر شدم سودا گفت

_دکتر چی گفت؟

_هیچی یه سرماخوردگیه فقط، آرسینم الکی نگران شد

سرن گفت

_سپهر کو پس؟

_دکتر چند تا دارو نوشت رفته اونارو بگیره

نگاهی به ساعت انداختم میدونستم آرسین هنوزم تو کالسه برای همین نخواستم 

مزاحمش بشم و تنها به دادن یه پیام "دکتر گفت هیچی نیست نگران نباش" اکتفا کردم

سپهر اومد پاکت دارو هارو گذاشت روی پام و راه افتاد

سودا گفت 

_آرسین امروز باید یه خورده خرج کنه

پوکر گفتم

_چرا دقیقا؟ نکنه به خاطر اینکه باهام تا بيمارستان اومدی باید بهت پول بده؟!

سرن گفت

_نه خیر شوهر جنابعالی بهمون گفت تا وقتی که از دانشگاه برگرده پیشت بمونیم از 

اونجایی که ما نمیتونیم غذا بپزیم و توهم مریضی باید به خورده سر کیسه رو برای 

مهموناش شل کنه البته بهش بگو ما برای ناهار میمونیم شاید فکر کرده ما همین که 

اومد میریم

سودا با خنده گفت

_آره ما تا آرسینو به خرج نیندازیم نمیریم

سپهر گفت



_آرسین هر روز از این خرجا میکنه شما واقعا فکر میکنید ساحل غذا میپزه؟

شونه ای باال انداختم

_پول نداریم براتون غذا بخریم

سرن گفت

_تو نگاه کن من چجوری پوالشو میریزم بیرون اینهمه باید مراقب زن مریضش باشیم 

یه غذا هم نمیخواد بده

_طفلی پول نداره بهش فشار نیار

هممون میدونستیم دارم دروغ میگم سرن زیر لب یه خسیسی گفت

توی خونه نشستیم و داشتیم فیلم میدیدیم سپهر نموند و علی رغم اصرارای من، مارو 

پیاده کرد و رفت

توی سکوت داشتیم فیلم نگاه میکردیم یعنی به ظاهر داشتیم فیلم نگاه میکردم چون 

سرن و سودا سرشون تا ته توی گوشی بود و منم هیچی از فیلم نفهمیدم

صدای زنگ در بلند شد نگاهی به دخترا انداختم هیچ کدوم حواسشون نبود بلند داد 

زدم

_هوی دارن در میزنن

سرن پوکر نگاهم کرد و دوباره سرشو کرد تو گوشی بازم سودا بهتر بود بلند شد و درو 

باز کرد

برگشتم سمت در دیدم کتی و رز و شهرزاد اومدن بعد از کلی مسخره بازی نشستیم  که 

اینبار صدای چرخش کلید توی در اومد و آرسین و پشتش پویان و رهام اومدن 

سرن پوزخندی زد و گفت

_بیا اینقدر چس ناله کردی که خرجت چند برابر شد

آرسین متعجب گفت

_جریان چیه؟



_هیچی بابا غذا میخواد

آرسین با ابرو های باال رفته گفت

_دو دقیقه پیش خواهرت موندی طلبکاری؟

شونه ای باال انداخت و گفت

_میخوای به خواهر زنت غذا بدی بی پول میشی؟

آرسین سرشو تکون داد

_اوف این مهرابی ها از زبون کم نمیارن که

پویان خندید رهام متعجب گفت

_مهرابی؟

آرسین چشماشو تو کاسه چرخوند و به دوقلو ها اشاره کرد و گفت

_خواهر زن های گرام

آرسین چند پرس غذا سفارش داد 

مشغول خوردن بودیم که صدای گوشی سودا بلند شد ببخشیدی گفت و رفت سمت 

سالن

چند دقیقه بعد هول اومد و گفت

_سرن پاشو پاشو باید بریم

همه متعجب نگاهش کردیم که خم شد و تو گوش سرن یه چیزی گفت سرن بالفاصله 

شوکه بلند شد و گفت

_وای سودا بریم

سودا نگاهی بهمون انداخت و گفت

_ببخشید واقعا یه کار فوری پیش اومد باید بریم

و در کسری از ثانیه سرن و سودا دیگه توی خونه نبودن



پویان متعجب گفت

_چرا اینجوری کردن؟

بیخیال گفتم

_ولش کن بابا همینجورین کال

رهام با ابروهای باال رفته گفت

_اینا دارن یه کاری میکنن ساحل حواستو خوب جمع کن پس فردا یهو دیدی خدایی 

نکرده بی آبرو شدن

با چشمای گرد گفتم

_نه دیگه در اون حدم نیست

نفس عمیقی کشید و گفت

_ببین ساحل نمیخوام قضاوت کنم ولی یه دختر آزاد با این تیپ و قیافه رفیقاش 

میتونن چطوری باشن؟

بی تفاوت گفتم

_دوستای خوب

عصبی گفت

_ببین ساحل یه دختر آزاد با این تیپ و قیافه و کارایی که اونا میکنن نمیتونه دوستای 

خوبی داشته باشه

با اعتماد به نفس گفتم

_چرا میتونه من خودم اینجوریم ببین دوستامو، همشون عالین

پویان گفت

_نمردیم و معنی دوستای خوب رو هم فهمیدیم

شهرزاد طلبکار گفت



_ما چمونه؟

پویان با خنده به آرسین نگاه کرد و سرشو تکون داد

_بیخیال بگذریم

***

اوف آرسین هرچی میگردم پیدا ش نمیکنم_

صداش از توی سالن اومد 

کالفه گفتم

_اوف نمیدونم

آرسین توی چهارچوب در وایستاد و گفت

_خب عزیز من یه لباس دیگه بپوش

با چشمای گرد گفتم

_آرسین من هیچی لباس ندارم

ناباور گفت

_ساحل کمد لباسات داره میترکه بعد میگی هیچی لباس نداری؟

رفتم سمتش و دستشو کشیدم و آوردم جلوی کمد

_خب نگاه کن فقط

به چند تا لباسام اشاره کردم

_اینا مناسب امشب نیستن، از رنگ این لباسم خوشم نمیاد، این یکی هم که مدلش 

خیلی بسته است خفم میکنه، اینارو هم هرکدومو دوبــــار پوشیدم حاال ببین هیچی 

لباس نمونده برام!

آرسین گفت

_همچین میگی دوبــــار انگار که دوبار پوشیدن یه لباس جرمه



_جرمه عزیزم از نظر ما دخترا جرمه حاال اینارو ولش کن من چی بپوشم؟

نگاهی به کمد انداخت و به یکی از لباسا اشاره کرد

_آها همین خوبه نه رنگش بده نه تاحاال پوشیدیش تازه خریدیم، همینو بپوش تازه 

خیلیم بهت میاد

_وای آرسین داری دیوونم میکنی این نمیشه

_چرا دقیقا؟!

با حال زار گفتم

_خب کفش ندارم! من کفش ست این از کجا بیارم؟! 

_وای ساحل دیوونم کردی برو هر کوفتی دلت میخواد بپوش

لبامو برچیده کردم و گفتم

_خب آرسین تا شب کلی وقت هست من برم اون لباسو از خونه ی بابام بیارم؟

عصبی گفت

_مگه غیر از این راه دیگه ای هم هست؟

نیشم شل شد یه ماچ پر سرو صدا از لپش کندم و زودی مانتومو پوشیدمو راه افتادم 

سمت خونه ی پدری

ماشینو پارک کردم و پیاده شدم هنوزم کلید داشتم درو باز کردم و رفتم تو خونه، 

سوت و کور بود انگار کسی نبود

یهو صدای خنده از اتاق سپهر شنیدم رفتم سمت اتاقش و بدون در زدن درو باز کردم 

دیدم آیسو و سپهر سرشون تا ته تو لپتاپ سپهر بود

با ورود من هردو سرشونو بلند کردن با ابرو های باال رفته گفتم

_به به آیسو خانم از اینوا؟

با خنده گفت

_واال من چند روزه کال اینجا تلپم انگار دیگه تو مهمون شدی



_اونم به وقتش عزیزم

سپهر دستاشو تو جیبش گذاشت و اومد سمتم

_چرا بدون خبر اومدی؟

_خونه ی خودمم نمیتونم بیام؟

_نه دیگه خونه ی تو دیگه اینجا نیست

بی توجه بهش گفتم

_چرا خونه اینقدر خلوته؟

_کسی خونه نیست فقط منو آیسوییم

با ابروهای باال رفته گفتم

_شما دوتا تنها تو خونه چیکار میکنید دقیقا؟

آیسو کالفه گفت

_ساحل چرا اینقدر ذهنت مریضه بابا داریم رو پروژمون کار میکنیم

با شیطنت گفتم

_آها پروژه ی استاد بوسیان یا استاد بغلیان؟!

با چشمای ریز گفتم

_شایدم استاد....

سپهر بازومو محکم گرفت تو دستش و مانع ادامه ی حرفم شد

بازومو کشید و پرتم کرد بیرون

_ساحل بزار به کارمون برسیم مزاحم نشو

با ابروهای باال رفته گفتم

_اوکی من میرم مزاحمتون نمیشم شما به پروژه ی استاد عشقیان برسین 

سپهر با اخم درو به روم بست پسره ی بی تربیت پای آیسو خانم باشه بدتر از اینم 



میکنه

ولی اگه هم دانشگاهی های سپهر بفهمن اینا همو دوس دارن درجا سکته میکنن طفلیا، 

رفتم سمت اتاقم و لباسمو برداشتم همین که سوار ماشین شدم دیدم سرن و سودا از 

ماشینی پیاده شدن نیش سرن حسابی باز بود

یاد حرف رهام افتادم راست میگفت اینا خیلی بیش از حد آزاد بودن فقط امیدوار 

بودم کار حالفی نکنن

شونه ای باال انداختم و ماشینو روشن کردم و راه افتادم سمت خونه

درو باز کردم و داد زدم

_نپسم جیگلت اومد

صدایی از آرسین بلند نشد دیدم روی کاناپه ی جلوی تلوزیون نشسته گفتم

_آرسین تو که هنوز آماده نشدی

بدون اینکه برگرده گفت

_مهمونی کنسل شد 

با چشمای گرد گفتم

_یعنی چی کنسل شد؟

_یعنی نمیریم

_آرسین من دلم میخواد برم مهمونی آخه چرا یهویی کنسلش کردن؟

ریلکس گفت

_مهمونی کنسل نشده ما نمیریم

متعجب رفتم سمتش و جلوش وایستادم

_آرسین دیوونه شدی؟ چرا نباید بریم؟

اشاره کرد برو کنار



داد زدم

_آرسین جواب منو بده؟ من دلم مهمونی میخواد

نگاهی بهم انداخت و گفت

_اونجا جای تو نیست

عصبی خندیدم

_آرسین با بچه که حرف نمیزنی یعنی چی اونجا جای تو نیست؟

بلند شد و اومد سمتم و گفت 

_ساحل من فکر میکردم یه مهمونی ساده است اما از چیزی که فکر میکردم خیلی بدتره

کالفه گفتم

_آرسین جوری حرف میزنی انگار تاحاال هچین مهمونی نرفتم

آرسین بیخیال گفت

_اوکی اگه دوست داری بریم

با این حرفش چشمام برقی زد

ادامه داد

_ولی....

منتظر نگاهش کردم که گفت 

_به جای مهمونی سفر شمال هفته ی بعد رو کنسل میکنم

با چشمای گرد گفتم

_آرسین قراره بریم شمال؟

شونه ای باال انداخت

_قرار بود... االن دیگه کنسل شد 

با لب و لوچه ی آویزون گفتم



_باشه نریم مهمونی... ولی خب من دلم مهمونی خواست

خندید و دستشو دور شونم حلقه کرد

_عیب نداره شب دوتایی مهمونی میگیریم

با همون حالت قبل گفتم

_من مهمونی دو نفره نوموخوام

رو به روم وایستاد و چونمو گرفت تو دستش و مجبورم کرد نگاهش کنم

با جدیت کامل گفت

_لبتو اینجوری نکن

بیشتر لبمو آویزون کردم با همون جدیت قبل گفت

_ساحل؟!

با ناز گفتم

_هووم؟!

_من گشنمه!

با ناز و مظلوم نمایی گفتم

_حوصله ی غذا پختن ندارم

جدیتش بیشتر شد

_من غذا نمیخوام.... تو رو میخوام 

لبامو غنچه کردم

_پس منم گشنمه

تک خنده ای کرد

***

روی کاناپه داشتم تلوزیون نگاه میکردم آرسین هم توی اتاق مشغول بود



چند دقیقه پیش رهام زنگ زد و از آرسین یه کتاب خواست و االنم آرسین منتظر رهام 

بود

با صدای زنگ در بلند شدم با دیدن رهام از توی آیفون درو باز کردم

سالمی گفت و بدون پرسیدن رفت سمت اتاق کار آرسین

پوکر نشستم روی کاناپه و به کارم (همون تلوزیون نگاه کردن) ادامه دادم که صدای 

زنگ گوشیم بلند شد نگاهی به صفحه ی گوشی انداختم 

مامان بود تماسو وصل کردم

_الو؟

صدای کالفه اش رو شنیدم

_وای ساحل دارم دیوونه میشم

متعجب گفتم

_چیشده؟ نه سالمی نه علیکی! 

کالفه گفت

_مگه این دختره ی خر برای من عقل گذاشته... سالم!

_علیک سالم راجب کی حرف میزنی؟چیشده؟

_کی میتونه باشه به جز خواهر خرت! گیر داده میگه میخوام ازدواج کنم

با تعجب گفتم

_وا مامان مگه من خواهر دم بخت دارم؟

با حال زار گفت

_چی بگم واال چند روز پیش یکی زنگ زد گفت میخوام برای پسرم بیام خواستگاری با 

خنده گفتم من دختر دم بخت ندارم که... خالصه ردش کردم رفت شب که سرن و 

سودا برگشتن سرن شروع کرد به بهونه گرفتن و آخرش حرفشو زد...!

_چی گفت؟



_چی میخواستی بگه؟ گفت چرا بهش گفتی نه باید اول بهم میگفتی شاید من 

میخواستم قبول کنم از اون روز به بعد  هی سر دعوا گرفته االنم میگه تا فرداشب زنگ 

میزنن اگه اینبار بگی نه یه کاری میکنم پشیمون بشین

وای خدا این دیگه خیلیه. متعجب گفتم

_بابا  و سپهر چی میگن؟

_ساحل حالت خوبه؟ اونا اگه بفهمن مگه سرن رو زنده میزارن کسی نیست بگه آخه 

دختره ی بیشعور تو هنوز داری با عروسکات قایم باشک بازی میکنی بعد میای حرف از 

ازدواج میزنی؟! 

سرمو از نادونی سرن تکون دادم

_سودا چی؟ اون حرفی نزده؟

_نه بابا اون روحشم خبر نداره وقتی شنید بیشتر از هممون شوکه شد

متعجب گفتم

_یعنی چی مگه اونا همیشه باهم نبودن؟

_ساحل دو تا عاشق هم اگه 16 سال کنار هم باشن و اصال از هم جدا نشن حالشون از 

هم بهم میخوره اینا که خواهرن

_مامان اونا 17 سالشونه

عصبی گفت

_حاال هرچی

آروم گفتم

_خب درست بگو دیگه

صدای دادش دراومد که گفتم

_خیلی خب بابا، من االن چیکار میتونم بکنم؟

_امشب میخوام به سپهر و بابات بگم تو و آرسینم بیاین اینجوری بهتر میشه



_خیلی خب به آرسین میگم تا شب میایم

_باشه پس خداحافظ

بدون اینکه اجازه ی حرفی بده گوشی رو قطع کرد. ملت دیوونه شدن

گوشی رو روی میز گذاشتم و رفتم سمت اتاق آرسین و توی چهارچوب در وایستادم 

  نگاه هردوشون برگشت سمتم

آرسین گفت

_کی زنگ زد؟ چرا اینقدر گرفته شدی؟

_مامان بود

منتظر نگاهم کرد ادامه دادم

_برای سرن خواستگار اومده.

رهام با ابروهای باال رفته نگاهم کرد آرسین بی تفاوت گفت

_خب؟ این کجاش تورو ناراحت کرده؟ نکنه از این ناراحت شدی که خودت تو اون سن 

هیچی خواستگار نداشتی؟ بابا این که ناراحتی نداره من از همون اولشم خاطر خواهت 

بودم نمیدونم چه کار بدی درحق کی کردم ولی هرچی بوده انگار خیلی بد بوده که خدا 

برای تنبیه دلمو داد دست تو

پوکر گفتم

_مسخره، سرن گیر داده میخواد باهاش ازدواج کنه

آرسین با چشمای گرد گفت

_همون سرن خودمون دیگه؟

سرمو تکون دادم

عصبی گفت

_مگه بچه بازیه؟



رهام پوزخندی زد و گفت

_بزار من شجرنامه ی طرفو بگم. رایان پناهی 26 ساله لیسانس معماری به ظاهر یه 

شرکت داره اما شغل اصلیش یه چیز دیگه است. پدرش مهران پناهی نمایشگاه مبل 

داره و توی حرفه ی خودش بهترینه. مادرش زیبا خادمی خونه داره و تمام آرایشگاه ها 

و مزون لباس های تهران پاتوقشه. این رایان خان اولین بار وقتی میره دنبال دختر 

عموش سرن رو توی مدرسه میبینه و از اون به بعد پاتوقش میشه مدرسه هر روز که 

میره اونجا تمام دخترا از زیباییش غش میکنن به قدری زیبا و جذابه که چشم همه 

مات میمونه و انگار که سرن رو خیلی دوست داره

با دهن باز به رهام نگاه کردم

_تو این همه اطالعاتو از کجا داری؟

آرسین با چشمای ریز گفت

_نکنه اینم....

رهام سرشو تکون داد گیج نگاهشون کردم که آرسین گفت

_االن برنامه چیه؟ سرن چشماش کور شده هرچی بگیم قبول نمیکنه

گفتم

_اگه سن کمه سرن رو فاکتور بگیریم فکر میکنم اون یارو رایان میتونه خوشبختش 

کنه 

رهام پوزخندی زد و گفت

_اوهوم در ظاهر یه مرد ایده آله ولی...

منتظر نگاهش کردم، ادامه داد

_گفتم شغل اصلیش یه چیز دیگه است در اصل اون کسی که خواهرت خودشو به اب 

و آتیش میزنه تا بهش برسه یه خالفکاره و بدتر از اون یه زن صیغه ای داره که هیچ 

کس از وجودش خبر نداره مخصوصا خواهرت

شوکه شدم رهام دوباره به حرف اومد



_ما خیلی وقته دنبال رئیس باندی هستیم که رایان توش کار میکنه تنها یه راه داریم تا 

هم خواهرت همه چیز رو باور کنه هم ما به خواستمون برسیم. باید اجازه بدی باهم 

نامزد کنن اگه سرن همکاری کنه تا قبل ازدواج همه چیز رو روبه راه میکنم

_شما جرا دنبالشین؟

آرسین دستی به موهاش کشید و گفت

_از اونجایی که رهام یه پلیس مخفیه یادته قبال بهت گفتم؟

سری تکون دادم

_آره یادم اومد

رهام گفت

_پس تو فقط به من اعتماد کن و بزار بیان خاستگاری

عصبی سرمو تکون دادم و رفتم سمت در

_عمرا اگه بزارم همچین آدمی پاشو بزاره توی خونمون، من همین االن میرم خونه

آرسین جلوم وایستاد و گفت

_ساحل آروم باش بزار رهام کارشو بکنه

با چشمای گرد گفتم

_یعنی اجازه بدم سرن بدبخت بشه؟

رهام سرشو به نشونه ی نه تکون داد

_ببین ساحل اگه به خانوادت بگی اونا به شدت مخالفت میکنن و به هیچ وجه اجازه 

نمیدن سرن ازدواج کنه در اون صورت سرن حرف تورو باور نمیکنه و امکان داره یه 

کاری کنه که پشیمون بشین بدترینشم فراره که از سرن بعید نیست یهو امکان داره چند 

سال بعد به حرفش برسه که اون موقع خیلی دیره اما میتونی به حرف من گوش کنی 

و هیچی نگی تا خانوادت به اجبار قبول کنن و ما از روش خودمون همه چیز رو به 

سرن بفهمونیم در این صورت هم امکان داره سرن توی خطر بیفته در اصل تو باید از بد 



و بدتر یکی رو انتخاب کنی 

شونه ای باال انداختم

_من راه بهتر رو انتخاب میکنم

بعد از این حرفم رفتم سمت در که آرسین جلوم وایستاد

_چرا لج میکنی ساحل این به نفع هممونه

به دیوار تکیه کردم

_اوووف نمیدونم

رهام کتابی که توی دستش بود رو گذاشت روی میز و گفت

_تو فقط به من اعتماد کن بقیش رو من حل میکنم

دو دل گفتم

_خب من االن باید چیکار کنم؟

_هیچی تو فقط امروز میری و سعی میکنی سرن رو راضی کنی که خب اونم راضی 

نمیشه وقتی خانوادت ببینن مرغ سرن یه پا داره مجبور میشن قبول کنن تنها کاری که 

تو باید بکنی اینه که توی سفر شماله هفته ی بعد سرن رو هم بیاری تا من باهاش حرف 

بزنم بقیه ی کار هارو اکیپ من راست و ریست میکنن حله؟ 

سرمو به نشونه ی آره تکون دادم

رهام نگاهی به من انداخت و گفت

_من دیگه میرم فقط امیدوارم کارو خراب نکنی

نگاهی به آرسین انداخت و ادامه داد

_در ضمن این اون کتابی نیست که من دنبالشم

بعد از این حرفش یه خداحافظ آرومی گفت و رفت

خطاب به آرسین گفتم

_این رفیقت چرا اینجوریه؟ حتی زورش میاد بگه خداحافظ



_االن گیرت خداحافظی رهامه؟ برو آماده شو بریم

پشت چشمی برای بد اخالقی آرسین نازک کردم و رفتم سمت کمد لباس و بازش کردم

نگاه عاقل اندر سفیهی به لباسا انداختم

_حاال چی بپوشم؟

آرسین چشماشو توی کاسه چرخوند و گفت

_باز شروع شد 

آماده شدیم و راه افتادیم سمت خونه ی بابام.

آرسین ماشین رو پارک کرد و رفتیم تو خونه مامان با دیدن من اومد سمتمون و گفت

_وای ساحل بیا که دارم دیوونه میشم

بعدش نگاهش افتاد به آرسین و سالم و احوال پرسی کرد

دور میز شام نشستیم و مشغول خوردن بودیم به وضوح معلوم بود مامان استرس 

داشت

بابا نگاهی به مامان انداخت و گفت

_سوین خوبی؟

مامان نگاه بدی به سرن بیخیال انداخت و گفت

_راستش میخواستم یه چیزی بگم

نفس عمیقی کشید و گفت

_چند روز پیش یکی زنگ زد و از سرن خواستگاری کرد

سپهر زد زیر خنده و گفت

_اگه واقعا از سرن خوشش اومده یه جو عقل نداشته حتما

مامان خمصانه نگاهش کرد و گفت



_تنها اون از سرن خوشش نیومده،سرن هم اونو دوست داره 

یهو همه جا سکوت شد. جو بدی بود جوری که خود سرن هم یکم معذب شد

آرسین برای عوض کردن جو گفت

_عمه غذا خیلی خوش مزه شده قرمه سبزی های شما همیشه عالیه اینو همه میدونن 

گاهی به ساحل میگم حداقل قرمه سبزیت رو مثله عمه درست کن

در این بین که آرسین داشت خود شیرینی میکرد به آرنجم کوبیدم به پهلوش

آرسین با اخم نگاهم کرد و آروم زمزمه کرد

_چیه؟

صدف تک خنده ای کرد و گفت

_عزیزم مامان قرمه سبزی بلند نیست بپزه

مامان نگاه عصبی به صدف انداخت مامان بلد نبود قرمه سبزی درست کنه و روی این 

موضوع خیلی حساس بود همیشه قرمه سبزی هاشو از بیرون سفارش میداد

سرن ریز خندید که سپهر عصبی گفت 

_تو واقعا داری میخندی االن؟

سرن متعجب گفت

_خب آره دیگه

بابا بدون بلند کردن سرش گفت

_سوین جان دستت درد نکنه

بعد از این حرفش بدون هیچ حرفی بلند شد و رفت سمت اتاقش

مامان هم کالفه بلند شد و رفت دنبال بابا

سپهر با اخم نگاهی به سرن انداخت

_باور نمیکنم داری میگی که میخوام ازدواج کنم



سرن برعکس چند دقیقه پیش که با ادب بود، بیخیال شونه ای باال انداخت و گفت

_دیگه تحمل این خونه رو ندارم میخوام برم پیش عشقم

مات و مبهوت نگاهمون رو به سرن دوختیم سودا آروم گفت 

_سرن میدونی اگه مامان و بابا بشنون چقدر ناراحت میشن؟

شونه ای باال انداخت، نگاهی به جمع انداخت و با گفتن "با اجازه" ای بلند شد و رفت 

سمت اتاق 

سپهر عصبی گفت

_دختره ی....

حرفش رو ادامه نداد و اون هم بلند شد و رفت سمت اتاق خودش. سپهر هیچ وقت 

کاری به کارمون نداشت و زیاد تعصبی نبود بابا هم همینطور بود ولی اینبار دیگه سرن 

خیلی زیاده روی کرده بود

نگاهی به سودا انداختم که حسابی ناراحت بود آروم گفتم

_نگران نباش درستش میکنیم.

یهو چشمای سودا پر شد و با بغض گفت

_ساحل همش تقصیر منه، اگه من اونروز اون حرفو نمیزدم االن اینجوری نمیشد. 

متعجب گفتم

_چی داری میگی سودا حالت خوبه؟

غمگین سرشو تکون داد

_ما یه روز جرئت حقیقت بازی کردیم بعد سرن گفت جرئت منم گفتم فردا وقتی که از 

مدرسه رفتیم بیرون به اولین پسری که دیدی بگو دوست دارم

نگاه اشکیش رو به چشمام دوخت و گفت

_ساحل به خدا من فقط جهت شوخی گفتم

_خیلی خب آروم باش بعد چیشد؟



_از مدرسه اومدیم بیرون اون روز رایان برای اولین بار اومده بود دنبال دختر عموش 

اونجا سرن اولین پسری که دید همون رایان بود، بعد رفت و بهش گفت دوست دارم 

انگار رایانم خیلی بی میل نبود ماهم کلی خندیدم ولی بعدش فهمیدم سرن و رایان 

باهم قرار میزارن بهش گفتم قرار نیست ادامه بدی فقط برای شوخی اون روز اون 

حرفو زدی االنم دیگه ادامه نده سرن هم خندید و گفت داره خوش میگذره یکم بگذره 

همه چی رو تموم میکنم. ولی نکرد االنم که اینجوری شده

نگاهی به آرسین انداختم سرشو به نشونه ی تاسف تکون داد خطاب به سودا گفتم

_باشه االن آروم باش همه چیزو درست میکنیم 

متعجب گفتم

_چی داری میگی سودا حالت خوبه؟

غمگین سرشو تکون داد

_ما یه روز جرئت حقیقت بازی کردیم بعد سرن گفت جرئت منم گفتم فردا وقتی که از 

مدرسه رفتیم بیرون به اولین پسری که دیدی بگو دوست دارم

نگاه اشکیش رو به چشمام دوخت و گفت

_ساحل به خدا من فقط جهت شوخی گفتم

_خیلی خب آروم باش بعد چیشد؟

_از مدرسه اومدیم بیرون اون روز رایان برای اولین بار اومده بود دنبال دختر عموش 

اونجا سرن اولین پسری که دید همون رایان بود، بعد رفت و بهش گفت دوست دارم 

انگار رایانم خیلی بی میل نبود ماهم کلی خندیدم ولی بعدش فهمیدم سرن و رایان 

باهم قرار میزارن بهش گفتم قرار نیست ادامه بدی فقط برای شوخی اون روز اون 

حرفو زدی االنم دیگه ادامه نده سرن هم خندید و گفت داره خوش میگذره یکم بگذره 

همه چی رو تموم میکنم. ولی نکرد االنم که اینجوری شده

نگاهی به آرسین انداختم سرشو به نشونه ی تاسف تکون داد خطاب به سودا گفتم

_باشه االن آروم باش همه چیزو درست میکنیم 

چند روزی از اون روزی که رفته بودیم خونه ی بابام گذشته بود و بر خالف  نارضایتی 

سپهر و بقیه بابام حرفی نزده بود و امروز قرار بود که بیان برای خواستگاری



سرن حسابی به خودش رسیده بود و یه جذاب به تمام معنا شده بود

همه دور هم نشسته بودیم و منتظر خواستگار های محترم بودیم

با صدای زنگ همه بلند شدیم و رفتیم به استقبالشون.

یه مرد مسن و شیک پوش که انگار پدرش بود همراه با یه خانوم با چهره ی جوان و در 

آخر خود داماد با یه دسته گل وارد شدن.

خدایی رهام راست میگفت طرف به قدری جذاب بود که نگاه همه به مدت چند ثانیه 

روش زوم شد

اومدن داخل و سالم و احوالپرسی کردن مادره با دیدن سرن حسابی ذوق کرد و گرم 

باهاش دست داد پدرش هم همینطور در آخر رایان با لبخند دختر کش دسته گل رو به 

سرن داد و   آروم گفت

_ملکم چقدر خوشگل شده

و سرن خندید و حال من از این کاراشون بهم خورد

همه دور هم توی سالن نشستیم و بزرگتر ها مشغول حرف های متفرقه بودن در آخر 

پدر رایان موضوع رو باز کرد و گفت

_راستش آقای مهرابی این پسر ما انگار عاشق سرن جان شده و ما به خاطر همین 

مزاحمتون شدیم

مامانش هم گفت

_رایان به قدری برای امشب ذوق داشت که شب اصال نتونست بخوابه

پوزخندی زدم و گفتم

_آقای دوماد چه حسی دارین االن؟ نکه اولین باره که دارین ازدواج میکنید به خاطر 

همون میگم 

آرسین سرفه ای کرد نگاهش کردم که اشاره "این کارا چیه؟"

لبخند ژکوندی زدم و رو به رایان ادامه دادم

_شرکت داری درسته؟



مشکوک نگاهم کرد و سرش رو به نشونه ی مثبت تکون داد

با همون لبخند گفتم

_شرکت خوبه! ولی یه وقت به سرت نزنه بری سراغ یه شغل دیگه

با خنده گفتم

_البته اگه تا االن نرفته باشی

آرسین سرفه ی مصنوعی کرد و نامحسوس اشاره کرد که ادامه ندم

رایان کمی تو جاش جا به جا شد و با چشمای پر نفوذش نگاهم کرد و گفت

_منظورتون رو نمیفهمم ساحل خانم!

یه جوری حرف میزنه و یه جوری آدم رو نگاه میکنه انگار که همه چیز رو راجب طرف 

میدونه خیلی مارمولکه طرف

نگاه سردمو به چشماش دوختم و مثله خودش محکم گفتم

_منظور خاصی ندارم 

برخالف چشماش که داد میزد "زر نزن حتما یه چی میدونی که داری چرت و پرت 

میگی" سرش رو تکون داد و گفت

_امیدوارم

کمی بزرگتر ها که حرف زدن پدر رایان گفت

_خب اگه آقای مهرابی عزیز اجازه بدن این دوتا جوون برن و باهم حرفاشونو بزنن تا 

ببینم مصلحت چیه 

تک خنده ای کردم و گفتم

_البته اگه حرفیم مونده باشه که نزده باشن

سرن خمصانه نگاهم کرد و بابا گفت

_اختیار دارین بلند شو سرن جان برین صحبت هاتون رو بکنید



سرن بلند شد و پشتش رایان هم دنبالش راه افتاد

این بشر راه رفتنشم مشکوک میزنه 

آرسین لبخند مصنوعی زد و گفت

_عزیزم یه دقیقه بریم بیرون؟

بی خیال گفتم

_نه من اینجا، جام خوبه

با همون لبخند مصنوعیش همونطور که از چشماش آتیش میزد بیرون گفت

_عزیزم کارت دارم بریــــم

بریم آخر رو حسابی با حرص گفت شونه ای باال انداختم و بلند شدم

آرسین با اجازه ای گفت و راه افتادیم

رفتیم تو حیاط آرسین با اخم گفت

_ساحل این کارا چیه؟!مگه قرار نبود کسی چیزی نفهمه

متعجب گفتم

_وا مگه من چیزی گفتم؟

عصبی گفت

_نه نگفتی ولی با اون تیکه هایی که انداختی، میگفتی سنگین تر بود

کالفه سرمو چرخوندم که نگاهم به پنجره ی باز اتاق مشترک سرن و سودا افتاد

مطمئن بودم رایان و سرن اونجان همونطور که سعی در پنهان کردن لبخند شیطنت 

آمیزم داشتم خطاب به آرسین گفتم 

_باشه عزیزم چشم هرچی تو بگی اصال دیگه من حرف نمیزنم

متعجب از این حرفم گفت

_خیلی خب بریم دیگه



_باشه تو برو منم میام میخوام یه زنگ به کتی بزنم دیروز گفت حالش بده

کامال داشتم دروغ میگفتم آرسین سرش رو با تردید تکون داد و رفت داخل

با نیش شل شده رفتم زیر پنجره وایستادم و برنامه ی تغییر صدا رو از توی گوشیم باز 

کردم

میکرفون گوشی رو به دهنم نزدیک کردم و آروم گفتم

_شما دوتا خرچنگ...

صدارو ضبط کردم و از توی برنامه  کلفت ترین صدا رو انتخاب کردم

صدای گوشی رو زیاد کردم و روی دکمه ی پلی کلیک کردم همونجور که میخواستم یه 

صدای کلفت شنیده شد که میگفت

_شما دو تا خرچنگ.... 

صدای سرن رو شنیدم که میگفت

_رایان توهم شنیدی؟

صدای رایان بلند شد

_حتما یکی از خواهراته میخواد اذیتت کنه

دوباره با همون صدای قبلی گفتم

_من خواهرش نیستم من یک روحم که از همه چیز خبر دارم

اینقدر این حرفم مسخره بود که خودم خندم گرفت

صدای سرن اومد

_چرا چرت و پرت میگی صدف میدونم کار توعه و اینم میدونم که اون ساحل بیشعور 

فرستادتت گمشو برو تو خونه

با تغییر صدا خندیدم خیلی باحال شد صدام درست مثله صدای شخصیت های 

شیطانی برنامه کودک ها شد

از نقطه ضعف سرن استفاده کردم و گفتم



_صدف چیه؟ ساحل کیه؟ تو اصال میدونی اینی که میخوای باهاش ازدواج کنی تو 

خونه اش وای فای نداره؟

صدای متعجب سرن بلند شد

_رایان تو وای فای نداری؟

خواستم چیزی بگم که یهو یه صدای وحشتناکی از پشت سرم بلند شد 

ترسیده برگشتم دیدم چیزی نبود یهو از پشت درخت بازم یه صدایی اومد

بیخیال تغییر و صدا و گوشی گفتم

_صدای چیه؟ تو کی هستی؟

صدای عصبی سرن اومد

_ساحل؟! کار تو بود؟ مگه بچه ای؟

تا خواستم چیزی بگم یهو یه صدایی از نزدیک ترین فاصله بهم گفت

_پخ!

با همین یه "پخ" چنان ترسیدم و داد زدم که نزدیک بود شیشه های خونه بریزه بیرون

صدای خنده ی آرسین بلند شد

عصبی گفتم

_مریضی؟ مرض داری تو؟ ندیدی وسط ماموریتم!

آرسین لبخند ژکوندی زد و حرفی نزد سرن عصبی  گفت

_رایان زیاد به اینا توجه نکن این دوتا آدم نیستن

با این حرفش حسابی عصبی شدم و گفتم

_ما که پیش بعضیا خوبیم، واال آرسینم از نامزد خالفکار جنابعالی خیلی بهتره 

همین که گفتم "واال آرسینم" آرسین پرید و دستشو گذاشت روی دهنم و بقیه ی حرف 

هام نا مفهوم شد



آرسین گفت

_شما به کارتون برسین

بعد از این حرفش چنان از بازوم کشید که آخم بلند شد کمی که دور تر رفتیم بازوم رو 

ول کرد

با اخم گفتم

_چته تو دیوونه دردم گرفت

آرسین عصبی گفت

_ساحل چرا اینقدر رو مخی؟ مگه قرار نبود کسی نفهمه رایان خالفکاره؟ صاف رفتی  

زل زدی تو چشم دختره میگی نامزدت خالفکاره فکر میکنیـ....

بقیه ی حرف آرسین با صدای متعجب مادرم قطع شد

_رایان خالفکاره؟ 

بلند زدم زیر خنده و گفتم

_بیا آرسین خان اینقدر گفتی سوتی نده که آخر سر خودت کارو خراب کردی

آرسین عصبی گفت

_ساحل االن موضوع من نیستم

و نامحسوس به مادرم اشاره کرد که حالت سکته ای به خودش گرفته بود

نفس عمیقی کشیدم و به آرسین نگاه کردم

 ***
به اطرافم نگاه کردم. چند شب از شب خواستگاری گذشته بود و مامان اون شب همه 

چیز رو فهمید با اینکه کلی نگران بود ولی وقتی خودش تلفنی با رهام حرف زد کمی 

خیالش راحت شد. االنم تو راه شمال بودیم و سرن و سودا با ماشین رایان میومدن

آرسین نیم نگاهی بهم انداخت و گفت

_ساحل یکم چیپس و پفک و تخمه خریدم تو راه بخوریم برداشتیشون دیگه؟!



متعجب گفتم 

_راجب کدوم چیپس و پفک صحبت میکنی؟

_این یعنی برنداشتی؟

سرمو به نشونه ی نه تکون دادم نفس عمیقی کشید و گفت

_عیب نداره تو راه دوباره میخریم

کمی که گذشت تیز نگاهم کرد و گفت

_ساحل سیخ هارو برداشتی دیگه؟

با کف دست کوبیدم رو پیشونیم

_وای آرسین گذاشته بودم رو اپن تا یادم نره.... هی خدا حافظه نمونده برام

عصبی سرشو تکون داد و گفت

_نکه 80 و خورده ای سالته!

کمی که گذشت دستمو بردم سمت ضبط تا روشنش کنم که یهو داد زد 

_ساحــــــل

با ترس دستمو گذاشتم روی قلبم

_وای آرسین سکته ام دادی چته؟

_چمدونم رو برداشتی دیگه؟

با چشمای گرد گفتم

_چمدون تو رو من چرا باید بردارم؟خب چمدون تورو خود تو باید برداری دیگه

با صدای بلند گفت

_ساحل چمدونم رو برنداشتی؟

سعی میکرد هم به جلو نگاه کنه هم با من حرف بزنه.چشماش بین من و شیشه ی 

جلوی ماشین در حال گردش بود



سعی کردم ازش نترسم و خونسردیم رو حفظ کنم

_آرسین این بهترین فرصت برای توعه که مستقل بودن رو یاد بگیری.یکم سعی کن 

مستقل باشی

عصبی با دستهاش فرمون رو فشرد و ماشین رو کنار جاده نگه داشت

برگشت سمتم.همونطور که سعی می کرد آروم باشه گفت 

_محض اطالعت من بیشتر از 10 ساله تنها زندگی میکنم

_یعنی تنها که نه بهتره بگیم بیشتر از 10 ساله خونه ی جدا داری و در هفته یک بار،در 

ماه چهار بار و در سال...

مکث کردم.دوازده ضرب در چهار چند میشد؟

آرسین کالفه سرشوتکون داد و گفت

_در سال میشه چهل و هشت بار بعدشم موضوع االن این نیست،تو اینارو ولش کن یه 

سوال میپرسم جواب بده

منتظر نگاهش کردم که گفت

_تو مگه زن من نیستی؟

سرمو به نشونه ی مثبت تکون دادم

عصبی سرشو تکون داد و دوباره پرسید

_تو مگه زبون نداری؟

اینبار سرمو به نشونه ی منفی تکون دادم که داد زد

_ساحل تو مگه زبون نداری؟

ازدادش ترسیدم و گفتم

_خیلی خب باشه دارم،زبون دارم 

کالفه گفت

_خوبه پس یه بار دیگه میپرسم با زبونت جواب بده.تو مگه زن من نیستی؟



سرمو به نشونه ی تاسف برای خودم تکون دادم و گفتم

_بعله بنده یه خریتی کردم و به جنابعالــ...

پرید وسط حرفم

_توضیح نخواستم!

عصبی گفتم

_وای آرسین دیوونم کردی الحق که استادی

بی توجه بهم گفت

_مگه زن ها نباید هوای خونه رو داشته باشن؟

_بعله!

_مگه زن ها نباید کار های شوهرشون رو انجام بدن؟

با چشمای گرد گفتم

_آرسین مگه زن ها حمالن؟

_من نگفتم حمالن

_ولی منظورت همون بود

کالفه گفت

_خب ببین مرد ها کار میکنن پول درمیارن زن ها هم باید کارهای دیگه رو بکنن دیگه

بیخیال گفتم

_خب االن هردومون مرخصی گرفتیم

پوزخندی زد و گفت

_مگه شما زن ها کار میکنید که بخواید مرخصی هم داشته باشید

اخمام رفت توهم



_منظورت اینه که زن ها کمتر از شما مرد ها کار میکنن؟ 

آرسین نگاه عاقل اندرسفیهی بهم انداخت و گفت

_خدایی چیکار میکنید؟یه دوتا تخم مرغ میندازی تو ماهیتابه که اونم از بی عقلیتون 

جزغاله میشه و اینجا بازم مرد ها به کمک زن ها میان و از بیرون غذا سفارش میدن 

این از غذا پختنون!خب دیگه چیکار میکنید؟به جز اینکه روی کاناپه لم میدید و 

همونطور که ناخن مبارک رو سوهان میکشید و اون سریال های ترکی مضخرف رو نگاه 

میکنید، دیگه چیکار میکنید؟!

 اینقدر باحال حرف زد که نمیدونستم حرص بخورم یا بخندم

آرسین با قیافه ی حق به جانبی گفت

_بله بایدم بخندی شما که مثله ما صبح تا شب جون نمکنید تا با کلی سگ دو زدن پول 

در بیاری و خرج لوازم آرایش و لباس برای مهمونی شب خانومت بکنی تهش دو قرونم 

تو جیب خودت نمونه

بدتر از خودش گفتم

_عه؟تو مگه چیکار میکنی؟میری دانشگاه به دو نفر بیست میدی دوتا امتحان میگیری 

کلیم پول درمیاری! این ماییم که شب تا صبح،صبح تا شب عین کلفت کار میکنیم

با ابروهای باال رفته گفت

_ِا اینجوریه؟

مثله خودش گفتم

_آره اینجوریه

_خب پس جامونو عوض میکنیم تو پول در میاری من کارای دیگه رو میکنم هرکی 

زودتر وا داد باید یه خواسته ی طرفو براورده کنه 

پوزخندی زدم و گفتم

_دووم نمیاری!ولی قبوله.

انگشت کوچیکمو اوردم باال



متقابال پوزخندی زد و مثله خودم گفت

_ورشکستمون میکنی ولی حله

بعد از این حرفش انگشت کوچیکش رو دور انگشت من حلقه کرد و اینجوری قرارداد ما 

ثبت شد

نگاهمو بهش دوختم وگفتم

_خب پس پیاده شو من بشینم پشت فرمون

موهایی که روی پیشونیش ریخته بود رو با ناز دور انگشتش پیچوند و با صدای نازکی 

گفت

_مگه زن ها نمیتونن رانندگی کنن عشقم؟

این االن داشت ادای زن هارو در میاورد و مارو مسخره میکرد؟دارم براش

صدامو کلفت کردم و با لحن التی گفتم

_زن ها بیجا میکنن با تو گمشو پایین ضعیفه مگ نمیدونی من غیرتیم رو ناموسم 

غیرت دارم

هرکدوممون سعی میکردیم تا وجه جنس مخالف رو بد نشون بدیم من اهل ناز کردن 

نبودم به جز استثنا آرسین هم اهل غیرت نبود به جز استثنا ولی االن هردومون فقط 

دنبال یه بهونه بودیم تا همو مسخره کنیم وچه بهونه بهتراز ماشین روندن. 

آرسین با لجبازی ابروهاشو باال انداخت و گفت

_نه خیر خودم رانندگی میکنم

بعد از این حرفش بدون اینکه اجازه ی اعتراض بده گازشو گرفت و راه افتاد

از این حرکتش عصبی شدم یهو با دستم به در ماشین کوبیدم

پشت سرهم میکوبیدم و میگفتم

_من میخوام رانندگی کنم



درست عین یه بچه ی سه ساله. آرسین که از این حرکتم تمرکزشو از دست داد اولش 

بهم تذکر داد که دیگه ادامه ندم ولی هرچی بیشتر میگفت به شدت ضربه های من 

افزوده میشد

در آخر ماشین رو نگه داشت و عصبی گفت

_چته ساحل؟کرم داری؟مریضی؟عقب مونده ای؟بی عقلی؟

لب و لوچه امو آویزون کردم و سرمو به نشونه ی نه تکون دادم و مظلوم گفتم

_فقط عشق رانندگیم

نفس عمیقی کشید و گفت

_چند بار بگم لبتو اونجوری نکن

باهمون حالت قبلی گفتم 

_من رانندگی کنم؟

_مگه چاره ی دیگه هم دارم؟

با این حرفش نیشم شل شد و با ذوق از ماشن پریدم بیرون

همین که آرسین از ماشین پیاده شد زودی پشت فرمون نشستم و قبل اینکه سوار بشه 

ماشین رو روشن کردم.همین که خواست در ماشینو باز کنه کمی جلو رفتم

کالفه چند قدم بلند برداشت و دوباره خودشو به ماشین رسید اینبار هم قبل از اینکه 

در ماشین رو باز کنه با سرعت از کنارش رد شدم

عصبی داد زد

_ساحـــل چه مرگته؟

با این حرفش جوگیر شدم و با سرعت از اونجا دور شدم فقط میدیدم آرسین داشت 

پشت ماشین میدویید تا به ماشین برسه

خیالم که از بابت جاموندن آرسین راحت شد ضبطو روشن کردم



یه آهنگ مالیم پخش شد چه عجب ما یه بار این ضبطو روشن کردیم و جعفر پخش 

نشد

با صدای زنگ گوشیم دستمو داز کردم و از روی صندلی شاگرد گوشیم رو برداشتم

شماره ی ناشناس بود.جواب دادم

_الو؟

صدای عصبی آرسین از اون ور خط شنیده شد

_ساحل همین االن برگرد وگرنه زنده موندنتو تضمین نمیکنم

با تمسخر گفتم

_آها تو میخوای منو بکشی؟

کالفه گفت

_اوف ساحل من االن دست خالی اینجا چیکار کنم برگرد دیگه

بی تفاوت گفتم

_تقصیر خودت بود عصبیم کردی خب

با صدای خسته ای گفت

_آخه لعنتی آدم زنشو وسط راه ول میکنه میره؟ 

با این حرفش زدم زیر خنده

با خنده گفتم

_شرمنده همسرم روز اولت باید یکم سختی بکشی االنم حواسمو پرت نکن یهو دیدی 

بی شوهر موندی بابای

بعد از این حرفم گوشی رو روش قطع کردم از تصور عصبی شدن آرسین حسابی ذوق 

کردم و با گذاشتن عینک دودی روی چشمام سرعتمو بیشتر کردم.

خسته از ماشین پیاده شدم و کش و قوسی به بدنم دادم



نگاهی به ویالی بابابزرگ انداختم ویالی بزرگی بود

نگاهم به ماشین شیک و مدل باالیی که توی حیاط پارک شده بود افتادم ماشین کی 

میتونست باشه؟نمیشناختمش شونه ای باال انداختم شاید پویان یا رهام ماشینشون رو 

عوض کردن

کیفم رو برداشتم و بدون برداشتن چمدونم رفتم توی ویال و توی یکی از اتاق های 

طبقات باال مستقر شدم.

اتاق بزرگ و مجهزی بود یه تخت دو نفره کمد و میز آرایش وسرویس بهداشتی

کیفمو پرت کردم روی زمین و خودمو انداختم روی تخت

یاد قرار امروزم با آرسین افتادم یهو سیخ سرجام نشستم االن من باید خرج آرسین رو 

میدادم اما من که پول نداشتم 

مامانم میتونست بهم کمک کنه پریدم سمت کیفم و گوشیم رو برداشتم شماره ی مامان 

رو گرفتم بعد ازچند بوق جواب داد 

_سالم ساحل خوبی؟رسیدی؟اتفاقی افتاده؟سرن حالش خوبه؟ 

کالفه گفتم 

_علیک سالم میزاری حرف بزنم؟ 

-جانم ساحل جانم بگو 

بدون مقدمه گفتم 

_مامان من پول میخوام! 

متعجب گفت 

_خب چرا از آرسین نمیخوای؟ 

خالصه ای از بحث و قرار امروزمون گفتم 

گفت 

_ساحل مگه من پول دارم؟ 

_خب نمیشه از بابام بگیری؟ 

کالفه گفت 

_من به بابات چی بگم؟بگم دخترت با دامادت دعوا کرده االنم پول میخواد؟ 

_اوال دعوا نکردیم یه بحث کوچیک کردیم بعدشم اگه بهم پول ندی من جلوی آرسین 

ضایع میشم و اگه ضایع بشم باعث ناراحتیم میشه و اگر ناراحت بشم به اطرافم توجه 

نمیکنم که این اطراف شامل سرن و رایان هم میشه 



صدای عصبیشو شنیدم 

_باج گیر!با بابات حرف میزنم ببینم چی میگه خبر میدم 

_مرسی فعال خداحافظ 

گوشی رو قطع کردم و با خیال راحت سرمو گذاشتم روی بالشت سرم به بالشت 

نرسیده خوابم برد 

با صدای داد و بیداد چشمام و باز کردم.نگاهم به پنجره افتاد هوا تاریک شده بود 

کمی که به صدا دقت کردم دیدم صدای آرسینه که میگفت 

_ساحل میکشمت!!!!!! 

شوکه سرجام وایستادم.مغزم هنگ کرده بود نمیدونستم چیکار کنم اولین چیزی که به 

ذهنم رسید قفل کردن در بود

پریدم ودرو قفل کردم با ترس روی تخت نشستم یکی نبود بهم بگه آخه تو که عین چی 

از آرسین میترسی چرا وسط راه ولش میکنی میری.در اصل میدونستم آرسین کاری 

باهام نداره ولی خب بازم دست خودم نبود و میترسیدم

با صدای کوبیده شدن در از افکارم دور شدم و بیشتر ترسیدم

صدای داد آرسین بلند شد

_ساحل باز کن درو

از اون طرف صدای بقیه میومد که سعی داشتن آرسین رو آروم کنن

با تهدید گفت

_من حساب تو یکی رو میرسم تو که تا ابد تو اتاق نمیمونی

بعد از این حرفش همه سرو صدا ها خوابید

نفس عمیقی کشیدم و خیالم راحت شد. 

رفتم توی حموم و دوش دو دقیقه ای گرفتم و همونجور که دور بدنم حوله پیچیده 

بودم اومدم بیرون با چشمام دنبال چمدونم گشتم تا لباسامو بردارم اما چمدونم نبود

یهو یادم اومد چمدونمو از ماشین نیاوردم

با کف دست کوبیدم روی پیشمونیم و خواستم خودمو فحش کش کنم اما با دیدن 

چمدونم توی کمد متعجب رفتم سمتش



چمدونم چجوری از توی ماشین تا اینجا اومده؟بیخال شونه ای باال انداختم شاید یکی 

از دخترا آورده باشن

چمدونو باز کردم اما با دیدن لباس های آرسین تعجب کردم در اصل این چمدون من 

نبود و چمدون آرسین بود

یهو یه صدای کنار گوشم گفت

_فکر کردی تا آخر عمر دیگه نمیبینمت؟! 

با ترس جیغ آرومی کشیدم دستم از روی حوله افتاد و اینکارم باعث شد تا حوله بیفته 

زمین

آرسین تک خنده ای کرد و گفت

_چمدون تو توی ماشینه در اصل برای منم تو باید میاوردی ولی دلم به حالت سوخت 

چون بعد از تنبیهم امکان داره اصال نتونی از روی تخت بلند بشی

شوکه نگاهش کردم که اشاره ای به چمدونش کرد و گفت

_فعال لباس منو بپوش چون حال ندارم برم چمدونت رو از ماشین بیارم.زیادم اینجوری 

جلوی من نباش چون تضمین نمیکنم

 بعدشم لبخند حرص درآری زد و روی تخت دراز کشید

با ترس آب دهنمو قورت دادم و از توی چمدونش یه تیشرت برداشتم و زود 

پوشیدم.تیشرت آرسین برام خیلی بزرگ بود و تا رونم رو میپوشوند دیگه نیازی به 

پوشیدن شلوار ندیدم

وسط اتاق وایستادم

آرسین نگاهی بهم انداخت و گفت

_چرا اونجا وایستادی؟

بعد از این حرفش دستشو باز کرد و اشاره کرد بیا اینجا

نمیدونم چرا ولی خیلی حرف گوش کن شده بودم

رفتم روی تخت و سرمو گذاشتم روی سینش اونم دستاشو دورم حلقه کرد و گفت



_فعال خسته شدم یکم استراحت کنم بعدش تنبیهت میکنم

متعجب گفتم

_االن میخوای بخوابی؟

_آره خب

_من همین االن بیدار شدم خوابم نمیاد من میرم بیرون

حلقه ی دستشو تنگ تر کرد و گفت 

_کجا؟منو وسط راه ول کردی و خودت تخت گرفتی خوابیدی حاال همینجوری میمونی 

تا منم با آرامش بخوابم

نتونستم تحمل کنم و عصبی گفتم

_مگه من عروسکتم که وقتی خوابیدی باهات بخوابم و هر وقت بیدار شدی باهات 

بیدار بشم؟میگم خوابم نمیاد یعنی نمیاد

با چشمای بسته گفت

_عروسکم نیستی ولی زنم که هستی

عصبی از این حرفش لیوان روی پاتختی رو برداشتم و آب توش رو خالی کردم روش

با این حرکتم سیخ سرجاش نشست.منم روی تخت نشستم کالفه نگاهم کرد و گفت

_به خدا تو دو دقیقه کرم نریزی کسی ایراد نمیگیره

_اینبار تقصیر خودت بود خب

خونسرد  نگاهم کرد و گفت

_اما اینجوری بهترم شد

قبل از اینکه منظورشو بفهمم تیشرتشو درآورد و پرت کرد وسط اتاق و دوباره دراز 

کشید و منم با دستاش زندونی کرد

 عصبی گفتم



_آرسین تو مریضی

با چشمای بسته گفت

_میخوام بخوابم اینقدر حرف نزن 

شروع کردم به تقال کردن حاال که نمیزاری برم منم نمیزارم بخوابی

کالفه گفت

_ساحل بگیر بخواب میزنمتا

با این حرفش زدم زیر خنده که چشماشو باز کرد و گفت

_با کمربند میزنمت

با خنده گفتم

_تو....منو...با کمربند....!!!!!

_فکر نکن تا االن اینکارو نکردم یعنی نمیتونم باالخره َمردم دیگه

تک خنده ای کردم و گفتم

_االن من َمردم مثله اینکه یادت رفته

اینبار آرسین زد زیر خنده

_تو مردی؟

سرشو تکون داد و با خنده ادامه داد

_کو؟

متعجب گفتم

_چی کو؟

همونطور که سعی میکرد جلوی خندشو بگیره گفت 

_مدرکت کو؟ثابت کن مردی!

آب دهنمو پر سرو صدا قورت دادم و گفتم



_ما امروز تو ماشین قرار بستیم

با این حرفم با صدای بلندی زد زیر خنده

کمی بعد که آروم شد همونطور که اثرات خنده روی صورتش بود گفت

_ما امروز قرار بستیم تو مرد باشی من زن؟

انگار از این بحث لذت میبرد عصبی گفتم

_میشه این موش و گربه بازی رو تموم کنیو عین آدم بگی منظورت چیه؟

ما لبخند گفت

_ما امروز قرار بستیم که تو خرج مارو بدی و من بقیه کار هارو بکنم. مگه میتونیم 

جنسیتامون رو عوض کنیم و من مرد باشم و تو زن؟نمیشه یعنی یه سری چیزا رو 

نمیتونیم عوض کنیم

پوکر گفتم

_خیلی خب گمشو میخوام برم پایین

_اما من هنوز نخوابیدم

عصبی از این لجبازیش داد زدم 

_خیلی رو مخی آرسین خیلی

با خنده گفت

_خیلی خب بابا خوابم پرید

روی تخت نشست منم به تقلید ازش نشستم و منتظر نگاهش کردم

تک خنده ای کرد و گفت

_منتظر تنبیهی؟

راست میگفت من منتظر چی بودم؟عصبی از این رفتارم از روی تخت پریدم که دستمو 

گرفت و با ته مونده های خندش گفت



_بشین ببینم

عصبی نشستم و منتظر موندم که متفکر گفت

_من دلم تولد میخواد!فردا برام تولد بگیر

با این حرفش اول تعجب کردم ولی بعدش زدم زیر خنده

میون خنده هام گفتم

_آرسین بچه شدی؟تولد تو سه ماه دیگه است

کمی گردنشو ماساژ داد و با ادا گفت

_گفتی من دخترم و تو پسر؟با خودم گفتم باحال میشه اگه ادای دخترا رو دربیارم

با لحن لوسی ادامه داد

_من تولد میخوام 

با این حرفش عصبی شدم و خواستم حرفی بزنم که یهو یادم اومد اون باید کارای زن 

هارو انجام بده و این یعنی تدارکات تولد رو آرسین باید اماده کنه

آرسین تو عمرش همچین کاری نکرده و صد درصد فردا روز اخر قرار دادمون بود

با این فکر لبخند شیطنت آمیزی زدم و با اعتماد به نفس گفتم

_باشه من هرچی الزمه برات میخرم از اونجایی که تو کارای دیگه رو انجام میدی 

پذیرایی از مهمونا و بقیه کار ها به پای خودت

ابرو هاشو باال انداخت و گفت

_من سورپرایز میخوام!

از این حرفش چنان عصبی شدم که افتادم به جون موهاش آرسین هم همونطور که 

سعی میکرد از موهاش در برابر من محافظت کنه خندید و گفت

_خیلی خب بابا شوخی کردم

کمی آروم شدم که گفت



_صبر کن لیست خریدای فردا رو بهت بدم

بعد از این حرفش رفت سمت چمدونش و بعد از کمی زیر و رو کردن با یه دفتر اومد 

سمتم و دفترو داد دستم

_بیا اینم لیست خرید

دفترو باز کردم صفحه ی اولش تا نصفه پر بود

نگاه کلی به نوشته ها انداختم از اون چیزی که فکرشو میکردم کمتر بود

مشکوک نگاهش کردم و گفتم

_فقط همیناست

تک خنده ای کرد و ابروهاشو باال انداخت و همونجور که دفتر توی دستم بود ورق زد

پشت سرهم ورق میزد و هرچی بیشتر میگذشت چشمای من گردتر میشد

در آخر وسطای دفتر مکث کرد و گفت

_این آخرشه 

ناباور گفتم

_آرسین یه تولده!حتی عروسی هم اینقدر خرج نداره

شونه ای باال انداخت و گفت

_چیکار کنم؟دلم خواست خب

عصبی گفتم

_من اون دلتو....

نفس عمیقی کشیدم تا ادامه ندم

آرسین خندید و گفت

_یه نگاه بنداز شاید خوشت اومد

نگاهی به نوشته ها انداختم چشمامو محکم روی هم فشار دادم و عصبی گفتم



_کاله تولد برای تمامی جمعیت!این چیه؟

_واضحه دیگه کاله تولد

عصبی شروع کردم به خوندن لیست

_لباس سرهمی باب اسفنجی و پاتریک

 20 بسته فشفشه

 8 تا برف شادی

 کارت دعوت

50 تا میز و 200 تا صندلی شیک و سلطنتی

50 تا دستمال کاغذی گلدار و خوشبو و چهار الیه

25 نوع دسر

12 دست لیوان شراب خوری

23 تا از گرونترین گلدون با 38 شاخه گل رز 

کالفه دفترو انداختم روی زمین و داد زدم

_آرسین مسخره میکنی؟چته تو؟

خندید و گفت

_نه عزیزم مسخره چیه فقط دارم یکم ادای دختر هارو درمیارم

دندونامو روی هم فشردم و با صدایی که سعی میکردم بلند نشه گفتم

_گمشو از جلوی چشمام بیرون

سرشو تکون داد و گفت

_همینکارو میکنم فقط تولد فرداست اگه میخوای یکم زودتر تکون بخور

با این حرفش عصبی دستمال کاغذی روی میز رو پرت کردم سمتش که با خنده جا 

خالی داد و رفت توی حموم



کالفه گوشیمو برداشتم و زنگ زدم به مامان بعد از چند بوق جواب داد

_جانم؟

فوری گفتم

_مامان پول چیشد؟از بابا گرفتی؟ 

عصبی گفت

_اوف ساحل اینقدر که از دست تو زجر کشیدم...

پریدم وسط حرفش

_باز چیشده؟

با همون لحن عصبیش گفت

_به بابات گفتم پول بده ساحل الزم داره اونم مثله من گفت پس آرسین چی منم از 

بحثتون براش تعریف کردم اونم گفت خودم کارت به کارت میکنم ولی برای اولین بار 

حق رو به آرسین میدم منم گفتم کجا حق با آرسینه و بحث کردیم آخرش ماهم یه 

قراری مثله شما بستیم

ناباور گفتم

_مامان؟آخه شما چرا؟

عصبی بهم توپید

_چیه خب ماهم دعوا کردیم دیگه مگه فقط شما دل دارید؟

_خیلی خب بابا من برم ببینم چه خاکی بریزم تو سرم تو که حداقل کار داری یه 

حقوقیم گیرت میاد

_واال اینقدر خرجمون زیاده که حقوق من حتی به دو روزم نمیرسه

_وای مامان خودم ناراحت بودم توام که االن خودت منبع افسردگیی من برم پیش 

دخترا ببینم اونا چی میگن توام یه سر برو پیش بابات اینقدرم غر نزن

_خیلی خب بابا برو خداحافظ



با گفتم خداحافظی گوشی رو قطع کردم 

رز زد زیر خنده و گفت 

_خدای من شما معرکه اید 

با همون دفتری که لیست خریدای آرسین توش بود کوبیدم تو سرش که خندش بیشتر 

شد 

شهرزاد گفت 

_حاال میخوای چیکار کنی؟تو اگه پول داشته باشی هم نمیتونی این لیست مضخرفو تو 

یه روز آماده کنی 

کتی گفت 

_چرا نشه؟حداقل سعیمون رو میکنیم شاید شد 

سری تکون دادم و گفتم 

_دخترا برای من شرط آرسین اصال مهم نیست اگه ببازم هرچی بگه انجام میدم ولی 

مهم اینه که نمیخوام ببازم باخت برای من سنگینه 

رز گفت 

_ساحل تو دیوونه ای 

سرمو به نشونه ی مثبت تکون دادم و مظلوم گفتم 

_میدونم 

کتی گفت 

_خیلی خب اینارو ولش کنید االن وقت نداریم هممون پوالمونو میزاریم وسط و سعی 

میکنیم تا فردا همه چیرو آماده کنیم 

رز گفت 

_هرچقدر بیشتر به این دفتره نگاه میکنم بیشتر نا امید میشم 

کتی دفتر از دستش کشید و گفت 

_تو اصال نگاه نکن 

شهرزاد روی تخت لم داد و گفت 

_فکرشم نمیکردم یه روز برای تولد آرسین اینقدر خرج کنم 

هممون خندیدم

کتی گفت

_خب بلند شید دیگه

***



نشستم روی زمین و صورتمو با دستم پوشوندم

رز دستشو گذاشت روی شونه ام و گفت

_ساحل مشه حرف بزنی؟چیشده؟

نگاهی به سه تاشون انداختم و گفتم

_نمیشه.نمیشه لعنتی نمیشه هیچی رونمیتونیم درست کنیم من شرطو میبازم

کتی گفت

_این همه تالش کردیم بزار تا اخرش بریم دیگه تو که اینقدر زود جا نمیزدی

عصبی گفتم

_میگه گلدون هارو فروختم اینا صاحب داره

شهرزاد تک خنده کرد و گفت

_نگو به خاطر این جا زدی که بهت شک میکنم 

_کال نمیشه شهرزاد یه نگاه به لیست بنداز

رز با ابرو های باال رفته به دخترا نگاه کرد و سه تایی وارد مغازه شدن

بعد از چند دقیقه کتی اومد و گفت

_بیا انتخاب کن

متعجب گفتم

_چیکار کردین؟

_هیچی باو راضیش کردیم تا برای یه شب اجاره بده پس برو گرونترینشون رو انتخاب 

کن تا چشم آرسین دربیاد

با خوشحالی گفتم

_جدی؟

با خنده سرشو تکون داد



همه چیز آماده بود فقط منتظر آرسین بودیم نگاهم افتاد به یه پسر که مشغول حرف 

زدن با رهام بود

نگاه خیرمو که دید رهام گفت

_ساحل بیا اینجا

رفتم سمتش که به همون پسره اشاره کرد و گفت

_ارشیا پسر عموم و همکارم اومد تا با رایان بیشتر آشنا بشه

سرمو به نشونه ی خوشبختم تکون دادم چه خفن و جذابه لعنتی

ارشیا نگاهی به من انداخت و گفت

_اینجا همه فکر میکنند که من پسر عمو و رفیق رهامم یعنی پرونده ای وجود نداره در 

اصل کسی نباید راجب شغلم بفهمه

نگران گفتم

_من خیلی نگرانم اگه رایان بفهمه چی؟

با صدای رایان که از پشت سرم میومد خشک شده سرجام وایستادم

_من چی رو نباید بفهمم؟ 

با قیافه ی سکته ای برگشتم سمت رایان و سرن که هر دو منتظر و طلبکار به من نگاه 

میکردن 

صدای آروم رهام رو شنیدم 

_همیشه گند بزن 

نفس عمیقی کشیدم و گفتم 

_امشب تولد آرسینه بعد تصمیم گرفتیم برای شما هم جشن بگیریم برای تبریک گفتن 

نامزدیتون میخواستیم سورپرایزت کنیم  

پویان اخم مصنوعی کرد و گفت 

_تو که باز لو دادی 

رایان خندید و گفت 

_عیب نداره بابا همین که به فکرین خودش خیلیه 

سرن با اخم گفت 



_اوف بدم میاد وقتی سورپرایز رو لو میدن 

برو بابایی گفتم و منتظر آرسین موندم  

همین که در باز شد و آرسین اومد تو انتظار داشتم با جیغ و تبریکشون آرسین رو 

سورپرایز کنن ولی حتی یکیشون هم دست نزدن 

برقا رو روشن کردم که آرسین ناباور به خونه نگاه کرد 

نگاه متعجبشو به من دوخت و گفت 

_ساحل تو معرکه ای 

لبخندی زدم و گفتم 

_ولی دوستات حسابی سنگ تموم گذاشتن 

پویان با خنده گفت 

_امروز که تولدش نیست

با همون لبخندم گفتم

_بهتره بگیم جشن

***

 همه یه جا مشغول بودن مهمونی تموم شد و همه چیز عالی بود صدای آرسین رو از

پشت سرم شنیدم

_امروز همه چیز عالی بود عزیزم

لبخندی زدم و برگشم سمتش

_کار من تموم شد االن باید تو مثله یه خانوم خوب و با ادب همه این بساطو جمع کنی

با چشمای گرد گفت

_او راست میگی

دستامو باز کردم و از خوشحالی چرخی زدم و گفتم

_همه ی اینا باید....

ادامه ی حرفم با صدای شکستن گلدون قطع شد



با صدای شکسته شدن همه اومدن سمت ما ناباور به گلدونی که دستم خورده بود و 

هزار تیکه شده بود نگاه کردم مغازه دار این گلدون رو فروخته بود و چون صاحبش 

هنوز نیومده بود برای یک شب اجاره کردیم.

به قدری این گلدون گرون بود که اگر ماشینم رو هم میفروختم حتی نصفش هم نمیشد 

آرسین سرشو تکون داد و گفت

_عیب نداره فدا سرت

اما نگاه من هنوزم روی گلدون بود.

آرسین با چشمای گرد و تردید گفت

_ساحل....به هیچ وجه.....به هیچ وجه نگو که این رواجاره گرفتی! 

بدون حرفی نگاهم به گلدون شکسته بود.تموم شد شرطو باختم

آرسین سرشو تکون داد و با خیال راحتی گفت

_کار اشتباهی کردی نباید همچین چیز گرونی رو اجاره میکردی به هر حال به من چه!

من برم کار خودمو انجام بدم

هنوزم نگاهم روی گلدون بود

صدای زنگ گوشی رز بلند شد

رز با ترس گفت

_وای ساحل صاحب گلدون ها زنگ زد گفته بود صبح صاحب اصلیشون میاد و گلدون 

هارو میبره پس اگه شبم باشه میاد دنبالشون

شهرزاد گفت

_جواب بده دیگه چیکار میکنی؟

کتی گفت

_مگه دیوونه شدی؟جواب بده چی بگه؟بگه ببخشیدا ولی اون گلدون گرونتون رو 

شکستیم؟!



شهرزادکالفه گفت

_اگه جواب نده میاد دم در خونه یادت که نرفته آدرسو دادیم بهش 

قبل از اینکه رز تصمیم بگیره تماس فروشنده رو جواب بده یا نه تماس قطع شد و 

بالفاصله صدای زنگ در بلند شد

وحشت زده به دخترا نگاه کردم

رایان گفت

_من میتونم نصفشو حساب کنم

به آرسین که ریلکس روی کاناپه لم داده بود خیره شدم مرتیکه ی بی عقل یک درصد 

هم به فکر من نبود

رز هول گفت

_درو باز کنم؟

شهرزاد گفت

_خودمون حلش میکنیم باز کن

چهار تایی راه افتادیم سمت در نفس عمیقی کشیدم و در رو باز کردم

فروشنده با نیش شل شده گفت

_اینقدر مشغول خوش گذرونی بودین که انگار صدای زنگم رو نشنیدین خواستم بگم 

تو راهم ولی جواب ندادین اگه االن مهمونیتون تموم شده گلدونارو میبرم 

بعد از این حرفش سرکی به خونه کشید که رز بالفاصه جلوش وایستاد تا تیکه های 

گلدون رو نبینه ولی انگار دیر شده بود با چشمای گرد رز رو کنار زد و رفت سمت تیکه 

های گلدون و گفت

_این...این که گلدون من نیست درسته؟

هیچکس حرفی نزد که یهو پرید سمتم و داد زد

_دختره ی بی عقل قرار بود سالم بیاریش میدونی این گلدون چقدر می ارزه؟حتی اگه 

خودت رو هم بفروشی نمیتونی پولشو جور کنی



با اینکه حق داشت ولی تا االن کسی جرأت نداشت اینجوری باهام حرف بزنه عصبی 

خواستم حرفی بزنم که یکی رو کنارم حس کردم

صدای آرسین درست از کنار گوشم شنیده شد

_قرار نیست زن من به خاطر این گلدون فکستنی خودش رو بفروشه

بعد از این حرفش دسته چکش رو از جیبش در آورد و با نوشتن مبلغ گلدون چک رو 

گرفت به سمت فروشنده

چشمای فروشنده حسابی گرد شد همه تعجب کرده بودن

فروشنده به خودش اومد و تا خواست چک رو بگیره آرسین دستش رو کشید کنار و 

چک رو انداخت جلوی پای من با خونسردی تمام گفت

_دیگه نبینم اینجوری با زنم حرف بزنی 

تند تند سرش رو تکون داد و خم شد و از جلوی پام چک رو گرفت و خواست بره سمت 

گلدون های دیگه که آرسین گفت

_فعال برو بیرون گلدونات رو خودم میفرستم

سرش رو تکون داد و رفت بیرون.نامحسوس نفس عمیقی کشیدم و زیر چشمی نگاهی 

به دخترا انداختم

کسی حرفی نمیزد و جو خیلی بدی بر فضا حاکم بود برای اینکه خودمو نجات بدم 

آروم گفتم

_من میرم بخوابم شب خوش

راه افتام سمت اتاقمون که صدای آرسین رو شنیدم

_پس قبول داری باختی

برگشتم سمتش و با ابروهای باال رفته گفتم

_اما تو که هنوز هیچ کاری نکردی

ارشیا و رایان و سرن و میالد متعجب نگاهمون کردن چون انگار فقط اونا از شرط 

بندیمون خبر نداشتن



آرسین دستشو برد توی جیبش و قدم زنان اومد سمتم

_تو اونقدر کارت بد بود که قبل از اینکه کار من شروع بشه باختی

مثله خودش پرو گفتم

_تو اگه اینقدر مسخره بازی درنمیاوردی اینطوری نمیشد

تک خنده ای کرد و گفت

_مهم نیست من چی خواستم مهم اینه که نتونستی خواستم رو درست براورده کنی 

چقدر این موجود رو مخ بود نفس عمیقی کشیدم و خواستم حرفی بزنم که با صدای 

زنگ گوشی کتی سکوت کردم

همه متعجب نگاهش کردیم میالد گفت

_کیه این وقت شب؟

کتی شونه ای به عنوان ندونستم باال انداخت و با نگاه کردن به صفحه ی گوشی گفت

_کیوانه

+خب جواب بده دیگه

سرشو تکون داد و نگران گفت

_الو؟؟

....+

نه خواب نبودم اتفاقی افتاده؟_

....+

کتی نفس عمیقی کشید و با خیال راحت گفت

_وای ترسیدم فکر کردم اتفاقی افتاده االن آدرسو میفرستم برات

....+

باشه فعال_

گوشی رو قطع کرد که میالد پرسید



_کیوان بود؟چی میگفت؟

_هیچی بابا با الناز اومدن شمال اونم کلید ویال رواشتباهی برداشتن االن موندن پشت 

در آدرس دادم بیان اینجا

نگاهی به من انداخت و گفت

_اشکالی که نداره؟

خواستم حرفی بزنم که به جای من آرسین گفت 

_نه اشکالی نداره ما میریم تو اتاقمون شب خوش

بعد از این حرفش دستمو کشید و به سمت اتاق راه افتاد

دست به سینه تیکه اشو داد به دیوار و خیره خیره نگاهم کرد

گوشه ی لبم رو با حالت چندش دادم باال و گفتم

_چیه؟حرفتو بزن االن میترکی!

تک خنده ای کرد و گفت

_شرط رو باختی پرویی هم میکنی؟

_همچین میگی شرط رو باختی انگار طلبکاری خب منم در برابرش یکی از خواسته 

هاتو براورده میکنم دیگه

با ابروهای باال رفته نگاهم کرد

پوکر گفتم

_درخواستتو بگو

_فعال بمونه رفتیم تهران میگم

کالفه پوفی کشیدم و روی تخت دراز کشیدم چند دقیقه بعد چراغ خاموش شد و باال و 

پایین رفتن تخت رو حس کردم 

از توی آینه نگاهی به خودم انداختم با اینکه تازه بیدار شده بودم ولی صورتم خیلی 

شاداب بود



نگاهی به آرسین که غرق خواب بود انداختم.همیشه توی کتابا و رمانا میگفتن "به 

همسر عزیزم که غرق خواب بود نگریدم چقدر ناز و با لطافت پلک روی هم نهاده بود و 

خودش را به آغوش خواب سپرده بود"خداییش من که تا به حال ندیدم همسر عزیزم 

ناز و با لطافت پلک روی هم بنهاده و خودشو به آغوش خواب بسپره!ناز و با لطافت با 

آرسین آشنایی نداشت آرسین تو خواب همیشه عین گوریل بود یه پاش یه ور دنیال 

اون یکی پاش اون سر دنیا

همیشه ی خدام وقتی میخوابید دهنش باز بود و آب دهنش آبشار درست میکرد

سری از روی تاسف تکون دادم و خمیازه کشان به سمت آشپزخونه راه افتادم

همه بودن به جز من و آرسین و با دیدن کیوان ابرویی باال انداختم و گفتم

_به به کیوان خان پارسال دوست امسال آشنا

با شنیدن صدام کمی به اطراف نگاه کرد و گفت

_بچه ها صدای آشنایی از این اطراف میاد شمام میشنوین؟

همونطور که میرفتم سمت صندلی خالی کنار شهرزاد یکی زدم تو سرش و گفتم 

_یکم ادب داشته باش

با خنده سرشو ماساژ داد و گفت

_وحشیم که شدی

شونه ای باال انداختم و گفتم

_اینقدر با آبجی تو گشتم که اینجوری شدم

کتی با چشمای گرد گفت

_وا به من چه

همه خندیدن صدای زنگ گوشی بلند شد نگاهی به گوشیم انداختم دیدم صفحه اش 

خاموشه فقط گوشی من همچین صدایی داشت با صدای ارشیا نگاهمو از گوشی گرفتم 

و به اون دوختم

_گوشی منه



آهانی گفتم که با گفتن ببخشیدی بلند شد و از آشپزخونه رفت بیرون

خطاب به کیوان گفتم

_به دور از شوخی حالت بهتره؟

منظورم رو فهمید ولی برای اینکه معذب نشم خودش رو زد به اون راه و گفت

_حال من چشه که االن بهتر بشه؟

کمی به خودم فشار آوردم و با صورت مظلومی گفتم

_راجب ماجرای امیر عذر میخوام 

تک خنده ای کرد و گفت

_تو چرا عذر خواهی میکنی؟یه مشکلی بوده بین من و دوست قدیمیم که االن حل شد

الناز سرش روتکون داد و آروم گفت

_خداروشکر

کیوان گفت

_راستی شنیدم امیر داره ازدواج میکنه درسته؟

به صندلی تکیه دادم گفتم

_آره یه چند ماه پیش رفتن خاستگاری همونجا یه نامزدی خیلی کوچیک هم گرفتن به 

قدری کوچیک که حتی ماهم نبودیم فقط خانواده ی خودشون و خانواده ی عروس 

بودن االنم تصمیم دارن چند ماه دیگه نامزد بمونن

سرش رو تکون داد

_خوشبخت بشن

سرن گفت

_نفهمیدم!کیوان و امیر چه ربطی به هم دارن

_نمیخواد همه چیز رو بدونی زیاد فضولی نکن



با این حرفم سرن اخماش رفت توهم الناز اشاره ای به محتوای روی میز کرد و گفت

_ساحل هیچی نخوردی بخور دیگه

_من هیچ وقت صبحونه نمیخورم یعنی اشتها ندارم صبح ها ولی برعکس من آرسین 

عین چی میخوره برم بیدارش کنم

خندید و سرش رو تکون داد

بلند شدم و رفتم سمت اتاق با صدایی که از اتاق بغلی میومد متعجب به اونجا نگاه 

کردم 

صدای ارشیا واضح میومد که داشت با تلفن حرف میزد

_یعنی چی ماهان؟مطمئنی؟

...._

 من نمیدونم ماهان هر طور شده باید افسون رو پیدا کنیم حتی اگه این افسون همون_

...افسونی باشه که دوسال پیش

...._

نمیدونم چهره اش یادم نیست فقط دو سال پیش تو دادگاه دیدمش_

هیچی از حرفاش نفهمیدم پس بیخیال فضولی شدم و راه افتادم سمت اتاق

درو که باز کردم دیدم آرسین داره دکمه های پیراهشن رو میبنده

با ابروهای باال رفته گفتم

_به به خوشتیپ کردی کجا به سالمتی؟

همونطور که داشت موهاشو درست میکرد گفت

_قراره با زنم خوش بگذرونم

_موافقم باید از تعطیالتمون حسابی استفاده کنیم

سرش رو تکون داد و ژل مو رو از روی میز برداشت حتی وسایلش رو تا اینجا هم 

آورده بود واال اینقدر که آرسین از این چیزا داشت من اونقدر لوازم آرایش نداشتم



در همون حال که ژل رو به موهاش میزد و حالت میداد گفت

_اوهوم شاید تا چند سال دیگه نتونیم بیایم

متعجب گفتم

_چرا اون وقت؟

_نه ماه که بچه تو شکمته نمیتونی راه طوالنی با ماشین بری بعد از اونم باید چند 

وقت مراقب بچه باشیم و تو خونه بمونیم نمیشه دیگه کال

عصبی خندیدم و گفتم

_بچه؟ 

مثله خودم گفت

_بچه!

_آرسین عزیزم من حاال حاال ها بچه نمیخواما گفته باشم

دست از درست کردن موهاش کشید و یقه ی پیراهنش رو درست کرد و همونطور که با 

عطرش دوش میگرفت گفت

_خدایی هنوزم برام سواله تو چه کار خوبی کردی که شوهر جذاب و خفنی مثله من 

گیرت اومده

رفتم سمتش و عطر رو از دستش کشیدم و گذاشتم روی میز

_بحث رو نپیچون!من فعال بچه نمیخوام

تو چشم هام نگاه کرد و گفت

_خواستن تو مهم نیست یه جوری حامله ات میکنم که خودتم شوکه شی

بعد از این حرفش از کنارم رد شد و رفت سمت در و گفت

_زودی آماده شو بریم دور دور

چشمکی زد و رفت بیرون حاال که تو اینقدر تیپ زدی و دختر کش شدی منم جوری 

تیپ میزنم که چشمات دراد 



لبخندی به تیپ پسر کشم زدم و با نیش باز چشمکی حواله ی خودم کردم و گفتم

_شماره بدم نفس؟

لب و لوچه ام رو جمع کردم و گفتم

_نخواستیم کربن دی اکسید

پوکر به آینه نگاه کردم تو باید به خودتم ضد حال بزنی؟

با دیدن قیافه ی پوکرم زدم زیر خنده دیوونه شده بودم سری تکون دادم واز اتاقم 

رفتم بیرون

هنوزم توی آشپزخونه بودن

با ورودم همه ی نگاه ها برگشت سمتم منم لبخند آرسین کشی زدم و آرسینم غش کرد

همه ی اینا تصوارت ذهنم بود همین که وارد آشپزخونه شدم کسی حتی پشمشم تکون 

نخورد پوکر سرفه ای کردم و گفتم

_پرنسستون اومد

سرن با تمسخر خندید

_پرنسس؟وای ساحل پرنسس تویی بقیه اداتو در میارن

با خنده ی بیشتر ادامه داد

_کال پرنسس های قبل تو سوءتفاهم بودن

پشت چشمی براش نازک کردم

کیوان انگشت شصتش رو به نشونه ی الیک آورد باال و گفت

_آخ اگه شهاب اینجا بود 

با این حرفش آرسین تیز سرش رو از توی گوشیش بلند کرد و به کیوان نگاه کرد

با نگاه آرسین،کیوان با کف دست کوبید رو پیشونیش و گفت

_اوف اصال نمیتونم عادت کنم تو شوهر داری ببخشید



ببخشید تو چه فایده ای داره برادر حرفی که نباید،گفته شد

نگاه من و دخترا به آرسین بود بلند شد و گفت

_ما میریم لب دریا

رهام گفت

_خب وایستین باهم بریم دیگه

آرسین سرش رو تکون داد و همگی به سمت ساحل راه افتادیم

کتی نگاهی به آرسین انداخت و گفت

_حرف کیوان به پشمشم نیست انگار

سرم رو به نشونه ی منفی تکون دادم و گفتم

_برعکس آسین داره خودخوری میکنه تا کسی نفهمه چقدر این موضوع براش سوال 

شده

شهرزاد یه مشت شن برداشت و پرت کرد توی آب

_این آرسینم کال عجیب غریبه

رز همونطور که سرش روی دوتا زانوش بود و مشغول نقاشی روی شن بود گفت

_ولی کیوانم نمیتونه دو دقیقه سوتی نده

 کتی سرش رو تکون داد 

_آره دیگه یه مدت این داداش شهرزاد عاشق و دلخسته ی ساحل بود االنم تموم شده 

رفته ولی بازم میگه

شهرزاد گفت

_نه بابا هنوزم عاشق این دخترست خودشو گول میزنه

رز ایشی گفت و به ناخوناش نگاه کرد

_ای بابا ناخنام کثیف شد



سری از روی تاسف تکون دادم که صدای کیوان بلند شد

_چیه عین لشکر شکست خورده نشستین اینجا؟

کتی گفت

_داریم فکر میکنیم سوتی تو رو چجوری جمع کنیم

دستی به پشت گردنش کشید

_خب.... همش یادم میره ساحل شوهر داره

سری تکون دادم و گفتم

_برم با آرسین حرف بزنم ببینم امشب جا برای خواب دارم یا نه

کتی پوکر گفت

_ولی من تا االن فکر میکردم دخترا پسرارو از اتاق هاشون پرت میکنن بیرون

شهرزاد گفت

_آخه چی این دوتا عین آدمه

بلند شدم و بدون حرف راه افتادم سمت آرسین

با لحن مظلومی گفتم 

_قهری؟

بدون نگاه کردن بهم گفت

_مگه بچم قهرباشم؟

تک خنده ای کردم و گفتم

_حس میکنم حرف کیوان ناراحتت کرده

با همون حالت قبل گفت

_حست دروغ میگه

_اما زیاد مطمئن نیستم



از سرتا پا نگاهی بهم انداخت و دوباره به دریا خیره شد

_همونقدر که مطمئنم تو با این لباس نمیری تو دریا مطمئن باش قهر نیستم

خندیدم

_پس قهری

با چشمای گرد نگاهم کرد

همونطور که نگاهم به آرسین بود عقب عقب رفتم سمت دریا

آرسین با تردید گفت

_ساحل...نکن

لبخندم عمیق تر شد و اینبار من گفتم 

_همونقدر که مطئنم تو با این لباس میری تو دریا باور دارم قهری

عصبی خندید

_عمرا من با این تیپ پامو بزارم تو دریا

آب به مچ پاهام رسید ولی بازم عقب رفتن رو قطع نکردم

_میبینیم

آرسین بدون هیچ حرفی فقط نگران نگاهم کرد

آب به زانوهام رسیده بود ولی بازم عقب عقب میرفتم چون انتظار همچین چیزی رو 

داشتم گوشیم رو گذاشته بودم پیش دخترا

آرسین داد زد

_ساحل حداقل جلوتو نگاه کن نیفتی

همین که این حرفو زد یهو زیر پام خالی شد و افتادم تو آب

عمق آب خیلی زیاد بود با اینکه میتونستم شنا کنم ولی زیر آب موندم

صدای داد آرسین بلند شد که اسممو صدا میزد



صداش هر لحظه نزدیک تر میشد چشمام رو بستم که یهو خودمو توی هوا حس کردم

صدای آرسین درست از کنار گوشم بلند شد

_ساحل ساحل حالت خوبه؟ساحل حرف بزن

اما عکس العملی از طرف من دریافت نکرد

همین طور که تو بغلش بودم با عجله راه افتاد سمت ساحل و کمی بعد خودم رو روی 

شن های داغ حس کردم

دستش رو گذاشت روی سینم و به سینم فشار آرود صدای نگرانش رو میشنیدم که 

اسممو صدا میزد

لبخندی زدم و مچ دستشو گرفتم و با چشمای بسته گفتم

_دیدی گفتم قهری؟ 

بعد از این حرفم چشمامو باز کردم و به قیافه ی شوکه اش نگاه کردم با دیدن چشم باز 

من یهو از جاش بلند شد و گفت

_وای گوشیم،پوالم....

به کتی و شهرزاد و رز که داشتن نگاهمون میکردن خیره شدم

رز اشاره کرد

_همین االن فرار کن

به شدت موافق بودم با دو از اونجا دور شدم فقط در آخر نگاه اخمالوی آرسین تو ذهنم 

موند

نفس عمیقی کشیدم و به دخترا نگاه کردم

کتی سری از روی تاسف تکون داد

_خواستی درستش کنی گند زدی

رز لباشو غنچه کرد و گفت

_آرسین زندت نمیزاره



نگاهمو دوختم به دریا و گفتم

_چرا؟

شهرزاد عصبی خندید

_تو دیوونه ای یا مارو دیوونه فرض کردی؟ به مال یارو کلی ضرر زدی اصال همین 

لباساش قیمتش چقدره؟ 

با لب و لوچه ی آویزون گفتم

_نمیدونم فقط میدونم اینارو سال پیش که رفته بود ایتالیا خرید و اینکه همشون 

مارکن

کتی گفت

_لباسو ول کن گوشیش؟گوشیش چنده؟

_اممم نمیدونم االن قیمت پرومکس چنده؟

کتی با کف دست کوبید روی پیشونیش

رز گفت

_تو گوشی رو ولش کن چقدر تو کارت آرسین پول بود؟

با حال زار گفتم

_نمیدونم ولی تازگیا به خاطر یه ارائه تو دانشگاه پول گنده ای اومده بود دستش 

خودش که میگفت خیلی زیاده

شهرزاد پوزخندی زد

_صد درصد گاو صندوق که نداری پولتون تو کارته

اوف داشت گریم میگرفت برای اینکه خودمو آروم کنم گفتم

_ولی آرسین هیچ وقت به خاطر این چیزا دعوام نمیکنه 

شهرزاد پوکر گفت

_از کجا اینقدر مطمئن حرف میزنی؟



نفس عمیقی شیدم و گفتم

_چونکه قبال هم از این اتفاق افتاده

رز متعجب گفت

_چطور؟یعنی قبال هم دار و ندارش رو بردی زیر آب؟

_یه روز که اومدن خونمون با یه شماره ی ناشناس پیام داد منم اون موقع کرمم زده 

بود باال کلی چرت و پرت بارش کردم اونم گفت خودتو مرده بدون منم گفتم چرا چرت 

میگی و اونم ضربه ی آخرو بهم زد و گفت منم آرسین با این حرفش فرار کردم اونم 

افتاد دنبالم آخه حرفام خیلی ناجور بود بعدشم رفتم تو سالن استخر پشت در موندم 

همین که اومد هلش دادم تو آب

رز متعجب گفت

_یعنی کاری باهات نداشت؟

_چرا یه ترم انداختم ولی بازم رامش کردم نمره گرفتم 

رز با چشمای گرد گفت

_چطور؟

با دریا نگاه کردم و گفتم

_خب......

2 سال پیش 

"عصبی تو سالن خونه ی باباجون راه میرفتم و منتظر آرسین بودم در باز شد و با ورود 

آرسین عصبی رفتم سمتش و بدون توجه به چشمای متعجبش گفتم

_آرسین تو چجور آدمی هستی هان؟تو اصال آدمی؟تو یه خون آشامی که خون آدمو 

میخوری

از عصبانیت به نفس نفس افتادم

با اینکه میدونست راجب چی حرف میزنم با خونسردی تمام گفت

_نمیفهمم چی میگی



عصبی داد زدم

_تو بیجا میکنی نمیفهمی 

تک خنده ای کرد و گفت

_اون لباسو خیلی دوست داشتی مگه نه؟ خوب تقصیر خودته

متعجب و با چشمای ریز شده گفتم

_لباس؟کدوم لباس؟

متعجب گفت

_هنوز نرفتی خونتون؟

با حال زار نالیدم

_به غیر از اینکه این ترم انداختیم دیگه چیکار کردی؟

به دور دست ها خیره شد و گفت

_خب میتونم اون لباسی که بابات به عنوان یادگاری از ترکیه آورد رو تیکه تیکه کرده 

باشم

ناباور نگاهش کردم یهو دو هزاریم افتاد و چنان دادی زدم که خودش ریخت و پشماش 

موند 

با عصبانیت گفتم

_آرسین تو چه دشمنی داری با من؟ تو اصال پسر دایی نیستی اصل دشمنی آرسین تو 

دیگه پسر دایی من نیستی دشمنی از امروز ما باهم دشمنیم

آرسین خندید که عصبیم کرد و گفتم

_ملت میرن با استاداشون میریزن روهم تا نمرشون تضمین باشه بعد پسر دایی من 

استادمه منو یه ترم میندازه واقعا که آرسین واقعا که

بعد از این حرفم راه افتادم سمت اتاق بابابزرگ و درو محکم کوبیدم به هم

عصبی خودمو انداختم روی تخت و پتو رو روی خودم کشیدم



کمی که گذشت حوصلم سر رفت اوف مثال اومده بودم اعتصاب

اونایی که اعتصاب میکنن چطوری چند روز تو اتاق درو قفل میکنن و میشینن؟

کمی این ور و اون ور شدم دیدم اینجوری نمیشه گوشیمو در آوردم و گذاشتم روی بی 

صدا و وارد بازی شدم 

چند دقیقه ای گذشت و من حسابی مشغول بازی شدم اگه این دور رو ببرم دهن سپهر 

سرویس میشه

سپهر هر چقدر هم اهل درس و مطالعه باشه بازم دیوونه ی این بازیه

صدای باز شدن در اومد و کمی بعد تخت باال و پایین شد اما چون خیلی بازی هیجانی 

شده بود نمیتونستم کاری بکنم

صدای آرسین اومد

_ساحل حق داری... هرچی بگی حق داری منم وقتی فکر میکنم و خودمو جای تو 

میزارم خیلی حرصم میگیره ولی خب از یه طرف خوشحال میشم چون تو خودتم 

خیلی حرص منو در میاری

فقط یه نفر دیگه بود اینو میزدم تمام

آرسین مکثی کرد و ادامه داد

_یه جوری ردیف میکنم این ترمو قبول شی خودم حلش میکنم

این حرفش همانا و کشتن طرف همانا چنان پریدم باال و داد زد که آرسین از ترس هینی 

کشید 

متعجب نگاهم کرد و تک خنده ای کرد

_فکر نمیکردم اینقدر خوشحال بشـ...

با دیدن گوشی توی دستم متعجب و با تردید گفت

_تو... خوشحالیت به خاطر حرف منه؟

سریع گوشی رو پشتم گرفتم و سرمو تکون دادم

_آره آره چون گفتی این ترمو قبول میشم خوشحال شدم



لبخند پر از آرامشی زد و گفت

_واقعا فکر میکنی این دور رو برنده شدی؟

بعد از این حرفش گوشیش رو در آورد تند گوشیمو گرفتم جلوی چشمام ناباور به 

آرسین نگاه کردم و گفتم

_تو... تو... به من خیانت کردی....تو به من از پشت خنجر زدی... تو....

آرسین لبخندی زد و گفت

_چطور ممکنه فکر کنی برنده شدی؟ هنوز یه نفر مونده بود االن برنده منم تبریک 

نمیگی؟" 

کتی زد زیر خنده و گفت

_واقعا بازی رو باختی؟ آخه مگه خنگی نمیفهمی یه نفر دیگه تو بازی مونده؟

کالفه گفتم

_خب اون لحظه فقط روی کشتن سپهر تمرکز کردم

رز سری از روی تاسف تکون داد

نگاهی به بقیه انداختم دیدم ارشیا و رایان و پویان مشغول صحبتن کمی اون طرف تر 

سرن و رهام داشتن باهام حرف میزدن

کتی نگاهمو دنبال کرد و گفت

_امیدوارم بدون مشکلی این قضیه حل بشه

سری تکون دادم

_دخترا من برم پیش آرسین فعال

رز عینک آفتابیش رو گذاشت روی چشماش و گفت

_دختر دوباره گند نزنی

_نه اینبار مواظبم



بعد از این حرفم راه افتادم سمت آرسین 

روی شن ها نشسته بود و سرش توی گوشی بود انگار نه انگار یکم پیش دار و ندارش 

به باد رفته

کنارش نشستم بدون اینکه نگاهم کنه گفت

_اینبار میخوای چه گندی بزنی؟

دستی به موهام کشیدم و گفتم

_به عنوان یه استاد استفاده از کلمه ی گند یکم بد نیست؟

پوزخندی زد

_مگه استادا دل ندارن

_منظورم این نبود حاال هرچی اینا رو ولش کن اومدم یه چیزی بهت بگم

گوشیش رو گذاشت توی جیبش و زل زد توی چشمام

_گوش میدم

با این حرفش استرس گرفتم خیلی آروم بود و این آرامشش من رو میترسوند

دستمو بردم سمت دهانم و گوشه های انگشتمو گاز گرفتم و پوستشون رو کندم

هر وقت استرس میگرفتم همین کارو میکردم با اینکه انگشتانم حالت بدی میگرفت 

ولی بازم تا حاال نتونستم این عادتمو دور بندازم 

آرسین با دیدن این حالتم ابرو هاشو باال انداخت و گفت

_میشنوم

با کمی مکث گفتم

_خب ببین...چیزه....من عذر میخوام

ریلکس گفت

_چرا دقیقا؟



متعجب نگاهش کردم که ادامه داد

_به خاطر اینکه پیش من راجب دوست پسر قبلیت حرف زدی یا اینکه تمام دار و 

ندارمو به باد دادی؟

عصبی از این حرفش گفتم

_اولن شهاب دوست پسرم نبود فقط ازم خوشش میومد همین دومن کیوان راجبش 

حرف زد نه من

مکثی کردم و مظلوم ادامه دادم

_ولی شهاب پسر خیلی خوبی بود

آرسین عصبی خندید و گفت

_عه؟که اینطور میگم چطوره ما طالق بگیریم تو با شهاب رل بزنی؟هان؟ 

کالفه گفتم

_اوف آرسین منظورم این نبود

با حالت عصبی گفت

_وقتی جلوی شوهرت راجب پسری که دوست داره حرف میزنی انتظار داری چه عکس 

العملی نشون بدم؟

نفسمو با حرص فرستادم بیرون و گفتم

_اوف کال این موضوع رو بیخیال شو االن دیگه حتی سالی یه بار هم شهابو نمیبینم

مکثی کردم و با استرس ادامه دادم

_راجب اتفاق چند دقیقه پیش متاسفم

آرسین لبخندی زد و گفت

_نمی خواد متاسف باشی عزیزم من حلش میکنم یه کاری میکنم هرچی از دست دادیم 

دوباره برگرده

با این حرفش با ذوق نگاهش کردم



_راست میگی چطوری؟

لبخندش کش گرفت

_ماشینت رو میفروشیم 

شوکه نگاهش کردم

_مـ...ماشین من؟

لبخند پر از آرامشی به روم زد

_توی لغت فارسی ماشینت یعنی ماشین تو

لعنتی من بدون ماشین چیکار کنم اصال غیر قابل تحمله

از یه طرف بدون ماشین دووم نمیارم و از یه طرف نمیتونم بگم نفروش چون کلی 

ضرر زدم بهش

لبمو با استرس گاز گرفتم که دستشو دور شونم حلقه کرد

_نگران نباش ماشینت رو که بفروشیم همه چی حل میشه

نفس عمیقی کشیدم و گفتم

_چیزه یعنی هیچ راه دیگه ای نیست؟ 

_تو راه بهتری سراغ داری؟

نا امید سرم رو به نشونه ی منفی تکون دادم

_خودتم میدونی راهی به جز این نیست

_آخه من بدون ماشین چیکار کنم؟

_ماشین من هست خب

با چشمای گرد نگاهش کردم که ادامه داد

_من هرجا برم توام دنبالمی تنهایی زیاد بیرون نمیری ماشین من برای دوتامونم بسه



ناباور نگاهش کردم عوضی داشت اذیتم میکرد اون حتی نمیذاره انگشتم به ماشینش 

بخوره

میگه تنها جایی نمیری من بیست و چهاری تنهایی بیرونم

عصبی نفس عمیقی کشیدم و گفتم

_هرکاری میخوای بکنی بکن! 

لبخند حرص دراری زد و گفت

_تو بهترین زن جهانی عشقم زن اونیه که همیشه پشت مردش باشه حتی به قیمت 

فروخته شدن ماشینش

عصبی شن هارو چنگ زدم و پرت کردم توی دریا و بدون حرف بلند شدم و از اونجا 

دور شدم

نگاهمو چرخوندم که دیدم سرن عصبی داره میره سمت ویال

با چشم دنبال رهام گشتم ولی توی ساحل نبود

رفتم سمت ویال تا با سرن حرف بزنم

همین که وارد ویال شدم سروصدایی از اتاقش اومد

به قدم هام سرعت بخشیدم و زود خودمو به اتاقش رسوندم

در باز بود و همه چیز رو به هم ریخته بود در همون حال که سرن خودشو رو خالی 

میکرد عصبی به شخصی فحش میداد فهمیدن اینکه اون شخص رایانه زیاد سخت نبود

رفتم سمتش دستش رو گرفتم

با چشمای عصبی و غمگینش نگاهم کرد سعی کردم لحنم آروم باشه

_سرن حالت خوبه؟ 

با این حرفش نتونست جلوی خودش رو بگیره و نشست کنار تخت و زد زیر گریه

حسابی تعجب کردم چون تا حاال ندیده بودم گریه کنه

اشکاش صورتش رو پر کرده بودن بغلش کردم و سرش رو گذاشتم روی سینم



_این حالت نشون میده رهام همه چیز رو بهت گفته

همونجور که هق هق میکرد گفت

_من..من فکر میکردم اون آشغال...آدمه

گریش شدت گرفت

_اون...اون حتی زن داره

بی توجه به این که اشک هاش لباسم رو خیس کردن سرش رو نوازش کردم

اجازه دادم حرف بزنه فعال باید آروم میشد تا بهش دلداری بدم

با گریه ادامه داد

_این همه مدت تظاهر کرد دوستم داره ولی...

اشک هاش اجازه ندادن ادامه بده

همونجور که نوازشش میکردم گفتم

_آی خواهر خوشگلم تو هنوز نمیدونی تواین دنیا چه جونور هایی هست اون هایی که 

ما با تنفر بهشون میگیم کثافت،پیش یه سری آدما فرشته به حساب میاد 

با گریه گفت

_آخه من آزارم به کسی نرسیده

سرمو تکون دادم و گفتم

_رسیده خواهر من رسیده خودت خبر نداری

سرش رو از روی سینم جدا کرد و با چشمای گرد و اشکیش نگاهم کرد

_االن داری دلداری میدی بهم؟

یه دلداری ساده هم نمیتونم بدم نفس عمیقی کشیدم و گفتم

_ای بابا نمیتونم به خاطر  اون معتاد مریض هوو آور سر عشقش بهت دروغ بگم که

با این حرفم دوباره زد زیر گریه



وای خراب شد برای اینکه خرابکاریمو درست کنم گفتم

_گریه نکن دیگه آرایشت پاک میشه زشت میشی رایان دیگه سر زنشم نمیگیرتت 

ناباور نگاهم کرد یهو شروع کرد به جیغ زدن

_بیشعور زشت عمته گمشو نبینمت

با چشمای ریز و حالت جنگی گفتم

_بی عقله بی جنبه خب دوست نداره دیگه به من چه

همونجور که بلند میشدم و از اتاق میرفتم بیرون غر زدم

_منو بگو اومدم دلداری بدم هی عرعر میکنه همه ی آرایشش ریخت حاال باید دوباره 

آرایش کنه با این گرونی دلشم به حال بابای بیچارم نمیسوزه....

با صدای دادش تصمیم گرفتم ادامه ندم

از اتاق اومدم بیرون که دیدم رایان داره میاد این سمت با دیدن من ایستاد و گفت

_اون صدای سرن بود؟

سرمو به نشونه ی مثبت تکون دادم

_آره داه عذا میگیره

با چشمای گرد گفت

_چرا چیشده؟ 

عاو فکر کنم بازم گند زدم

اولین چیزی که به ذهنم رسید رو گفتم

_واال این فیلمی که تازگیا نگاه میکرد انگار خیلی بد تموم شده پسره به زنش خیانت 

کرده نمیدونم واال به خاطر اونه

با تردید گفت

_اما سرن که سریال نگاه نمیکنه



زود جبهه گرفتم و گفتم

_ببین داری قضاوت میکنی من کی گفتم سریال؟منظورم فیلم سینماییه

با اینکه مشخص بود قانع نشده آهانی گفت و راه افتاد سمت اتاق سرن

پا تند کردم و از ویال رفتم بیرون همین که چشم چرخوندم دیدم رهام روی تاب توی 

حیاط نشسته و سرش تو گوشیشه

رفتم سمتش و کنارش نشستم بدون اینکه نگاهم کنه گفت

_بهتر میشه نگران نباش

متعجب گفتم

_جانم؟

با همون حالت قبل گفت

_مگه نگران سرن نیستی؟ نمیخواد نگران باشی حالش بهتر میشه

با تردید پرسیدم

_االن ما باید چیکار کنیم؟یعنی در اصل سرن باید چیکار کنه؟ 

گوشیش رو گذاشت توی جیبش و نگاهم کرد

_چرا اینقدر نگرانی؟

لبمو گاز گرفتم و گفتم

_رهام سرن هنوز بچه است بدتر از اون فکر میکنه بزرگ شده و این باعث میشه کارای 

خطرناکی بکنه

پوزخندی زد و گفت

_اگه منظورت از کارای خطرناک خودکشی و ایناست که نگران نباش خواهرت کینه ایه 

اول انتقام میگیره بعدشم میگه پسرا ارزشش رو ندارن و با خوبی و خوشی به 

زندگیش ادامه میده

کالفه گفتم



_ما تا کجا باید پش بریم؟یعنی همه چیز قبل از ازدواج درست میشه مگه نه؟

_چرا که نه همه ی اینا بستگی به سرن داره ولی...

منتظر نگاهش کردم که ادامه داد

_مراسم نامزدی باید برگزار بشه

عصبی گفتم

_اما...اما سرن امکان نداره اجازه بده 

همین که این حرفو زدم سرن عصبی و با قدم های تند از ویال اومد بیرون و با دیدن ما 

به سمت ما حرکت کرد

همن که به ما رسید خشن گفت

_چیکار باید بکنم تا اون عوضی از روی زمین محو بشه؟

رهام تک خنده ای کرد و نگاهی بهم انداخت

_گفتم که

سرن عصبی داد زد

_با توام جواب منو بده

با این حرفش رهام با ابرو های باال رفته از روی تاب بلند شد و جلوی سرن وایستاد

چونه ی سرن رو گرفت توی دستش و خشن گفت

_این که دختر ساده و ظاهر بینی بودی و عاشق یه مرد خالفکار که زن داره شدی به 

من هیچ ربطی نداره پس یاد بگیر با بزرگترت درست صحبت کنی

برای جلوگیری از هر اتفاق ناگواری بلند شدم و با ترس بازوی رهام رو گرفتم من  فقط 

یه بار دیدم که رهام عصبی بشه و میدونم وقتی عصبانی بشه نه منو میشناسه نه کس 

دیگه ای رو

یواش گفتم



_رهام آروم باش 

بدون توجه به من ادامه داد

_من نه دلم به حالت میسوزه نه بیکارم که بیفتم دنبال تو و نامزدت فقط دارم کارمو 

انجام میدم پس توام سعی کن عین آدم کمکمون کنی تا زودتر از شر همدیگه خالص 

بشیم حله؟

بعد از این حرفش چونه ی سرن رو ول کرد و با قدم های بلند راه افتاد سمت ویال

سرن با صورت قرمز شده از خشم داد زد

_فکر کردی کی هستی که اینجوری باهام حرف میزنی؟من نیاز به ترحم تو ندارم حتی 

کمکتم نمیخوام خودم تنهایی از پس مشکالم بر میام نمیخواد به خاطر من کاری بکنی

لحظه ی آخر صدای رهام اومد

_کسی به خاطر تو کاری نمیکنه

بعد از این حرفش وارد ویال شد سرن از حرص جیغی کشید و لگد محکمی به درخت 

کنار تاب زد 

شب شده بود و همه دور هم نشسته بودیم در کل روز خوبی بود و فردا صبح قراربود 

راه بیفتیم به سمت تهران

جو آرومی بود و هرکی مشغول حرف زدن بود یهو کیوان گفت

_بیاین جرئت حقیقت بازی کنیم

اولین نفر که اعالم موافقت کرد سرن بود کم کم همه دور هم نشستیم میالد دنبال 

بطری بود که صدای پیامک گوشیم بلند شد

بازش کردیم دیدم سرنه نوشته بود

_وقت جبرانه ساحل!یادته گفته بودی از آرسین بپرسیم چرا میخواد باهات ازدواج کنه 

در اضاش توهم یه روز کمکم میکنی؟ االن وقتشه

نوشتم



_میتونستی حرف از جبران نزنی و اسمشو بزاری خواهری و فالن ولی خب چون تو از 

ادب دوری مشکلی نیست.چیکار کنم؟

پیامو سند کردم کمی بعد بازم از طرف سرن پیام اومد

_از رایان بپرس به غیر از من کسی رو دوست داشته یا داره؟

لبخندی شیطانی رو لبم نشست نوشتم

_حله فقط نگاه کن 

میالد با بطری اومد و همه دور هم نشستیم کیوان بطری رو چرخوند و افتاد به رهام و 

ارشیا

رهام با ابرو های باال رفته گفت

_کدوم؟

ارشیا با اعتماد که نفسی که جذابترش میکرد گفت

_حقیقت

رهام پوزخندی زد و گفت

_چرا دنبال اون دختره....افسونی؟

ارشیا متعجب گفت

_تو...از کجا میدونی؟

_میدونم دیگه جواب بده

ارشیا مکث طوالنی کرد و گفت

_چونکه...چونکه عاشقش شدم

با این حرفش رهام زد زیر خنده ما که چیزی نمیفهمیدیم متعجب نگاهش کردیم

رهام با خنده و تمسخر گفت



_تو عاشق عشق داداشت شدی؟ 

همه با چشم های گرد نگاهش کردیم که ارشیا با اخم گفت

_تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن

رهام با حالت خنثی گفت

_چرا مربوط نباشه؟مربوطه ماهان پسر عموی منه اما تو چی؟ تو فقط یه غریبه ای

ارشیا پوزخندی زد و گفت

_باالخره روی خودت رو نشون دادی؟ اما تو نترس خود ماهان خبر داره راز پشت این 

ماجرا رو فقط من و ماهان میدونیم

رهام خواست حرفی بزنه که کیوان برای اینکه از هر دعوای احتمالی جلوگیری کنه گفت

_بچه ها بیاین یه کاری کنیم مجازات این بازی اینه که گوشیت رو بدی به طرف مقابلت 

اونم میتونه هرکاری با گوشی بکنه  مثله گوشی خودش. تایمشم حداقل 2 ساعت باشه 

چطوره؟ 

همه موافقتشون رو اعالم کردن و بازی دوباره شروع شد

صدای پیام گوشیم اومد بازش کردم دیدم سرنه نوشته

_اونی که گفتمو بیخیال گوشیشو بگیر برام

نفسی از روی کالفگی کشیدم که رهام اشاره ای به رایان کرد منظور اونم گوشیش بود

بی توجه بهشون به بطری خیره شدم که چرخید و چرخید و در آخر جلوی من و رایان 

ایستاد

با خنده پرسیدم

_جرئت یا حقیقت؟

با اعتماد به نفس گفت

_جرئت

خندیدم و گفتم



_به همه ی مخاطب هات پیام بده من خر رو تا االن چطوری تحمل کردید؟

با این حرفم همه زدن زیر خنده

پوکر نگاهم کرد که گفتم

_زود باش تصمیم بگیر یا گوشیتو بده یا پیام بده 

سرن چشم هاشو توی کاسه چرخوند و گفت

_رایان جون عزیزم تو گوشیتو بده وگرنه این ول کن نیست

المصب عجب نقش بازی میکنه

رایان کالفه گفت

_آخه این چه بازی مسخره ایه

میالد تک خنده ای کرد و گفت

_گیر افتادی داداش

سرن با تردید گفت

_رایان چرا گوشیتو نمیدی؟نکنه چیزی تو گوشیت هست که نباید ببینم؟

رایان سری تکون داد و گوشیش رو از توی جیبش دراورد

_نه بابا چی میتونه باشه بگیر

بدون اینکه گوشی رو از دستش بگیرم گفتم

_رمزش!

پوزخندی زد و گفت

_تاریخ تولد سرن 

با این حرفش رهام پوزخندی زد

بقیه مشغول بازی بودن و من سرم توی گوشی رایان بود لعنتی به جز سرن و خودش 

هیچ چیز دیگه ای نبود این تو



نیم ساعتی گذشت و من مشغول زیر و رو کردن گوشی رایان بودم و خودش به 

پشماشم نبود

اینکه اینقدر آروم بود یکم عجیب بود

آرسین آروم کنار گوشم گفت

_چیزی پیدا کردی؟

مثله خودش آروم گفتم

_نه بابا این یارو زرنگ تر از اون چیزیه که فکرشو میکردیم هیچ مدرکی نذاشته این تو

با همون تن صدا گفت

_ولی ما از اون زرنگ تریم

متعجب گفتم

_میخوای چیکار کنی؟

آروم گفت

_گوشیش رو هک میکنیم 

_چطوری آخه؟

_االن یه کد میفرستم برات اونو بزن تو گوشیش همه چیز حل میشه

_مطمئنی؟

_آره بابا

کدی که آرسین فرستاده بود رو زدم در کسری از ثانیه همه ی اطالعاتش توی گوشی من 

بود

با دیدن این صحنه لبخندی روی لبم نشست

کیوان با دیدن لبخندم گفت

_چی نگاه میکنی اونجا که همچین نیشت شل شده؟



با لبخند و اعتماد به نفسی گفتم

_هیچی واال این گوشی همش پره عکس و چت های این دوتاست

همزمان با این حرفم اشاره ای به رایان و سرن کردم که کیوان خندید

گوشی رو گرفتم سمت رایان

_بیا اینم گوشیت

رایان دستشو دراز کرد و همین که خواست گوشی رو از دستم بگیره گوشی توی دستم 

لرزید و شروع کرد به زنگ خوردن 

قبل از اینکه رایان گوشی رو بگیره زود کشیدم کنار و به اسم طرف نگاه کردم

شماره ی ناشناس بود. نمیدونستم چرا حس میکنم این کسی که داره زنگ میزنه خانوم 

پنهونیشه

نگاهی به صورت رنگ پریده ی رایان انداختم پوزخندی زدم و تماس رو قطع کردم فعال 

همین کافی بود براش

گوشی رو گرفتم سمتش که نفس عمیق نامحسوسی کشید

آخرای شب بود و همه توی اتاق هاشون بودن صدای زنگ پیام گوشی باعث شد از روی 

تخت بلند شم و نگاهی به گوشی بندازم

آرسین بود نوشته

_زود بیا اتاق رهام تا شاهکارمونو ببینن

لبخندی زدم و گوشی به دست راه افتادم سمت اتاق رهام درو که باز کردم دیدم ارشیا 

و رهام و آرسین و سرن همه منتظر من بودن 

با ورودم سرن زودتر از همه اومد سمتم و گفت

_چیکار کردی؟

لبخند پر غروری زدم و کنار آرسین وایستادم آرسین هم لبخند پر افتخاری به روم زد

نگاهی به جمع انداختم و گفتم



_من و همسر عزیز تر از جانم...

مکثی کردم و گفتم

_نه عزیز تر از جانم نه....من و همسر عزیزم...آره من و همسر عزیزم تونستیم گوشی 

مجرم رو هک کنیم

سرن زودی گفت

_توی گوشی چی بود؟اونی که زنگ زد کی بود؟هان؟

_گوشی خالیه خالی بود و اونی که زنگ زد...

برای اینکه یکم هیجان بدم مکثی کردم و پس از مکث طوالنی گفتم

_ ناشناس بود

سرن خواست عکس العملی نشون بده که گفتم

_ولی مطمئنم اون شماره ی ناشناس برای همسر مجرم بود 

رهام گفت

_ازکجا اینقدر مطمئنی؟

لبخندی زدم و گفتم

_حسم...میگه

رهام سری از روی تاسف تکون داد که آرسین گفت

_حس همسر منو دست کم نگیریدا خیلی قویه تازه یه روز قبل از اینکه ازدواج کنیم 

اومد دانشگاه و بعد از کالس خر منو چسبید که توی عوضی و آشغال و فالن...منه از 

همه جا بیخبرم گفتم چته چی میگی دختر برگشته میگه دیشب خواب دیدم مجبورم 

کردی باهات ازدواج کنم گفتم مرد حسابی داری میگی خواب االن چرا داری بهم فحش 

میدی میگه آخه حس میکنم قراره این اتفاق بیفته.....و افتاد البته یه فرقی داشت که 

من مجبورش نکردم خودش عاشق جذابیتم شد

برگشتم سمتش و متعجب گفتم



_من عاشق جذابیت تو شدم؟مرد حسابی تو عاشق زیبایی و وجنات من شدی

با چشمای گرد گفت

_من؟من عاشق تو شدم؟

حق به جانب گفتم

_آره کی بود توی کالس جلوی همه ازم خاستگاری کرد

آرسینم مثله خودم گفت

_کی بود همین که خاستگاری کردم زودی پرید و گفت بله

خواستم از خودم دفاع کنم که رهام کالفه گفت

_ای بابا بسه دیگه 

آرسین چشم غره ای بهم رفت که زبونمو براش دراوردم

ارشیا وارد بحث شد و گفت

_آرسین میگفت یه کارایی کردین؟

با این حرفش سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم و گفتم

_آره گوشی رایان رو هک کردیم

رهام با چشم های گرد گفت

_چی؟گوشی رایان رو هک کردین؟من هک کردن رو بلد نیستم چیکار کردین شما؟

با اعتماد به نفس گفتم

_یه کد داد آرسین،بعد منم اون کد رو با شماره ی خودم زدم توی گوشی رایان

با این حرفم ارشیا سری به نشونه ی تاسف تکون داد

رهام با اخم گفت

_مطمئنی تو اونو هک کردی؟چون اینجور که میگی مشخصه اون تورو هک کرده

آرسین متعجب گفت



_یعنی چی؟ 

ارشیا کالفه گفت

_یعنی تو باید شماره ی اون رو توی گوشی خودت میزدی نه برعکس االن همه ی 

اطالعات تو توی گوشی اونه

ناباور گفتم

_اما...اما من خودم دیدم

 مکثی کردم و زودی گوشیمو دراوردم دیدم خبری از اطالعات رایان نیست و همه چیز 

مثله قبله

با حال زاری گفتم

_االن چیکار کنم؟

رهام کالفه گفت

_امشب گوشیت باید پیش من بمونه

متعجب گفتم

_چرا؟

_چون باید با گوشی تو رایان رو هک کنم و اینکه نمیخواد نگران باشی چون اون کد و 

اینا هیچ تاثیری ندارن 

_وای خیالم راحت شد.حاال چرا از گوشی من باید هک کنی؟

_چون به تو شک نمیکنه اوکی؟

_آخه چیزای شخصیم...

پرید وسط حرفم و گفت

_کاری به چیزای شخصیت ندارم حله؟

سری به نشونه ی مثبت تکون دادم که دوباره پرسید

_رمزش؟



بی حوصله گفتم

_کره خر

با چشمای گرد گفت

_چه طرز حرف زدنه؟کره خر خودتی بی ادب

کالفه گفتم

_ای بابا میگم رمزش کره خره بزن کره خر میاره 

رهام سری از روی تاسف تکون داد و گفت

_آرسین خدا قوت مرد

***

روی تخت پهلو به پهلو شدم کالفه نشستم چقدر بدون گوشی زندگی سخته

فقط امیدوارم وارد فایل ها نشه چون هیچ چیزم مثله آدم نیست

یهو در باز شد و کتی و رز و شهرزاد اومدن داخل

کتی عصبی گفت

_ساحل تو خجالت نمیکشی؟

متعجب گفتم

_چیشده؟

رز با چشمای گرد گفت

_دختره ی سه نقطه میگه چیشده

خندم گرفت

_خب چیشده؟

شهرزاد پوکر گفت



_نخند دو ساعته داریم پیام میدیم چرا نمیبینی 

_آها گوشیم دست رهامه

کتی ناباور گفت

_ساحل اذیت نکن

_باور کن!میخواستن با گوشی من رایان رو هک کنن

رز با حال زاری گفت

_بدبخت شدیم رفت

متعجب از این رفتارشون گفت

_چتونه؟چرا بدبخت شدین؟چیشده مگه؟

رز با همون حالت قبلش گفت

_ما توی گروه خودمونیمون...از اون حرفا زدیم

با چشمای گرد گفتم

_چی؟چی گفتین؟

شهرزاد گفت

_از اون حرفا دیگه فقط دعا کن اینترنتت رو روشن نکنن

کتی جیغی کشید و گفت

_وای پیام هامون سین خورد

بیخیال گفتم

_ای بابا ببینن چی میشه؟اصال چی نوشتین؟

کتی گوشیش رو داد دستم با چشم های گرد پیام هارو خوندم 

شهرزاد نوشته بود

_هوی ساحل بپر بیا کالس آرسین خر کنی داریم



رز_دخترا کالس آرسین خر کنی رو بیخیال حتما باید یه دوره کالس ارشیا خر کنی 

بزاریم بابا عجب دافیه طرف

شهرزاد_موافقم باهات

رز_ولی آرسینم عجب دافی بود ساحل تورش کرد کتی هم خودشو بست به ریش میالد 

االن من موندم وتو فقط حواستو جمع کن ارشیا برای خودمه

کتی_خجالت بکش مرد مومن مگه خودت پدر و برادر نداری؟! عیبه به خدا

شهرزاد_نه دیگه این کار خجالت سرش نمیشه باید یکی رو تور کنیم وگرنه تا آخر 

عمرمون همینجوری میمونیم

رز_آره واال شهرزاد راست میگه اگه یکی رو تور نکنیم وقتی پیر شدیم کسی نیست 

دندون مصنوعی هامون اشتباهی با دندون مصنوعی اون قاطی بشه

کتی_اییی خیلی چندشی ولی این روزا گرگ زیاد شده من خودم نمیزارم میالد تیشرت 

بپوشه بابا غیرت دارم نمیخوام کسی بازوهاشو ببینه

شهرزاد_آره خب تیشرت نمیپوشه و بازوش دیده نمیشه ولی لباس یقه دار میپوشه تا 

آخر دکمه هاشو باز میزاره 

رز_اما ارشیا ی من اهل اینکارا نیست مرد نمونه است کال

کتی_اوهوع ارشیا ی من

شهرزاد_ساحل کدوم گوری هستی بیا دیگه داره وقت کالس شوهر خر کنیمون میگذره

کتی_شما دوتا که شوهر ندارین چرا توی کالس هستین پس؟

رز_ما به شما تکنیک های شوهر خر کنی یاد میدیم شما به ما تکنیک های ارشیا تور کنی

شهرزاد_آقا من یکی بهتر از ارشیا پیدا کنم ول کن این بنده خدا میشی؟

رز_ببینم حاال

کتی_ولی این رفیق های آرسینم دافین برا خودشون

گوشی رو پرت کردم بغل کتی تا بقیه ی این آبروریزی رو نگاه نکنم



کالفه خطاب بهشون گفتم

_آخه شما نمیتونید دو دقیقه جلوی زبونتون رو بگیرین؟این چرت و پرت ها چی بود 

نوشتین؟ 

رز بیخیال گفت

_واال من که به پشمامم نیست فوقش میخونن میفهمن ارشیا چه دافیه

از این قفلی که روی ارشیا زده بود خندم گرفت

_بازم میگه ارشیا

با پرویی تمام گفت

_به نکته ی ظریفی اشاره کردی باید بقیه بگن ارشیا من میگم نفسم چطوره؟

شهرزاد پوکر گفت

_بنده ی خدا آروم باش نگاه کن از بی شوهری به کجا رسیده طفلکم

کتی با خنده گفت

_واال توام همسن این بنده ی خدایی ولی هنوزم شوهر نداری

شهرزاد با اعتماد به نفس گفت

_نشون بدم؟

کتی متعجب گفت

_چیرو؟

شهرزاد تک خنده ای کرد و جواب داد

_صف بی پایان خاستگار هامو 

کتی خواست حرفی بزنه که در باز شد و آرسین گوشی به دست وارد اتاق شد

با دیدن دخترا ابرویی باال انداخت و گفت

_من فکر کردم کالستون تموم شده



رز پرو و بیخیال گفت

_نه بابا تازه داشتیم خاستگار های شهرزاد رو میشماردیم

آرسین تک خنده ای کرد و گفت

_حاال نمیشه بقیه اشو فردا بشمارید؟

شهرزاد نگاهی به ارسین انداخت و گفت

_االن داری بیرونمون میکنی؟

آرسین تکیه اشو به دیوار کنار در داد و گفت

_واالشما االن دارین کالس آرسین خر کنی میزارین ولی بهتون بگم که آرسین همیشه 

گوش به فرمان خانومشه حاال میتونیم اسمشو خریت نذاریم و بگیم دوست داشتن

با این حرفش رز خندید و گفت

_عاو یه

آرسین ادامه داد

_حاال از اونجایی که آرسین خانومشو دوست داره و گوش به فرمانشه دیگه میتونید 

کالس رو همینجا تموم کنید 

کتی نگاهی به رز و شهرزاد انداخت و گفت

_ای بابا بلند شید دیگه داره با زبون خوش میگه گم شین میخوام با زنم تنها باشم

با این حرفش آرسین لبخندی زد

دخترا با گفتن فردا میبینمت از اتاق رفتن بیرون

آرسین تیکه اشو از دیوار گرفت وگفت

_عکس های خیلی باحالی توی گوشیته

بعد از این حرفش با گذاشتن گوشی روی میز آرایش، روی تخت دراز کشید

با چشم های گرد گفتم



_آرسین تو عکس هامو نگاه کردی؟

آرسین اوهومی گفت  پتو رو روی خودش کشید هنوز تو شوک عکس ها بودم که با 

صدای خواب آلودی گفت

_راستی به رزا بگو بیخایل ارشیا بشه طرف خودش یکی دیگه رو دوست داره

متعجب گفتم

_یکی دیگه؟ 

یهو یاد اون روز افتادم که جرئت حقیقت بازی کردیم. آرسین راست میگفت اون روز 

ارشیا و رهام راجب دختری به اسم افسون حرف میزدن

بیخیال روی تخت دراز کشیدم و پس از دقایقی به خواب فرو رفتم

***

ناباور گفتم

_آرسین تو واقعا جدی هستی؟

آرسین با لحن نرمی گفت

_عزیز من چه عیبی داره که یه کارگر بیارم خونه؟هم کار های تو آسون میشه هم وقتی 

من نیستم یکی رو داری باهاش حرف بزنی

عصبی گفتم

_آرسین من نمیخوام یه غریبه توی خونم باشه فهمیدی؟ خیلی خب درسته تو شرط رو 

بردی و قرار شد یکی از خواسته هات رو براورده کنم ولی دیگه این نه

آرسین که از بحثمون کالفه شده بود گفت

_ساحل چه بخوای چه نخوای من یه نفر رو میارم تا کار های خونه رو انجام بده

ناباور نگاهش کردم و گفتم 

_یعنی نظر من اصال برات مهم نیست؟ آرسین منم توی این خونه زندگی میکنم

سعی کرد لحنش مهربون باشه



_ساحل من به خاطر تو میگم باور کن اگه اون بیاد و اینجا کار کنه برای تو خیلی خوب 

میشه ببین اصال بزار اون بیاد ببین ازش خوشت میاد یانه هر موقع که تو بگی ازش 

خوشت نمیاد درجا عذرشو میخام باشه؟

با تردید گفتم

_هر وقت بگم؟

لبخندی زد و مهربون گفت

_هر وقت بگی

چند ساعتی از بحثمون گذشته بود و منتظر خانومه بودیم تا بیاد و باهاش حرف بزنیم

روی کاناپه نشسته بودم و سرم توی گوشی بود که صدای زنگ در بلند شد آرسین رفت 

سمت در و دقایقی بعد صدای حال و احوالپرسی اومد گوشی رو گذاشتم روی میز و 

منتظر موندم

آرسین و پشت سرش دختر جوون و بسیار زیبایی وارد سالن شد 

از جام بلند شدم دختره با دیدن من لبخندی زد و گفت

_سالم

مثله خودش گفتم

_سالم عزیزم

آرسین اومد پیشم نشست و به دختره هم تعارف کرد بشینه اون هم روی کاناپه ی 

مقابل ما نشست

آرسین با تردید گفت

_اسمتون طرالن رهایشه درسته؟

با همون لبخندی که روی لبش بود گفت

_بله همینطوره

آرسین دستش رو دور کمرم حلقه کرد و گفت



_معرفی میکنم ساحل همسر بنده

دستش رو به سمتم گرفت

_خوشبختم

متقابال دستش رو گرفتم و گفتم

-همچنین 

آرسین گفت

_خب خانوم رهایش راجب حقوق و اینا که قبال تلفنی صحبت کردیم درسته؟

سری تکون داد و گفت

_بله

آرسین نگاهی به من انداخت و گفت

_راجب بقیه چیز ها باید با خانومم صحبت کنید اگه به توافق رسیدین فردا یه ماشین 

میفرستم وسایل هاتون رو بیاره

متعجب برگشتم سمتش و گفتم

_ماشین؟مگه چقدر وسایل داره؟اصال چه وسایلی؟

طرالن هم انگار مثله من نمیدونست ماجرا چیه

آرسین لبخندی زد و گفت

_خب ببین عزیزم خونه ی خانوم رهایش خیلی از اینجا دوره و رفت و آمد براشون 

سخت میشه برای همین بهتره که همینجا بمونن

نگاهی به طرالن انداخت و گفت

_موافقید؟

طرالن که هنوز هم توی شوک بود گفت

_ برای من فرقی نمیکنه



عصبی خطاب به آرسین گفتم

_شما یه لحظه بیا 

آرسین ببخشیدی گفت و بلند شد رفتیم توی اتاق و درو بستم

آرسین نگاهی بهم انداخت و گفت

_جانم؟

عصبی گفتم

_آرسین تو دیوونه ای؟ تو یه کم عقل نداری؟ما چرا باید یه دختر غریبه رو راه بدیم 

خونمون؟هان؟

آرسین با آرامش گفت

_عزیزم دختره غریبه نیست من کلی تحقیق کردم بعدشم بنده خدا خونش خیلی دوره 

رفت و آمد خیلی سخته براش

عصبی تن صدام باال رفت

_به ماچه؟اونم مشکل ماست؟اصال مگه اتاق خالی داریم؟

_یعنی چی به ما چه ساحل چقدر بی رحم شدی! بعدشم همین اتاق بغلی خالیه دیگه

پوزخندی زدم و گفتم

_هه فکر همه جاشم کردی

 _نمیدونم چه مشکلی با این دختره داری بنده خدا سرش تو کار خودشه 

عصبی گفتم

_آرسین با این کارات فکر میکنم بهم شک داری یکی رو میزاری به پام باشه

آرسین متعجب گفت

_ساحل این چه حرفیه چرا باید بهت شک داشته باشم؟

با لحن عصبی گفتم



_پس چرا اصرار داری این دختره بیاد اینجا؟

_چرا نمیفهمی؟من به خاطر خودت میگم

عصبی نگاهش کردم و درو باز کردم

_برو دختره رو منتظر نزار حرفاتو بزن قرار داد ببند بیارش خونه به من ربطی نداره 

هرکاری میخوای بکنی بکن فقط از اتاق برو بیرون چون اگه یکم دیگه اینجا بمونی 

تضمین نمیکنم همینجوری آروم باشم ممکنه حرفایی بزنم که هم تورو ناراحت کنه هم 

منو پس برو

نگاهی به صورت خشمگینم انداخت و گفت

_خیلی خوب میرم فقط بعدا به خاطر این کارم ازم تشکر میکنی

کالفه به در اشاره کردم وگفتم 

_اون روز رو توی خوابتم نمیبینی

سری تکون داد و رفت بیرون درو بستم و روی تخت دراز کشیدم و بی اهمیت به حرف 

های اونا سعی کردم استراحت کنم

***

 امروز اولین روز کاری طرالن بود و علی رغم مخالفت من،با اصرار های آرسین وسایلش

رو آورد اتاق بغلی و اونجا مستقر شد

پشت میز غذا خوری نشستم و منتظر موندم تا طرالن غذا رو بکشه

پس از چند دقیقه آرسین هم اومد با دیدن سرویس دو نفره متعجب گفت

_چرا اینا دوتاست؟

کالفه گفتم

_چونکه اینجا دو نفر نشسته برای همین دوتاست

آرسین برگشت سمت طرالن و گفت

_تو نمیخوری؟



از این رفتارش حسابی عصبی شدم چه زود (تو) شده بود. 

طرالن متعجب از این حرف آرسین گفت

_شما بخورین من بعدا میخورم

آرسین سری به نشونه ی منفی تکون داد و گفت

_نه اینجوری نمیشه خوشم نمیاد از این مسخره بازیا توام با مامیخوری یه سرویس 

دیگه بیار

کالفه گفتم

_آرسین خان شما توی خونتون باالی میزتون بیست سی تا آدم وایمیسته االن به خاطر 

ایشون معذبی و خوشت نمیاد؟

نگاهشو به چشمام دوخت و گفت

_اونجا با اینجا فرق داره اینجا خونه ی منه پس قوانین من توی این خونه پایداره

از این حرفش حسابی عصبی شدم و گفتم

_آها خونه ی تو قوانین تو منم اینجا هویجم 

طرالن پادرمیونی کرد و گفت

_آقای رادمهر شما میل بکنید منم بعد شما میخورم

آرسین بی توجه به من و طرالن گفت

_یه سرویس دیگه بیار

طرالن ناچار یه سرویس یگه آورد و بعد از گذاشتن برنج و قرمه سبزی روی میز نشست 

روی صندلی  

بی توجه به آرسین برای خودم کشیدم و مشغول خوردن شدم طرالن هم مشغول شد

هرچی بیشتر میگذشت بیشتر حس میکردم نمکش زیاد شده دیگه واقعا مطمئن شدم 

که نمکش حسابی زیاده



آرسین روی نمک بدجور حساس بود یعنی امکان نداشت یه غذایی شور باشه و آرسین 

نفهمه چون حسابی روی ضرر های نمک سخت گیر بود ولی االن دولپی داشت میخورد

نگاهمو به طرالن دوختم و گفتم

_نمکش زیاد شده

طرالن خواست حرفی بزنه که آرسین زودتر از اون گفت 

_نه خیلیم خوبه

اعصابم از این مسخره بازی آرسین بهم خورد

بی توجه به آرسین دوباره خطاب به طرالن گفتم

_نمکش زیاد شده

و دوباره آرسین به جای طرالن جواب داد

_ساحل!خوشمزه شده

کالفه پلک هامو روی هم فشار دادم و گفتم

_من فقط گفتم نمکش زیاد شده نگفتم بدمزه شده

طرالن شرمنده گفت

_راستش حق با ساحل خانومه واقعا عذر میخوام یه لحظه از دستم در رفت

نگاه عصبیمو به آرسین دوختم و بدون حرفی از پشت میز بلند شدم و رفتم توی اتاق

همین که وارد اتاق شدم دیدم گوشیم داره زنگ میخوره برش داشتم دیدم شهرزاده

تماسو وصل کردم

_الو؟ 

صدای شهرزاد رو شنیدم

_کجایی دختر؟

خودمو روی تخت پرت کردم و گفتم



_خونه کجا باید باشم

_خیلی خوب پس بمون همونجا چون شب قراره بریزم خونتون

بی حوصله گفتم

_تو و رز و کتی؟

_نه دیگه به استادای گل هم میگیم بیان اکیپمون کامل شه

_استاد؟پویان و رهام رو میگی؟

_آره دیگه

پوفی کشیدم و گفتم

_دختر مگه بیکارن اونا؟

_واال هر بار دعوتشون کردیم با کله اومدن االنم میان نگران نباش

_اوکی پس خودت هماهنگ کن کاری نداری؟

با تردید گفت

_نه ولی حس میکنم حال نداری چیزی شده؟

بی توجه به صدای بلند خنده ی آرسین گفتم

_بیخیال 

_باشه بیخیال شاید شخصی باشه ولی هر وقت خواستی خودتو آروم کنی و با یه نفر 

حرف بزنی من هستم

بی حوصله گفتم

_خداحافظ

گوشی رو روی تخت انداختم و همونجور که دراز کشیده بودم داد زدم

_آرسین

اونم مثله خودم از توی آشپزخونه داد زد



_چیه؟

داد زدم

_شب مهمون داریم

داد زد

_کی؟

عصبی داد زدم

_گلوم پاره شد از بس عر زدم پاشو بیا دیگه 

کمی بعد آرسین توی چهارچوب در ظاهر شد. بدون اینکه نگاهش کنم گفتم

_شب قراره بچه ها بیان

_بچه ها؟ منظورت رزا و کتایون و شهرزاده؟

_آره رهام و پویان هم میان

***

 شام رو خورده بودیم و با بچه ها دور هم مشغول حرف زدن بودیم همین موقع طرالن

.با یه سینی چای اومد و گذاشت روی میز

نگاهی به شیرینی هایی که کنار چای بود انداختم و متعجب گفتم

_آرسین اینارو تو خریدی؟

آرسین سری به نشونه ی منفی تکون داد که طرالن گفت

_من درست کردم ساحل خانوم! شما گفتین مهمون دارین منم شیرینی درست کردم 

با این حرفش آرسین گفت

_خوشمزه به نظر میان

و یه دونه شیرینی برداشت و مشغول خوردن شد. به قدری تعریف کرد که همه مشغول 

خوردن شدن



منم یه دونه شیرینی برداشتم و همین که خوردم طعم خوبش توی دهنم پیچید چند 

لقمه که خوردم خشکم زد

متعجب داد زدم

_طرالن طرالن!

با سرعت از اتاقش اومد بیرون و گفت

_بله؟

با تردید و ترس گفتم

_توی این گردو ریختی؟

همزمان با این حرفم صدای سرفه ی آرسین بلند شد. آرسین به گردو آلرژی داشت

با ترس رفتم سمت آرسین و جلوش زانو زدم

_آرسین حالت خوبه؟ 

آب رو از دستش گرفتم و دادم به آرسین داشت گریم میگرفت.

_آرسین... آرسین بیا یکم آب بخور.

وقتی دیدم آرسین از سرفه داره نفس کم میاره عصبی و با چشمای گریون داد زدم

_یکی به آمبوالنس زنگ بزنه

رهام اومد سمت آرسین و گفت

_تا آمبوالنس بیاد خودمون میبریمش

با این حرفش پویان هم اومد و دوتایی آرسین رو بردن.

زودی مانتوم رو پوشیدم و با برداشتن سوئیچ از خونه زدم بیرون

برام مهم نبود رز و کتی و شهرزاد هنوز توی خونه هستن. االن تنها چیزی که برام مهم 

بود، حال خوب آرسین بود

سوار ماشین شدم و با سرعت وحشتناکی به سمت بیمارستان رفتم



تنها بیمارستان نزدیک خونه اینجا بود پس بی شک آرسین رو آورده بودن اینجا.

ماشین رو با عجله و کج و کوله پارک کردم کنار خیابون و با دو رفتم سمت پذیرش و 

به خانومی که اونجا بود گفتم 

_آرسین رادمهر همین چند دقیقه پیش آوردنش به خاطر...

ادامه ی حرفم با صدای پویان قطع شد

_ساحل!

برگشتم سمتش و با ترس و نگرانی گفتم

_چیشد پویان؟ حالش خوبه؟

پویان با لحن آرومی گفت

_نگران نباش دکتر داره معالجه اش میکنه

ناراحت نگاهمو چرخوندم که دیدم دخترا با سرعت دارن میان سمتمون

کتی با نگرانی گفت

_حالش چطوره؟

پویان با همون لحن قبل گفت

_حالش خوبه نگران نباشید دکتر پیششه

با این حرفش یهو بغضم ترکید و زدم زیر گریه رز بغلم کرد و گفت

_دختر خوب چرا گریه میکنی؟ چیزی نشده که. 

دست خودم نبود میترسیدم. از نبود آرسین میترسیدم نمیدونم کی اینقدر وابسته اش 

شدم فقط میدونم که حتی فکر نبودش دیوونم میکنه

با گریه گفتم

_اگه اتفاقی براش بیفته چی؟ من بدون آرسین چیکار کنم؟

کتی با غم کمرم رو نوازش کرد و گفت



_هیچی نمیشه عزیزم به خدا بسپار خودش مواظبش هست.

هیچ کدوم از این حرفا آرومم نمیکردن و فقط گریه میکردم یهو شهرزاد گفت

_ساحل بیا بریم پیشش تا آرومتر بشی

سری تکون دادم و رفتیم سمت اتاقی که آرسین توش بود. رهام پشت در منتظر دکتر 

بود همون موقع که ما رسیدیم دکتر اومد بیرون

زود رفتیم سمتش با نگرانی گفتم

_حالش چطوره آقای دکتر؟خوبه؟

لبخند مهربونی زد و گفت

_نگران نباش حالش خوبه بهش آرام بخش تزریق کردیم االن خوابه

_میتونم ببینمش؟ 

دکتر سری به نشونه ی مثبت تکون داد. زودی رفتم توی اتاق همین که وارد شدم 

صورت رنگ پریده ی آرسین رو دیدم.

با چشمای اشکی رفتم سمتش و کنارش نشستم.

دستشو گرفتم و به صورت غرق خوابش نگاه کردم.

_با اینکه گفتن حالت خوبه ولی هنوزم دارم گریه میکنم. شاید به خاطر این باشه که 

هنوزم میترسم. میترسم که از دستت بدم. میترسم که دیگه نداشته باشمت. میترسم 

دیگه برای من نباشی.

مکثی کردم و با شصتم دستش رو نوازش کردم

_آرسین میخوام یه اعترافی بکنم من همین امروز فهمیدم دوستت دارم. همین چند 

دقیقه پیش که حالت بد شد. فهمیدم تمام زندگیم شدی فهمیدم که دیگه نمیتونم ازت 

دور باشم و نبودنت دیوونم میکنه. راستش من تا همین مدتی پیش یه اعتقادی داشتم 

اینکه توی دنیای آدما عشق واقعی وجود نداره. تمام عشق ها و دوست داشتن ها به 

زیبایی و ثروت بستگی داره به خاطر همین همیشه سعی میکردم زیبا و خوش قیافه 

باشم. من حتی وقتی که با تو ازدواج کردم عاشقت نبودم یعنی اون موقع ها زیبایی و 

ثروت و یه آینده ی خوب برام عشق محسوب میشد. تو یه مرد جذاب و پولدار بودی و 



همین برای من کافی بود. اون موقع ها فکر میکردم همه ی عشق های واقعی تنها توی 

قصه ها و فیلم هاست. 

با صورت خیس و اشکی لبخندی زدم

_ولی االن میتونم بگم به طور عجیبی به عشق واقعی ایمان آوردم. آرسین من االن 

واقعا دوست دارم نمیدونم از کی تا حاال فقط میدونم حال خوب و بد من فقط و فقط 

به تو بستگی داره...

ادامه ی حرفم با صدای باز شدن در قطع شد. برگشتم سمت در دیدم بچه ها اومدن 

داخل.

پویان با صدای آرومی گفت

_هنوز خوابه؟

سری به نشونه ی مثبت تکون دادم که دست آرسین بین دستام تکون خورد برگشتم 

سمت آرسین و با چشمای بازش روبه رو شدم

با دیدن این صحنه چنان خوشحال شدم که نمیدونستم بخندم یا گریه کنم

با گریه سرمو گذاشتم روی سینه اش و با ذوقی که توی صدام پیدا بود گفتم

_آرسین... مرسی که برگشتی پیشم.

وقتی دیدم آرسین عکس العملی نشون نمیده متعجب سرم رو از روی سینه اش 

برداشتم و نگاهش کردم

نگاه مضطربش روی در اتاق بود

متعجب گفتم

_آرسین؟ اتفاقی افتاده؟

همونجور که نگاه خیره اش به در اتاق بود گفت

_طرالن کجاست؟ 

متعجب و گیج گفتم

_طرالن؟



سری به نشونه ی مثبت تکون داد و گفت

_آره یه زنگ بزن بهش حتما نگرانه

تازه مغزم کار کرد و حرفشو هضم کردم. عصبی و ناباور گفتم

_آرسین تو میفهمی چی داری میگی؟ زنت اینجا داره از نگرانی میمیره بعد تو نگران 

خدمتکار خونه ای؟

نمیدونم کجای حرفم بد بود که به شدت اخم کرد و با حالت پرخاشی گفت

_همیشه همینجوری هستی. تحقیر، توهین، مسخره کردن کارته

با چشم های گرد گفتم

_من کی توهین کردم؟ آرسین تو متوجهی داری چی میگی؟ تو االن داری ازم یه هیوال 

که تفریحش آزار و اذیت مردمه، میسازی. 

پویان برای اینکه کار به جاهای باریک تر نرسه مداخله کرد و با خنده گفت

_ای بابا شما که اینجوری میکنید من نگران میشم. زن و شوهر یکی از یکی بد اخالق 

تر. بچتون قراره چی بشه خدا داند.

آرسین همونطور که اخم کرده بود گفت

_البته اگه تا اونجا طاقت بیاریم.

خشکم زد ناباور به آرسین نگاه کردم. همه با حرفی که زد شوکه شده بودن

نمیدونستم چه عکس العملی نشون بدم! بخندم؟ عصبی بشم؟ گریه کنم؟ داد بزنم؟

با بغضی که توی گلوم گیر کرده بود تنها با برداشتن کیفم، بدون هیچ حرفی از اتاق زدم 

بیرون

میدونستم دخترا میان دنبالم برای همین زود سوار ماشین شدم و با سرعت از اونجا 

دور شدم 

کمی که از بیمارستان دور شدم ماشین رو کنار خیابون نگه داشتم.

سرم رو گذاشتم روی فرمون و بغضم شکست.



دلم از همه چیز گرفته بود و فقط دوست داشتم گریه کنم

چرا درست وقتی که فهمیدم دوستش دارم حرف از جدایی زد؟!

یعنی ممکنه دیگه دوستم نداشته باشه و ازم دلسرد شده باشه؟

حرف هاش توی ذهنم اکو شد

_همیشه همینجوری هستی. تحقیر، توهین، مسخره کرد کارته.

_البته اگه تا اونجا طاقت بیاریم.

با فکر به حرف هاش گریم شدت گرفت. چرا به محض ورود طرالن به زندگیمون 

رفتارش باهام عوض شد؟!چرا اینقدر به طرالن اهمیت میده ؟! اصال این دختره کیه؟!

یهو با چیزی که به ذهنم رسید خشکم زد نکنه... 

نکنه به خاطر اینه که طرالن خوشگلتر از منه؟! از آینه ی ماشین نگاهی به خودم 

انداختم. مغزم هنگ کرده بود و هیچی نمیدونستم.

بی حوصله ماشین رو روشن کردم و راه افتادم سمت خونه ی بابا بهتر بود یه مدتی 

اونجا بمونم.

ماشین رو پارک کردم و وارد خونه شدم مامان روی کاناپه نشسته بود و سرش توی 

گوشیش بود با صدای در نگاهی بهم انداخت و با دیدن من گفت

_به به ساحل اومدی کمک کنی؟

متعجب و گیج گفتم

_کمک؟ چه کمکی؟

_دختر فردا نامزدی سرنه

با کف دست کوبیدم روی پیشونیم به کل یادم رفته بود

مامان به در بسته نگاه کرد و گفت

_پس آرسین کو؟ 

بی حوصله کنارش نشستم و گفتم



_نیومد! بقیه کجان؟

_هر کدوم یه جا مشغولن

با نگرانی نگاهی بهم انداخت و گفت

_ساحل من نگرانم اگه اتفاقی برای سرن بیفته چی؟

_نگران نباش رهام خودش حواسش هست.

سری تکون داد و گفت

_بیشتر نگرانیم بابت پدرته هنوز چیزی نمیدونه

_میدونه

متعجب گفت

_چی؟ میدونه؟ چطوری آخه؟

_نمیدونم چند روز پیش رهام زنگ زد بهم انگار یکی از همکاراش رفیق پدرمه. بابا هم 

راجب رایان باهاش حرف زده اونم چون مسئول پرونده رهام بوده رفته به رهام گفته

مامان با چشمای گرد و ناراحت گفت

_پس چرا چیزی نگفت بهم؟

دست مامانو گرفتم و گفتم

_نگران نباش همه چیز درست میشه بابا حتما به خاطر اینکه ناراحت نشی چیزی نگفته 

میدونی که چقدر دوستت داره؟ 

سری تکون داد گفتم

_من میرم توی اتاقم یکم استراحت کنم.

رفتم توی اتاق. کیفمو پرت کردم روی تخت و خودمم کنارش دراز کشیدم

حس کردم گوشیم داره توی کیف زنگ میخوره چون رو لرزش بود صداش شنیده 

نمیشد.



کیفمو باز کردم و گوشیم رو درآوردم حدسم درست بود رز داشت زنگ میزد.

تماسو وصل کردم و بی حوصله گفتم

_چیه؟

صدای نگرانش از اون ور بلند شد

_ساحل حالت خوبه؟

_باید بد باشم؟

با همون لحن قبل گفت

_تو اونجوری زدی بیرون همه نگران شدیم

_همه یعنی کی؟

_خب من کتی شهرزاد پویان رهام همه دیگه

پوزخندی زدم

_آها تو کتی شهرزاد پویان رهام همه به جز آرسین مگه نه؟ 

رز کالفه گفت

_ساحل چرا اینجوری کرد این؟

_نمیدونم چند وقته اینجوریه

_بببن ساحل یه آدرسی میفرستم همین االن پاشو بیا

_اوف بیخیال رز حال ندارم

بی توجه بهم گفت

_نیم ساعت دیگه میبینمت

بدون اینکه اجازه ی حرفی بده گوشی رو قطع کرد

کالفه بلند شدم و با برداشتن کیفم راهی آدرسی که فرستاد شدم. همین که وارد 

رستوران شدم دخترا رو دیدم رفتم سمتشون و بی مقدمه نشستم روی صندلی



با این کارم رز گفت

_اژدها وارد میشود

کالفه کیفمو گذاشتم روی میز و گفتم

_االن حال و حوصله ی خودمم ندارم بس کن جان جدت

دستشو به نشونه ی تسلیم آورد باال و گفت

_من تسلیم

بعد از این حرفش سکوتی حکم فرما  شد که به ثانیه نکشید بازم خودش به حرف اومد 

و گفت

_من تسلیم ولی آرسین چش بود؟

با این حرفش، کتی و شهرزاد نگاهم کردن

شونه ای باال انداختم

_نمیدونم 

وقتی دیدن عکس العمل بدی نشون نمیدم سه تایی افتادن به جونم

کتی_وای آره آرسین دیوونه شده

رز_لعنتی بد زد تو پرت آخه مرد حسابی زنت داره برات پر پر میزنه تو نگران 

خدمتکاری؟

شهرزاد_ اینا به کنار دیدی وقتی ساحل گفت خدمتکار چه بهش برخورد؟

رز خواست حرفی بزنه که عصبی گفتم

_ای بابا بسه دیگه

با این حرفم سه تاشونم سکوت کردن. شهرزاد نگاهی بهم کرد و گفت

_یه چی بگم؟

بدون اینکه منتظر جوابم باشه گفت



_من فکر میکنم آرسین عاشق طرالن شده...

با این حرفش رز و کتی براش چشم و ابرو اومدن

کتی برای اینکه من ناراحت نشم گفت

_ای بابا این شهرزادم یه چی میگه آرسین فقط دلش برای اون دختره ی بی کس و کار 

میسوزه وگرنه کی بهتر از تو؟ 

رز سری تکون داد و گفت

_آره تو به شهرزاد گوش نده اون از اولشم با آرسین مخالف بود.

شهرزاد تکیشو به صندلی داد و گفت

_ولی من هنوزم نظرم همونه

رز و کتی سعی در قانع کردن من درمورد اینکه شهرزاد اشتباه میکنه بودن اما من تمام 

مغزم درگیر یه جمله بود

_من فکر میکنم آرسین عاشق طرالن شده...

نفس عمیقی کشیدم و از فکر اومدم بیرون

رز خسته از بحث با شهرزاد گفت

_خیلی خوب امکان داره یه ذره فقط یه کوچولو از اون خوشش اومده باشه ولی...

کتی گفت

_ولی چی؟

رز_ولی آرسین هنوزم عاشق ساحله و خودش اینو نمیدونه! ساحل

نگاهش کردم که ادامه داد

_تو که میدون رو برای اون دختره خالی نمیکنی؟

کالفه نفس عمیقی کشیدم که گفت

_ساحل! محاله پا پس بکشی



شهرزاد گفت

_با اینکه زیاد از آرسین خوشم نمیاد ولی با رز موافقم نباید عقب بکشی

کتی با خنده گفت

_عقب نمیکشی مگه نه؟

چشمام رو از خستگی روی هم فشار دادم. حق با اونا بود آرسین برای منه نه اون 

دختره ی تازه وارد

عصبی و خشن گفتم

_قدم اول برای پس گرفتن آرسینم چیه؟ 

کتی خندید و گفت

_اوهوع نه به اون بی حوصلگیت نه به این انرژیت

رز گفت

_این داره برای آرسین پر پر میزنه الکی واسه ما قیافه میاد

نگاهی بهم انداخت و گفت

_تو برای نامزدی لباس گرفتی؟

سری به نشونه ی منفی تکون دادم که گفت

_خوب کردی.ببین فردا باید مثله پرنسس بدرخشی به عبارت دیگه فردا آشتی کنونه

پوکر گفتم

_انتظارکه نداری برم پیش آرسین و بگم ببخشید که به خدمتکار خونه گفتم خدمتکار

خندید و گفت

_نه تو باید کاری کنی که آرسین خودش بیاد سمتت به خاطر همین میگم فردا باید 

پرنسس بشی

کتی سری تکون داد و گفت



_فکر خوبیه من یه آرایشگر سراغ دارم کارش عالیه خودمم همیشه میرم پیش اون 

برای فردا برات وقت میگیرم عروسکت میکنه

شهرزاد گفت

_راستی دخترا الناز طراح های جدید آورده دیروز بهم پیام داد یه سر بریم پیشش یه 

لباس مناسب برای ساحل پیدا کنیم یه لباس آرسین کش 

کتی و رز خندیدن و بعد از خوردن غذا راه افتادیم سمت مزون الناز

با لبای آویزون گفتم

_اینا خیلی بازن

شهرزاد عصبی لباسی که برای نشون دادن بهم گرفته بود دستش رو انداخت روی کاناپه 

و گفت

_به پا نری تو آتیش جهنم بابا از کی تا حاال اینقدر مذهبی شدی؟

_مذهبی نشدم ولی خب دیگه زیاد از این لباس های باز خوشم نمیاد از وقتی ازدواج 

کردم دیگه زیاد باز نمی پوشم

کتی یه لباس دکلته رو گرفت دستش و گفت

_عزیزم فردا یه جورایی ازدواج مجدد تو به حساب میاد

خواستم حرفی بزنم که شهرزاد گفت

_دخترا اونجارو

به جایی که اشاره کرد نگاه کردم دیدم رز با نیش حسابی باز سرش توی گوشیه و 

مشخصه درحال پیام دادن به یه نفره با دیدن این صحنه کتی با خنده سوتی زد و گفت 

_هی خوشگله شماره بدم؟

با این حرف کتی، رز با خنده سرش رو از گوشیش بلند کرد و اومد سمت ما

شهرزاد چشمکی زد و گفت

_چه خبره؟



همونجور که نیشش شل بود با ذوق گفت

_دخترا ارشیا بهم پیام داد

با چشمای گرد گفتم

_کدوم ارشیا؟

خندید و دوباره سرشو توی گوشی کرد و توی همون حالت گفت

_همون دافه دیگه

شهرزاد  گفت

_ولی اون تو شمال گفت عاشق یه دختریه

کتی سرشو تکون داد و گفت

_آره منم یادمه اسمش... اسمش افسون بود

با نیش باز غرق توی گوشی بود و همونطور که دستاش تند تند روی صفحه ی کیبورد 

گوشیش تکون میخورد گفت

_اون ماجراش فرق میکنه 

گفتم

_چه فرقی میکنه؟

اینقدر که غرق گوشی بود صدامو نشنید کتی گفت

_دختر با توعه

رز عصبی سرشو بلند کرد و گفت

_ای بابا فرق میکنه دیگه ولم کنید

بعد از این حرفش رفت یکم دورتر از ما به دیوار تکیه داد و مشغول پیام دادن به ارشیا 

شد

شهرزاد سری از روی تاسف تکون داد همون موقع الناز اومد و گفت



_ساحل جون انتخاب کردی؟

سری به نشونه ی منفی تکون دادم که گفت

_چه جور لباسی میخوای اصال؟ چه مدلی باشه؟

نگاهی به لباسا انداختم و گفتم

_ساده و شیک

سری تکون داد و چند تا لباس نشونم داد لباس های جذاب و شیکی بودن ولی به دل 

من نشستن

نگاهی کلی به لباس های توی مزون انداختم که یهو نگاهم روی یه لباسی زوم شد 

رفتم سمتش و برش داشتم کتی با دیدن لباسی که دستم بود خندید و گفت

_این همه لباس نشونت دادیم رفتی چسبیدی به این یکی

الناز دستی روی لباس کشید و گفت

_برعکس این لباس خیلی بهت میاد ساحل جون

لباس رو جلوی خودم گرفتم و از توی آینه نگاهی بهش انداختم یه لباس ساده ی سرمه 

ای که آستین حلقه ای بود و یقه ی ساده و گردی داشت و جنسش هم از پارچه ی لمه 

بود

گفتم

_چطوره؟

شهرزاد نگاهی از سر تا پام انداخت و گفت

_خیلی زشته

با ابرو های باال رفته گفتم

_اما من همینو میگیرم

_دقیقا همینو میخواستم بشنوم مرد حسابی تو که میخوای بخری چرا از من نظر 

میپرسی؟



لبامو غنچه کردم و بی توجه بهش گفتم

_تو این لباس حسابی آرسین کش میشم

کتی خندید و گفت

_واال تو از اول سعی در آرسین کش بودن داشتی و ما دردت رو تازه فهمیدیم 

کالفه از توی آینه نگاهی به خودم انداختم و خطاب به آرایشگر گفتم

_بابا بنده ی خدا از صبح تا االن گردنم گرفت به و� فقط باید دوتا گیره بزنی یکمم ژل 

میزنی خودش حالت میگیره

بی توجه بهم همونجور که مشغول موهام بود گفت

_عزیزم کتی بهم گفت باید یه عروسک بسازم ازت یکم تحمل داشته باش خب

_کتی غلطه کرده با شما ای بابا مگه از عروسک میشه عروسک ساخت؟ من خودم ذاتی 

جیگرم نیاز به آرایش ندارم

قبل از اینکه آرایشگر حرفی بزنه صدای زنگ گوشیم بلند شد تماسو که وصل کردم 

صدای داد مامان گوشم رو پاره کرد

_ساحل کدوم گوری موندی؟ من ببینمت زندت نمیزارم بیا دیگه

کالفه چشم هام رو چرخوندم و گفت

_دارن ازم عروسک میسازن میام دیگه

_من هم اون عروسکو هم خودتو آتیش میزنم دختر خود عروس اومده بعد خواهر 

عروس هنوز تو آرایشگاهه؟ همه دارن سراغتو میگیرن بیا دیگه

_اوف خیلی خوب میام االن

بدون حرفی گوشی رو قطع کرد آرایشگر از توی آینه ی جلوم نگاهی بهم انداخت گفت 

_تموم شد عروسک

کش و قوسی به گردنم دادم و از توی آینه نگاهی به خودم انداختم لبامو غنچه کردم و 

گفتم



_واال من چیز جدیدی نمیبینم همون جیگر سابقم دیگه چیش فرق کرده؟

سری از روی تاسف تکون داد و گفت

_خیلی خوب برو دیگه از صبح کلمو کندی از بس غر زدی پولم که قبل آرایش دادی 

حاال میتونی بری

سری تکون دادم و با پوشیدن مانتو و شالی روی لباسم راه افتادم سمت تاالر

ماشینو پارک کردم و قبل از اینکه پیاده شم مانتو و شالم رو توی ماشین گذاشتم و راه 

افتادم سمت تاالر درو باز کردم و همین که رفتم داخل با جمعیت زیادی روبه رو شدم

حاال با جمعیت زیاد مشکلی نداشتم، مشکل این بود که با ورودم تمام اون جمعیت زیاد 

چشم شده بودن و به من نگاه میکردن زن و مرد دختر و پسر کوچیک و بزرگ همه

نگاهی چرخوندم که دیدم آرسین داره ناباور نگاهم میکنه طفلی آرایشگر حق داشت 

انگار میگفت عروسک شدی

با وقار و شیک راه افتادم سمت میزی که دخترا بودن صدای بلند موزیک اجازه نمیداد 

صدای پاشنه های کفشم شنیده بشه به میز که نزدیک شدم تصمیم گرفتم اول برم پیش 

سرن و رایان و مثال بهشون تبریک بگم

راهمو کج کردم و رفتم پیش اونا سرن بسیار زیبا شده بود ولی حیف که رایان االغ 

لیاقتشو نداشت 

از اینکه همه با نگاه های تحسین برانگیزشون منو نگاه میکردن لذت میبردم آرسین خر 

باید قدر منو بدونه من از همه ی جوانب بهتر از طرالنم پس آرسین ماله منه

ولی کاشکی قبل از اینکه عروسی کنم سرن نامزدی میگرفت اون وقت کل مجلس 

میومدن خاستگاری و چشم آرسین در میومد

به سرن و رایان نزدیک شدم لبخند پر تمسخری زدم و گفتم

_مبارک باشه جناب رایان امیدوارم تا ابد کنار هم خوشبخت زندگی کنید بدون دروغ و 

خیانتی

بعد از این حرفم سری برای سرن تکون دادم و راه افتادم سمت میز دخترا همین که 

رسیدم سه تای کله امو کندن بس که گفتن چه جیگر شدی



کتی گفت

_آرسین قورتت داد با نگاهش

رز گفت

_ولی تو خداروشکر کن که باهم قهرین وگرنه عمرا اگه اجازه میداد با این سروشکل 

بیای جلو کلی مرد

پشت چشمی نازک کردم و گفتم

_ای بابا قهر چیه؟ مگه بچه ایم ما فقط یکم پل بینمون لق شده همین

شهرزاد با تمسخر گفت

_اوهوع به پا پلت نشکنه استاد

خندیدم که همون موقع آیسو صدام زد برگشتم سمتش که دیدم کت آرسین دستشه

با ابرو های باال رفته گفتم

_جانم آیسو جان؟

به کت اشاره کرد و گفت

_اینو آرسین داد گفت بدم بهت بپوشی 

با لبخند به دخترا نگاه کردم رز ابرو هاشو انداخت باال و گفت

_استاد رادمهر غیرتی شد آیا؟

کتی خندید و گفت

_بابا بنده ی خدا وا بده تو که همه ی عقل و هوشت پیش ساحله چرا الکی ادا درمیاری

همونجور که سعی در پنهان کردن لبخندم داشتم برگشتم سمت آیسو و گفتم

_آیسو جان؟

متعجب گفت

_جان؟



لبخند پر آرامشی زدم و گفتم

_این کُتی که توی دستته رو ببر بده به خان داداشت و بگو ساحل گفته اگه واقعا 

میخوای من این کت رو بپوشم خودش بیاره

آیسو با تردید گفت

_باشه ولی دعوا کردین؟

با همون لبخندم گفتم

_برو عزیزم برو

کالفه همونجور که کت به دست دور میشد غر زد

_بیا شدم هد هد نامه رسونشون همین کم بود

با لبخند به دخترا نگاه کردم یهو همه زدیم زیر خنده 

وسطای عروسی بود و بعد از اون کُتی که فرستاد دیگه هیچ حرکتی از آرسین ندیدم

کالفه گفتم

_اوف چرا نیومد

رز پا روی پا انداخت و گفت

_مرحله ی دوم

منتظر نگاهش کردم که لبخندی زد و گفت

_رقص

کتی دست هاشو کوبید به هم و گفت

_وای این عالیه ساحل یادمه تو گفته بودی با سپهر رقص بابا کرم بلدین درسته؟

_آره ولی خیلی وقته دیگه نرقصیدیم

شهرزاد ابرو باال انداخت و گفت

_االن وقتشه عزیزم برو



با چشم های گرد گفتم

_االن؟

سه تایی سری به نشونه ی مثبت تکون دادن نگاهی به جمع در حال رقص انداختم و 

راه افتادم سمت خواننده

باهاش هماهنگ کردم و رفتم تا به سپهر خبر بدم لعنتی چه جذاب شده بود 

با دیدنم ابرو هاشو باال انداخت و گفت

_ساحل؟

_میگم سپهر میخوای یکم مخ بزنی؟ 

خندید و گفت

_واال همه ی مجلس چشمش به توعه دیگه من دیده نمیشم

_یه کاری میکنم دیده شی خان داداش بپر وسط برقصیم

با چشمای گرد گفت 

_بابا کرم؟

سری تکون دادم که همون موقع آهنگ پخش شد و با آهنگ بابا کرم همه از پیست رقص 

رفتن بیرون

لبخندی زدم و با سپهر راه افتادیم سمت پیست آهنگ شروع شد و ماهم شروع کردیم

همه دورمون جمع شده بودن و فیلم بردار رومون زوم بود

در حالی که میرقصیدم نگاهم افتاد به آرسین که با اخم نگاهم میکرد با دیدن این 

صحنه حسابی ذوق کردم و با ناز بیشتری رقصیدم

فقط من و سپهر روی پیست بودیم تمام دخترای جوون و نوجوون چشمشون به سپهر 

بود و همه ی پسرای جمع نگاهشون به من بود میدونستم آرسین زندم نمیزاره ولی 

ارزشش رو داشت

اوالی آهنگ بودیم. نگاهم افتاد به آرسین دیدم با خشم از بین جمعیت میومد سمتم با 

همون عصبانیت وارد پیست شد و با گرفتن دستم متوقفم کرد



در مقابل چشمای متعجب بقیه و من دستمو کشید و از تاالر برد بیرون 

همونجور که دستمو میکشید به سمت ماشین راه افتاد

عصبی گفتم

_ یواش دستم کنده شد

بی توجه بهم در ماشینش رو باز کرد و به عبارتی  پرتم کرد توی ماشین خودش هم 

ماشین رو دور زد و پشت فومون نشست بدون اینکه اجازه ی حرفی بده ماشین رو 

روشن کرد و با سرعت باال از اونجا دور شد

حسابی خندم گرفته بود ولی سعی کردم خندم رو مخفی کنم و خودم رو عصبی نشون 

بدم

_آرسین معلومه داری چیکار میکنی؟

با این حرفم تقریبا منفجر شد و همونجور که با سرعت باال از بین ماشین ها ویراژ 

میداد گفت

_من چیکار میکنم؟ اصلش تو داری چیکار میکنی جلوی 200 تا مرد هیز لباس بدون 

آستین میپوشی این به کنار جلوی چشم همه میرقصی؟ اونم بابا کرم؟خوشت میاد 

مرکز توجه باشی؟

با این حرفش دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم و زدم زیر خنده

عصبی و متعجب نگاهم کرد ماشین رو کنار خیابون نگه داشت و کامل برگشت سمتم

_دیوونه شدی؟ داری میخندی االن؟ 

با این حرفش خندم بیشتر شد عصبی گفت

_ساحل چته؟ من دارم از عصبانیت دیوونه میشم بعد تو راحت میخندی؟ میخوای 

روانیم کنی؟

بدون حرف فقط میخندیدم دیگه آرسین طاقت نیاورد و دستشو گذاشت روی دهنم

_میگم بس کن نخند

با چشمایی که خنده توشون موج میزد نگاهش کردم که گفت



_دختر تو چه جور جونوری هستی؟

دستشو از روی دهنم برداشت و گفت

_االن وقت خنده نیست نباید بخندی باید بترسی

شونه ای باال انداختم

_فوقش یکم دعوا میکنی و چند روز دیگه همه چیز باز به حالت قبل بر میگرده قطعا 

میدونم منو نمیکشی

متفکر نگاهم کرد و گفت

_من چه گناهی کردم که گیر تو افتادم؟

لبخندی زدم

_هر چی که بود خیلی چیز خوبی بود

خندید گفتم

_دیگه سعی کن جلوی بقیه در برابر زنت از یه زن دیگه دفاع نکنی 

درو باز کردم و وارد خونه شدم آرسین هم پشت من اومد داخل همین که نگاهم به 

خونه افتاد چشمام گرد شد همه جای خونه بسیار شیک و رمانتیک تزئین شده بود

دهانم از این همه زیبایی و رمانتیک بودنش باز موند برگشتم سمت آرسین و بغلش 

کردم

_وای آرسین از اول برنامه ریزی کردی امشب منو برگردونی خونه؟ پسر تو معرکه ای

وقتی عکس العملی از آرسین ندیدم از بغلش اومدم بیرون و متعجب نگاهش کردم

آرسین هنوز شوکه به محتوای خونه نگاه میکرد

خندیدم و گفتم

_ای بابا اینقدر نقش بازی نکن میدونم اینا کار توعه

تا آرسین خواست حرفی بزنه در اتاق خوابمون باز شد و یه دختر  بلوند و زیبا با لباس 

خواب حریر بسیار باز اومد بیرون و بی توجه به من به سمت آرسین رفت و با ناز 



بغلش کرد

_عزیزم چقدر دیر کردی

آرسین متعجب به دختره نگاه کرد عصبی بازوی دختره رو گرفتم و از آرسین دورش 

کردم

_خانم چی داری میگی؟ شما اصال تو خونه ی من چیکار میکنی؟

دختره پوزخندی زد و گفت

_خونه ی تو؟ اینجا خیلی وقته خونه ی تو نیست درست از وقتی که آرسین آلرژیش 

عود کرد و باهاش دعوا کردی. تو اون روز رفتی و آرسین برای همیشه قیدتو زد 

لبخندی زد و ادامه داد

_اینم بگم که من سر خود نیومدم شوهر جنابعالی دعوتم کرد نه که زنش قهر بود

نمیدونستم چه عکس العملی نشون بدم برگشتم سمت آرسین. هنوزم متعجب بود لعنتیا 

کدومتون دارین نقش باری میکنید؟

آرسین متعجب گفت

_ساحل باور کن من خبر نداشتم

دختره پوزخندی زد و گفت

_باور نمیکنی؟ بیا نشونت بدم

گوشیش رو از روی کاناپه برداشت و بعد از کمی زیر و رو کردن گرفت سمتم

_بیا خودت نگاه کن

نوشته بود

_عشقم امشب بیا خونه ام، اون زنیکه نیست خونه خالیه

نگاهم رو به شماره ای که پیام از طرفش ارسال شده بود انداختم حس کردم دنیا رو 

سرم خراب شد شماره، شماره ی آرسین بود

آرسین متعجب گفت



_ساحل ساحل باور کن اینا دروغه من... من اصال گوشیم گم شد وقتی رفتم تو تاالر 

دیدم گوشیم نیست باور کن گوشیم از سر شب تا حاال گم شده

با بغض به برجستگی جیبش که نشون از بودن گوشیش میداد نگاه کردم 

نگاهمو دنبال کرد که رسید به گوشیش با چشمای گرد گفت

_ساحل به خدا قسم گوشیم سر شب تا حاال نبود نمیدونم از کجا پیدا شده

همون موقع در باز شد و طرالن وارد خونه شد با دیدن من و اون دختره اونم تو این 

وضعیت تعجب کرد

دوست داشتم باور نکنم دنبال یه دلیل بودم تا باور نکنم همه ی این هارو تا باور نکنم 

آرسین بهم خیانت کرده

نگاهمو به طرالن دوختم و گفتم

_کجا بودی تا االن؟

لبش رو با زبونش تر کرد و گفت

_راستش ساحل خانم من یکی از وسایلم رو که الزم داشتم برنداشتم یعنی یادم رفت 

فکر کردم شما خوابین نخواستم بیدارتون کنم برای همین با کلیدی که آقای رادمهر داده 

بودن اومدم تا وسایلمو بردارم و برم

با خشم گفتم

_کجا بری ؟ مگه تو اینجا زندگی نمیکنی

مکثی کرد و با تردید به آرسین نگاه کرد و گفت

_آقای رادمهر سر شب بهم مرخصی دادن گفتن امشب برم خونه ی خودم شما خبر 

نداشتین؟

و این ضربه ی آخر رو بهم زد نگاه پر از تنفری به آرسین انداختم

_دفعه ی بعد توی دادگاه همو میبینیم جناب رادمهر

از خونه زدم بیرون میدونستم میاد دنبالم برای همین سریع سوار ماشین آرسین شدم و 

به سرعت از اونجا دور شدم



کمی که دور شدم ماشین رو کنار خیابون نگه داشتم یه جای خلوت که هیچ نشونی از 

آدمیزاد نبود

سرم رو گذاشتم روی فومون و زدم زیر گریه آرسین عاشق طرالن نشده بود بلکه دیگه 

منو دوست نداشت با یاد اون دختره تو اون لباس و خونه ی تزئین شده اشکام بیشتر 

شدن 

چند ساعتی گذشته بود ومن هنوزم توی ماشین بودم وگریه میکردم.حس بدی داشتم 

از این به بعد باید چیکار میکردم؟به کی میتونستم اعتماد کنم؟کی رو میتونستم به جز 

آرسین دوست داشته باشم؟با این فکر دوباره اشک هام روون شد

صدای زنگ گوشیم بلند شد گریم شدت گرفت زنگ میزد که چی بگه؟چه توضیحی 

بده؟بگه من از هیچی خبر نداشتم ونمیدونستم؟بگه اون رفتارا با طرالن و همینطور 

این دختره همشون اتفاقیه؟یا شایدم زنگ زده بگه دیگه برنرگرد خونه چند روز دیگه 

غریبه میشیم؟من چطور میتونستم با آرسین غریبه بشم؟چطور میتونستم دستشو 

نگیرم؟چطور میتونستم نداشته باشمش و بدتر از همشون چطور میتونستم با یکی 

دیگه ببینمش؟

اشک هام تمومی نداشت و حجم بالشون صورتم رو خیس کرده بود نه میتونستم ازش 

جدا بشم نه میتونستم باهاش بمونم آرسین تموم زندگی من شده بود من واقعا بدون 

اون نمیتونم

با هق هق و چشم های اشکی به صفحه ی گوشی نگاه کردم به خاطر خیسی چشم هام 

تار میدیدم و نمیتونستم اسم کسی که داره زنگ میزنه رو بخونم

با دستم اشک هامو پاک کردم و به گوشی نگاه کردم با دیدن اسم طرف خندیدم

با صورت خیس و دل شکسته خندیدم آرسین نبود!کسی که زنگ میزد آرسین نبود!یکی 

از بچه های دانشگاه بود خواستم تماس رو رد کنم که اشتباهی تماس رو وصل کردم 

اوف لعنتی صدامو صاف کردم و گفتم

_الو؟

صدای پدرام اومد

_به به ساحل خانم پارسال دوست امسال آشنا



با صدای دورگه ای که نشون دهنده ی گریه بود گفت

_کارتو بگو

با تردید گفت

_راستش از سر شب دارم زنگ میزنم برنداشتی گوشیتو خواستم بگم با بچه های 

دانشگاه مهمونی گرفتیم ویالی سامی اینا چون پایه ی مهمونی بودی گفتم خبرت کنم

با گفتن نه نمیام گوشی رو قطع کردم و انداختم کنارم 

یاد اون روزی افتادم که آرسین توی مهمونی خواست نامزد باشیم میون گریه هام 

خندیدم

دلم یه مهمونی میخواست یه مهمونی که آرسین باشه من باشم ما بشیم تصمیم گرفتم 

برم برم اونجا تا خودم رو خالی کنم وگرنه اینجوری دق میکردم ماشین رو روشن کردم 

و به سمت ویالی سامی حرکت کردم

از توی آینه نگاهی به صورتم انداختم ریملم پخش شده و حسابی گند زده بود با دستام 

کمی درستش کردم و با برداشتن کیفم از ماشین پیاده شدم

همین که وارد شدم بوی الکل و دود توی بینیم پیچید پدرام راست میگفت همه بچه 

های دانشگاه بودن با دیدنم یکی یکی اومدن و هر کی یه حال و احوالی میپرسید کمی 

که گذشت پدرام با دو لیوان شراب اومد سمتم یکی از لیوان هارو داد دستم و گفت

_هنوزم معتقدی نمیتونی بخوری؟

سرد گفتم

_نمیتونم نه دوست ندارم

خندید

_همه اولش همینو میگن میتونم ولی دوست ندارم و فالن

بی حوصله گفتم

_چی میخوای از جونم

اشاره ای به لیوان کرد



_یه لیوان بخور حداقل

بدون حرفی لیوان رو برداشتم و یه نفس خوردم تلخ بود ولی نه به اندازه ی تلخی 

امشب اون یکی لیوان رو که برای خودش برداشته بود رو از دستش گرفتم و اون رو 

هم یه نفس خوردم

پدرام ناباور گفت

_دختر یواش این دوزش خیلی باالست

حس کردم سرم داره گیج میره یهو نگاهم افتاد به آرسین که با یه دختر داشتن میرفتن 

سمت طبقه ی باال

کثافت آشغال اجازه نمیدم تلو تلو خوران رفتم سمتشون وارد اتاق شدن و همین که 

خواستن در رو ببندن اجازه ندادم و یقه ی آرسین رو گرفتم

_توی کثافت داری چیکار میکنی؟

دختره گفت

_مهران ؟این دختره کیه؟

با سکسکه به دختره نگاه کردم

_دروغ نگو این مهران نیست این آرسینه (سکسکه)این آرسین خیانتکاره منه

همون موقع در باز شد و یه مردی که نمیدونستم کیه دستمو گرفت و گفت

_ببخشید واقعا دوست دخترم مست کرده نمیدونه چی داره میگه بیا بریم عزیزم

داد زدم

_تو کی هستی؟من دوست دخترت نیستم خودم شوهر دارم یه شوهر خیانتکار

پسره که دید اینجوری نمیشه یه دستشو زیر زانوم و دست دیگش رو زیر سرم گذاشت 

و بلندم کرد سری برای اونا تکون داد و بی توجه به جیغ و داد های من،من رو از اتاق 

برد بیرون

زیر لب زمزمه کرد



_االن وقت اثر دارو هاست

و این آخرین حرفی بود که شنیدم. توی تاریکی فرو رفتم 

#دانای کل

آرسین کالفه و ناراحت راهی آسانسور شد لعنتی نتوانست به ساحل برسد اگر اتفاقی 

برایش می افتاد چه؟

همین که آسانسور به طبقه ی مورد نظر رسید با یاد آوری آن دختره ی کثافت خشم 

تمام وجودش را در بر گرفت پا تند کرد و عصبی در خانه را به شدت باز کرد جوری که 

در با صدای بدی به دیوار برخورد کرد

با خشم و تنفر داد زد

_کجایی کثافت؟ مگه نمیگفتی بهت گفتم بیا تا باهم حال کنیم؟ کدوم گوری بیا بیرون 

تا حال کردن رو بهت نشون بدم

طرالن ترسید از اتاقش بیرون آمد و گفت

_آقای رادمهر، رفت

کالفه و عصبی دستش را الی موهایش فرو برد و روی کاناپه نشست

طرالن با یک لیوان آب نزدیکش شد و گفت

_حالتون خوبه؟

نگاهش را به طرالن دوخت 

به قدری امشب درگیر ساحل و برگردوندنش بود که طرالن را به کل فراموش کرد

لبخند خسته ای به روش زد و آب را از دستش گرفت

_تو خوبی؟

طرالن از این سوالش تعجب کرد خبر نداشت آرسین همه چیز را میداند در اصل آرسین 

برایش مانند فرشته بود اگر او نبود معلوم نبود االن کجا بود و چه میکرد تا آخر عمرش 

خودش را مدیون آرسین میدانست آرسین تنها کسی بود که طرالن اینگونه به او اعتماد 



داشت و او را بیشتر از خودش دوست داشت برای همین نمیتوانست غصه خوردنش را 

ببیند 

طرالن برای سوال آرسین سری به نشانه ی مثبت تکون داد و گفت

_چرا اینجوری شد؟

آرسین صورتش را با دستانش پوشاند و گفت

_نمیدونم. نمیدونم لعنتیا چه مشکلی با من و ساحل دارن

طرالن با لحن نرمی گفت

_راستش رو بخواین ساحل خانم خیلی شما رو دوست داره و چشم بسته بهتون اعتماد 

میکنه ولی...

آرسین با تردید گفت

_ولی چی؟ 

طرالن با دو دلی بین گفتن و نگفتن به آرسین نگاه کرد

آرسین پلک هایش را به نشانه ی اعتماد روی هم فشرد

طرالن همونجور که مشغول بازی با انگشت های کشیده و سفیدش بود گفت

_ولی خب میدونید...

نمیدانست چگونه بگوید در اصل حتی فکر کردن به آن باعث خجالتش میشد

آرسین دستش را گرفت و گفت

_حرفتو بزن

به چشم های آرسین نگاه کرد و گفت

_حس میکنم ساحل خانم فکر میکنه چیزی بین و شماست و همین باعث شده 

اعتمادش نسبت به شما کمتر بشه

آرسین با این حرفش تعحب کرد ولی سعی کرد بخندد و این موضوع را به شوخی 

بگیرد تا یه وقت طرالن احساس معذب بدون نکند



خندید و به طرالن نگاه کرد

_دیوونه شدی؟ معلومه که اینطور نیست

اما در اصل همینطور بود کامال حق با طرالن بود ساحل دیگر بهش اعتماد نداشت 

طرالن سرش را پایین انداخت حس بدی بهش دست داده بود آرسین را دوست داشت و 

نمیخواست خراب شدن زندگی اش راببیند

آرسین دست طرالن را میان دستانش گذاشت و گفت

_نگران نباش همه چیز رو درست میکنم

با تردید گفت

_شما چرا اینقدر به من محبت میکنید؟

آرسین شوکه شد میدانست باالخره روزی باید به این سوال جواب بدهد اما االن 

انتظارش را نداشت نفس عمیقی کشید و گفت

_من یه زنگ به رهام بزنم بگم ماشینمو پیدا کنه میترسم اتفاقی برای ساحل بیفته

و بازم آرسین از جواب دادن فرار کرد طرالن دستش را از میان دستان آرسین بیرون 

آورد و بلند شد و راه افتاد سمت اتاقش میدانست یه چیزی هست یه چیزی هست که 

مربوط به او بود ولی خودش هنوز خبر نداشت اما باالخره میفهمید

آرسین دستش روی صورتش کشید کاش طرالن...

سری تکون داد و گوشی اش را برداشت و شماره ی ساحل را گرفت مانند دفعات قبل 

که تماس گرفت،خاموش بود اینبار شماره ی رهام را گرفت

بعد از چند بوق صدای خواب آلودش توی گوشی پیچید

_الو؟

_رهام ساحل... 

با صدای پریشان آرسین،خواب از سر رهام پرید و ترسیده گفت

_ساحل چی؟



خالصه ی کوتاهی از اتفاق هایی که افتاد تعریف کرد رهام نگران گفت

_آخه نمیفهمم چه مشکلی با تو دارن؟

_خودمم گیجم

رهام سری تکان داد

_باشه ببین تونگران نباش من استعالم ماشینت رو میگیرم ببینم کجاست بهت خبر 

میدم

_منتظرم

بعد از این حرفش گوشی را قطع کرد حس بدی داشت هر چی بود خیلی نگرانش کرده 

بود نمیتوانست دست روس دست بگذارد بلند شد و رفت سمت اتاق طرالن و بهش خبر 

رفتنش را داد

با یادآروی اینکه ماشین خودش دست ساحل و ماشین ساحل هم جلوی تاالر است 

کالفه از خونه رفت بیرون و سوار تاکسی شد روانه ی تاالر شد تا بلکه بداند آنها خبری 

از ساحل دارن یا نه

تاالر تقریبا خالی شده بود و تنها فامیل های نزدیک عروس مانده بودند کتی و رز و 

شهرزاد رفتند سمت مادر ساحل تا با او خداحافظی کنند در همون اوضاع یهو در باز 

شد و آرسین پریشان وارد تاالر شد نگاه همه به سمت او کشیده شد با نگرانی نگاهش 

را دور تا دور تاالر چرخاند تا بلکه ساحل را پیدا کند غافل از اینکه ساحل آخرین بار با 

خودش از اینجا رفت 

با دیدن این حالش همه نگران شدند آیسان مادر آرسین گفت

_آرسین حالت خوبه؟چیشده؟

ارسین ناامید و کالفه تکیه اش را به دیوار داد و گفت

_ساحل...

با شنیدن این حرف همه نگران شدند مادر ساحل با نگرانی گفت

_ساحل چی؟



با بی حالی گفت

_نیست

همه با شنیدن این حرف شوکه شدند مادر ساحل عصبی و نگران اومد سمت آرسین و 

گفت

_یعنی چی نیست؟مگه دوتایی از اینجا نرفتین؟

آرسین حرفی نزد سرن نگران به رایان نگاه کرد شهرزاد با تردید گفت

_ممکنه این اتفاق به خاطر تو افتاده باشه؟

تنها خودش کتی رزا و آرسین متوجه ی منظورش شدند آرمان پدر ساحل عصبی و 

بدون حرف از تاالر زد بیرون آراد گفت

_آرسین میشه یکم واضح تر بگی چیشده؟یعنی چی نیست؟بچه که نیست گم شده 

باشه

رزا عصبی خطاب به آرسین گفت

_بازم طرالن ؟بازم پای اون دختره وسطه؟

با این حرفش همه با چشم های گرد به آرسین نگاه کردند او چه میگفت؟حرف از دختر 

دیگری به جز ساحل میزد؟آن هم آرسین؟امکان نداشت! 

سوین ناباور به آرسین نگاه کرد و گفت

_آرسین االن راجب دختر دیگه ای حرف زده شد؟

لعنتی نباید رزا این حرف رو میزد اون نمیتوانستد راجب طرالن حرفی باخانواده اش 

بزند

سامیار با قدم های بلند به سمتش آمد و گفت

_آرسین اگه واقعا پای دختر دیگه ای وسط باشه و ساحل رو ناراحت کرده باشی دیگه 

پسری به اسم آرسین ندارم

رزا عصبی به سمت آرسین رفت و گفت



_از اول نامزدیتون که صوری بود ساحل رو ناراحت کردی و اون دم نزد االن دیگه 

معلوم نیست چیکار کردی که اینجوری جوش کرده و زده بیرون پیداش نیست

دیگه نتونست جلوی خودش رو بگیره و اشک هاش روی صورتش روون شد با گریه 

گفت

_باور کن اگه اتفاقی براش بیفته همه ی زندگیم رو میزارم تا زجرت بدم همونقدر که 

ساحل زجر کشید و اذیت شد دو برابرش رو تو باید اذیت بشی اهمیتم نمیدم که همه 

ی خانوادت اینجان...اتفاقی برای ساحل بیفته نابودت میکنم

بعد از این حرفش از تاالر زد بیرون و کتایون و شهرزاد هم دنبالش رفتند

آیسان با دلخوری گفت

_ماجرای نامزدی صوری چیه؟ 
***

 با نوری که مستقیم به چشمانش میتابید پلک هایش را باز کرد اما نور مانع میشدو

 دوباره پلک هایش را بست خواست دستش را جلوی نور بگیرد که حس کرد نمیتواند

 دستش را تکان بدهد چشمانش را باز کرد و به اطراف نگاه کرد یهو نور خاموش شد و

مردی که جلویش نشسته بود با لبخندی تکیه اش را به صندلی داد و گفت

_دیگه بسته وقتشه که بیدار شی خیلی خوابیدی

نگاهی به دست و پای بسته اش انداخت و گفت

_من اینجا چیکار میکنم چرا هیچی یادم نیست

ابرو هاش باال رفت

_اینکه رفتی تو مهمونی و به هر مردی که دست دختری رو گرفته بود گفتی شوهر 

خیانتکاره من و فالن،یادت نمیاد؟

با ابروهای درهم که نشان از فکر کردن میداد سری به نشونه ی منفی تکان داد

_نه فقط...فقط یادم میاد

باز با یادآوری آرسین غم تمام وجودش را فرا گرفت با بغض گفت



_فقط یادم میاد از خونه زدم بیرون

مرد خندید و از جایش بلند شد

_خب میخوام یه تماس با خانوادت بگیرم طفلیا نگرانن بزار از نگرانی درشون بیارم 

بگم دخترشون سالمه 

عصبی داد زد

_من اینجا چیکار میکنم چرا منو آوردی اینجا؟

ریلکس سرش رو تکان داد و گفت

_میفهمی خودت

بعد از این حرفش یک تماس تصویری با آرسین برقرار کرد

آرسین متعجب به گوشی نگاه کرد با دیدن اسم ساحل که در حال برقراری تماس 

تصویری بود شوکه تماس را وصل کرد و داد زد

_ساحل داره زنگ میزنه

با این حرفش همه نزدیکتر آمدند

مرد با چهره ی پوشیده دستی برایشان تکان داد و گفت

_خواستم از نگرانی درتون بیارم دردونتون اینجاست

و گوشی را به سمت ساحل چرخاند

آرسین عصبی داد زد

_چی میخوای عوضی؟بالیی سرش بیاد زندت نمیزارم

سرن با نگرانی به ساحِل توی تصویر نگاه کرد یهو نگاهش به پنچره افتاد آن درختی که 

پشت پنجره بود... یاد چند روز پیش افتاد که با رایان رفته بودند خرید و آنجا رایان 

سرن را داخل ویالیی برده بود وگفته بود که منتظرش بماند کاری داخل ویال دارد زود 

برمیگردد سرن هم آنجا درختی دیده بود که بسیار زیبا بود حتی ازش کلی عکس گرفته 

بود...و این درخت همان درخت بود همه چیز مثله پازل در ذهنش کنار هم قرار گرفت



ناباور به رایان که با لبخند محوی خیره به ساحِل توی گوشی بود انداخت لعنتی کار 

خودش بود 

چند بار پشت سر هم نفس عمیق کشید تا آرومتر بشود با لحنی که سعی در نرم بودنش 

داشت خطاب به رایان گفت

_عزیزم تو دیگه بهتره بری خونه امروز زیاد خسته شدی

رایان نگاهش کرد و گفت

_آخه چطوری میتونم تو این وضعیت تنهات بزارم؟

کثافت آشغال چقدر حرفه ای فیلم بازی میکرد لبخند مسخره ای زد و گفت

_نگران نباش همین که به فکرمی خودش خیلیه

_اگه چیزی شد حتما بهم خبر بده

سری به نشونه ی مثبت تکون داد

رایان پیشونی سرن را بوسید و با گفتن مراقب خودت باش راه افتاد سمت بقیه تا 

ازشون خداحافظی کند

همین که از در رفت بیرون سرن پا تند کرد و با قدم های بلند به سمت سپهر رفت و 

آروم توی گوشش زمزمه کرد

_سپهر من میدونم ساحل کجاست فقط بدون حرف بیا دنبالم

سپهر با چشم های گرد نگاهش کرد سرن که دید داره دیر میشه و سپهر هنوز تو هپروته 

دستش را کشید و بدون جلب توجه از تاالر زد بیرون به قدری همه به فکر ساحل و 

حرف زدن با اون مرد بودن که کسی متوجه رفتنشان نشد

هردو سوار ماشین سپهر شدند 

سپهر منتظر نگاهش کرد که گفت

_برو دنبال رایان زود باش گمش نکن

***



 با غم سرش را پایین انداخت چرا آرسین هنوز هم اینقدر نگرانش بود؟ مرد تماس را که

قطع کرد نگاهش را به ساحل دوخت و خندید

همان موقع در باز شد و مرد دیگری با لبخند وارد شد ساحل بی تفاوت نگاهی بهش 

انداخت اما با دیدن فرد مقابلش چشمانش گرد شد

ناباور گفت

_پس همش تقصیر توعه؟همه چیز زیر سر توعه کثافته؟

رایان خندید

_منظورت از همه چیز چیه؟تو که هنوز خبر نداری سورپرایز امشب هم کار من بود 

داری؟

با این حرفش ساحل خشکش زد با فکر به معنی حرف رایان نفسش گرفت با زبان 

خشک شده از استرس گفت

_را..جب کدوم سورپرایز حرف میزنی؟

رایان نگاهی به مردی که از اول آنجا بود انداخت با این نگاهش مرد سری تکان داد و از 

اتاق رفت بیرون

رایان صندلی دیگری که زیر پنجره بود را برداشت و روبه رو ساحل نشست نگاه کلی به 

اتاق انداخت و گفت

_لعنتیا بهشون گفتم یه اتاق درست و حسابی بیارنت مثال خواهر زنمی 

به چشم های لرزان ساحل نگاه کرد و گفت

_اما نه دیگه به درد نمیخورن باید نیروی جدید بیارم

بعد از این حرفش اسلحه ای از جیبش بیرون آورد و گرفت سمت ساحل پلک های 

ساحل لرزید

رایان خندید و به سمت ساحل شلیک کرد ساحل جیغی از ترس کشید

با این کارش خنده ی رایان بیشتر شد

_نکن اینکارو تفنگ خالیه مگه من میتونم به خواهر زن عزیزم شلیک کنم؟



با لبخند ترسناکش گلوله ها را یکی یکی داخل اسلحه گذاش و ماشه را کشید و به 

چشمان ساحل خیره شد

_نترس قرار نیست بمیری حاال حاال ها باهات کار دارم

هیچ کدارم از این مسخره بازی های رایان او را نترسانده بود اما تمام فکر و ذکرش 

پیش سورپرایزی بود که رایان ازش حرف میزد با تردید گفت

_سورپرایزت؟

با این حرفش رایان لبخندش پررنگ تر شد

_میدونی چیه؟بزار من یه حقیقتی بهت بگم آرسین واقعا دوست داره

گیج و متعجب پرسید

_یعنی چی؟

رایان ریلکس به صندلی تیکه داد و گفت

_ یه سوال اون خانومه که با لباس خواب تو خونتون بود خوب نقش بازی کرد؟آخه 

بابت نقشش پول زیادی ازم گرفت

ناباور نگاهش کرد که ادامه داد

_حتی اونی که تو تاالر گوشی آرسین رو دزدیده بود و به اون دختره پیام داده 

بود...اونم پول خیلی زیادی ازم گرفت

به در اشاره کرد

_همین مردی که چند دقیقه پیش اینجا بود...میدونی به خاطر دزدیدنت چقدر ازم پول 

گرفت؟کال اینارو نمیگم معذب بشی فقط خواستم بدونی امشب برای آماده کردن 

سورپرایزم کلی زحمت کشیدم وحتی کلی خرج کردم اما خوب ارزشش رو داشت 

مخصوصا اون سورپرایزی که تو خونتون برات آماده کردم 

حس میکرد قلبش دیگر نمیزند نمیتوانست درست نفس بکشد باورش نمیشد یعنی همه 

ی آنها تقصیر رایان بود؟ اخه چرا؟

رایان با دیدن این حال ساحل خندید



_اوه فکر نمیکردم اینقدر ناراحت بشی خیلی خوب دیگه اینقدر گریه نکن

با چشم های اشکی و تنفر گفت

_چرا؟ چرا داری زندگیمون رو خراب میکنی؟ هان؟ چرا؟

رایان نگاهی به ساحل انداخت و ژشت فکر کردن را به خودش گرفت

_واقعا چرا؟

با این کارش خندید

_خب این که معلومه ببین عزیزم تو برای زندگی من یه تهدید حساب میشی چون همه 

چیز رو راجب زنم میدونی پس باید از روی زمین محو بشی تا رازم فاش نشه و اینکه 

اون کیفی که آقای پلیسه داد به شوهرت برای من خیلی مهمه میدونم تو حتی از 

وجودش خبرم نداری ولی خب مهم اینه که اون کیف دست شوهر توعه و نقطه ضعف 

شوهر تو، خود تویی پس اینجوری با یه تیر دو نشون میزنم هم کیف رو ازش میگیرم 

هم رازم رو حفظ میکنم حله؟ 

با این حرفش خندید عصبی و با تنفر خندید اونقدر خندید که اخم های رایان درهم 

رفت

با خنده گفت

_نقشه ی خوبیه ولی خب در حد نقشه میمونه و هیچ وقت عملی نمیشه

لبخندی زد

_میدونی چیه؟ االن که گفتی آرسین من رو دوست داشته و اون به قول خودت 

سورپرایز کار تو بوده االن دیگه حس بهتری دارم و مطمئنم آرسین نه میزاره دستت به 

اون کیفی که نمیدونم چی توشه برسه نه اجازه میده اتفاقی برام بیفته اینو مطمئن 

باش.

رایان پوزخندی زد

_مطمئنی آرسین هنوزم دوستت داره؟ من حس میکنم اون بیشتر از تو به طرالن 

اهمیت میده مگه نه؟



لعنتی خوب بلد بود دلش را خالی کند رایان با دیدن حال بد ساحل خنده ای کرد و 

بدون حرف از اتاق رفت بیرون

چشمان ساحل پر از اشک شد دلش برای آرسین تنگ شده بود حاال که فهمیده بود 

آرسین او را دوست دارد و از قضیه ی دیشب بی خبر است احساس بهتری داشت

***

 آرمان عصبی ماشین را جلوی خانه پارک کرد و با فشاردادن زنگ حجم باالی خشمش را

نشان داد

پدر رایان داد زد

_کسی خونه نیست؟ درو کندن یکی بره درو باز کنه 

خدمتکار خانه پا تند کرد و زود خودش را به آیفون رساند با دیدن تصویر عصبی آرمان 

ترسیده برگشت سمت فرزاد و گفت

_آقا پدر عروستون اومدن

فرزاد متعجب گفت

_خب باز کن چرا معطلی؟

در باز شد و آرمان با قدم های عصبی به سمت خانه راه افتاد همین که وارد شد یک 

راست به سمت فرزاد رفت و مقابلش ایستاد

رفتار عصبی آرمان او را متعجب میکرد با تعجب گفت

_خیر باشه؟چیزی شده؟

تن صدای آرمان کمی باال بود عصبی گفت

_خیر؟منظورت از خیر رو نمیفهم؟ما باهم چه قراری گذاشته بودیم؟اینکه پسرت دختر 

منو بدزده؟

فرزاد با چشم های گرد گفت

_این چه حرفیه میزنی؟یعنی چی رایان چرا باید نامزد خودش رو بدزده؟

_منظورم سرن نیست!دختر بزرگم ساحل نیست گم و گور شده یهو



فزراد خنده ای کرد و گفت

_درسته پسر من خالفکاره ولی هرکی گم و گور بشه که حتما کار پسر من نیست

آرمان عصبی گفت

_ببین ما یه قول و قراری بینمون بود اینکه من از طریق سرن اون چیزی که میخوای 

رو از رایان بگیرم در عوض پسرت فکر سرن رو از سرش خارج کنه و تا اون موقع 

اتفاقی برای خانواده ی من نمیفته حتی همین نامزدی هم زیادی شد براش همه چیز 

رو،رو میکنم و پسرت و همه ی کثافت کاریاش رو از خانوادم دور میکنم 

فرزاد ناباور گفت

_پس قرارمون؟

آرمان با لحن عصبیش گفت

_دیگه قول و قراری بین ما نیست شما فقط یه غریبه ای به اینم فکر نکن که پسرت 

زندگی دخترم رو نابود کرد چون اصال این اتفاق نمیفته کسی که زندگیش نابود میشه 

فقط و فقط پسر خودته

بعد از این حرفش با قدم های بلند خانه را ترک کرد و در را محکم به هم کوبید

فرزاد دستش را روی قلبش گذاشت و زمزمه کرد

_پسره ی احمق میکشمت

***

 دست و پایش باز بود ولی توی اتاقی که به جز صندلی و پنجره ی پر ارتفاع چیز

 دیگری نبود،گیر کرده بود عصبی راه میرفت و به فکر فرار بود البته به خوبی میدانست

آرسین دنبالش میگردد

از پنجره نگاهی به بیرون انداخت منظره ی بسیار زیبایی بود اما االن تنها چیزی که 

ساحل نمیخواست منظره ی زیبا بود

همان موقع صدای چرخاندن کلید آمد و بعد در باز شد بدون برگشتن گفت

_اینجا منظره ی خوبی داره تو این فکرم که یه بار با آرسین بیام اینجا 

با صدای دخترکی که میگفت



_غذا آرودم

برگشت به سمت در دختری سینی به دست دید که احتماال خدمتکار بود

پوزخندی زد و رفت سمتش لیوان آب را برداشت و نگاه کلی بهش انداخت

در یک حرکت لیوان را پرت کرد روی زمین و لیوان با صدای بدی شکسته شد با این 

کارش دخترک جیغ خفه ای کشید

ساحل نگاهش را به دختر دوخت و گفت

_لیوانتون پر از لکه رئیست نگفته من یکم وسواس دارم؟

بعد از این حرفش بشقاب غذا را هم انداخت روی زمین و به دختر نگاه کرد

_اینم که کثیفه؟

دختر آب دهانش را قورت داد و گفت

_شما اینارو اینجوری میزنی میشکونی کسی کاری با شما نداره ولی همین شکستن اینا 

که برای شما تفریحه برای ما میشه یه شکنجه ی وحشتناک که شاید تا یک هفته نتونیم 

سر پا بشیم 

بعد از این حرفش خم شد و مشغول جمع کردن تیکه های شکسته ی لیوان و بشقاب 

شد

کنارش زانو زد و گفت

_خب چرا اینجا کار میکنی؟

_مجبورم

گیج گفت

_نمیفهمم تومگه یه خدمتکار نیستی؟اون حق نداره بهت دست بزنه

پوزخندی زد

_مشکل اینه که فقط یه خدمتکار نیستم زنشم

ساحل ناباور گفت



_چی؟همون زن پنهونیش؟

دخترنگاهش را به چشم های زیبا و متعجب ساحل دوخت و گفت

_کدوم یکیش؟نصف خانوم هایی که اینجا کار میکنن زنشن یعنی صیقه فقط اینا 

نیست چند برابر خانوم های اینجا که به رایان محرمن معلوم نیست چه بالیی سرشون 

اومده

ناباور دستش را روی دهانش گذاشت.دختر نگاهش را از چشمان زیبای ساحل برداشت 

و مشغول جمع کردن شد

ساحل دست دختر را گرفت و مانع ادامه ی کارش شد

_یعنی چی معلوم نیست چه بالیی سرشون اومده؟

دختر مجدد نگاهش را به چشمان ساحل دوخت و گفت

_یعنی اینکه رایان کارش گول زدن دخترای نوجوونه گولشون میزنه و باهاشون صیغه 

میکنه بعدشم اونارو میفروشه به آدم های خارج از کشور همون اقوام اعراب و اینا 

یعنی اون هایی که اینجا مثله من شکنجه میشن و بیست و چهار ساعت در حال کار 

کردن هستن خیلی خوشبختن 

وا رفته روی زمین نشست با فکر اینکه این اتفاق قراره برای سرن هم بیفته تمام تنش 

لرزید

دختر با دیدن حال بد ساحل سری از روی تاسف تکان داد

ساحل نگاهش را به دختر دوخت دختر زیبایی بود

_من اصال درک نمیکنم چرا یه شب همه ی زن های اینجا نمیرین باال سرش خفه اش 

کنید؟

دختر با این حرف ساحل خندید

_بهت نمیخوره گول خورده باشی و زنش باشی چون با زن هاش اینجوری رفتار نمیکنه 

میتونم بپرسم چرا اینجایی؟

با تنفر گفت



_رایان نامزد خواهرمه از اولشم میدونستیم خالفکاره و زن داره در اصل خواهرم یه 

طعمه برای گرفتن رایانه

دختر خنده ای کرد که چاله گونه هایش نمایان شد

_نه بابا رایان هم حتما تو دام میفته

ساحل جدی گفت

_اگه تو کمک کنی میفته

با این حرف ساحل خنده از لبان دختر محو شد زود سرش را پایین انداخت و تند تند 

مشغول جمع کردن ریزه های شیشه شد

ساحل دستش را روی شانه ی دختر گذاشت

_تاکی میخوای اینجوری زندگی کنی؟چند سالته؟فوقش 18 هنوز کلی آرزو داری تو 

مجبور نیستی تمام عمرت رو تو خاری و خفت بگذرونی هدف از خلقت دختر کلفتی و 

در خدمت مرد ها بودن نیست همه ی آدم ها آزاد به دنیا اومدن و باید آزاد زندگی کنن 

هر لحظه و ثانیه عمرت داره کوتاه تر میشه و آرزوهات بیشتر چرا وقتی میتونی آزاد 

باشی و به خواسته هات برسی باید تو ویالی پر از کثافتی زیر دست اون آشغال باشی؟

اصال غرورت اجازه ی این کار رو بهت میده؟ 

شیشه شکسته هایی که در دست دختر بود از دستش افتاد دختر بغض کرد با چشم 

هایی که هر لحظه امکان خیس شدن داشتند به ساحل نگاه کرد و گفت

_حرف هات قشنگه ولی واقعی نیست

ساحل عصبی گفت

_آدم هایی مثله شما باعث میشن بقیه فکر کنن این حرف ها واقعی نیست.چرا نباشه؟

چرا یه دختر نباید آزاد زندگی بکنه؟چرا یه دختر زیبا مثله تو نباید دخترونگی کنه و با 

دوست هاش خوش بگذرونه؟به خاطر اینکه گول وعده های دروغ آدم کثافتی مثله 

رایان رو خوردی؟تو حق نداری به خاطر یه اشتباه زنگی خودت و خانوادت رو نابود 

کنی و به آدم هایی مثله رایان اجازه بدی کارش رو بازم تکرار کنه تو باید یه کاری کنی 

که طرف بفهمه زن ها هم میتونند فقط تونستنشون وابسته به خواستنشونه

دختر با چشم های خیس گفت



_نمیخوام برای خودم دردسر درست کنم

ساحل خندید

_مسخره است نمیخوای برای خودت دردسر درست کنی؟اصال درکت نمیکنم  بیا تصور 

کنیم رایان میفهمه که تو داری بر علیه اون کار هایی میکنی خب!میخواد چیکار کنه؟

بدترین حالتش اینه که میکشتت مگه نه؟

دختر سری تکان داد

ساحل ادامه داد

_خب میمیری دیگه!به نظرت مردن بهتر از این خفت نیست؟یعنی تو برای اینکه نمیری 

نمیخوای برای آزادیت بجنگی؟به نظر من مرگ بهتر از این این زندگِی که تو داری!بیست 

و چهار ساعت کار کار کار تهشم به خاطر یه اشتباه کوچیک کلی عذاب میکشی تو حتی 

نمیتونی خانوادت رو ببینی نمیتونی آزادانه برای خودت باشی!دختر جون این کنترلی 

که دادی دست رایان رو پس بگیر خودت ،خودت رو اداره کن 

دختر سرش را پایین انداخت همه جوره حق با ساحل بود ولی میترسید اما وقتش 

رسیده بود که بر ترسش غلبه کند و به قول ساحل برای آزادی اش بجنگد

نگاهش را به چشمان منتظر ساحل دوخت

_باید چیکار بکنم؟

ساحل لبخندی زد

_اول اسمتو بدونم

دختر خندید

_اسمم سحره و شما

_اسم منم ساحله خوشبختم

سحر سری به نشانه ی همچنین تکان داد

_خب باید چیکار کنیم؟

_اول از همه ...ام ببینم تو گوشی که نداری؟داری؟



سحر لبخندی موزیانه ای زد

_نباید داشته باشم ولی دارم اوالش که اومدم اینجا از یکی از مهمونای رایان کش رفتم 

ولی خب همون موقع یه جا پنهونش کردم تا کسی نبینه و هر وقت الزمش داشتم برش 

دارم

ساحل سری تکان داد

_خیلی خوب عالیه االن اینارو بردار برو بیرون و بعد دوباره با یه سینی غذا بیا تا شک 

نکنن بگو اینارو نخورده آقا هم گفته که حتما باید غذاشو بخوره و فالن ولی یادت نره 

دفعه ی بعد که اومدی اون گوشی و یه کاغذ و خودکار بیاری باشه؟

سحر متعجب گفت

_کاغذ و خودکار برای چی؟

لبخند شیطنت امیزی روی لب ساحل نشست

_میخوایم حسابی رایان رو غافلگیر کنیم

***

سپهر نگاهی به ویال انداخت و خطاب به سرن گفت

_رایان رفت این تو این چه ربطی به ساحل داره؟ 

سرن با تنفر گفت

_ساحل این توعه

سپهر تو جاش جابه جا شد

_مطمئنی؟

سرن سرش را به نشانه ی مثبت تکان داد

_خب االن باید چیکار کنیم؟به آرسین زنگ بزنم؟

_معلومه که نه تو فکر میکنی اگه آرسین بدونه ساحل اینجاست مثله ما آروم میشینه و 

تماشا میکنه؟معلومه که نه اون اصال عقل نداره میره تو هم خودشو هم ساحل رو به 

کشتن میده



_پس چیکار کنیم؟خودمون بریم تو؟

_نه به رهام خبر میدیم

***

 همه در خانه ی آرمان و سوین بودند .نگران به هر جا که میتوانستند زنگ میزدند و

 سراغ ساحل را میگرفتن در این بین ارسین خیره به گوشی اش بود تا بلکه رهام خبری

 به او بدهد همان موقع صدای زنگ گوشی آرسین بلند شد بدون مکث گوشی را برداشت

و گفت

_چیشد رهام؟پیداش کردی؟

صدای رهام از آن ور شنیده شد

_راستش ماشینت رو پیدا کردم ولی ساحل اونجا نبود 

آرسین وا رفته گفت

_یعنی چی؟اصال ماشین کجا بود؟

_ماشینت رو جلوی یه ویال پیدا کردند از اونجا که همسایه ها خبر دادند انگار سرشب 

اینجا مهمونی بوده و هر اتفاقی افتاده تو همون مهمونی افتاده وقتی که ما رسیدیم 

تقریبا مهمونی تموم شده بود و به جز اعضای خونه توی ویال نبودن

آرسین با دستش پیشانی اش را مالید

_آدرس اونجا رو بده

_با اینکه نیازی نیست بیای ولی باشه میفرستم برات فعال

تماس قطع شد و به ثانیه نکشیده صدای زنگ گوشی رهان بلند شد به اسمی که رو 

"seren" صفحه ی تلفن بود خیره شد

***

 چند دقیقه ای از رفتن سحر میگذشت و وقت اجرای نقشه بود شروع کرد به داد زدن و

 کوبیدن صندلی به در کمی که گذشت در باز شد و نگهبان های درشت هیکل رایان وار

اتاق شدند ساحل با دیدنشان جیغ زد

_اون رایان عوضی کجاست؟بگین خودش بیاد حرف دارم باهاش



با این حرفش یکی از نگهبان ها بازویش را میان دستانش فشرد و گفت

_ درست حرف بزن دختره ی آشغال

همان موقع رایان وارد اتاق شد با دیدن آن صحنه با ابرو های باال رفته به دستان 

نگاهبان که دور بازوی ساحل بود خیره شد با این کارش نگهبان دستانش را برداشت و 

کمی دورتر ایستاد

رایان با قدم های محکم به ستمش رفت و مشت محکمی به صورت نگهبان زد و خطاب 

به ساحل گفت

_عذر میخوام بانو اینا یکم نیاز به ادب دارن نمیدونن من خیلی خواهر زنم رو دوست 

دارم 

پوکر نگاهش کرد که همون موقع صدای در بلند شد رایان گفت

_بیا تو

سحر با کاغذی که در دستش بود وارد اتاق شد

_آقا این برگه رو کنار پنجره پیدا کردم نوشته برای رایان

رایان برگه را گرفت هر چی بیشتر میخوند عصبی تر میشد در آخر خشمگین خطاب به 

سحر گفت

_این چیه؟چرا اینقدر چرت و پرت نوشته

با این حرفش ساحل خنده اش گرفت ولی سعی کرد بروز ندهد سحر گفت

_نمیدونم آقا من پیداش کردم دیدم روش نوشته برای رایان توش رو نخوندم

رایان عصبی برگه داد گرفت به سمت سحر

_بخون

سحر چشمانش را ریز کرد و به نوشته ها خیره شد

_آقا من نمیتونم بخونم خطش خیلی ریزه

رایان  با تن صدای بلند گفت



_مگه کوری؟ 

با این حرفش ساحل گفت

_چته تو؟چرا داد میزنی؟خب میگه چشمش ضعیفه دیگه چرا زور میگی معلوم نیست 

با این بنده ی خدا چیکار کردی که چشماش اینقدر ضعیف شده

رایان عصبی و با صدای بلند نوشته ها را خواند

_ خوب گوش کنید چند ساعت دیگه قراره یه زن بیاد تا میتونید فحش بدید و 

تحقیرش کنید جوری که از به دنیا اومدنش پشیمون بشه اگه اون زن با چشم های 

گریون و دل شکسته نره بیرون همتون به باد میرین پس حواستون رو جمع کنید

تموم که شد به سحر نگاه کرد سحر شونه ای باال انداخت

_نمیدونم آقا شاید یکی اشتباهی گذاشته باشه

با سر به سحر اشاره کرد که بره بیرون و خطاب به ساحل گفت

_کارم داره راه میفته یکم جیغ و داد نزن و آدم باش

بعد از این حرفش خودش و نگهبان هاش رفتن بیرون همین که صدای قفل شندن در را 

شنید با دو رفت سمت گوشی و ضبط را قطع کرد االن دیگه همه چیز اوکی بود

چند ساعت بعد در باز شد و سحر وارد اتاق شد با دیدنش گفت

_چرا اینقدر دیر کردی؟

_اوف اصال نمیشه از دستشون فرار کرد به زور اومدم صدا رو ضبط کردی؟

ساحل سری تکان داد

_آره فقط االن باید گوشی رایان رو بدزدی

با چشم های گرد گفت

_ساحل دیوونه شدی؟من نمیتونم تا دو کیلومتریشم برم بعد تو میگی گوشیش رو 

بدزدم؟

ساحل با لحن قانع کننده ای گفت



_گوش کن سحر ما اگه این گوشی رو ازش بگیریم و نقشه خوب پیش بره همه چیز 

درست میشه باور کن

سحر با دو دلی به ساحل نگاه کرد ساحل با دیدن دو دلی اش گفت

_ببین...اگه بفهمه گوشی رو تو برداشتی بازم من اجازه نمیدم بالیی سرت بیاره

سحر سرش را پایین انداخت

_بیرون از اینجا معلومه برای خودت کسی بودی ولی اینجا اینجوری نیست توی این 

ویال همه چیز به گفته ی رایانه حتی توهم کاری از دستت برنمیاد

ساحل پوزخندی زد و گفت

_میدونی بیرون از این ویال دورتا دورش خانواده ی من وایستاده تا من رو از اینجا 

بیارن بیرون؟رایان خالفکاره؟به درک اونقدر برای خانوادم و مخصوصا همسرم ارزش 

دارم که بدون ترس از رایان اجازه نده بالیی سرم بیاد 

سحر نگاهش را به ساحل دوخت

_فقط گوشیش رو بدزدم حله؟

***

 فرزاد عصبی در خانه قدم میزد پسره ی بی عقل گند زده بود به همه چیز گوشی اش را

برداشت و شماره ی رایان را گرفت همین که رایان تماس را وصل کرد عصبی داد زد

_تو داری چه غلطی میکنی؟

رایان متعجب از این همه خشم گفت

_بابا!چیزی شده؟

_تازه داره میگه چیزی شده.پسره ی خر چرا دختر آرمان رو دزدی؟مگه از جونت سیر 

شدی؟تازه همه چیز داشت خوب پیش میرفت که طبق معمول گند زدی

رایان متعجب گفت

_تو از کجا میدونی من ساحل رو دزدیدم؟

فرزاد خشن گفت



_تا چند دقیقه پیش پدرش اومده بود اینجا فکر کردی خیلی زرنگی و نمیفهمن کار تو 

بوده؟پسره ی بی مصرف اونا روی خانواده حساسن مخصوصا شوهر اون دختره!االن 

همه در به در دنبال تو هستن اگه پیدات کنن زندت نمیزارن

رایان عصبی زمزمه کرد

_آخه اونا از کجا فهمیدن کار منه؟

فرزاد تهدید وار گفت

_ببین بچه برام مهم نیست با دختره چیکار میکنی فقط یه کاری کن که مطمئن بشن کار 

تو نیست وگرنه خودم زنده زنده آتیشت میزنم

رایان گفت

_چیکار کنم؟!فقط میتونم ساحل رو آزاد کنم و بگم من پیداش کردم که در این صورت 

ساحل همه چیز رو لو میده... 

فرزاد میان حرفش پرید و گفت

_راه دیگه هم اینکه دختره رو بکشی و جسدشو تحویل بدی به خانوادش اما جوری که 

فکر کنن تو فرشته ی نجاتشی نه مامور عذاب!

***

 پول تاکسی را حساب رد و با قدم های بلند به سمت ویال راه افتاد همان آدرسی بود که

 رهام برایش فرستاد!به اطراف نگاه کرد کسی آنجا نبود!رهام خبر داد که کاری برایش

 پیش آمده و از آنجا رفته نگاهش به ماشینش که کنار خیابان پارک شده بود افتاد و

یهو تمام دلش پر کشید به سمت ساحل

به سمت ویال راه افتاد  و دستش را روی زنگ گذاشت صدایی گفت

_کیه؟

چقدر صدا برایش آشنا بود همانطور که فکر میکرد این صدا را کجا شنیده جواب داد

_یه چند تا سوال دارم ازتون اگه میشه تشریف بیارین پایین

_اومدم



چند دقیقه بعد در باز شد با دیدن فرد مقابلش تعجب کرد پدرام؟یکی از دانشجو هایش 

بود

پدرام هم متعجب گفت

_استاد رادمهر؟

آرسین سرش را تکان داد

_چند تا سوال ازت داشتم

با این حرفش تمام تن پدرام لرزید مطمئن بود به خاطر ساحل آمده بود اینجا ارسین 

نگاهی به پدرام انداخت و گفت

_بهتره بریم داخل اینجا زیاد مناسب نیست

همین که این حرف را زد پدرام در را هول داد تا ببندد و آرسین نتواند وارد شود اما 

آرسین پایش را میان در گذاشت و به زور وارد حیاط شد این کارش ثابت کرد که او 

خبری از ساحل دارد. با چشم هایی که رگه های قرمزش نشان از عصبانیت زیادش 

میداد یقه اش را گرفت و گفت

_ساحل کجاست؟

پدرام ترسیده گفت

_نـ...میدونم

با این حرفش آرسین عصبی چاقوی کوچکی از جیبش درآورد و زیر گلوی پدرام 

گذاشت

_ساحل اونقدری برام ارزش داره که به خاطر پیدا کردنش حتی دست به کشتن توی 

عوضی بزنم 

بعد از این حرفش کمی چاقو را زیر گردنش فشار داد و گفت

_ساحل کجاست؟

پدرام با ترس گفت

_رایان...



چشمان آرسین گرد شد

_رایان؟

پدرام تند تند سرش را تکان داد  

_آره استاد کار خودشه بهم گفت ساحل رو بیارم توی مهمونی و توی شربتش داروی 

خواب آور بریزم

آرسین زیر لب لعنتی گفت و به پدرام نگاه کرد

_کجاست االن؟

_نمـ...

آرسین چاقو را بیشتر فشار داد که آخ پدرام بلند شد

_میگی یا جسدتو بدم به ننه بابات؟

پدرام با ترس گفت

_باشه باشه میگم توی ویال ی رایانه آدرسش رو میدم بهت

آرسین خوبه ای گفت و چاقو را از گلوی پدرام دور کرد پدرام گوشی اش را درآورد و 

آدرس را برایش ارسال کرد

_فرستادم استاد

آرسین نگاه بدی حواله اش کرد و از خانه زد بیرون سوار ماشینش که ساحل آنجا پارک 

کرده بود شد و راه افتاد سمت ویال

***

سحر با ترس وارد اتاق شد

_تورو جون هرکی دوست داری زود کارتو بکن تا بیدار نشده

بعد از این حرفش گوشی رایان را گرفت سمت ساحل 

ساحل با دیدن گوشی چشمانش برقی زد گوشی را از دستش گرفت و به مخاطبینش 

نگاه کرد با دیدن اسم مهرنیا یاد حرف رهام افتاد



"اسم زنش زیبا مهرنیاست رایان روی این زنش خیلی حساسه یعنی میشه گفت نقطه 

ضعفش همینه"

روی اسمش کلیک کرد و برایش نوشت

_عزیزم تا چند ساعت دیگه خودت رو برسون به این آدرسی که میفرستم قراره حسابی 

سورپرایز بشی

بعدش هم آدرس اینجا رو از سحر گرفت و برایش فرستاد پیام هارو پاک کرد و گوشی 

رو به سحر داد

_دیگه همه چیز تمومه آزاد میشیم

سحر لبخندی زد و از اتاق رفت بیرون تا گوشی رایان را سر جایش بگذارد

سحر گفته بود طبق عادت نیم ساعت دیگه میره بیرون برای پیاده روی منتظر ماند تا 

رایان از خانه بزند بیرون و او نقشه هایش را عملی کند

کمی که گذشت رایان از خانه رفت بیرون  ساحل با سحر هماهنگ کرد

گوشی سحر را برداشت و به تنها تلفنی که رایان برای گرفتن اطالعات در مواقع 

نبودنش در خانه گذاشته بود زنگ زد 

صدای خانومی در گوشی پیچید

_بله؟

ساحل زود صدایی که از رایان ضبط کرده بود را پخش کرد

"خوب گوشی کنید چند ساعت دیگه قراره یه زن بیاد تا میتونید فحش بدید و 

تحقیرش کنید جوری که از به دنیا اومدنش پشیمون بشه اگه اون زن با چشم های 

گریون و دل شکسته نره بیرون همتون به باد میرین پس حواستون رو جمع کنید"

همین که تمام شد سریع گوشی را قطع کرد

***

رهام نگاهش را به سرن دوخت و گفت

_با چشم های خودت دیدی رایان رفته این تو؟



سرن کالفه گفت

_آره باور کن اصال من میگم خودم دیدم ساحل رو بردن این تو،تو فقط به همکارات 

زنگ بزن و بگو بیان من مطمئنم ساحل اینجاست

رایان سری تکان داد و با بی سیم اش به همکارانش اطالع داد که مورد ویژه یافت شده 

و کمک الزم دارند

سپهر نگاهش را به زن شیک پوشی که وارد ویال میشد دوخت

_این کیه؟

رهام گفت

_زن رایانه

سرن با چشم های گرد گفت

_اونجارو آرسین داره از دیوار میره باال

چشم هایش را ریز کرد و گفت

_اون تفنگه تو دستش؟

رهام زیر لب گفت

_لعنتی آدرس اینجا رو از کجا گرفته؟

نگاهی به سپهر و سرن انداخت

_شما همینجا باشید من میرم تا کار احمقانه ای نکنه

سرن بازوی رهام را گرفت

_منم میام

رهام عصبی گفت

_میگم اونجا خطرناکه میفهمی؟

سرن به چشمان رهام نگاه کرد و گفت



_خوب اگه خطرناک باشه تو چرا داری میری؟

_من شغلمه اوکی؟

سپهر نگاهش را به آن دو انداخت و گفت

_هممون میریم اینجوری بهتره

رهام خواست مخالفت کنه که سرن اجازه نداد و از ماشین پیاده شد

***

 با کلیدی که از سحر گرفته بود قفل در را باز کرد و وارد راه رو شد گوشه ای ایستاد و

از باال سالن را تماشا کرد.دقایقی نگذشته بود که زن شیک پوشی وارد ویال شد

حسش میگفت این زن همان زیبا است با دیدن زنه،یکی از خدمتکار هابا دو رفت به 

سمت آشپزخانه و چند دقیقه بعد همه ی زن های درون خانه با صورت های درهم وارد 

سالن شدند

زیبا متعجب گفت

_اتفاقی افتاده؟

یکی از زن ها گفت

_با کی کار داری؟

زیبا متعجب از این رفتارشان گفت

_آها من...رایان بهم گفت بیام اینجا من همسر رایانم!

با این حرفش همه خندیدند

زنی دیگر گفت

_خب منم زنشم

دیگری گفت

_منم زنشم



و یکی یکی همه ی زن ها خود را همسر رایان معرفی کردند زیبا عصبی گفت

_یعنی چی؟چی دارین میگین؟

همان موقع ساحل با قدم های محکم از پله ها پایین آمد و شروع کرد به حرف زدن

_مشتاق دیدار زیبا خانوم!این خانوم ها هرچی میگن درسته همسر جنابعالی کارش 

گول زدن دختر های جوون و بعد به دست گرفتنشونه اینا فقط یه قسمت از زن های 

صیغه ایه رایانه معلوم نیست با بقیه چیکار کرده حتی همین دیشب رایان دیر اومد 

خونه درسته؟

زیبا ناباور و با ترس سری به نشانه ی مثبت تکون داد

ساحل پوزخندی زد

_دیشب مراسم نامزدی همسرت با خواهرم بود

زیبا ناباور دستش را به دیوار گرفت تا نیفتد زمین ساحل روبه رویش ایستاد و گفت

_دیشب رایان همزمان که توی مراسم نامزدی بود،زندگی من رو هم خراب کرد یه کاری 

کرد که فکر کنم همسرم داره بهم خیانت میکنه...

عصبی خندید و ادامه داد

_بعدش هم من رو دزدید تا به خواسته های کثیفش برسه

به چشمان ناباور زیبا خیره شد

_شوهرت یه کثافت روانیه که هیچ چیز به جز خواسته هاش براش مهم نیست

همان موقع در به شدت باز شد و رایان عصبی وارد خانه شد با دیدن زیبا و ساحل 

حسابی تعجب کرد

نگاهش را به چشمان خیس زیبا دوخت و همه چیز را فهمید زیبا با گریه گفت

_میدونی چقدر دوست داشتم؟میدونی به خاطر تو همه کار کردن و آخرش هم از 

جانب تو خیانت دیدن چقدر درد داره؟

با سکوت رایان جیغ زد



_جواب بده!

رایان با غم گفت

_همه چیز رو توضیح میدم

زیبا کیفش را روی شانه اش جابه جا کرد

_چی رو میخوای توضیح بدی؟به کی میخوای توضیح بدی؟به زیبا؟فکر میکنی دیگه 

زیبایی وجود داره؟رایان خیلی آشغالی خیلی

با این حرفش همان گونه که اشک هایش روی گونه اش جاری بود به سمت در راه 

افتاد.رایان عصبی اسلحه اش را از جیبش در آورد و به سمت ساحل نشانه گرفت و پر 

از تنفر گفت

_همه چیز تقصیر توعه کثافت

و صدای بلند شلیک گلوله کل ویال را پر کرد 

رهام با شنیدم صدای گوله مشتی به صورت نگهبان که اجازه ی ورود نمیداد زد.با این 

کارش بقیه ی نگهبان ها به سمت رهام حمله ور شدند سپهر و رهام هر دو میزدند ولی 

چون آنها بیشتر بودند،بیشتر از زدن کتک میخوردند همان موقع صدای آژیر پلیس 

شنیده شد و در کسری از ثانیه تمام نگهبان ها در اسارت پلیس ها بودند رهام و سرن و 

سپهر با دو وارد ویال شدند

نگاهشان روی ساحل که ترسیده درون بغل آرسین بود خیره ماند هردو سالم بوندن پس 

صدای گلوله...

سرن تیز رایان را نگاه کرد با دیدنش که غرق خون بود خندید رفت جلو و کنارش زانو 

زد

نگاه پر از درد رایان در چشمان مشکی سرن غرق شد

_حقت همینه

و این جمله ی ساده ای که سرن گفت باعث شد رایان با تمام وجود احساس خاری بکند 

عصبی همانطور که دستش روی بازوی خونی اش بود داد زد



_تو چی؟تویی که همزمان با من با اون آقا پلیسه بودی!فکر کردی نمیدونم بیست و 

چهاری باهاش الس میزنی

سپهر دیگر طاقت نیورد و با خشم به سمت رایاِن زخمی رفت و پی در پی مشت هایش 

را روی صورتش فرود آورد

_توی بی شرف دیگه بسته!هر چقدر خانوادم رو آزاد دادی دیگه بسته خودم با دستای 

خودم میکشمت عوضی

پلیس ها مانع سپهر شدن و با زور او را از رایان دور کردند سحر رفت پیش ساحل و 

دستش رو گرفت

_میدونی قراره از این به بعد الگو ی همه ی زن های اینجا بشی؟از ته ته دل ممنونتم

ساحل لبخندی زد

_بدون کمک تو نمیتونستم!

_ مرسی واقعا انگار خدا تو رو برام از آسمونا فرستاد که کمکم کنی

زن های توی ویال به قدری خوشحال بوندن که حد و حساب نداشت

همه از نابودی رایان خوشحال بودند به جز زیبا!زیبایی که به خاطر رایان جانش را هم 

میداد اما او...

سرن نگاهش به زیبایی که کنار در نشسته بود و زار میزد افتاد به سمتش رفت و 

کنارش نشست

_خیلی دوستش داشتی؟

با چشم های اشکی گفت

_توهم زنشی؟

_نه ولی قرار بود بشم

زیبا با گریه گفت

_لعنت به روزی که باهات آشنا شدم لعنت بهت رایان!



دستش را گرفت

_تا چند وقت پیش از من عاشق تر تو دنیا نبود اما وقتی فهمیدم رایان زن داره و بازم 

جوری رفتار میکنه که انگار فقط و فقط عاشق منه حالم ازش بهم خورد فهمیدم من 

اصال عاشقش نبودم فقط دلبسته ی چهره ی زیبا،حرف های خوب و ماشین مدل باالش 

شدم خب درسته تو زنشی مدت زیادی باهم وقت گذروندین و خب طبیعتا حس تو 

مثله من نیست و تو واقعا عاشقشی اما برای اینجور آدما نباید یه قطره اشک هم 

ریخت ارزش همون یه قطره رو هم ندارن فقط باید لهشون کنی و از روشون رد بشی 

امیدوارم باهاش کنار بیای!

***

 آرسین جسم ترسیده ی ساحل را در آغوش گرفت و به سمت ماشینش راه افتاد با

 خودش فکر کرد که چه خوب شد با اسلحه اومد سراغ رایان وگرنه به جای رایان

...ساحلش

دوست نداشت بهش فکر کند االن فقط و فقط ساحل را میدید. در را باز کرد و ساحل 

را روی صندلی گذاشت در ماشین را بست و به سمت رهام حرکت کرد

رهام با دیدنش گفت

_ساحل چطوره؟

سری تکان داد

_خوبه فقط ترسیده! کاری با من دارین؟یعنی باید بیام کالنتری؟ 

_نه فعال نیازی نیست فقط خداروشکر کن تیر به بازوش خورد و خونریزیش زیاد نبود 

وگرنه حسابی تو دردسر می افتادی

عصبی و با دندان های کلید شده گفت

_کاش میزدم توی اون مغز پوکش تا راهی گور میشد

#ساحل

نگاهمو به آرسین که مشغول حرف زدن با رهام بود دوختم بازم اون منو نجات داد من 

آخه چجوری به عشقش شک کردم؟



روی نگاه کردن به صورتش رو نداشتم سرم رو پایین انداختم و مشغول بازی با 

انگشتام شدم در باز شد و آرسین پشت فرمون نشست و ماشین رو روشن کرد و حرکت 

کرد وهمچنان سرم پایین بود

توی سکوت بودیم برای اینکه جو رو بشکنم گفتم

_ماشین رو چجوری پیدا کردی؟

بدون اینکه نگاهم کنه گفت

_رهام پیداش کرد

نگاهم رو به چشماش دوختم و مظلوم گفتم

_منو هم رهام پیدا کرد؟

عصبی گفت

_اون پدرام پدر سگ تو شربتت دارو ریخته بود آخه چرا به هرکی اعتماد میکنی؟

سرم رو تکون دادم ناخداگاه اشک توی چشمام جمع شد و روی گونه هام سرازیر شد

_آرسین ببخشید

آرسین ماشین را کناری نگه داشت و کامل به سمتم برگشت

_اصلش تو ببخش ساحل تو همه جوره بهم اعتماد داشتی ولی خودم باعث شدم 

اعتمادت بشکنه. ماجرای طرالن رو میگم

نگاهش کردم که ادامه داد

_طرالن اونجور که فکر میکنی نیست...اون فقط.... 

با تردید گفتم

_اون فقط؟

_ساحل طرالن خواهرمه!

ناباور نگاهش کردم که گفت



_یادته یه برادر داشتم که توی یک سالگیش فوت شد؟

سری به نشونه ی مثبت تکون دادم که گفت

_همین تازگی فهمیدم که اون اصال برادر من نبوده و توی بیمارستان جای طرالن و 

همون برادرم عوض شده

ناباور گفتم

_توی سونوگرافی به زن دایی گفتن بچه ات دختره ولی بعدش پسر به دنیا اومد 

یعنی...

سرش رو به نشونه ی مثبت تکون داد و با غم گفت

_طرالن از بچگی غذاب کشیده و دست خانواده ی بدی افتاده به تازگی از خونشون 

فرار کرده و توی خونه ی مردم کار میکنه منم برای اینکه گیر آدم بدی نیفته آوردم 

پیش خودم

_خب چرا راجب این ماجرا چیزی به زن دایی و دایی سامیار نگفتی؟اونا اگه بفهمن 

طرالن رو توی پر قو نگه میدارن

سری تکون داد

_خودم هم همین فکر رو میکردم تا اینکه فهمیدم...

با غم دستی به صورتش کشید و ادامه داد

_فهمیدم طرالن سرطان داره

با چشم های گرد نگاهش کردم

_باورم نمیشه 

غمگین گفت

_االن داره درمان میشه حقوقش به قدری هست که به دوا و درمونش برسه!وقتی 

فهمیدم تصمیم گرفتم به مامان و بابا چیزی نگم تا وقتی خوب بشه که اگه خدایی 

نکرده خوب نشه بازم داغ از دست دادن بچه رو نداشته باشن!اونا هنوز که هنوزه به 

فکر برادمن و فراموشش نکردن طرالن رو که اصال فراموش نمیکنن



_ای وای

_برای همین تصمیم گرفتم تا وقتی درمان بشه خودم از محبت پرش کنم اونقدر بهش 

محبت کنم که اگه اتفاقی براش بیفته با حسرت از دنیا نره با خودم گفتم اگه تو خونه 

باشی فکر بدی راجبم میکنی برای همین تصمیم گرفتم بفرستمت سفر ولی خب از 

اونجایی که تازه از شمال اومده بودیم قبول نمیکردی این شد که باهات بد رفتاری 

کردم تا یه مدت کوتاه توی خونه ی پدرت بمونی بعد که همه چیز درست شد برت 

گردونمت خونه و همه چیز رو بهت بگم اما خب ماجرای اون شب...

چقدر این مرد درگیری داشت و من خبر نداشتم.دستش رو بین دستام گرفتم و گفتم

_کاش زودتر بهم میگفتی اینجوری منم بهت کمک میکردم

آرسین سری تکون داد

_میدونم میدونم همش تقصیر منه ببخشید 

لبخندی زدم و بغلش کردم

_تو منو ببخش که زودتر نفهمیدم و به عشقت شک کردم

***

طرالن متعجب به لباس های مارکی که توی دستم بود نگاه کرد و گفت

_اما ساحل خانوم اینا همشون مارکن من چجوری میتونم همچین هدیه ی گرونی رو 

قبول کنم؟

سعی کردم وارد فاز بیخیالی بشم و از چهرم معلوم نکنم که چقدر پول دادم تا اینارو 

برای طرالن بگیرم

_ببین عزیزم این لباس ها دیگه برای من قدیمی شده این لباس زرده رو که آرسین 

دوست نداره بپوشم!این یکی هم دو بار پوشیدم دیگه نمیپوشمش اینم که برام تنگ 

میشه میخوای بردار تو بپوش اگرم نمیخوای بندازم دور؟

با چشم هایی که برق میزد گفت

_واقعا نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم

لبخندی زدم و گفتم



_همین که شکم آرسین رو سیر میکنی خودش کلیه باور کن قبل از اینکه بیای همش غر 

میزد غذا نداریم و اینا

خندید و گفت

_وظیفه است

سری تکون دادم و گفتم

_خب من دیگه برم کالس دارم دیر بشه آرسین نصفم میکنه فعال

سری تکون داد

_خداحافظ

از خونه زدم بیرون و تصمیم گرفتم امروز پیاده برم چند هفته ای از روزی که رایان تیر 

خورد میگذشت و از وقتی برگشتم به قدری رفتارم با طرالن خوب شده بود که گاهی 

حس میکردم واقعا دارم با خواهرم زندگی میکنم نه خدمتکار!

خواستم از خیابون رد بشم که صدای زنگ گوشی بلند شد همونجور که تماس رو وصل 

کردم،از خیابون رد میشدم

_الو؟

_ساحل کجایی؟زودتر بیا دیگه ای بابا نشد من یه بار با این کالس داشته باشم عین آدم 

بیاد سر کالسش آخه مگه مرض دیراومدن داری؟

خندیدم و خواستم جوابشو بدم که یهو با صدای بوقی که اومد نگاهم رو به ماشینی 

که با سرعت بهم نزدیک میشید دوختم و در کسری از ثانیه پخش زمین شدم با حس 

مایع گرمی که از پیشونیم جاری بود آخی گفتم و آخرین چیزی که فهمیدم صدا داد 

آرسین از پشت تلفن بود و تاریکی... 

#آرسین

با صدای بوق ماشین و آخ گفتن ساحل ترسیده صداش زدم

_ساحل؟ساحل خوبی؟



وقتی صدایی از جانبش نشنیدم تمام وجودم پر از ترس شد گوشی رو گذاشتم توی 

جیبم و با برداشتن سویئچ ماشینم با سرعت زیادی از دانشگاه خارج شدم همه با دیدن 

آشفتگیم تعجب میکردند.

سوار ماشین شدم و با سرعت وحشتناکی به سمت خونه راه افتادم و به طرالن زنگ 

زدم

بعد از چند بوق جواب داد

_بله؟

_طرالن همین االن یه سر برو دم پنجره نگاهی به خیابون بنداز ببین چیزی هست

با شنیدن صدای آشفته ی من اونم ترسیده گفت

_باشه همین االن میرم

همونجور که با سرعت باال به سمت خونه میرفتم منتظر موندم که با استرس گفت

_آقای رادمهر جلوی خونه تصادف شده انگار همه جمع شدن

با این حرفش استرس گرفتم و بی توجه به چراغ قرمز با سرعت زیادی به مقصد خونه 

رفتم و گفتم

_طرالن زودی برو پایین ببین کی تصادف کرده حس بدی دارم

_باشه چشم همین االن میرم فعال خداحافظ

گوشی رو روی صندلی شاگرد انداختم و سرعتم رو بیشتر کردم.راه 40 دقیقه ای بین 

دانشگاه و خونه رو در عرض 15 دقیقه طی کردم و با دیدن جمعیت جلوی آپارتمانمون 

ماشین رو کج و کوله پارک کردم و با دو رفتم سمت محل تصادف.جمعیت رو کنار زدم 

و به دختری که روی زمین افتاده بود و سرش خونی بود خیره شدم.

حس کردم قلبم دیگه نمیزنه ساحل من با سر خونی روی زمین!

کنارش زانو زدم و سرش رو گذاشتم توی بغلم.همونجور که با دستام صورتش رو تکون 

میدادم تا بیدار بشه گفتم



_ساحل...ساحل بلند شو این ادا هارو در نیار به خدا قسم این جلسه امتحان نمیگیرم 

حتی اگه دیرم بیای باز چیزی نمیگم بهت

با تکون نخوردنش حس کردم چشمام خیس شدن. تند تر تکونش دادم و گفتم

_ساحل خواهش میکنم بیدار شو ساحل جون من بیدار شو

و بازم عکس العملی ازش ندیدم با حال زاری گفتم

_ساحل داری منو میترسونی ساحل ببین همه دارن نگاهت میکنن بلند شو دیگه باور کن 

اگه بلند بشی و بگی نمایش بود اصال ازت عصبی نمیشم

با ناامیدی و صورت خیس گفتم

_ساحل...بلند شو...

با گریه بلندش کردم و با سرعت به سمت ماشینم رفتم روی صندلی خوابوندمش و 

ماشین رو دور زدم و سوارش شدم

با سرعت باالیی به سمت بیمارستان راه افتادم همونجور که نگاهم به جلو بود دستشو 

گرفتم و گفتم

_ساحل...خواهش میکنم طاقت بیار یکم دیگه طاقت بیار عشقم

به بیمارستان که رسیدم ماشین رو پارک کردم و ساحل رو بغل کردم به سمت 

بیمارستان رفتم وارد که شدم پرستار ها برنکارد آوردن و ساحل رو روش خوابوندن و 

با سرعت وارد یکی از اتاق ها شدند که روی درش ورود ممنوع نوشته بود

خواستم وارد شم که نگهبان اجازه نداد

با حال بدی به دیوار تکیه دادم اونقدر حالم بد بود که توان وایستادن روی پاهام رو 

نداشتم

همونجور که تیکه ام به دیوار بود سر خوردم و روی زمین سرد نشستم

یهو تصویر سر خونیه ساحل اومد توی ذهنم. نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و اشکام 

روی صورتم سر خوردند همون موقع طرالن با سرعت اومد به سمتم و کنارم زانو زد

_آقای رادمهر حالش چطوره؟



با غم گفتم

_نمیدونم

دستش رو روی بازوم گذاشت

_نگران نباشید ساحل خانوم به خاطر شما هم که شده برای نرفتنش میجنگه

سری تکون دادم که گفت

_من فقط تونستم شماره ی یکی از دوستاش رو پیدا کنم و به ایشون خبر دادم فکر 

کنم اسمش رزا بود

سری تکون دادم و با پشت دست صورت خیسم رو پاک کردم همون موقع نگاهم افتاد 

به عمه که با سرعت میومد به سمت من و پشت سرش همه بودند.شوهر عمه 

آرمان،سپهر،سرن،سودا،صدف و کمی بعد رزا کتایون و شهرزاد.

عمه اومد سمتم و جلوم زانو زد با ترس دستمو گرفت و گفت

_یه تصادف جزئیه دیگه مگه نه؟اتفاقی براش نمیفته الکی نگران شدیم مگه نه؟

با چشمای خیس و ناامید نگاهش کردم که در عرض ثانیه ای چشماش خیس 

شد.دستشو گذاشت روی سرش و گفت

_نه...نه اون هیچ جایی نمیره

اشکاش صورتش رو خیس کردند

_اون حق نداره جایی بره

با هق هق گفت

_من...من مادرشم اجازه نمیدم جایی بره

عمو آرمان اومد سمت عمه و با نارحتی بغلش کرد

_آروم باش سوین!

اما عمه آروم بودنش حالیش نبود با گریه و هق هق گفت



_من مادرشـــم نمیزارم جایی بره

رزا با گریه رفت به سمت در اتاق عمل اما نگهبان نذاشت رد بشه

رزا با چشمای گریون گفت

_تو رو خدا بزار برم زود بر میگردم فقط میرم بهش میگم اگه بالیی سرش بیاد تیکه 

تیکه اش میکنم بعد برمیگردم زود خواهش میکنم

شهرزاد با چشم های قرمز شده رفت سمتش و سعی کرد آرومش کنه کتایون با گریه 

روی صندلی نشست و با دستاش صورتش رو پوشوند

همون موقع مامان و بابا همراه با آیسو اومدن بابا با سرعت اومد سمت عمه که وسط 

راه رو نشسته بود و گریه میکرد و عمو آرمان سعی در آروم کردنش داشت

با نگرانی کنارشون زانو زد و گفت

_سوین اینجوری گریه میکنی نگران میشم فکر میکنم برای ساحل اتفاقی افتاده

مامان با چشم های قرمز اومد سمتم  کنارم زانو زد

_آرسین؟چیشد آخه؟چیشد یه دفعه زندگیتون اینجوری شد؟کی چشمتون زد؟شما که 

خوب بودین!اول که یهو ساحل رو دزدین؟االنم...

با غم سری تکون دادم

_ساحل!برمیگرده...

کمی که گذشت عمو سهیل و زن عمو و آراد و امیر و آرام اومدن با دیدن حال بدمون 

متوجه ی اوضاع بد شدن

زن عمو رفت پیش عمه و سعی کرد دلداریش بده

حال همه خیلی بد بود حتی امیری که دل خوشی از ساحل نداشت،داشت از نگرانی 

توی راه رو،راه میرفت

نیم ساعتی گذشت که در اتاق عمل باز شد و دکتر اومد بیرون با دیدنش همه هجوم 

آوردیم سمتش زودتر از همه پرسیدم



_حالش...حالش چطوره؟

ماسکش رو از صورتش برداشت و نگاهم کرد

_تو همسرشی؟

سری به نشونه ی مثبت تکون دادم که گفت

_خب متاسفانه...

با همین یک کلمه حس کردم قلبم تیکه تیکه شد عصبی یقه ی دکترو گرفتم و با صدا 

بلندی گفتم

_متاسفانه چی؟هان؟متاسفانه چی؟فقط همین کلمه رو از دکتر بودنش بلدین؟اگر بالیی 

سر زن من اومده باشه بیمارستان رو رو سر تو و کارمندات خراب میکنم

آراد و امیر سعی کردن من رو از دکتر دور کنن ولی من عصبی داد زدم

_خورد بشه دست اون استادی که مدرک دکتریت رو امضا کرده که همش میگین 

متاسفانه

دکتر همینجور که یقه اش رو درست میکرد عصبی گفت

_چی میگی تو زنت حالش خوبه از من و تو هم سالم تره

سپهر گفت

_پس متاسفانه چی؟

دکتر اخم هاش رو توی هم کشید و گفت

_جنین دو هفته ای توی شکم خانومت سقط شده

همونجور که غر غر میکرد دور شد

_اجازه نمیده حرف بزنه مردک تازه به دوران رسیده

هنوز هم حرف دکتر رو هضم نکرده بودم.نمیدونستم چه عکس العملی نشون بدم به 

قدری خوشحال شده بودم که حس میکردم دارم رو آسمونا پرواز میکنم



داد زم

_دکتر؟

با اخم برگشت سمتم که با نیش باز گفتم

_دست اون استادی که مدرک دکتریت رو امضا کرد طال

عمه دست هاشو روی صورتش و زد زیر گریه اینقدر خوشحال بود که از خوشحالی 

گریه میکرد

کمی که گذشت ساحل رو به بخش منتقل کردند و گفتند که بعد از به هوش اومدنش 

میتونیم ببینیمش.

به هوش که اومد همگی باهم وارد اتاقش شدیم کنار تختش نشستم  دستی روی بخیه 

های سرش کشیدم و گفتم

_داشتم از نگرانی دیوونه میشدم اگه اتفاقی برات میافتاد اینجارو رو سرشون خراب 

میکردم

ساحل با چشم های گرد نگاهی به من و بقیه انداخت و در آخر خیره نگاهم کرد و گفت

_شما؟

با این حرفش همه تعجب کردیم سپهر اومد جلو و نگاهی به جای بخیه کرد

با دیدن جای بخیه کالفه دستی به صورتش کشید و گفت

_لعنتی حافظه اش مشکل پیدا کرده

***

 داشتم کارای ترخیصش رو انجام میدادم که صدای زنگ گوشیم بلند شد نگاهی کرد

دیدم طرالنه!وقتی فهمید ساحل قراره مرخص بشه زودتر رفت تا خونه رو آماده کنه

تماس رو وصل کردم و گفتم

_جانم؟

_آقای رادمهر کی میاین؟



_االن دارم کارای ترخیصش رو انجام میدم یکم دیگه میایم

_حال ساحل خانوم چطوره خوبه؟

پرسنل گفت

_کارتتون؟

کارتم رو دراوردم و دادم بهش

_فراموشی گرفته

با صدای بلندی گفت

_چی؟ای وای حاال بهتر میشه؟

پرسنل گفت

_رمزتون

0028_

سری تکون داد.گفتم

_نمیدونم واال دکتر گفته زیاد به حافظه اش ضربه نخورده روز به روز بهتر میشه

پرسنل کارت رو همراه با یه برگه داد دستم

ممنونی گفتم و به سمت اتاق ساحل راه افتادم

_خداروشکر پس من مزاحمتون نشم به سالمت بیاین

_خداحافظ

گوشی رو قطع کردم و وارد اتاق شدم ساحل لباساش رو پوشیده بود و همه دورش 

بودن

عمه گفت

_به قدری که امروز نگرانی کشیدم...خدا دیگه از این نگرانی ها به هیچ بنده ای نده

گفتم



_از اینجا مستقیم بیاین خونه ی ما نهار رو باهم باشیم

سپهر گفت

_نه مزاحم نشیم ساحل استراحت کنه

عمه اخم کرد و گفت

_چی میگی تو؟میایم تا مطمئن نشم حال ساحل خوبه نمیتونم راحت باشم

به زن عمو و مامان نگاه کردم

_شما هم بیاین دور هم باشیم

آیسو گفت

_آره دور هم باشیم و خاطره تعریف کنیم برای حافظه ی ساحل خیلی خوبه

سری تکون دادند دست ساحل رو که هنوزم غریبگی میکرد گرفتم و باهم از بیمارستان 

خارج شدیم و سوار ماشین شدیم.

ماشین رو روشن کردم و حرکت کردم کمی که گذشت نگاهی بهم انداخت و گفت

_ما چجوری با هم آشنا شدیم؟یعنی چی باعث شد باهم ازدواج کنیم؟

نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم

_آشنا بودیم.جنابعالی دختر عمه ی منی

ابرویی باال انداختم و با غرور گفتم

_ازدواج رو هم شما باعث شدی

متعجب گفت

_یعنی چی؟

لبخندی زدم و گفتم

_یعنی اینکه من قبل از ازدواج عالقه ای بهت نداشتم ولی اونقدر عاشق من بودی که 

مجبور شدم باهات ازدواج کنم وگرنه من خودم یه نفر دیگه رو دوست داشتم ولی خب 



نمیتونستم دل دختر عمه ی عاشق و بیچاره ام رو بشکنم

با چشم های گرد شده گفت

_من؟عاشق تو بودم؟

_آره حتی یه بار جلوی همه ازم خاستگاری کردی.درست یادم نیست چند بار ردت کردم 

ولی اخرش مجبور شدم باهات ازدواج کنم

صورتش رو جمع کرد و گفت

_ایییی چه بد سلیقه بودم

با این حرفش عصبی گفتم

_بد سلیقه؟یادت نیست تو دانشگاه هر دختری بهم نزدیک میشد تا دو ماه باهام حرف 

نمیزدی؟

_گفتی که یه نفر دیگه رو دوست داشتی؟

سری به نشونه ی مثبت تکون دادم که گفت

_خب بیا جدا بشیم!

با چشم های گرد فتم

_چی؟

ریلکس گفت

_خب تو گفتی به اجبار باهام ازدواج کردی االنم من حسی نسبت بهت ندارم خب بیا 

جدا شیم

عصبی سرعتو باال بردم که با خنده گفت

_خب آخه چرا الکی کالس میای برام؟

لعنتی همه چیزم میدونست انگار نه انگار فراموشی گرفته



وارد خونه شدیم همه زودتر از ما اومده بودن.دست ساحل رو گرفتم و به سمت تخت 

خواب هدایتش کردم و روی تخت خوابوندمش. همون موقع در باز شد و طرالن اومد 

تو اتاق

#ساحل

با دیدن دختری که وارد اتاق شد حس کرم یه چیزی تو سرم تکون خورد.خیلی آشنا بود 

یهو یه صحنه ای اومد توی ذهنم                                          "_ساحل طرالن 

خواهرمه!"

با چشم های گرد به دختره نگاه کردم و گفتم

_طرالن!خواهر آرسین!

بقیه ی مکالمه ها توی ذهنم زنده شد

"_یادته یه برادر داشتم که توی یک سالگیش فوت شد؟

_همین تازگی فهمیدم که اون اصال برادر من نبوده و توی بیمارستان جای طرالن و 

همون برادرم عوض شده"

ناباور گفتم

_تو...خواهر آرسینی

همه تعجب کردند زنی گفت

_ساحل عزیزم دیوونه شدی؟این چه حرفیه زن داییت یه دختر داره که اونم آیسو 

هستش

با تاکید گفتم

_نه من مطمئنم آرسین بهم گفت طرالن خواهرمه اون بهم گفت برادش اصال برادر اون 

نبوده و توی بیمارستان جای طرالن و اون عوض شده

همه چیز کم کم اومد توی ذهنم و گفتم

_حتی...حتی اون بهم گفت طرالن سرطان داره



نگاهی به آدم های توی اتاق انداختم و گفتم

-مامان بابا،زن دایی

و همه ی خاطره هام توی ذهنم زنده شدن

با دیدن آرسین که با غم نگاهم میکرد یادم افتاد که نباید کسی از نسبت طرالن و 

آرسین خبر دار بشه وای لعنتی گند زدم

نگاهم به طرالن ناباور افتاد زن دایی آیسان به سمت آرسین رفت و گفت

_ساحل چی داره میگه؟

برای اینکه گندی که زدم رو درست کنم دستم رو گذاشتم روی سرم وگفتم

_وای همه چیز یادم اومد

خندیدم و گفتم

_چقدر چرت و پرت گفتم آرسین فیلمی که دیشب نگاه کردیم اثر گذاشته روی من

ولی هیچ کس حرفم رو باور نکرد زن دایی دست آرسین رو گرفت

_آرسین یه چیزی بگو

آرسین نگاهش رو به طرالن دوخت و گفت

_ساحل راست میگه!طرالن خواهرمه

***

آرسین در اتاق رو بست و اومد پیشم روی تخت نشست

_حالت خوبه؟

با لب و لوچه ی آویزون شده گفتم

_بازم گند زدم؟باورکن اصال هیچی یادم نبود وگرنه نمیگفتم

سری تکون داد



_برعکس کار درستی کردی که گفتی.کاری کردی که من جرئتش رو نداشتم آخرش باید 

میفهمیدن چه االن چه بعدا

لبخندی زدم

_االن دارن چیکار میکنن؟

_هیچی همه دور طرالن جمع شدن و ابراز احساسات میکنن طفلی طرالن حسابی شوکه 

شد

خندیدم و گفتم

_ولی خوب از فرصت سواستفاده میکنیا

متعجب گفت

_چی؟

اداشو دراوردم

_من خودم یه نفر دیگه رو دوست داشتم ولی مجبور شدم با دختر عمه ی عاشق و 

بیچاره ام ازدواج کنم

زد زیر خنده که چشمامو ریز کردم

_که تو عاشق یه نفر دیگه بودی؟

خواست حرفی بزنه که در باز شد و کتی و رز و شهرزاد اومدن

رز با خنده گفت

_او بد موقع اومدیم انگار

آرسین خندید

_نه من داشتم میرفتم بیاین

آرسین رفت بیرون و اونا دورم نشستن کتی گفت

_واقعا طرالن خواهر آرسینه؟



سری تکون دادم

_آره خودش همه چیز رو بهم گفت

شهرزاد با نوک انگشتش به بازوی رز کوبید

_هی چته؟

نگاهمو به رز دوختم.با چشم های گرد به گوشیش نگاه میکرد

ناباور گفت

_دخترا اینو

با این حرفش گوشی رو گرفت سمت ما کتی با دیدن عکسی که داشت نشون میداد با 

تعجب گفت

_اوه خدای من ارشیا با افسون امیری عکس انداخته؟این همون خواننده ای نیست که 

ما دیوونه ی آهنگ هاشیم؟

با خنده گفتم

_از ارشیا بپرس کجا باهاش عکس انداخته ماهم بریم ببینیمش

رز هنوزم گیج و ناباور بود.گفت

_اینجا خونه ی ارشیاست اونا هم رو از نزدیک میشناسن

با چشم های گرد نگاهش کردیم شهرزاد ناباور گفت

_نکنه اون افسونی که رهام و ارشیا توی شمال راجبش حرف میزدن همینه؟

***

سال بعد 80

با اخم نگاهش کردم که نیشش رو تا بناگوشش باز کرد و گفت

_چطور شدم؟

عصبی گفتم



_آخه مردک خرفت کدوم االغ تو 100 و خورده ای سالش میره موهاش رو رنگ میزنه؟

اونم طالیی؟

دستی به موهاش کشید و گفت

_ای بابا نگو دیگه من اصال بهم میاد 100 سالم باشه؟هنوز جوونم

_اها آره به خاطر همون دیشب توی تولد نوه ی سپهر و آیسو با مامان دوستش الس 

میزدی؟سنش کمتر از نصف سن توعه احمق

آرسین ابرویی باال انداخت و گفت

_نه خیر الس نزدم فقط باهاش راجب سالن مدی که تازه باز شد حرف زدم

چشم هامو ریز کردمو گفتم

_آرسین؟

ابرو هاشوباال نداخت

_هان؟

آروم گفتم

_کنار چشمات چروک شده

با چشم های گرد گفت

_چرا چرت میگی؟من روزی 5 بار ماسک میزنم رو صورتم!صورت تو چروکه

با ابرو های باال رفته و عصبی گفتم

_صورت من؟

سری تکون داد

_آره حتی موهاتم سفید شده

_خب پس حقوق بازنشستگی این ماهت رو بده برم صورتمو درست کنم موهامم رنگ 

کنم



اشک تو چشماش جمع شد

_ساحل پول ندارم

_دروغ نگو پیر مرد کلی برای عروسی نوه ی طرالن لباس خریدی حتی رفتی موهاتم 

رنگ کردی االن نوبت منه زود باش رد کن بیاد

خودش رو به اون راه زد و گفت

_میگا چرا دریا و مروارید و دنیز نمیان این روزا؟اینقدر مشغوله بچه هان که یادشون 

رفته بابا مامانی دارن

چشمامو ریز کردم و گفتم

_موضوع رو عوض نکن پول بده

با حالت نمایشی دستشو گذاشت روی قلبش و گفت

_آی قلبم وای قلبم ساحل دارم میمیرم

عصامو بلند کردم و گفتم

_من تو و اون قلبتو یه جا پاره میکنم پول بده

همین که عصا به دست دیدتم از دستم فرار کرد و من هم دنبالش دوییدم پیر مرد چه 

سرعتیم داره!داد زدم

_آرسین وایستا من پول میخام

پایان.

سخنی از نویسنده:

سالم به تمامی کسانی که من رو تا اخر رمان همراهی کردند.واقعا تشکر میکنم که رمان 

من رو خوندین امیدوارم خنده به لبتون آورده باشم.این رمانم اولین رمان من هست و 

اگه ضعفی توی قلمم دیدین عذر میخوام.رمان بعدیم به اسم "به جرم عشق"منتشر 

خواهد شد و شخصیت هاش از جمله ارشیا،ماهان و افسون هستش.االن که رمان تموم 

شد حس بدی دارم یعنی عالوه بر اینکه خوشحالم حس میکنم دلم برای نوشتن تنگ 

میشه البته من هیچ وقت نوشتن رو ترک نمیکنم.دوستان من با این رمان خندیدم،گریه 



کردم عصبی شدم و کال با این رمان زندگی کردم امیدوارم واقعا دوستش داشته باشین 

اثر های بعدی من رو هم بخونید ممنون که تا اینجا همراهیمون کردین به خدا 

میسپارمتون و خدانگهدار
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