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  اول فصل

  بابا:گفتم و نشستم کنارش که هابود کانال کردن عوض مشغول بابا

  !نه که گفتم:گفت اخم با بابا

 شما اخه..تر عاقل و تر بالغ یکی اون از هرکدوم..نفریم4 باباجان،ما:گفتم مصنوعی بالبخند و نیاوردم روم به و عصبانیتم

  .نمیذارید شما وقت اون حاال...گذاشته سرسختیش همه اون با زهرا باباي حتی...میکنید اینجوري دارید چرا

 دختر تا4 که داره لزومی بدم؟چه انجام باید منم کرد هرکاري زهرا باباي:گفت و کرد مکث ثانیه چند کانالی روي بابا

  ...کیش برن پاشن تنها

  تفریح واسه:گفتم باز نیش با

  مثال سالم هاي تفریح ولی..داره کم جاي مگه کنید تفریح تهران همین تو_

 پایین و انگشتام از یکی مورد هر گفتن از بعد و بردم باال شمارش عالمت به و دستام بگه بابا اینکه از قبل

 حفظ...ورزشی مختلف کالساي برو اینکه یا..بگیر یاد موسیقی برو اینکه یا...بدو بانوان پارك برو مثال:گفتم...میاوردم

  .گلم باباي شدم

  خوبه؟ درسات اینقدر تو یعنی..میکرد شکایت درسش از داشت دیدم که دانشجوي هر که من:بابا

  .ترمه میان تعطیالت االن بابا_
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  ...نمیري جا هیچ تو نداره ربطی من به:گفت و انداخت باال اي شانه بابا

  چرا؟ آخه_

  .نداري و خودت از محافظت و اداره توان چون_

  .دارم_

  نداري_

  .سالمه21 من بابا دارم_

  .نداره دستشوییشو توان ولی سالشه79 جونم عزیر_

  بابا؟ آخه داره ربطی چه:گفتم

  .نیست سال و سن با چی همه که اینه ربطش_

 ساعت از قبل شب هر میدم قولم..مطمئن هتل یک داخل..مطمئن تور یک همراه...اونجا بریم هفته1 میخوایم ما بابا_

  .باشم هتل11

  گفتم که همون:گفت و کرد من به نگاهی نیم بابا

 و بود ریلکس خیلی.. کردم بود ناخوناش کشیدن سوهان حال در و بود نشسته مقابل مبل روي که عاطفه به نگاهی

  نمیکرد هم نگاه بهمون

  نمیذارم جایی بره تنهایی دوستاش با بخواد سن سال34 با االن هم عاطفه:گفت بابا

  اردشیـــر:گفت کشداري لحن با و مشکی درشت چشماي ان با عاطفه

  میکنم فکر دربارش حاال:گفت و اورد لب به لبخندي بابا

  برم میخوام من بره جایی نمیخواد بابا،عاطفه:گفتم

  ...نمیشه یاسی نکن اصرار:گفت و گرفت عاطفه از نگاه بابا

 شروع و دوم مرحله باید...بود فایده بی بابا کردن راضی براي عملیاتیم اول مرحله...رفته اتاقم به و شدم بلند جا از اخم با

 رفتار هیچ..شد بابا زن که پیش دوسال از...بکنه برام کاري یک عاطفه اینکه...بود زیاد موفقیتش احتمال که میکردم

  نگفتیم هم به چیزي)کجاست؟ بابا(اینکه و سالم از غیر باهم حاال تا کنم فکر کال..نداشتیم باهم اي دوستانه
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 فکر حتی که میربود رو بابا دل آنچنان میزد حرف اگه ولی...حرف کم و بود الغر..خیلی نه ولی بود خوشگل عاطفه

  .داشت هاي توانایی همچین بیامرزمم خدا مامان نمیکنم

  .داشتم بر پاتختیم روي از رو وگوشیم زدم شیرجه تختم روي..اومده پیام فهمیدم گوشیم چراغ شدن روشن و خاموش با

  "شد؟میاي؟ چی":بود نوشته ،دوستم، بود پروانه

  "نمیشه راضی وجه هیچ به بابا...نیست معلوم فعال":نوشتم

  "میان غزلم و زهرا دیگه بکن کاریش یک":داد جواب تند

  "میکنم اوکی،سعیمو":نوشتم شک با ولی فوري

  .نمیداد هدر الکی الکی پولشو و بود خسیس نسبتا پروانه چون نمیده جواب میدونستم

***  

 اتاق از...بود نقشم اجرا براي زمان بهترین این شرکت بود رفته بابا احتماال و بود عصر نیم و 5کردم ساعتم به نگاهی

  تو بیا:گفت عاطفه که زدم در به اي تقه..رفتم اینا بابا اتاق به یکراست و شدم خارج

  .میکرد مرتب و ابروهاش زیر داشت و بود کشیده دراز تخت روي شدم وارد

  .کنم صحبت باهات کیش مسئله درباره میخوام:گفتم و نشستم دراورش میز صندلی روي

  بگو_

 یعنی...نیست خیلیم سال 13 نداریم سنی فاصله هم زیاد ما عاطفه ببین:گفتم بودم کرده بر از و حرفام ي همه قبال

 با..کردي زیادي کاراي..رفتی زیادي جاهاي بودي هم من همسن حتما..کنی جوونی باید و جوونی من مثل هم تو اینکه

 هرچی و مالکه بابا پیش تو حرف میدونم..نداشتی گیري سخت پدر..دارم خبر من که اونجا تا چون...گشتی دوستات

  .نیستم دختراش جور اون از که میدونی و میشناسی و من مطمئنم هم طرفی از..میکنی قبول بگی

  میزنی؟ حرف باهاش:گفتم ثانیه ازچند بعد و کردم سکوت 

  !یاسی نکن بد و پدرت و من میونه:گفت و نشست تخت روي و انداخت طرفی رو بودآینه نشده خام عاطفه

 اونقدر یعنی نرسیده 50 به هنوز بابا عاطفه ببین:گفتم و شدم دیگم حرفهاي وارد پس نمیکنه اثر حرفام این میدونستم

  .باشین بچه فکر به نرفته باال هردوتون سن تا بهتره...جوونی باشه ت ماشااهللا ماشااهللا که هم تو نیست پیر هم ها

  افتادي؟ موضوع این یاد موقع دقیقاهمین:گفت و کرد سرکج عاطفه
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 فکر شدن دار بچه به میتونین و میگذرونین باهام و بهتري اوقات اینطوري تنهایین بابا و تو هفته1 برم من اگه آره:گفتم

  کنید

 باهاش امشب...باشه:گفت و کرد مکث کمی..بخونم و فکرش نمیتونستم که بود طوري نگاهش...کرد نگاهم عاطفه

  میزنم حرف

 به رفتن این حال هر به..کنم بغلش یا ببوسم رو عاطفه نمیخواست دلم...برم میتونم من و حله یعنی...تموم یعنی این

  .ممنونم:گفتم ذوق با..بود اونم نفع

  ...شدم خارج اتاق از حرفی بدون و

***  

  بینگ بینگ بینگ...نشست زمین به اکنون هم کیش مقصد به ماهان453 پرواز

  .میرفتیم میرفت راه همه از جلوتر که تور سرپرست پشت

  اقل حد باشه خوشگل لیدرش کنه خدا...ما به دادن چیه پیرکی سرپرست این نده خیرشون خدا:گفت خنده با غزل

  .راضیم هتلشم خدمتکار به ما:پروانه

  میگی؟ رو همینا هم بردیا جلوي:گفت پروانه روبه زهرا

 داره خواهرت ببینی که کجایی بردیا آخ...نمیدم هیچکی به رو بردیا من نه واه:گفت و گرفت گاز و پایینش لب پروانه

  بازي خواهرشوهر

  دراوردم؟ بازي شوهر خواهر کی من:گفت زهرا

  االن همین:گفت و اورد در کردن گریه اداي پروانه

  "دیگه بیوفتید راه خانما"

  ..رفتیم اون دنبال و خندیدم ریز ریز نفر چهار هر بود ایستاده عصبانی که گروهمون ماجدي؛سرپرست بادیدن

  ..بودیم شنیده زیاد تعریفشو ولی نبود پرجمعیتی تور زیاد

  .ببینم و گروهیامون هم تونستم وقت اون و شدیم ون سوار همگی

  نفر4 ما از غیر به

  .داشتن دعوا خودشونم با انگار و بودن ساکت کال که بودن اومده شوهر و زن یک
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  بود ساکت کال ولی میزد حرف من با اي کلمه چند دختره..بودند اومده پسر تا2 و جوون دختر2 همراه پیرزن تا2

  .بودند اومده هم دیگه وشاداب جوون زوج تا چند

  .کنه بلند دستشو هرکس لطفا میکنم روخونی یکبار خب:گفت ون حرکت از قبل ماجدي...بودیم همینقدر کال

  من اسم به رسید تا شد خونده اسمها

  سمیعی یاسمن-

  یاسمن نه یاسمین:گفتم و بردم باال و دستم

  .نوشت چیزي برگه روي و داد تکون سرشو ماجدي

  .خودمونی مشنگ خل همون اینه مهم یاسمین و یاسمن حاال:گفتم و شونم به زد پروانه

  مشنگه خل کی میدم نشونت هتل رسیدیم وقتی حاال_

  خسروي پروانه:ماجدي

  اقا حاضریم ما:گفت اي بچگانه لحن با پروانه

  .زدند لبخند ون داخل نفر چند

  !ایزدي زهرا:ماجدي

  .برد باال چادر زیر همون از رو دیگش دست و بود گرفته و چادرش دست یک با زهرا

  رضوي غزل:ماجدي

  تخت خیالتون نمیریم هم جا هیچ همینجاییم ما اقا:گفت و اورد باال و دستش هم غزل

  صادقی بهناز: ماجدي

  .اورد باال دستشو بود اومده ها پیرزن همراه که دخترکی همون

  ...میومد نظر به معصومی و پاك دختر

 و بود تنش مانتوش با هماهنگ شالی و رنگ مسی مانتو یک و بود پوشیده اي سورمه لی شلوار..بود میزه ریزه و الغر

 چشم تا دو...شیربرنجاش اون از تقریبا..داشت سفیدي صورت...نمیشد دیده هم مویش تارِ ویک بود سرش چفت شالش

  .برجسته ولی باریک لباي و کوچیک و قلمی بینی یک و بود صورتش زینت هم متوسط اي قهوه
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  !صادقی بابک:ماجدي 

 برادرش حتما...داد تکون و سرش فقط و نیاورد باال و دستش بود نشسته بهناز کنار دقیقا که ها پسر از یکی

 روشون پروانه قول به که هیکالي اون از یعنی..باشه ورزشکار میخورد بهش بود تر درشت بهناز از خیلی هیکلش...بود

  .شده این که خوبم چه و شده این تا شده کار

 مشکی و درشت هم چشماش..بود تر تیره درجه چند و نبود سفیدي اون به یعنی بود گندمی خواهرش عکس بر رنگش

  .ها مشکی مشکی اون از..بود

  .بود تر اي قلوه عوض در و تر جور و جمع بهناز مالِ از که لبانی و..داشت اي مردانه بینی

  سزاوار سامان:ماجدي

  .ماجدي اقاي رکابتونیم در:گفت دخترکش لبخندي با و اورد باال و دستش بود بابک کنار که پسري

  نگفت چیزي و کرد او به نگاهی نیم ماجدي

  سزاوار سارا:ماجدي

  باالاورد دستشو میشدفهمیدخواهروبرادرن داشت باسامان که ظاهري بودوازتشابه کناربهناز که دختري

  .بود طرف اون نفره تک یک و چسبیده هم به صندلی تا سه.افتاد راه ون و خوند هم بقیه اسم ماجدي

  بود هم روبه و

  سارا روش روبه و بود نشسته پنجره کنار زهرا

  بهناز روم روبه و بودم من زهرا کنار

  کردم فراموش اسمشو که بهناز برادر روي روبه و بود پروانه من کنار

  ..بود نشسته سارا برادر روي روبه تکی صندلی روي هم غزل و

 هم برادرش..میکرد نگاه و بیرون داشت اون ولی بهش بودم زده زل همینطور و میشد تر زیبا نظرم به لحظه هر بهناز

  ... بود گوشیش تو سرش

  !بگیرمش برات بگو میخوایش:گفت و زد بازوم به پروانه

  کیو؟:گفتم و پروانه سمت به چرخیدم

  شدي؟ عاشقش دیگه رو دختر این..راکیو ننه_
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  اومده خوشم قیافش از... نخیر:گفتم

 قاچاقی همینجا از هست واقعنی اگه چی؟یاسی کرد باز جا دلت تو عشقش که کم کم ولی میگن اینو اولش همه خب_

  کن عروسی اب اونور برو و کن فرار باهاش

  شو ساکت:گفتم جدیت با ولی بود گرفته خندم حرفاش از

  شدي عاشق تو_

  .نمیکنم نگاهشم اصال حاال..خوشگله یکم خودت؟گفتم براي میگی داري چی_

  ..پنجره به زدم زل و

 و برم راه خیابون تو کفشام با میدم ترجیح من که گفته ایشااهللا بباره قبرشون به نور شریعتی دکتر:گفت گوشم زیر پروانه

 فکر بهش و بزنی زل بیرون به که میدي ترجیح هم تو کنم فکر کفشام به و باشم مسجد تو اینکه تا کنم فکر خدا به

  کنی فکر بهش بازم و کنی نگاه بهش تا کنی

  گفتی؟ چی فهمیدي خودت_

  بگم؟ دوباره نفهمیدي اگه...فهمیدي تو اینه مهم_

  میگین؟ دارین چی:گفت طرف اون از زهرا و خندید ریز ریز گوشم زیر پروانه..فهمیدم ممنون جان پروانه نه نه:گفتم تند

  ...بگه چیزي بلده پرت و چرت غیر پروانه نظرت به:گفتم

   شد خم سمتمون به بود شنیده حرفامو که پروانه

  بلده خوبم بلده آره:زهرا

  گلم شوهر خواهر افتخار به بزن:گفت و زد دست اروم اروم پروانه

  چی؟ مثال:گفتم

  ...بردیا مخ گرفتن کار...بردیا براي معنی بی حال عین در و عاشقونه حرفهاي زدن:گفت زهرا

  .خندید و

   به به خوبی شوهر خواهر چه:گفتم

  خانم؟ زهرا داشتیم:گفت پروانه
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  ...نگفت چیزي و خندید ریز زهرا

  ..نزدیم حرف دیگه هتل به رسیدن تا

  ..باشه داشته جا نباید زیاد سال وقت اون در که بود معلوم و بود معروفی و بزرگ نسبتا هتل

 معرفی خودشو که خواست اون از پروانه.. نشست ما کنار هم بهناز اینبار رفتند هتل البی به و شدند پیاده ون از همه

  ...میخونه اقتصاد داره و سالشه 19 که گفت بهناز و کنه

  .یاسی همین جان بکش بیرون اقتصادي مشکالت از مارو جون بِهی پس:پروانه

  چی؟ یعنی بِهی؟بهی:گفت شگفتی با بهناز

 خل این مخفف پري من مخفف..بِهی تو مخفف...داریم مخفف یک کی هر براي ما مخففه اینا!شوتیا جان بهناز:پروانه

  ...غَزي دراز دختره این مخفف و زهی گرامی شوهر خواهر مخفف...یاسی مشنگ

  !!!چه ما به کوتاهه قدت ،تو میداره برش هوا غزل این اخر نکن دراز دراز اینقدر پروانه:گفتم

  .نمیخوره بردیا به قدشم دیگه اره:گفت زهرا 

 برم خواهرت با سپردي منو که چی یعنی بگم بزنم زنگ بردیا به من بده رو گوشی اون یاسی:گفت من روبه پروانه

  .کیش

 که میدونی باش پري مواظب میکنم خواهش:میگفت من به هی بردیا خوبه واه واه:گفت و کرد درشت چشماشو زهرا

  چششه و پاش شصت همش

  .میزدیم حرف لبخندي هیچ بدون تا4 ما ولی میخندید هرزگاهی بهناز

 االن بخند خواست دلت تا اونجا...میکنیا اماده خودتو داري شما که سیرك نرفتیم هنوز جان بِهی:گفت بهناز روبه پروانه

  ..خوانوادگیه بحث بحث

  فامیلین؟ هم با خوانوادگی؟شما:بهناز

  زهرا برادر به چسبوند خودشو خانم پروانه این کم کم که بودیم معمولی دوست تا4 ما..نه:گفتم

  خواستگاري اومدن اونا سرم،خوبه به خاك اوا:گفت و کرد ساختگی اخمی پروانه

  کارا این به چه منو طفلک داداش وگرنه بودي کردي خامش و بودي داده نخ بهش تو:زهرا

  "خانما"
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  بگیرم نفره2 اتاق یک و نفره3 اتاق یک تونستم من راستش خب:گفت ماجدي.شدیم بلند همه ماجدي صداي با

  نفریم؟4 چی؟ما یعنی:گفت غزل

  باشین اتاق یک داخل صادقی خانم همراه دیگتون نفر یک و باشین اتاق یک داخل باید نفرتون3 ولی میدونم: ماجدي

 یک تو هرکی با خواهرم نمیذارم من ماجدي اقاي چی یعنی:گفت و اومد جلو برادرش بزنه حرفی بهناز اینکه از قبل

  .باشه اتاق

  نمیرسه بهش اي صدمه باشه اتاق توي تا4 ازما هرکدوم با خواهرت نرو تند اقا اهاي:گفتم تند

  .بریم کنید جمع و وسایل باشه اتاق یک تو ایشون با که کرد قبول یاسمین ها بچه:گفت و برداشت چمدونشو زود پروانه

  برم؟ تنها چی؟من یعنی:گفتم و سمتشون به برگشتم عصبانیت و تعجب با

  .بیایم نمیتونیم که ما نفرست2 که شنیدي:غزل

  من؟ چرا اخه_

  کردي قبول خودت:غزل

  .رفتن و گرفتن ماجدي از و کلید اي دیگه حرف هیچ بدون و

  کنن خالی رو اینا بزرگم مامان اتاق بگم باشی بامن نمیتونی اگه:اومدوگفت زدوجلو لبخندي بهناز

  خوبی هم خیلی تو عزیزم نه:گفتم زود

 نمیدونم که جوون خانم یک با اتاق یک تو بفرستم تنها و خواهرم نمیتونم که من ماجدي اقاي:گفت بهناز برادر دوباره

  کارست چی

  میکنید توهین من به دارید شما:گفتم و جلوش رفتم تند

  توهینه؟ نمیشناستمون توهینی؟اینکه چی_

 میذارم که شناختم کمی و خواهرتون منم کارم تقصیر من انگار که میزنید حرف طوري شما توهینه که معلومه:گفتم

  باشیم اتاق یک داخل

  .میپذیرید منو خواهر که ممنون واقعا:گفت و زد کجی لبخند

  بابک میکنم خواهش:گفت و اومد جلو بهناز
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 تر خوشگل لحظه هر نگذریم حق از..دوخت من به و عصبانیش نگاه دوباره و شد خیره بهناز به اخم با لحظه چند بابک

  .میشد

  221 اتاق کلید:گفت و گرفت من سمت به و کلید بود ساکت لحظه اون تا که ماجدي

  بمونن هم تنها و برن باهم تنها دختر تا2 بزارم بله:گفت و قاپید هوا تو و کلید بابک

  .برمیایم خودمون پس از ما: بهناز

 میرم من:گفت بود همراهشون که پسري و دختر و پیرمرد و ها پیرزن روبه و گرفت دستش از و بهناز چمدون بابک

  میام بزارم و بهناز وسایل

  .پرو پسره...رفتیم مطیعش هم بهناز و من و افتاد راه اسانسور سمت به و

  سالته19 مثال تو میکنه اینجوري چرا این:گفتم بهناز گوش زیر اروم

  .اخه حساسه یکم_

  .فراتره یکمم از این_

  ..شدیم سوار سه هر و زد اسانسورو دکمه

  میزنی زنگ من به کوچیک اتفاق یک براي حتی شد که شب وقت هر.. شد که چی هر:گفت بهناز روبه بابک

  کن صدام کرد اذیتت اگه:گفت تر اروم و کرد من به نگاهی نیم

 خواهرتون به که ندارم که سادیسم من دوما..نداره فرقی زدن حرف بلند و اروم کوچیکه اسانسور فضاي اوال:گفتم بلند

  ..بعدشم..برسونم اسیبی

 عوض و اتاقامون بریم که بگو االن همین باشه اگه نیست داداشت مثل اخالقت که تو جون بهناز:گفتم بهناز روبه و

  کنیم

 از اي گوشه گذاشت و چمدون و کرد باز و درش و رفت اتاق سمت به و نزد حرفی بابک.شدیم پیاده و ایستاد اسانسور 

 اتاق تو پسري میکنه فکر که مشکوکه اینقدر:گفتم بهناز گوش زیر..کشید سرك اتاقا داخل و کرد روشن رو برقا و اتاق

  باشه؟

  امنیت براي_

  پلیسه؟_
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  میخونه نه،پزشکی:گفت و خندید و کرد بهم نگاهی نیم بهناز

  چیه؟:گفت و زد بازوم به اروم بهناز.گرفت خندم زدنه امپول درحال بهناز برادر مثال اینکه تصور از

  .هیچی_

 میام خودم هم ناهار و صبحونه براي...شبها کن قفل درو...نکنما سفارش دیگه بهناز:گفت و اومد بیرون ها اتاق از بابک

  باشه؟ نري تنهایی دنبالت

  چشم:گفت و داد تکون و سرش بهناز

  اتاق اون تو بیا دقیقه یک تو:گفت بهناز روبه باشه نشده جمع خیالش انگار بابک

 سفارش به کرد شروع دوباره بابک...اومدند بیرون دقیقه5 نزدیک از بعد..رفت اتاق به و گفت ي"ببخشید"من روبه بهناز

  .میگم ماجدي اقاي به میرم..باشم راحت میخوام منم دیگه برید بهتره صادقی آقاي:گفتم و شدم بلند جا از کردن

  نداري؟ کاري:گفت بهناز روبه و بابا برو یعنی که کرد نگام طوري بابک

  برو نه:گفت و داد تکون پایین و باال به رو سرش بهناز

  .رفت بهناز از خداحافظی از بعد بابک

  .داریا اي کَنه داداش چه:گفتم بهناز روبه و کردم قفلش و در سمت پریدم سریع

  .نگرانمه:گفت و شد شالش دراوردن مشغول بهناز

  .داداشا این از بده خدا_

 دیگه ولی خودمه خاطر به میدونم گیره سخت زیادي راستش... نه:گفت بهناز که شدم لباسام دراوردن مشغول منم

  ... میکنه چِک چیو همه زیادي

  بوده؟ دار مورد گذشتت:گفتم و دراوردم مانتومو

  چی؟ یعنی:گفت بهناز

  بوده؟ چیزي ،ماچی بوسی...پسري دوس اینکه چی؟یعنی یعنی دار مورد نمیدونی یعنی تو بهناز واي_

  نمیخوري؟ سرما:گفت و کرد اشاره لباسم به و داد تکون طرفین به سرشو بهناز

   شرجیه کیش هواي:گفتم.بود میخورد گردنم درو بندش که تاپ یک تنم
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 و کرد من به نگاهی نیم بهناز...شد زده در که کردیم عوض شلوارامونم بود بلند استین بلوز یک خودش تن

  کیه؟بابکه؟:گفت

  کیه؟:گفتم نبود معلوم کسی کردم نگاه چشمی از و رفتم در سمت به و انداختم باال اي شانه

  نظافت براي:گفت زنی صداي

  .تمیزه اینجا اومدیم االن همین ما:گفتم بود رفته باال ابروهاش تعجب از بهناز

  کنیم تمیز باید ما خانم نه:خدمتکار

  وللش خانمه:گفتم که کنه عوض لباسشو خواست بهناز

  .اومد پشتشون خانومانه خیلی هم زهرا و کردند حمله غزل و پروانه یکدفعه که کردم باز درو و

  نکشتون خدا:گفتم

  آمین الهی:گفت و گرفت اسمون سمت به دستاشو پروانه

  رسیدي خودت به تو که باز المصب... اوووف:گف من روبه خنده با و

  ... کردم تنم تاپ یک من باز:گفتم و خندیدم

 بیشتر و بود ساکت بودیم اومده وقتی از گذاشت جیبش توي دوباره و نوشت چیزي تند تند و دراورد گوشیشو غزل

  میداد اس اوقات

  شیطون؟ میکنی بازي اس کی با:گفتم اروم نشستیم صندلیا روي همه

 کمی غزل...نشست بود گوشیش گروند بک که کوچیکش خواهر تصویر روي قفلی و کرد قفل گوشیشو صفحه غزل

  هیچکی:گفت بعد و کرد مکث

  .افتاده اتفاقی یک میدونم غزل بگو...گرمه پروانه به حواسشون همه االن:گفتم تر اروم

  .اتاق تو بریم_

  .کنه عوض میریم پوشیده اشتباه بلوزشو غزل ها بچه:گفتم بقیه روبه و زدم لبخندي

  میزنی؟ دید مردمو دختر میري نمیکشی خجالت میریم؟تو:گفت و زد چشمکی پروانه

  پري خفه:گفتم
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 پسرم براي میخواستم...ادبی بی دختر چه واه واه:گفت و کرد نازك صداشو و زد صورتش به نمایشی چنگ پروانه

  اوف اوف... زدن حرف طرز این با ولی بگیرمت

 هم قفل و بستم و اتاق در و شدیم اتاق وارد و گرفتم دستشو پروانه دلخوشی براي لبخند یک حتی نمیخندید غزل

  کردم

 سرشو و کنارش تخت روي نشستم...میکرد بازي مانتوش پایین با غزل... رفت فرو تخت..تخت گوشه نشست غزل

 موهامو و پاش روي میذاشت سرمو اینطوري مامانم بزنم حرف مامانم با میخواستم هروقت:گفتم و پام روي گذاشتم

  میکرد نوازش

  ...آخی:گفت ناخوداگاه و اروم غزل 

  .تنگه براش دلم:گفتم و اوردم لب به سبزش چشم جفت یک اون اوردن یاد به از لبخندي

  شده؟ چی بگو...بزنیم حرف من گلی مامان درباره نبود قرار:گفتم و نزد حرفی غزل

  هست؟ پسري قضیه:گفتم شروع براي کنه شروع کجا از نمیدونست و بود خیره سقف به غزل

  .میکردم حس خوب چه گلوشو بغض منم که اخ... فشرد هم روي چشماشو و کرد ظریفی اخم غزل

  میکنه ایجاد مزاحمت برام داره باز کامران....آره_

 که میکنه جوش میبینه اونو همچین که پروانه اون کنار به من..میزارم من مگه...چلغوز پسره میکنه غلط:گفتم تند

  میگه؟ بهت چی....

  میگه بابام که میگه:گفت غزل

  داره زبون ما براي بازم خورده بردیا از که کتکی همه اون با میکنه غلط واه واه_

 کتکاش درباه و قانونی پزشکی میره هم نزنم نامش به و هست من نامِ به که چیزایی همه و نشم زنش اگه گفته_

  ...اون و من که میگه بابام به میره اینکه هم میکنه درست پرونده

 کامران و شده لیلی که کرد حس..شد دیوانه..شد بیتاب..شد عاشق غزل...چیست میدونستم من که سکوتی...کرد سکوت

 ولی رفت پیش تجاوز مرز تا کامران اینکه تا بوسه یک از فراتر..میکرد بوسش...باهم میکردند بازي عشق چه مجنون

  ..ببینه اونو رنگ دیگه یکبار کامران که نداد اجازه و برد عوضی کامران مقصود از پی...نذاشت غزل...نتونست

  .میکنه پورت و هارت فقط این..جونم غزلی:گفتم

  میاد گفته کیشم فهمیده:گفت غزل
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  گفتی؟ بهش چرا:زدم داد عصبانی

  رفت در دهنم از:گفت غزل

  .بریزیم سر توي خاکی چه حاال...انداختی خطر به تامونو4 هر امنیت:گفتم و کردم بلند پام روي از سرشو

  پیشت؟ بیام کجایی پرسید ازم خب:گفت غزل

   پیشم بیا کیشم من که گفتی حتما هم تو:گفتم تند

  رفت در دهنم از قسم خدا به:گفت غزل

  ..بیرون بریم پاشو:گفتم هال توي از گوشیم صداي شدن بلند با

  حاال؟ کنیم چیکار:گفت غزل

  نخور غصه برسرمیکنیم خاکی یک_

  بابا؟ جانم:گفتم و گوشم دمِ گذاشتم و گرفتم دستش از. میاورد سمتم به و گوشیم داشت زهرا..رفتم بیرون اتاق از

  کجایی؟رسیدي؟! سالم:بابا

  هتلیم اره سالم_

  ..موقع این نرید جایی شبه 11 ساعت بگم خواستم:بابا

  چی؟ شام براي بابایی_

  یاسی نه که گفتم_

  بابایی_

  نداشت من گفتن"بابایی" که داشت اثري چه عاطفه گفتن"اردشیر"اون نمیدونم من

  بري میتونی باشی دخترخوبی اگه:گفت و کرد سکوت کمی بابا

  من برم قوربونت به اي:گفتم تند

  ...یاسی زدنه حرف طرز چه این:بابا

  باباشه عاشق که دختري یک زدن حرف طرز این_
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  ...دیگه ،بیا ـراردشیـ:اومد عاطفه پرکشش و ظریف صداي

  نداري؟ کاري:گفت بابا

  !داري کار زیاد شما:گفتم دلم توي

  بخیر شب نه:گفتم و

 پروانه که نشستیم بود کولر و تلویزیون روبه که چوبی صندلی روي هال داخل رفتیم همه..کردم قطع و تلفن و

  بیرون بریم مجبوریم نمیدن شام که اینجا:گفت

  گشنمه منم بریم:زهرا

  .بریم که پاشید سومالی هاي زده قحطی:گفت همگی روبه و شد بلند پروانه

  نمیاي؟ مگه دیگه پاشو:گفتم نشسته بهناز که دیدم و پاشدیم همزمان تا4 هر

  بفهمه داداشم که میدونی:گفت ولی گشنشه بود معلوم بهناز

  من با داداشت جواب:گفتم و کشیدم دستشو

  ارزه نمی بابک دعوا به یاسمین نه:بهناز

  برگردي سالم و بري سالم تو که میکنم ضمانت من دوما.. فهمید نخواهد بابک اوال_

  میکنه دعوام...یاسی میترسم:گفت بهناز

  .دیگه نکن ناز:گفت و گرفت دیگشو دست هم پروانه

 اژدها به شباهت بی که عصبانیش برادر اون با تازه..میزنم حرف برادرش با که میگفتم داشتم چرا نمیدونستم خودمم

  ..نبود

  بریم بیا شدي دیوانه:گفت و گرفت دستمو پروانه..گرفت خندم بیاد بیرون بابک بینی از اتیش اینکه تصور از

  خیابون؟ تو بیام تاپ با:گفتم پروانه روبه

  کردي پیدا نجات ترشیدگی از شد پیدا برات شوهر یک شاید اونطوري آره:گفت پروانه

 سرم هم مشکی شال یک و کردم تنم و بود تنم اومدن هنگام که وشلواري مانتو و رفتم اتاق سمت به ساختگی اخم با

  .بریم حاضرم من:گفتم و شدم خارج اتاق از و انداختم
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  یاسی؟ مطئنی:گفت و کرد نگاهم شک با بهناز

  بریم بیا مطمئنم:گفتم و دادم سرتکون لبخند با

 بهناز با همراه ها بچه بقیه پشت ولی نبودم کارم به مطئمن خودمم البته..شدیم خارج هتل از و کشیدم دستشو و

  ...میرفتیم

 اي:گفت و کرد اشاره میشد روشن خاموش باال اون از و بود چیز همه از باالتر تابلوش که بزرگی رستوران به پروانه

  گیره اینجا دلش نگو میکنه قراري بی داره هی مردم صاب شکم این...جونم

  چی؟ بردیا پس:گفت اي طلبکارانه لحن با زهرا

 داري داداش فهمیدیم خودم جون به...زهرا:گفتم و گرفت خندم میداد ربط بردیا به و میزد پروانه که حرفی هر اینکه از

  بگو راه به راه هی حاال

  ندارین همونشم که شما ایـش:گفت و کرد نازك چشمی پشت زهرا

 که داشت رو بردیا همین هم زهرا و تر کوچیک خواهر یک غزل و بودیم تَک بچه هردو پروانه و من که اوردم یاد به

  .میکردم پر رو دنیا کل بود دکتر داداشم منم داشت حقم البته..میکرد تعریفشو همش

  بریم بیاین واستادید اینجا شما میزنه چشمک من به داره هی رستورانه این ایستادید چرا بابا اي:گفت پروانه

 گاهی پروانه چون برم راه بهناز کنار بیشتر میخواست دلم..افتادند راه ما دنبال به هم بقیه..کشید منو دست نفر اولین و

 که نفر5 میز یک روي و شدیم رستوان وارد..برم راه کنارش میکشیدم خجالت که میزد اي شرمانه بی و بلند حرفهاي

  نشستیم بود سالن امتداد در

 هی:گفت بلند میرفت ور موبایلش با داشت و بود ایستاده کناري و بود گارسون انگار که پسري روبه خنده با پروانه

  اینجا بیا پبر...پسر

  . کوچیکتره ما از که بود معلوم قیافش از

 میکنن صداش و نشستن ورگل و ترگل دختر تا5 که بود خوشحال خیلی حتما رسوند ما به خودشو تند هایی قدم با

  جانم؟:گفت پروانه روبه و چرخوند هممون صورت روي نگاهشو

  فرزندم شدي خاله پسر زود بله بله:گفت و خنده زیر زد پقی پروانه

  خانم؟ داشتید امري چه:گفت شود عصبانی بود شده خطاب فرزندم اینکه از انگار که پسر

  بیار رو منو اون بپر حاال...پسرم افرین...اینه:گفت خنده با پروانه
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 توي اونقدر غزل ولی گرفت غزل سمت به و اورد سمتمون به رو منو و رفت ازاد میز سمت به اروم هایی قدم با پسر

  .نکرد هم پسر به نگاهی حتی که بود فکر

  گرفتم تحویلت اینجا من که کن شکر رو خدا برو:گفت و گرفت پسر از رو منو پروانه

 داد تکون غزل مقابل رو دستش پروانه..شد دور ما از مینداخت خط تا چند پیشونیش روي که اخمی همون با همراه پسر

  میگیرَ برات نباش ناراحت بابا شدي؟باشه گارسونه این همی؟عاشق ؟تو غزي شده چی:گفت و

 پروانه تا شد باعث نگاه همین شد خیره پروانه به و اورد باال را سرش سریع غزل که بود نشده تموم حرفش هنوز

 استرس من به نگاهش با گاهی هرز بهناز..زیاد مخلفات با همراه دادیم سفارش غذا همه..نزنه حرفی و ببنده دهنشو

 فهمیدم اها:بگه زهرا که بود شده باعث این و میزد حرف کمتر پروانه..میزدم لبخند بهش فقط ارامش با من ولی میداد

 پري کنم فکر بکنه وحشتناکا نگاه اون از نگاه یک میگم بردیا به کنه پرچونگی خواست پري وقت هر بعد به این از

  بیاد بند زبونش

  وحشتناکا؟ نگاه:گفت و شد ول دستش توي قاشق پري

  ...کنی خیس خودتو که میکنه نگاهت ندیدي؟انچنان تو یعنی:گفت تمام جدیت با زهرا

  نکن شوخی من جان میگی؟زهرا جدي؟راست:گفت تعجب با پروانه

  !بدونی میکردم فکر:گفت و انداخت باال اي شانه زهرا

  اره؟:گفت ناراحتی و شگفتی و تعجب با و کرد نگاه من به و گرفت زهرا از نگاه پروانه

 بلوز با اونو اگه و داشت توپري هیکل و...بود تر کوتاه ما همه از نسبتا قدش پروانه...سوخت مظلومش صورت براي دلم

 قول به و کوتاه موهاش.میومد نظر به چاق مانتو پشت از چون داشت زیادي تفاوت بود مانتو داخل که چیزي با میدیدي

 کمی اگه ولی بود معمولی کال...داشت کوچک لبانی و ظریف بینی و درشت نسبتا چشم جفت یک و بود قارچی بعضیا

  میشدي مهربانش صورت متوجه میکردي دقت صورتش به

  یاسی؟ اره:گفت و زد میز به اروم پروانه

  دادم تکون"نه" عالمت به و سرم

  .درمیاره بازي شوهر خواهر داره باز دختره این جدي؟گفتم:گفت خوشحالی با پروانه

 و قامت بلند مردي...خورد زهرا پشتی نفر به قاشق و داد خالی جا زهرا که کرد پرت زهرا سمت به و برداشت قاشقشو و

  :گفت پروانه که بود خواهی معذرت منتظر اخمش وبا برگشت ما میز سمت به عصبانیت با بود دار هیکل
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  "جناب میخوام معذرت"

  "چطوري کوچولو" بود گفته ارنولد به:گفت ما روبه کرد اونطرف رو رویش مرد وقتی و

  شد خورده زهرا هاي گذاشتن سر سربه و پروانه هاي شوخی عین در و شد اورده غذا 

 نیارم و بهناز میتونستم بود اور استرس بهناز براي هم من براي هم این بود نیم و1 کردیم ساعت به نگاهی غذا از بعد

 کنم فکر نبود هیچکی و بود خلوت خیابونا شکر خدارو برگشتیم زنان قدم ها بچه با.. بودیم استرس دنبال انگار ولی

  .بودند خوابیده هم دزدا همه

 طبقه هم ما و شدند پیاده خودشون طبقه اونا و شدیم اسانسور سوار تربود پایین ما طبقه از طبقه یک اینا پروانه طبقه

  اومدیم بیرون اسانسور از اروم..رفتیم و فشردیم رو خودمون

  چی؟ ببینمون بابک اگه:گفت ترس با بهناز

  باشه؟ اینجا شب موقع این باید چی براي_

  بزنه سر بهمون اومده شاید:گفت و انداخت ترس به نگاهی بهناز

  ....ناگهان که شدیم راهرو وارد...کشیدمش میرفت ما اتاق به که راهرویی سمت به و کشیدم دستشو

 میومد سمتمون به تند حال عین در و محکم و سفت هاي قدم با که بابک به و شد حبس سینه توي هردوتامون نفس

  .شدیم خیره

  رفت شدیم بدبخت:گفت بهناز

 نگیره استرس زیاد بهناز اینکه براي و داشتم که کاذبی نفس به اعتماد با ولی میرمردم استرس از داشتم خودمم اینکه با

  اینجام من نترس:گفتم

  بودي؟ رفته گوري کدوم:زد داد بود شده قرمز خشم و عصبانیت زور از که چشمایی با بابک

  .رفت تر باال سرعتش هم گنجشک قلب از قلبم که کشید عربده چنان آن

  بهناز بده جواب:گفت دوباره بابک

  دیگه بگو د:گفت و کشید و بهناز دست مچ و

 و بود من دست داخل که دستش اون. میشد جا به جا هم فَکش دندوناش لرزش از و بود خیره زمین به فقط بهناز

  ...ما صادقی اقاي:گفتم حقیقی اخم یک با و فشردم
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  نپرسیدم چیزي شما از:گفت بابک بزنم حرفی اینکه قبل و

  من حرفهاي به کنید گوش شما:گفتم و بکارم بادمجون چشمش زیر نزنم و بگیرم ارامش تا بستم لحظه یک چشمامو

  "نکن نگاه من به کردم غلط":گفتم دلم تو که شد خیره من به و گرفت بهناز از نگاه طوري بابک

 اتاق تو میریم بهناز بیا:گفت و گرفت و بهناز دست مچ دید منو سکوت وقتی و میکوبید زمین روي عصبانی پاشو

  بهتره غریبه از ولی تنگه جا درسته خودمون

  معذبم من سامانه اونجا:گفت ارومی به بهناز

 بهناز...خونه میاي شب2 ساعت و میگذرونی خوش و میگردي اونور اینور میري نیستی معذب خانم این با:زد داد بابک

  باشی زنده من دست از قبلش اگه البته...بدبخت نمیزاره ات زنده که بفهمه اگه مامان

  میکنید غلط شما:گفتم بود شده پیداش کجا از نمیدونم که جرعتی با

 غلط"گفتم چرا نمیدونم خودمم...بود کرده کپ سنگ هم بهناز... من به دوخت چشم حیرت و عصبانیت با بابک

  بود شده زده که بود حرفی ولی بود بهتر"میکنید بیجا"حداقل"میکنید

  .بشه جدا بهناز دست از دستم و برم عقب قدم یک من شد باعث و اومد سمتم به قدمی بابک

  ..اینه زشتی و خوشگلی فکر به ما دل وضعیت این تو حاال..میشد جذاب بیشتر اینطوري..کرد ریز چشاشو بابک

 بهناز سمت وبه زدم"باشی خوش"عالمت به اي وخنده عقب رفتم دوقدم منم اومدکه سمتم به دیگه قدم یک بابک

  اتاق سمت به بدو:گفتم و کشیدم و گرفتم دستشو و رفتم

 هم من هم..کردم قفل و..بستم درو و اتاق داخل پریدم سریع و اوردم بیرون جیبم داخل از و کلیدم دویدن حال در و

  المصبو در این کن باز:گفت داد با بابک و شد کوبیده اتاق در به مشت تا چند....میزدیم نفس نفس بهناز

  دانه پنبه بیند خواب در شتر:گفتم بشنوه که طوري بلند و خندیدم ریز ریز

  بیرون گمشو بهناز...میبینید چی خواب تو شما نپرسیدم من:گفت و زد در به محکمی مشت اونور از بابک

  داري بددهنی داداش چه:گفتم اروم بهناز روبه

  ...یاسی میترسم من:گفت میخورد ناخوناشو استرس از داشت که بهناز

  نداري غم داري و یاسی تا:گفتم فوري

  ..شد کوبیده در به هایی مشت دوباره
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  بریم بپر فهمیدم:گفتم و بودم خیره بهناز به کمی

  کجا؟:گفت و شد بلند بهناز

  ...الال_

  !دره پشت هنوز بخوابیم؟بابک:گفت تعجب با بهناز

  .بکنم کارمو هم من تا بکش دراز تخت توي برو کن عوض لباساتو پاشو تو.. دختر میدونم_

  ..گرفتم و بود داخلی مدیریت که2 شماره و رفتم تلفن سمت به اومد در شدن کوبیده صداي دوباره

  بله؟:گفت خوابالودي صداي

  کردن ایجاد مزاحمت من براي ایشون برادر ولی و بخوابیم اتاق داخل میخوایم دوستم و من ببخشید اقا سالم_

  اتاقی؟ چه:گفت خوابالو مرد

  اتاقی؟ چه:گفت خوابالو مرد

_221  

  میفرستم نفر چند االن_

  طال دستتون_

 چی رفتیم بیرون امشب که پرسید ازت و وسط اومد کسی پاي اگه بهناز راستی..این از اینم:گفتم و کردم قطع و تلفن

  میگی؟

  رفتیم میگیم:گفت و کرد نگاه منو ومنگ گیج بهناز

_اوکی؟..نرفتیم که میگیم دیگه نَ د  

 از قبل اتاقهامون به رفتیم در پشت بابک گفتناي پرت و چرت به توجه بی و دادیم تکون پایین و باال به سرشو بهناز

  یاسی:گفت بهناز بشم اتاقم وارد اینکه

  جانم؟:گفتم و سمتش به چرخیدم

 پیگر اینقدر اي مسئله خاطر به اینکه یا بکشه داد سرم بودم ندیده..بودم ندیده عصبانی و بابک وقت هیچ حاال تا:بهناز

 و زدم لبخندي...بود عجیب خیلی برام بزنه در به همش و در پشت بیاد االن که نمیکردم و تصورش اصال..بشه

  بشه ادب باید تو داداش این:گفتم
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  خیر به شب:گفت و زد کوچکی لبخند بهناز

 و خوبی به ولی استرس کمی با امشبم..خوابیدم راحت خیال با منم و شد تموم زدن در صداي بعد کمی...رفت اتاق به و

  ...شد تموم خوشی

 دستمو..میره گوشم توي داره چیزي کردم حس که کردم جمع بغلم توي بیشتر پاهامو و بردم بالشت زیر به دستمو

 یکم چشامو...تو میره بینیم از داره چیزي یک کردم حس که گوشم روي گذاشتم و کشیدم بیرون بالشت زیر از سریع

  ..نشسته جلوم نفر یک دیدم تار فقط و کردم باز

 زمین روي داشت که پروانه دیدن با...افتاد عقب به دختر که پریدم انچنان..پریدم جا از یکدفعگی و بستم چشامو دوباره

  ...کن جمع خودتو پاشو:گفتم میزد قهقهه

 خوشگل خوب مرده صاب حاال.. خندیدم سیر دل یک اخیش....خدا اي:گفت و گذاشت شکمش روي دستشو پروانه

  که میاد دلش ادم..خوابا تو میشی

  ...حیا بی روئه چشم بی:گفتم و پروانه سر توي زدم بالشت با

  بعیده شما از..رکیکی هاي فحش چه:گفت و خندید دوباره پروانه

  کجان؟ بقیه_

  !شمان شرفیابی منتظر_

 نشسته تلویزیون مقابل زهرا و غزل...هال داخل رفتم بعدش و شستم صورتمو و دست اول و شدم بلند جا از

  .بود شده اضافه جمعشون به تازه هم پروانه...بودند

  کو؟ بهناز پس:گفتم همشون روبه

 برن که دنبالش اومد داداشش بعد و بود دقیقه5 اومدیم ما که صبح:گفت اون از زودتر غزل و کرد بهم نگاهی نیم پروانه

  صبحونه

  چنده؟ ساعت تا صبحونه ها بچه:گفتم و کردم دیواري ساعت به نگاهی

  نیم 9 تا7:گفت و برداشت بود میز روي که اي برگه زهرا

  بود ربع و 9 کردم ساعت به نگاهی

  نشده تموم تا شین بلند:گفت زود پروانه
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 برسه چه دیگه نداشت هم زدن رژ وقت میکرد حسابی ارایش یک همیشه که غزل حتی و شدیم اماده تند تند هممون

  .ما به

 هر تند تند..میکردند جمع رو میزها رو غذاهاي داشتن و بود نیم و 9 دقیقا ساعت...هتل رستوران سمت به رفتیم بدو بدو

 تکون ما براي داره هوا توي دستی دیدم که میگشتیم خالی جاي یک دنبال داشتیم حاال و برداشتیم میتونستیم چی

 ون توي از که پسري و دختر اون و برادرش و بود اون فقط..رفتم سمتش به لبخند با..بهنازه دیدم و برگشتم..میخوره

  بودن همراهشون

  بخورید؟ صبحونه ما پیش نمیاین چرا:گفت بهناز

  نباشیم؟ مزاحم:گفتم و کردم بابک به نگاهی نیم

  میرفتیم داشتیم هم ما:گفت و کرد ما به تندي نگاه و اورد باال سرشو بابک

  اومیدم تازه که ما:گفت فوري بهناز

  .پایین انداخت سرشو شرمندگی با بهناز کردو بهناز نثار اي غره چشم بابک

  نکنید تعارف بشینید بفرمایید:گفت غزل روبه و کرد اشاره کناریش صندلی به سامان اونطرف از

 غزل دید که بهناز. میکرد پذیرایی ازش خوشرویی به سامان..نشست سامان کنار رفت و زد جونی کم لبخند غزل

  .دیگه بشینید بفرمایید:گفت بقیه روبه نشسته

  شد خورده صبحونه پروانه هاي پرونی مزه گاهی و سکوت در و نشستم بابک رو روبه و بهناز کنار

 صداي با..نه یا میکنه نگاه من به کسی ببینم نمیخواست دلم و بود پایین سرم بود کشیده ته اشتهام ولی چرا نمیدونم

 امروز:گفت و کرد هممون به نگاهی..رفتیم سمتش یه و شدیم بلند جا از همه میکرد صدا مارو داشت که ماجدي اقاي

  پرندگان باغ و ها دلفین پارك بریم میخوایم

  ..سواري قایق هم فردا

  میبرمتون خوب بازار تا چند هم فردا پس

 که بود طوري...کردند روشن رو کولر نفر یک اصرار به و شدیم ون سوار..اون پشت به افتادیم راه و کردند موافقت همه

  بود نشسته بهناز کنارمم..بودم معذب اون جلوي نداشتم کم پرویی تو که من..بودم بابک مقابل

 که کنم نگاه و بیرون شیشه از تا اوردم باال سرمو بود بقیه مثل اونم میشدم معذب باید چرا اصال بود شده چم نمیدونم

  ...میکرد نگاه من به پیشونیش روي اخم یک با وهمراه تفاوت ،بی سرد اون..خورد گره نگاهم با نگاهش
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  ...افتاد می شیشه روي عکسش...شد خیره بیرون به و داد تکون سري

 بابک.شونم روي بود گذاشته سرشو و بود خوابیده برگردم سمتش به شد باعث بهناز هاي نفس صداي گذشت که کمی

  ...میکنه اذیتتون اگه:گفت من روبه و کرد بهناز به نگاهی نیم

  هیش:گفتم و گذاشتم بینیم روي دستمو

  خوبه نه:گفتم اروم کردم درست شونم روي و بهناز سر جاي اینکه از بعد و

  اشناست خیلی من براي شما قیافه:گفت بابک که کردیم هردوسکوت دوباره

  ندیدم؟ جایی رو شما من:گفت اون که...کردم نگاهش تعجب با

  خوابید دوباره ولی شد باز چشماش از کمی و شد جا به جا بهناز سر که انداختم باال اي شانه

  دیدم رو شما مطمئنم من ولی:گفت بابک

  نمیرم عمومی هاي محیط داخل زیاد من..باشه مشترك ما براي که باشه بوده جایی نمیکنم فکر..نمیدونم:گفتم اروم

  ندیدمتون؟ دانشگاه داخل...اهان:گفت و کرد نگاه اطراف به کمی بابک

  دانشگاهی؟ چه_

  ...دانشگاه_

  اي؟ رشته چه:گفتم و باال انداختم و ابروهام از یکی...بود ما دانشگاه اینکه

  پزشکی_

  هستم کامپیوتر من:گفتم و کشیدم راحتی نفس

 باغ رفتیم اول شدیم وارد...میومد راه کنارم خوابالود هم بهناز و شدیم پیاده همه رسیدیم که...گرفتم ازش نگاهمو و

 تمساح توش که بود هم دریاچه شبیه چیزي یک وسط اون..وارنگ و رنگ و خوشگل هاي پرنده از بود پر..پرندگانش

 دریاچه قدمی چند تا...برمیگشتن فوري ولی میرفتن جلو شجاعن خیلی بدن نشون اینکه براي پسرا از بعضی بود

  میزد سوت همش اونجا نگهبان ولی میدادن غذا بهش و میرفتن

  بگید میزنید دم ازش همش که شجاعت اون از یکم نمیخواید دکتر جناب:گفت خنده با سامان

  بسه:گفت و انداخت سامان به نگاهی بابک

   طفلک بشه چیزیش ممکنه نه واه:گفت و اومد جلو عشوه پر ولی اروم هایی قدم با سارا
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  میکنیم بندي شرط فهمیدم اها:گفت و بود کرده قاتی خودشو حاال هم پروانه

  .شد کشیده پروانه سمت به همه نگاه

 برنده ایستاد اونجا بیشتر که هرکی...شما گروه از یکی و میده غذا بهش و جلو میره ما گروه از یکی:گفت خنده با پروانه

  بده انجام باید بگه بعدي گروه بگه که چی وهر است

  عالیه اره:گفت خوشحالی با بهناز

  دختریم همه ما ولی دارن پسر تا2 اینا پروانه میگی چی چی:گفت اخم با غزل

  خانم غزل نرید جلو شما:گفت سریع سامان

  نبود خوشحال زیاد بود کرده صدا کوچیک اسم به را او اینکه از.. کرد سامان به نگاهی نیم غزل

  گروهی؟ چه از کی حاال: گفت ذوق با بهناز

  میاد یاسی...ما گروه از...ولی نمیدونم رو شما:گفت میخندید ریز ریز حالی در پروانه

  حتما:گفتم پوزخند با

  میاد بابک هم ما گروه از:گفت هم سامان

  ندارم مشکلی من:گفت پوزخند با بابک..کردم هم نگاه همشون به عصبانیت با

 میخواد پرو بچه این ببینم ایستم می اونجا ساعتم2 شده من...کرده فکر هه...میترسم و دخترم من میکرد فکر البد

   گفتم محکم اي"باشه".کنه چیکار

 ریز هم بابک...میکردند وارد استرس بهم چشماشون با غزل و زهرا ولی زد برق خوشحالی از چشماش که پروانه

 ما سمت به و گرفت پفک دوتا نفر یک از ذوق با پروانه...اورد بیرون اب از سرشو تمساح...میدم نشونت من...میخندید

  برین؟ بیاین:گفت و اومد

  باشه: گفتم و کشیدم دستش از باشتاب و پفک من

 نشسته درش دمِ هم نگهبان که بود باز کوچیکش قسمت یک فقط و بود میله دورش تا دور...رفتیم دریاچه سمت به و

 دورتا داشت و بیرون بود اومده تمساح...بود دیگه جاي گرم سرش نگهبان..اونجا رفتم بابک از تر جلو و شتاب با..بود

 اي فاتحانه لبخند لب زیر..کردم نگاهش..جلو رفت قدم یک بابک...بودیم ایستاده هم کنار بابک و من...میرفت راه دور

  میدم نشونت..بود زده

  ..کرد نگاه بهم سرشونه از.ایستادم کنارش رفتم دقیقا
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 کنارم به خودشو تند هم بابک... دیگه قدم یک اون دیگه حرکت از قبل و... جلو رفتم من اینبار و کردم کوچیکی اخمی

 خداحافظی ارزوهام با جوونیم؟باید میکردم؟با بازي جونم با داشتم...میشد نزدیک بهمون داشت تمساح...رسوند

  مسخره؟ غرور یک خاطر به میکردم؟فقط

  رفتم جلو دیگه قدم یک کنم دور سرم از فکرارو این اینکه براي

 چیکاري دارین ها هووووشما:گفت و شد بلند بود ایستاده در کنار که حالی در نگهبان سوت که جلو اومد هم بابک

  !میخورتون... بیرون سوزونده؟بیاین مغزتونو میکنین؟افتاب

  ...داخل بیاد میترسید انگار نگهبان کردم نگهبان به نگاهی نیم

  میداشتیم بر دست مقابله این بایداز کدوم...میشد تر نزدیک بهمون میکشید زمین روي خودشو که همونطور تمساحه

  واهللا به دیونن شوهر و زن...بیرون بیاین ها دیونه هوییی:زد داد دوباره نگهبان...بودم زده یخ سرما از..میزد تند تند نفسم

  ...بود لباش روي شیطونی خنده...کردم بابک به نگاهی نیم و اومد بدم شوهر و زن گفت بهمون اینکه از 

  بیرون بیاین عاشقین فهمیدیم بابا:گفتن اونور تادختراز چند

  عاشق؟ جز بودیم شبیه چیزي هر به ما

  میخورتون االن..بیرون بیاین کردم غلط بابا:میومد هم پروانه جیغاي جیغ صداي دیگه

  ..ترسیده هم بابک که میکردم فکر ولی بودم ایستاده مستقیم و صاف که من

  .میکرد نگاه تمساح به داشت تفاوت بی...کردم اون به نگاهی نیم

  ..بشم نزدیک بهش و..بشم مایل بابک سمت به سریع شد باعث که کرد کوتاهی جهش فاصله همون از تمساح

  ترسیدي؟:گفت و کرد بهم نگاهی خنده با بابک

  درصد یک کن فکر:گفتم اروم

  کردم حرص سر از اي خنده و

  شمارو کنن جمعتون بیان حراست زدم زنگ:گفت داد با نگهبان

  نکردي خیس لباساتو تا بیرون بري بهتره:گفت بابک

  ...بودم کرده مشت دستامو و میشد ساییده هم روي هام دندون عصبانیت از
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  ...بخورم تکون نمیزاشت لعنتیم غرور ولی لرزیدم و ترسیدم...دراورد خودش از صدایی تمساح

  ...میرفتم سرعت با داشتم انگار و هوام روي دیدم که شد چی نمیدونم

 اطراف به..نبود خودم دست حالم..میزدم نفس نفس داشتم...گرفتم قرار زمین روي دفعگی یک و کردم اطراف به نگاهی

  ....فقط نبود دریاچه و نگهبان و میله از خبري...کردم نگاه

 اینجااورده تا و بود کرده بغل منو اون پس...جلو رفتم...میزد نفس نفس داشت و بود شده خم کمی که بود بابک فقط

  ...بود

  کردین؟ ؟فرار شد چی:گفتم و کردم اخمی

 و کرد حمله سمتمون به اونم...من روي افتادي و کردي غش تو زد تمساحه که جهشی با:گفت و زد خندي زهر بابک

  فرار منم

  رسوندن بهمون و خودشون هم سارا و سامان و غزل و بهناز و زهرا و پروانه

  خوبه؟ حالت:گفت بابک روبه استرسی پر لحن با و اومد جلو سارا

  شد؟ برنده کی:گفت ذوق با بهناز...داد تکون سرشو بهش نگاه بدون بابک

  نگه چیزي و بشه ساکت شد باعث کردیم بهش بابک و من که نگاهی

  ...بگم بزار...میپیچونین میگه؟چرا راست:گفت خنده با پروانه

  است برنده بابک کنه بغلش شد مجبور هم بابک و...رفت هوش از یاسی چون خب:گفت بهناز

  کوبید بهم دستاشو و

 هیچکس چون بود درست بهناز حدس بودم؟احتماال کرده غش کی من..بودم شده گیج کمی فقط و بودم نترسیده

  ..نکرد اعتراضی

  کنن؟ چیکار بگو بابک خب:گفت خنده با سارا...کردم نگاه بابک به حرص با

  میگم بعدش ها دلفین پارك بریم بهتره..نکردم فکر دربارش هنوز حاال:گفت و کرد من به نگاهی نیم بابک

  میرفتیم راه هم کنار ارادي غیر صورت به دیگه افتادیم راه نفربه8 هر

  ...بود زهرا چپم سمت و بهناز راستم سمت...نشستیم ها سکو روي و دادیم رو ها بلیت

  ....بود بکنه باهام قراره بابک که بود کاري به بلکه نبود اونها به حواسم اصال من ولی شد شروع ها دلفین نمایش
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 زود باید ناهار براي که گفت ماجدي اقاي...اومدیم بیرون همه و شد تموم...ها فُک کشیدن نقاشی و اونها نمایش از بعد

  .نمیرسه بهمون وگرنه هتل برگردیم

  .شد راحت خیالم بوده نمک بی شوخی یک فقط اینکه از منم و نشد قرار و قول از حرفی دیگه...شدیم ون سوار

  ...نمیزد حرف کسی هیچ...بودیم ناهار میز سر

  باشید البی داخل6ساعت هم میاید ها شما اگه بازار بریم میخوایم عصري:گفت و میزمون سر اومد ماجدي

  ماجدي اقاي نمیایم ما:گفتم تموم جدیت با و اوردم باال و سرم اخم با

  میگیریم هم سوغاتی تا2 یاسی؟میریم چرا:گفت خنده با پروانه

  شد ساکت که گفتم تحکم با اسمشو و پروانه به زدم زل جدیت با

  شرط؟ باختن بخاطر فقط....بودم عصبانی چرا نمیدونم

  !نمیایم هم ما:گفت ماجدي اقاي روبه هم بابک

  چرا؟:گفت تعجب با بهناز

  داره فوتبال7 ساعت امشب:گفت خنده با بابک

  ببینی؟ فوتبال بزارن مادرجونت و اقاجون کردي فکر واقعا بابک:گفت سامان

  ...میکنم کاریش یک حاال:گفت بابک

  نداشتم رو کاري هیچ حوصله.خوابیدم و رفتم اتاقم به خستم گفتم ها بچه به اینکه از بعد من و شد خورده ناهار

  "..دروازه توي ـلگــ" 

 بود شده انداخته سفید مالفحه روش که تخت روي از خوابالودگی با همونطور...بود چی صداي این...پریدم جا از سریع

  ..کردم خودم به اینه تو نگاهی خبره چه ببینم بیرون برم اینکه از قبل.شدم بلند

  باال سمت به بود خورده فر بود کمرم از باالتر کمی که موهام انتهاي و بود ریخته صورتم طرف دو از موهام

  ..بود خمار خوابالودگی از هنوز که سبزمم چشاي

  بودم نیاورده درش بودم اومده وقتی از که مشکی شلوار یک و گنده قلب یک عکس روش که سفید شرت تی یک

  ...میومد تخمه شدن شکسته و تلویزیون صداي..شدم خارج اتاق از
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  هال داخل رفتم

  کردم بستش و باز بار چند...نمیدید درست انگار چشام

  ..بود زمین روي اون ریختن و شکستن مشغول و دستش تو تخمه مشت یک و بود نشسته نفره یک مبل روي بابک

 تخمه بابک مشت توي از بود زده زل وي تی صفحه به که همونطور و بود نشسته سامان زمین روي اون کنار درست

  ...برمیداشت

 و پرتغال این نبود معلوم....بود پرتغال کردن پوست مشغول زهرا و بودند نشسته نفره2 مبلی روي هم زهرا و پروانه

  بود کرده پیدا ازکجا

  گشتم بقیه دنبال به چشم با

 اونجا حواسش که بود معلوم ولی تلویزیون به بود زده زل و بود نشسته قسمت ترین انتهایی در صندلی روي هم غزل

  نیست

 اونا به بودم زده زل متعجب که من به نگاهی اینکه بدون و بیرون اومد وبهناز شد باز هم دستشویی در موقع همون

  کنارشون نشست رفت بکنه

  خبره؟ چه اینجا:گفتم بکنه جمع خودم سمت به و همشون حواس میخواستم که صدایی با و جلو رفتم

  هستن صفر– 2 که فعال:گفت بالودگی بابک

  هه هه_

  همه؟ میکنن چیکار اینجا بهناز خبره چه:گفتم و رفتم بهناز سمت به

 اومدن همین خاطر به...ببینیم بلند صداي با تلویزیون نشد بودن خوابیده پدربزرگم و مادربزرگ:گفت و خندید بهناز

  خریدن میوه و تخمه هم... اینجا

  شدم بلند خواب از ترسیدم...بودم خواب من_

  عزیزم ببخشید:گفت و زد گونم به سریع اي بوسه بهناز

 به که روسري و لی شلوار با همراه بود خردلی رنگ به و اومد می پاش رون روي تا که بلند استین بلوز یک بهناز

  بود سرش و تن بود بسته زیبایی صورت

  کردم نگاه ها بچه بقیه به سریع
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  بود پوشیده لباساش ولی بود نشسته لخت سر اینکه با هم پروانه و بود نشسته سفید چادر با که زهرا

  .بود تر سنگین بود ننداخته اگه که بود انداخته شال یک سرشم و بود تنش شلوار و بلوز غزل سمت شد کشیده نگاهم

  ـولایـ:گفتن باهم و باال پریدن سامان و بابک یکدفعگی که گفتم ناسزا خودم به دلم تو

  شدن؟ چند چند:گفت و چرخید سمتشون به بهناز

  0-3:گفت و کرد من به بعد و او به نگاهی نیم بابک

 تیمشون اگه گفته بابک شامم...باش شاد اونجا بیا من واسه بزن غمبرك نشین اینجا:گفت من روبه و گفت اهانی بهناز

  میده شام بهمون ببره

  باز دل و دست چه_

  ...تلویزیون صفحه به زد زل و نشست زمین روي اونها کنار رفت و شد بلند جا از بهناز

 به خوب...بِدون توپ یک دنبال چی مثل ادم تا22 باید چرا...نمیومد خوشم وقت هیچ فوتبال از بود شده خورد اعصابم

  ...چیه بازیا خسیس این...بدن توپ یک همشون

  ابی گروه یک و قرمز گروه یک

  ...جلوتره کدومشون نمیدونستم

  چنده؟ ساعت:گفتم و برداشتم تلویزیون صفحه از چشم کسلی با

  ...نگفت چیزي ولی کرد مچیش ساعت به نگاهی بابک

  بود دقیقه بیست و8..ببینم و دیواري ساعت تا کردم خم و خودم کمی

  میشه؟ تموم کی:گفتم

  !شده شروع تازه هنوز:گفت و زد لبخندي بابک

  شدم خسته چی؟من:گفتم مانندي جیغ صداي با

  که نداره خستگی جذابی این به ورزش:بابک

  میشه تموم دیگه دقیقه10...یاسی میکنه اذیتت داره:گفت من روبه بهناز

  بانمک:گفتم لب زیر
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  بودم ندیده دنیا تو تر مسخره اون از....بود بابک به منظورم واقع در 

  .بخوابم برم منم دیگه خب:گفت باخوشحالی بابک و شد تموم کندي به هم کوفتی دقیقه ده اون

  .ببندي فلنگو نمیشه ندي مارو شام این داداش؟؟؟؟تا کجا:میگه و میکشه دستشو سامان

  شام؟ کدوم:گفت خنده با و بست چشاشو از یکی بابک

  .داشتم نگه بیدار براش االن تا رو یاسی این که شامی همون: گفت بهناز

  .بدن شام بلدن خوب که ایشون:میگه و میوفته من به نگاهش بابک

  ....چلغوز پسره...بوده دیشب اتفاق به منظورش

***  

  ...دادیم هم هامون سفارش و بودیم نشسته میز یک دور همه

 مصال گلگشت و رکناباد اب کنار/ یافت نخواهی جنت در که باقی می ساقی بده" که میگه شاعر:گفت بابک یکدفعگی

  .بده الف"را

  ....کسی اینجا میگی چی داداش:گفت بهناز که کردند بهم نگاهی همه

  "بود زنده ،اما دید می را مرگ/بود کنده را سنگین،دمش آهنی":گفتم و پریدم حرفش وسط

  گرانقدره؟ شاعر کدوم از این:گفت و شد خیره من به لبخند با بابک

  .اعتصامی پروین:گفتم تند

  "مردم ابدارت لعل حسرت وز/مردم کنارت و بوس آرزوي در":گفت و کرد اي خنده تک

 هجوم هام گونه به خون که کردم حس ولی بشم عصبانی یا بکشم خجالت االن نمیدونستم منم...خنده زیر زدن همه

  ...حافظ این دست از.اورده

  .یاسی خانم بده میم:گفت بابک

 عکس/او آبی روح به نگارم می/پاورچین و ،نرم آهسته امشب/است زندان هرچه ز من میرم":گفتم و کردم فکر کمی

  "}عسکرزاده مهدي{مهرآگین نگاه دم یک

  "شد مدرس صد اموز مسئله غمزه به/ننوشت خط و نرفت مکتب به که من نگار:گفت بابک
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 سر کنم فکر که مغزبیچارم به فشار هزار با...نمیدونم شدم گر مشاعره کی از من حاال...شد دوخته من به ها نگاه همه

 مهویدي معصومه{جستجویش در امیدي بانا/رویش یاد با تنها که دیشب":گفتم نیاوردم فشار بهش اینقدر هم کنکور

  "}زاده

  "شکنان صف همه قلب شکند بمژگان که/دهنان خسروشیرین شمشادقدان شاه":گفت تند بابک

  "است گلنار حریر از ام پرده/است زر و سیم ز درم و بام نقش:گفتم

  :گفت بهناز که کنه باز دهن اومد بابک

  .اوردند رو غذا شعرتونو مجلس کنید بس...میزنی غمگین و شادي منی برعکس تو

  .مهربون لبخند یک زد لبخند بهم حتی هم بابک و کردم ذوق خیلی من و زدند دست برامون همه

 سمت به کنه بازش نمیتونست و بود مشغول سسش با بهناز...بود خیلی نکردم درازي زبون که همین جوابش در منم

  !کن باز اینو:گفت و گرفتش بابک

  .میکنند باز و سس اینطوري:گفت و گرفت دستش از و سس بابک

 هیچ...شده سسی صورتم و سر کل کردم حس یکدفعگی که کرد باز دفعگی یک و بستش گوشه گذاشت دستشو و

  .بود بابک کردم نگاه که نفري اولین به و کردم باز چشمامو..خنده زیر زدند همه یکدفعگی که نمیومد صدایی

  .بود شده تر درشت چشماش....بود خیره من به منگی و گیجی با و بود دستاش توي هنوز سس

  ..بود کرده پر و صورتم ي همه سس..بودم کرده اخم

  شو خفه:گفتم بلند بود شده قرمز خنده شدت از که پروانه سمت به چرخیدم

  .کن تمیز بیا:گفت و گرفت سمتم به و بیرون کشید دستمال تا چند سریع بهناز

  .بهداشتیش سرویس سمت به رفتم و شدم بلند سرعت با و کشیدم صورتم روي و گرفتم خشونت با و دستمال

  .پاچلفتی و دست پسره...لعنتی...بود ریخته شالمم روي حتی..بوده شده قرمز صورتم کل

  ...شستم صورتمو

  یاسی؟ شدي چی:گفت و سمتم به اومد.. زهراست دیدم که در سمت شد کشیده نگاهم شد باز اونجا شستم،در شالمم

  !شده؟ چی میپرسی تازه:گفتم و کردم اشاره صورتم به

  .نداره که مرض وگرنه نبوده عزیزم،حواسش نداره اشکال:گفت و کرد صورتم قاب دستاشو زهرا
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  .داره مرض بدجوریم...داره مرض که اینه روانی اون مشکل برعکس:گفتم تند

  میشی؟ خوشگل خیلی میخوري حرص وقتی گفته بهت کسی حاال تا:گفت و خندید زهرا

  .بگو پرت و چرت زهرا،کم:گفتم و شدم خیره زهرا به اخم با

  .میشند ناز اینقدر سبزت چشماي...یاسی میگم راست:زهرا

  .نمیدیدم فرقی هیچ که من..شدم خیره صورتم به و اینه سمت به چرخیدم

  .درمیارم سرش اینو تالفی من زهرا:گفتم و برگشتم زهرا سمت به دوباره

  !میکنی خوبی کار:گفت لبخند با زهرا

  واقعا؟:گفتم تعجب با

  میکنی؟ فکر چی خودت_

  .نده اخالقی درس باز زهرا:گفتم 

 بده نشون خونسرد و خودت و بیا...شدي ناراحت میکنند فکر اونا که بریم بیا هم حاال...دادم اخالقی درس کی من:زهرا

  .کن تالفی خونسردي عین در و

  .چاکرتم:گفتم و زدم گونش به اي بوسه ناخوداگاه

  بیا زود بیرون میرم...بیشتر ما:گفت خنده با زهرا

  کردم ریختم و سر به نگاهی و آینه جلوي رفتم دوباره..شد خارج اونجا از و

 و کنم عمل تونستم فراوون اصرار با پارسال هم بینیم...بودم برده ارث مامان از که داشتم درشت نسبتا سبز چشم دوتا

  ..بود موچولو کوچولو و طبیعی خیلی و نبود ها ضایع بینی اون از ولی..داد و اجازش اخر بابا

 و موهام خیلی...میشد مشکی تاریکی توي و روشن اي قهوه نور جلوي.. بود تیره اي قهوه موهام..بود خوب که لبامم

  .داشتم دوست

  .نشستم لبخند با و رفتم میزمون سمت به و شدم خارج اونجا از و کردم خشک و شستم و صورتم دوباره

  .میشد شکسته میخواست چیزي کسی اینکه براي گاهی و سکوت در شام

  بریزید؟ برام میشه:گفتم و گرفتم سمتش به و مصرف یکبار لیوان...بود بابک جلوي خانواده نوشابه
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  .ریخت کمی برام و کرد باز رو نوشابه در و خورد جا لبخندم از بابک...نبود ما به کس هیچ حواس

  !لطفا بیشتر:گفتم

 پاره تا فشردم لیوان بدنه روي و دستم 3..2..1...بود عملیات اجرا موقع حاال..میکرد نگاه بهم بهت با و...ریخت بیشتر

  .عقب داد هلش و دستم روي گذاشت دستشو که بشه

 با...نریزه لباسش روي تا بود داده عقب و دستام... غذاش روي میریخت ها نوشابه و میشد پاره لیوان اگه اینطوري

  ..نیست بازي بچه وقت:گفت ارومی صداي

  فهمید...لعنتی... اَه

  .بریزه نوشابه نخواست کسی:گفتم و شدم خیره بهش اخم با

  .وجودم گواراي...باال رفتم سره یک و گرفتم رو نوشابه و

  .در دمِ بیا کن حساب...جان بابک نکنه درد دستت:گفت و شد بلند جا از سامان

  }انداختم نکنیدجا نداره،فکر نون کنید دقت{ساما اق چشم روي به:کردوگفت اونگاه به باحرص بابک

  ..کردیم شروع اومد بابک وقتی...بزنیم قدم هتل تا میخواستیم و بودیم ایستاده بیرون همه

  بود زهرا پروانه راست سمت و پروانه من راست سمت و بهناز من چپ سمت

  .غزل و سامان هم سرمون پشت

  .میرفت راه بهناز کنار در هم بابک

  .میرسید گوش به سامان و غزل جانب از هایی پچ پچ گاه و بودیم ساکت همه

  .خوب خیلی کیش هواي و بود بهمن ماه

 به میشد میگذاشت،باعث فلک به سر اهنگشون صداي و میشدن رد کنارمون از سرعت با که ها ماشین بعضی گاهی

  .برگردیم سمتشون

 رودت و معده و لوزالمعده تا کوچیکه زبون از که میکردند بلند و ماشینشون صداي اونقدر که بودم ها راننده این عاشق

  .بلرزن همه
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 خونه اوردم،شماره درش جیبم توي از دراومد، صدا به گوشیم زنگ که میبردم لذت هوا و مکان و فضا اون از داشتم

 کنندو صبر لحظه چند همه گفتم..داشتم و هتل از موندن بیرون حق هنوز پس...نیم و 9 کردم ساعتم به نگاهی..بود

  .بدم جواب و تلفنم اي گوشه رفتم خودم

  !اَلو:من

  یاسی؟ اَلو:بابا

  .بابا سالم_

  خوبی؟...یاسمین سالم:بابا

  خوبید؟ شما ممنون_

  .نیستم بد آره:بابا

  چطوره؟ عاطفه_

  !خوبه،خوابیده اونم:گفت و کرد مکث کمی بابا

  زود؟ اینقدر:گفتم تعجب با

  .خوابید میکرد درد سرش یعنی..دلش:بابا

  .بودند من براي برادر خواهر فکر به و بیکارنبودند روز چند این اینا بابا میومد بوش که اینجور

  خبرا؟ چه...آهان:گفتم

  .زد زنگ مهري اقاي_

  مهري؟:گفتم بلند

  سمجه؟ خواستگار همون:گفت و اومد جلو پروانه.برگردند سمتم به تعجب با زهرا و پروانه شد باعث که

 همراه گفتم البته کیشی تو که گفتم منم که زدند زنگ خواستگاري براي آره:گفت بابا که دادم تکون+ عالمت به سرمو

  ...من دارم دختري چه میکردند فکر وگرنه رفتی عاطفه

  .گذاشتید قرار باهاشون که نگین:گفتم تند 

  ...بودند شده خیره من به همه ایندفعه
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  ..گذاشتم قرار عصر روز اون...است شنبه امروزم..برمیگردي دیگه هفته شنبه تو:بابا

  .میاد بدم شدت به دماغو پسره اون از من نکنند تلف و وقتشون و نیاین که بگید و بزنید زنگ بهشون بهتره پس_

  ...کن صحبت درست یاسی وضعشه چه این:گفت عصبانیت با بابا ولی خنده زیر زدند همگی

  خبر؟ چه چشـم،دیگه:گفتم حرص با

  .بخر براش اونا از شده مد پلنگیا پوست کیف این از که میگفت عاطفه فقط هیچی_

  .میریزي پول حسابم براي یکم فقط بابا...چشم_

  ..بدي پسم باید برگشتی ولی میدم بهت اونجایی االن:بابا

  نداري؟ کاري...برم قربونت چشم:گفتم باخنده

  خبرا؟ میکنی؟چه چیکار تو!بپرسم ازت من نشد که میزنی حرف اینقدر:بابا

  .شما سالمتی براي دعا_

  نیست؟ خبري..یاسی نشو لوس:بابا

  .نه_

  .بخیر شب پس:بابا

  .جونم بابایی خدانگهدار...خیر به هم شما شب_

  .خداحافظ..نشو لوس اینقدر_

  بودند؟ پدرت:بهناز

  .بابا بگم بهش دارم عادت من ولی بود عمم نه_

  .برگشتیم غزل باصداي که بودیم راه هاي میانه و افتادیم راه به خنده،دوباره زیر زدند همه

  ..نیستم اهلش من...روخدا تو بردار سرم از دست...اقا نمیخواد دلم:میگفت داد با داشت سامان روبه غزل

  .ندارم کسیو هیچ حوصله دیگه...دارم بدبختی تا هزار من:گفت غزل..داشت کردنش اروم در سعی سامان

  .کرد دویدن به شروع هتل سمت به دو با و
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  !لعنتی:گفت و زد ضربه پاش جلو سنگ به و کشید موهاش الي دستی کالفه سامان

  سامان؟ شده چی:گفت و رفت سمتش به اروم بابک

  .میام من هتل برین شما برم راه یکم میرم:گفت و برگرفت زمین از نگاه سامان

  .رفت و کرد کج راهشو و

  غزل پیش میریم ما:گفتند هم زهرا و پروانه

  بودیم بابک و بهناز و من فقط و دویدند هتل سمت به هم انها و

  .دخترا این دست از امون:گفت اروم و کشید گردنش به دستی بابک

  .کرد ایجاد مزاحمت ایشون براي شما دوست خوبه:گفتم منم

  دیگه بود کرده کاري یک خانم غزل حتما:بابک

 خودم من بعدشم...حرفاست این از تر حیا با غزل...خیر:گفتم..ایستادند حرکت از هم بهناز و بابک.. سمتش به برگشتم

  .کنند صحبت غزل با میخوان هی بار چند ایشون که دیدم

  داره؟..نداره اشکال که زدن حرف:گفت و من به زد زل هم بابک

  .داره اشکال کردن ایجاد مزاحمت نداره اشکال نه_

  .رفت در کوره از زود شما دوست ولی:بابک

  .بودند گذاشته پافراتر حدشون از ایشون میشد اینطوري بود هرکی_

  گفت؟ چی ساما میدونید شما مگه:گفت و زد پوزخندي بابک

  .میگن پرت و چرت پسرا همه:گفتم و زدم پوزخندي متقابال منم

  .بود زده زل ما به حیرت با بهناز

  میکنند؟ فیلسوفانه صحبتاي همیشه دخترا وقت اون بعد:گفت و داد تکون هوا توي دستشو بابک

  .نکنید شک:گفتم درآري حرص لبخند با

  .بزنند بلُف بلدن بیشتر دخترا من نظر به: بابک

  .میدیم مسابقه اهه،اینطوریه؟باشه:گفتم و شدم کمر به دست
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  مسابقه؟:گفت و کرد ریز چشماشو بابک

  .اونه با حق رسید تر زود هرکی...دو مسابقه اره_

  .ندارم حوصله من بري حال از ظهر مثل میخواي اگه درنیوفت پسر یک با وقت هیچ:گفت و خندید بابک

  !هتل در دم تا:گفتم بااخم

  ..باشه: بابک

  میاي؟ هم تو:گفتم بهناز روبه

  .نه:گفت بهناز

  ..ایستادیم درست...شدیم اماده دو براي هردو 

  ...اید اماده:گفت بهناز

  .معلومه:گفتیم هم با هردو

  برو....3....2....1:گفت سریع بهناز و

  .دویدن به کردیم شروع هردو

  .شرطات این با یاسی نبینی خیر اي...میومد بند داشت نفسم

  .من تقصیر میندازن بشه چیزیش االن این...میشنیدم بابکم تند هاي نفس صداي

  ...میباختم نباید و یکی زد،این جلو ازم چلغوز غافل دل اي دیدم که بودم فکرا همین تو

  تنبل یاسی به بودم معروف ورزش زنگاي تو من مدرسه تو خدا همیشه حاال کردم بیشتر و سرعتم

  ...خشک بدنمم

  ...ها پله روي پریدم پرش یک با نزدیکی اون و کردم بیشتر و سرعتم...بود مونده هتل هاي پله تا قدمی چند

 نشسته من و میرفت راه بابک...میزدیم نفس نفس...کردم جور و جمع خودمو سریع ولی افتادم که بود زیاد شتاب اونقدر

  شدم بلند کرد اشاره دست با بابک..بودم

 راه...راه...پاشو...پا:گفت میومد زور به صداش که همونطور...میسوخت گلوم...بزنیم حرف نمیتونستیم

  نشین اینطوري...اینطو...برو
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  ...برگشتیم و رفتیم قدمی چند هم کنار و شدم بلند جا از

  !بخورین:گفت و گرفت سمتمون به و اورد اب داخل از بهناز

 از لیوان و کرد هول بهناز که رفتیم جلو لیوان گرفتن براي یکدفعگی و کردیم نگاهی بهم هردو..بود لیوان یک دستش

  گفت بلند "واي"یک و افتاد دستش

  ....پاچلفتیه و دست توئه تقصیر همش:گفتم و کردم نگاه بابک به اخم با

  ...بشه خنک دلم تا گفتم بهش"چلغوز" یک دلمم تو و

  بیارم دیگه لیوان یک میرم:گفت دید و من عصبانیت که بهناز

  ...نیست نیازي:گفتم و رفتم باال ها پله از سریع

 دوستاي اونا...افتادم ها بچه یاد که میکردم باز و در داشتم...خودمون اتاق به رفتم یکراست و اسانسور سمت به رفتم و

  .میکنن چیکار ببینم میرفتم باید بودن من

  تو بیا:گفت خشکی لبخند با که بود زهرا...شد باز ثانیه چند از بعد در و زدم در به اي تقه...اونا اتاق سمت افتادم راه پس

  ...بود صورتش روي هم ظریف عینک یک.میخوند کتاب داشت و بود نشسته کاناپه روي داخل،زهرا رفتم

  کجان؟ بقیه:گفتم و همونجا نشستم منم

  .کرد قفل درو و بود تو ما مالِ که اتاقی تو رفت که هم غزل...خستست گفت که پروانه:زهرا

  توچی؟ پس_

  .میخوابم همینجا:زهرا

  ما؟ پیش بیاي میخواي_

  .خوبه همینجا ممنون نه:زهرا

  کرد اینجوري که شده چی بپرسم غزل از بیام میخواستم_

  .باشیم نداشته کاري بهش بهتره بده خیلی حالش:زهرا

  نداري؟ کاري میرم منم پس...باشه_

  نکردم پذیرایی ازت که ببخشید نه:زهرا
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 که گرفتم گرم آب دوش یک و حموم رفتم...بود نیومده هنوز بهناز.رفتم خودمون اتاق سمت به و کردم خداحافظی ازش

  .داد حال خیلی

  ..نکنید اصرار باشه بابا اي...میزدن چشمک بهم داشتن رژ و چشم خط و ریمل...آینه جلوي رفتم و پیچیدم دورم و حولم

  ...کشیدم هام مژه روي اونم و نیومد دلم که کرد نگاهم جوري ریمل....کشیدم و برداشتم و چشم خط

  چی؟ من پس:گفت رژگونه دوستش که زدم اونم..کنه قهر باهام بود نزدیک که رژ

  ...کردم آینه تو خودم به نگاهی و زدم اونم

  ...میرفت ویلی قیلی خودم براي دلم..شدم خوشگل خیلی خدایی

  .تو جوگیري چه میگه میاد االن بهناز گفتم خودم با که بزنم سایه میخواستم

 باز درو رفتم و دورم پیچیدم رو حوله سریع...شد زده در زنگ که کردم تنم زیرامو لباس و کندم دل اینه از

 برم زودتر پس...من نخ تو میره بعدشم داداشش جون به زدن غر میگه شروع اول بیاد که همین بهناز میدونستم...کردم

  ...کنم عوض لباس

  :گفتم بلند بلند میرفتم اتاق سمت به که همونطور

 از...نمیکنه غیبت بخت بد اون پشت دشمن...میکنی غیبت داداشت پشت تو نکن،اینقدر شروع باز مادرت جان بهناز_

  ...نکبتش قیافه به میرسی بعدشم و میگی دارم اشنایی باهاش خودم که سگیش فوق اخالق میاي،از وقتی

 حاال:دادم ادامه و کردم پام و بودم عاشقش ولی بود داغونا اون از که مشکیم سفید شلوارك و کردم باز دورم از رو حوله

  فامیل. شد هم مهري نمیدونم من اخه...بهتره مهري اون از یعنی...هست خوبم تازه...نیست بد قیافش هم اونقدر طفلک

  .ندارم خبر من و شدي ادب با کی تواز....تو بیا:گفتم و میکردم انتخاب تاپ داشتم..خورد اتاقم در به اي تقه

 خونه تو وقت هر ولی داشتم دوسش خیلی که داشتم چرك صورتی دوبنده تاپ یک...بست درو و تو اومد بهناز

 چیکارش دیگه حسوده...رنگش شایدم یا حدش از بیش بازي خاطر به شاید میکرد نگاهم چپ چپ عاطفه میپوشیدمش

  .کنم

  ...خو این:گفتم و بود ایستاده بهناز که سمتی به چرخیدم

  ...پونگ پینگ توپ قد شد چشمام...ماسید دهنم تو حرف

 و میخورد سر صورتم روي از هی درمیاورد،نگاهش بازي هیز خودش براي داشت و بود داده تکیه در به که بود بابک

  .ناموسی جاهاي میرفت
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 سریع..کردم پام شلوار شد خوب...بودم لخت االن یعنی...تاپم...شدم خیره دستامه تو که چیزي به که بودم شُک تو هنوز

  ..جلوم گرفتم و تاپ

 چیزه نظرم به اره:گفت و کرد من به دوباره و بدنم به بعد و تاپ به بعد ومن به نگاهی لبخند با و اومد جلو بابک

  ...قشنگی

  برو...بیرون...ي ب...برو...برو....فقط:گفتم...بودم عصبانی و بودم کرده هول

  چی؟ براي واه:گفت و زد لبخندي بابک

  ...بودم فرار راه دنبال ترسم از...اومد جلوتر دیگه یکم و

  بیرون برو_

  عصبانیم که بدم نشون میکردم سعی ولی بودم ترسیده اینکه با

  ترسیدي؟:گفت کشی دختر لبخند با بابک

  من؟اصال کی_

 در زنگ که میکردم اماده خودمو رفتن بیرون براي داشتم و بود در به نگاهم.....میکردیم هم دنبال اتاق دور داشتیم

  .خورد

  ــنگزی

  ....بهنازه:گفتم استرس با

  ...نمیکنه که ها فکر چه ببینه داداشش همراه وضعیت این تو منو اگه واي

  .زیر اون برو:گفتم و کردم اشاره اتاق تخت به...میکرد نگاهم ریلکس داشت بابک

  چی؟:گفت و باال انداخت ابروشو یک بابک

  ...میاد بهناز االن تخت زیر برو میگم_

  خودم جلوي بودم گرفته و تاپ منم و بود ایستاده همونطور بابک

  دیگه برو لجبازي قدر چه اَه....تو براي هم میشه بد من براي هم بیاد اگه برو_

  میشم؟ جا تخت زیر من میکنی فکر:بابک
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  .میندازم پتو روت من باشه بیرون نصفت حاال_

  ...رفت دید و من ي مظلومانه نگاه وقتی و کرد نگاهم کمی بابک

  ..کردم باز درو هم بعد و کردم تنم و تاپ اول و اتاق از بیرون رفتم...میشد کنده جاش از داشت دیگه در

  میکنی؟ چیکار داري ساعته یک اوووه:گفت و تو اومد کنان غر غر بهناز

  .بودم دستشویی_

  ..پوشیدي لباسیه چه دختر؟این کردي چه اووف:گفت میرفت اتاقش سمت به که همونطور بهناز

  همینطوي_

  بردي دلمو بابا کنی؟باشه دلبري میخواي من براي:گفت خنده با بهناز

  بخواب برو نگو پرت و چرت_

  میگم میام کنم عوض لباسامو بزار حاال...داره حد که خورد کلمو در دمِ بابک این اینقدر...نمیاد که خوابم:بهناز

  بگو فردا نه نه_

  دارم زدن حرف حس االن:بهناز

 کردم دعا و کردم بود بیرون یکمش و بود تخت زیر که پتو به نگاهی.. اتاق داخل رفتم ترس از منم..شد اتاقش وارد و

  کو؟ قرمزت قرمز رژ اون...یاسی:گفت و اتاق تو اومد بهناز موقع همون...درنیاره بازي ضایع بابک که

  چی؟ براي_

  ...ب فیس تو بزارم بگیرم عکس تا چند بزنم اونو میخوام:گفت خنده با بهناز

  دار برش اونجاست باشه باشه:گفتم تند

  ببینه داداشش جلو خودشو ابروي بهناز میذاشتم نباید

 دردش بابک فهمیدم و خورد تکون پتو که انداخت خودشو محکم اونقدر..کرد پرت تخت روي خودشو و برداشت و رژ

  ...میگیرم حالتو میریزي سس من روي گرفته،چلغوز

 کودك...کنیم بپر بپر میاي...بهناز:گفتم گوشش تو اروم.زد لبخندي بهناز...کردم پرت تخت روي محکم خودمو منم

  .شده قلمبه درونم
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  میزنی؟ حرف اروم چرا:بهناز

  نگفتم چیزي که من نه نه_

 میشکست داشت بیچاره تخت...بپر اون بپر من...پریدن به کردیم شروع و شد بلند اونم و پریدم جا از و زدم چشمکی و 

  ...کنارش منم و نشست تخت روي بهناز...بسه خب:گفتم که

  رو پتو این کنی جمع...میکنی پال و پخش وسایلتو تو قدر چه:گفت و کرد پتو به نگاهی بهناز

  باشه بزار...نه نه:گفتم بزنه دست اومد تا بهناز

  چرا؟:بهناز

  میکنم جمع خودم بعدا کن ول!چیزه اخه_

  بگیرت نمیاد هیچکی فردا...نباش شلخته اینقدر:بهناز

  ....حتما بگی غول نره این جلو باید بهناز اَه

  چشم اومد وقت هر نیست خواستگار اینجا حاال:گفتم

 میام میگرم مامانمو دست سوته دو تهران برگردیم خدا به چیم؟یاسی اینجا من نیست؟پس که چی چی:بهناز

  خواستگاري

_خودت؟ براي...اُه  

 از...شم خالص دستش از میخوام...داداش خان براي:گفت و کرد پهن تخت خودشوروي و کرد اي خنده بهناز

  .گوییاش زور..غرغراش

  بشه تموم ممکنه جونت قیمت به که نزن حرف اینقدر بهناز آخ

  بده؟ اینقدر:گفتم غیظ با

 هار و میگیره گاز مغزشو خر...وقتا گاهی فقط...هست که خوشگلم...خوبیه پسر خدایی...نه:وگفت خندید بهناز

  میشینه دل به ولی لجبازه و ادب بی یکم که گفتی اونروز خودت...میاین بهم خوبیه پسر ولی...میکنه

  دهنتو بهناز ببند اي

  ..میخنده داره بود معلوم..خورد تکون کمی پتو
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 پاشد بعدش زد حرف که دیگه یکم بهناز...میداد حال همین و میاد دردش میدونستم... فشردم پتو روي محکم پامو

  .کشیدم عمیقی نفس و بستم درو سریع من رفت که همین...رفت

 بلند استین بلوز یک بعدشم و کردم پام درست شلوار یک سریع...بیرون بیاد اینکه از قبل...داد تکون خودشو کمی بابک

  .پوشیدم

  ....میمردم کردي؟داشتم بود کاري چه این...روانی دیوونه:گفت و بیرون اومد بابک

 از من نگی دروغ به پرندگان باغ تو دیگه که...نریزي سس من روي دیگه که...اومد؟حقته دردت:گفتم و کردم اي خنده

  ....بود ترسوت خود نقشه همش میدونم که من...رفتم حال

  اومد؟ خوشت بهناز حرفاي ؟از چیه:گفت و کرد اي خنده تک بابک

  بیرون اتاق این از گمشو حاال!اومده خوشت که هستی تو این_

  بودم؟ نکرده قفل درو من مگه واه... شد باز در و... پایین اومد در دستگیره

 توش اینکه خاطر به کمد...بود اونجا که کمدي داخل کشیدم و گرفت دستمو بابک...بشه باز کامل در اینکه از قبل

  بود خالی بودیم نذاشته وسیله

 داغ...بودم شده هول...میزد تند تند قلبم...بودیم هم بغل تو تقریبا...میکشیدیم نفس تند تند هردو..بابک به بودم چسبیده

  یهو؟ زد غیبت کجا:اومد بهناز صداي...نداشت من از کمی دست هم بابک....بودم شده

  .نزنم حرفی تا گذاشت دهنم جلوي دستشو بابک

  یاسی؟ اَلووووووکجایی:گفت بهناز

  .دیگه کن ولم...بگیري حناق

 خودش به سفت و من بابک...دادیم تکیه پشت دیواره به رفتیم...فهمید هم بابک...کمد نزدیک میاد داره میکردم حس

  ...میشیم یکی االن میکردم حس..بود چسبونده

  .کمد داخل افتاد نور و شد باز کمی کمد در

  .میرفت بابک ابروي هم بعد و من ابروي اول میدید رو ما بهناز اگه...بود شده حبس سینه تو نفسهامون هردومون

  .بشه تموم مصیبت این فقط باشم خوبی دختر میدم قول خدایا

  .بکنی باید چیکار کمد تو تو اخه من ام اي دیوانه چه:گفت و کرد باز و در که کمی بهناز
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 ول کمرمو بابک که بیام در چلغوز اون بغل از خواستم شنیدم و اتاق رو در شدن بسته صداي وقتی.رفت کنان خنده و 

  .نکرد

  .کن ول:گفتم و کردم نگاهش

  ...نمیکنه حرکتی هیچ دیدم که کنم جداش خودم از تا دستاش روي گذاشتم دستمو میکرد نگاهم خیره فقط بابک

  .برو پاشو.......نیومده دوباره بهناز تا...دیگه کن ول_

  .خوبه برم؟جام کجا:گفت لبخند با بابک

  .میزنما جیغ و نمیکنم و ابروم فکر دیگه:گفتم که اورد جلو کمی صورتشو و 

  میترسونی؟ چی از و من:بابک

 گیري چه...بابا اي خدا رو تو...کن ولم:گفتم ناله با...کنه ساکتش میتونست بهناز سر داد یک با اون...هم واقعا

  میخواي؟ من جون از چی...افتادما

  .لعنتی اَه...بیرون رفتم کمدم از و بیرون اومدم بغلش از زور به نزد حرفی بابک

  ...چلغوز پسره...کشیدم کمرم روي اون دست جاي به دستی

 بدت انگار:گفت و کرد بود کمر روي که دستم به اي اشاره میزد لبخند که همونطور و اومد بیرون کمد از بابک

  نیومده؟نه؟

  !روانی:گفتم لب زیر

  .شنیدم:بابک

  .بشنوي که گفتم_

  بخوابم؟ باید اینجا:گفت و انداخت تخت روي خودشو و کرد اي خنده بابک

  بیرون بري که میکنم جورش و شرایط االن..پاشو من تخت روي از:گفتم و سرش باالي رفتم

  !خوبه جام:گفت و خندید بسته چشماي همون با بابک

  .نیست خوب من جاي_

  شده خوب جات تا اینجا بیا:گفت و کرد باز کردن بغل براي دستاشو بابک
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  فهمیدي؟ برو دادم عالمت وقتی واستا در پشت و تخت روي از پاشو_ 

  .نفهمیدم نچ:گفت و باال انداخت ابروهاشو بابک

  .صادقی اقاي نیار در بازي مسخره_

  .واال روانیه این

 صدا و بهناز بلند و بیرون رفتم اتاق از شد بسته نیشش سریع چون شد ناراحت صادقی اقاي گفتم اینکه از کنم فکر

 تو از.گشتم حتی کمدم توي و تخت میکنم؟زیر صدات دارم ساعته کجایی؟یک:گفت و بیرون پرید اتاقش از بهناز.زدم

  ...بس از گرفت درد ام نیست؟حنجره بعید که

  .کن پرحرفی اتاق تو بیا:گفتم و گرفتم دستشو

  .حرفم کم هم خیلی عکس بر من..واه:بهناز

  .تخت روي نشوندم و بهناز و بستم و اتاق در سریع و بره بابک که کردم اشاره دستم با اتاق تو میرفتم داشتم وقتی

  داشتی؟ چیکارم حاال_

  بودي؟ کجا بگو تو:بهناز

  ..دیگه بودم دستشویی... همین...چیزه_

  میگی؟ راست:بهناز

  دیگه اره_

  بودي؟ دستشویی تو هم تو اونوقت میگشتم دندون خمیر دنبال بودم دستشویی تو من:بهناز

  .ایول!بامزه ندیدي؟چه منو هم تو...ندیدمت چرا اهه: گفتم و خندیدم

  .خنده زیر زدم و

  .داد تکون تاسف روي از سریع بهناز 

  نداري؟ کاري بخوابم میرم:گفتم و شدم بلند و بوسیدم و بهناز

 و خوردم اور خواب قرص یک نمیومد خوابم چون ولی اتاقم توي رفتم منم...شد ولو تخت روي و داد تکون سرشو بهناز

  .کردم کوك صبح براي هم گوشیم
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  .نمیاورد روش به حتی هم بابک میکردم،شاید فراموش و دیشب اتفاقات شدم،باید پا خواب از گوشی آالرم صداي با

  .وشستم صورتم و سر..کنم بیدار و بهناز اینکه بدون

 و کردم هم ملیحی ارایش...کردم سرم هم مشکی روسري و کوتاه نسبتا خردلی مانتو یک همراه و مشکیم جین شلوار

  ..خانم یاسی شدي ناز چه اووف...زدم چرخ اینه جلوي خودم براي

 که زدم در به اي تقه..اینا پري اتاق دمِ رفتم و شدم خارج اتاق از بهناز کردن بیدار بودم،بدون سواري قایق عاشق من

  .بودن حاضر کرد،همشون باز درو زهرا

  .رستوارن به خوردن صبحونه براي رفتیم

  .بود دمق غزل

  .میکنیم کمکت دوستاتیم ما شده چی بگو...بگو ما به غزل:گفت زهرا

  ...گلم بگی کی به نگی ما به غزل دیگه اره_

 باهم مدت یک... یک که خواست....و اومده خوشش من از که گفت سامان:گفت بعد و کرد نگاه تامون سه هر به غزل

  .باشیم دوست

  همین؟:پروانه

  .کرد اي شرمانه بی خیلی کار اون نگو اینطوري: غزل

  .خنده زیر زدیم پقی و کردیم نگاه بهم زهرا و من

  میخندین؟ چی براي:گفت و هم توي کشید اخماشو غزل

 همه اون اینم:گفتم و کردم تموم خندمو من ولی نخنده اینکه براي میکشید چنگ به لبشو داشت که زهرا

  .داره بخشودي قابل غیر عمل چه طفلک گفتم که کشیدي داد سرش تو دعواداشت؟همچین

  .دیگه هابسه بچه ا:گفت و کرد میخندیدند که پري و زهرا به نگاهی غزل

  .دارم خوب خبر یک هم من:گفت و خورد نون لقمه یک زهرا

  ...پروانه براي فقط البته:گفت زهرا که شدیم خیره بهش همه

 و زد زنگ بردیا دیشب...دراومد درست نیازات و جان،نذر پري:گفت زهرا که میچرخید پروانه و زهرا بین نگاهمون اینبار

  !چطوره؟ تو حال پرسید
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  من؟ جون:پري

  تو جون:زهرا

  .عاشقشم:پري

  جانم؟:زهرا

  ...دیگه عاشقتم:گفت من من با پري

  .خندیدیم تایی4 دوباره

  .نمونید جا خاما:میومد اونور از ماجدي اقاي صداي

  .ببینم و العملش عکس میخواستم میگشتم بابک دنبال چشم با...شدیم ون وسوار شدیم بلند جا از

 سریع بابک.منه خونه تو بازي ضایع کاراي و سوتی چون ولی نکنم نگاهش ضایع زیاد کردم کردم،سعی پیداش باالخره

  .دوخت من به نگاهشو

  اینجوریه؟ چرا این...تَن پنج یا

 لبخندي یک تو قربون به اي..بود شده نخ مثل که لباشام...بود بسته نقش نازش چشماي اون باالي کلفت اخم یک

  .نکنه خیس جاشو میکنه نگاه تو به ادم حداقل بزن

 ولی...کرد اینجوریت که زدي زل مردم پسر به اینقدر که یاسی بمیري اي...کرد اونطرف روشو و کرد نگاهم ثانیه چند

  چلغوز ایـش...میکنم خراب روزمو نباید من

 برم تا اینجاباشید یکم:گفت ماجدي اقاي.دیروز به نسبت بود شده بهتر یکم هوا...شدن پیاده همه و ایستادیم دریا مقابل

  .بگیرم قایق

  بگیرم عکس میخوام بیاین بدویین:گفت ما روبه و دراورد دوربین یک و کیفش داخل کرد دست سریع بهناز

  .اینطرف بهناز و پروانه و اینطرف غزل و زهرا و بودم وسط من که طوري به نفره پنج عکس یک

 یکم و شدم سینه به ودست موهام روي دادم و افتابیم عینک منم.نفهمید بهناز خود ولی گذاشت شاخ بهناز براي پروانه

  .تامون5 هر به البته...میداد گیر هی و بود ایستاده اونجا..میگرفت عکس ازمون بابک.کردم کج خودمو

  .چلغوز پسره بود سرسنگین...نمیزد حرف بامن ولی....داري دعوا مگه بزنین لبخند...واستین اینطوري...واستین صاف

  .غزل هم اخر در و زهرا و من بعد بهناز بعد پروانه اول...واستادیم قد ترتیب به که بود طوري همین بعدي عکس



 
 

 
 

 ھانیھ.الف فرار نکن

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۴٩ 

  .بگیرم عکس ازشون شد قرار منم..بگیره دونفره عکس یک میخواد میگفت که گفت بهناز..انداخت اینو وقتی

 بدو سارا...بدم فشار و دوربین دکمه تااومدم..شد خیره دوربین به دخترکش لبخند یک با و کنارش بابک و ایستاد بهناز

  .بندازم عکس میخوام منم...ا:گفت و جلو اومد بدو

  !میگیریم نفري2 عکس داریم جون سارا:گفت غیظ با بهناز

  .بیا عکس این بعد:گفت و ساراکرد به هم بعد و من به نگاهی بابک...ایستاد اي گوشه و هم تو رفت اخماش سریع سارا

  .زد اون پهلوي به اي سلقمه بهناز و شد باز گوش بنا تا نیشش سارا

  .دیگه بگیر جون یاسی:گفت من روبه لبخند با و

 من بیرون برو جون بهناز:گفت بهناز روبه سارا عکس تا2 از بعد..تو انداخت خودشو کنه سارا بعد و انداختم عکس ازشون

  !بگیرم نفري2 عکس بابک با میخوام

  زشت ابرو دختر... صمیمیه اینقدر چرا جان؟این

  ...نداشت جالبی ابروهاي کال...بود شیطونی شبیه بیشتر بود فراتر خیلی هشتی از ولی بود مشکی و هشتی ابروهاش اخه

 بابک جلوي سارا گرفتم که عکس یک...بشه تار عکس تا میدادم تکون و دوربین دستی از منم ایستادن بابک کنار

  .نه که گفت قاطع خیلی بابک ولی کنه حلقه سارا کمر دور دستاشو که خواست اون از و ایستاد

  .میخندیدم سارا هاي خوردن حرص به داشتم فقط من لحظه اون

  .بنداز ما از هم نفره سه عکس یک هستی که حاال جون سارا:گفت و کشید رو سارا دست اومد بهناز

 نفره3 خوشگل خیلی عکس یک و ایستادیم بابک کنار و کرد بغل و من و بهناز به داد و گرفت من دست از دوربینو و

 که انداختیم واجور و جور و جمعی و تکی عکس عالمه یک هم خودمون هاي بچه با عکس انداختن از بعد..انداختیم

  .خندیدم کلی

 اینا سامان قایق توي انداختیم اونو همین خاطر به میترسید غزل..شدیم قایق سوار و کرد صدامون ماجدي اقاي بعدش

  .کنیم بازي شلوغ میخواستیم خودمون چون

   بود وزهرا بابک و مامن،بهناز،پروانه قایق داخل

  .ها مادربزرگ و پدربزرگ و غزل،سامان،سارا قایق اون داخل و

  بیوفتوم؟ راه:گفت و زد اور لبخندچندش یک من روبه ران قایق...شدیم قایق سوار
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  .تر سریع بله:گفت من جاي به پروانه

  .شده خیس صورتم کردم حس که نبود ها بچه ي اصال حواسم و میکردم نگاه ها دست دور به داشتم

 کرده دریا آب داخل هم اش شده مشت دست بود لباش روي شیطانی لبخند که همونطور سمتشون،پروانه به چرخیدم

  ..بود

  ا،اینطوریه؟:گفتم و باال انداختم ابروهامو از یکی

 بودم،فکر شده خم که همینطور ما بازي اب شروع شد این و ریختم اب روشون و اب داخل کردم دستمو هم من و

  .آب در چیزي افتادن صداي ناگهان و میخوره سر روم از داره چیزي یک کردم

 دورتر ولی دارم برش تا کشیدم خودمو و شدم خم.برد تر دور اونو و اومد موجی...بود جیبم داخل که پولم کیف...واي

  ..تو بیا میوفتی یاسی،االن:گفت که پري جیغ صداي با...میشد

  .عقب کشید و من و شد حلقه کمرم دور دستانی

 پشیمون که میکنم کاري بزنید دست من به دیگه یکبار:گفتم عصبانیت با و کردم بود کرده رو اینکا که بابک به نگاهی

  بشید

  بود؟ چی:زد،پروانه نیشخندي بابک

  .آب تو افتاد پولم کیف_

  توش؟ بود چی:گفت پروانه

  نقد پول یکم و بانکم عابر کارت_

  توش؟ نبود که پدارك مدارك:پروانه

  .خداروشکر نه_

  پایین بپرَه کند شنا میخواد هرکی:گفتند و ایستادند هم کنار ما گروه از قایق تا سه

  .بابک هم بعد و اب توي پرید و اورد در لباسشو بابک اول و کردند هم به نگاه کمی بابک و سامان

 ي لبه اومد سارا.زدم هم و اب توي پریدن قید پس...نبودم بلد شنا متاسفانه ولی داشتم دوست تنی اب خیلی منم

  بیام؟ منم سامان:گفت و قایقشون

  .زیاده عمقش اینجا نه:سامان
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  .رفتم نجاتی غریق مرحله تا میدونی توکه:گفت سامان روبه بعد و کرد من به نگاهی سارا

  .بیوفته اتفاقی ممکنه زیاده عمق ،اینجا سارا:بابک

  !نباشید من نگران شما:گفت عشوه با سارا

  .باشه گو جواب باید بعدا که میسوزه ماجدي اقاي براي دلم....نیستم:بابک

  .گرفت اتش که درون از ولی بزنه لبخندي کرد سعی سارا

 قایق سوار شدن فارق کردن شنا از که ساعت نیم از بعد..میزدیم حرف و میخوردیم تنقالت قایق داخل دختراهم ما

  .نشم خیس تا بودم نشسته بابک از فاصله با من.رفتیم ساحل به و شدند

 پروانه..میشد خورده همونجا و گرفته هتل از ناهار ماجدي اقاي.نشستیم و کردن پهن انداز زیر ها شن روي همونجا

 یکدفعگی که میده نتیجه کی تالشش تاببینم بودم خیره بهش نمیتونست،همینطور ولی بود نوشابش کردن باز مشغول

  !یاسی بگیر:گفت و انداخت من بغل توي رو نوشابه شیشه سریع پروانه.ریختن مشغول و امد باال نوشابه هاي گاز تمام

 که بابک بغل توي رو نوشابه..میکرد کثیف و لباسام همه داشت چون کنم چیکار نوشابه اون بایدبا نمیدونستم که منم

  ..بابک تمیز و کرده عوض تازه هاي لباس روي نوشابه تموم ریختن با شد منجر این و...بود نشسته کنارم

  !واي اي:کشیدیم جیغ دیگه باهم پروانه و من

  !که واقعا:گفت و انداخت من به خشن نگاه یک بابک و شد تموم نوشابه گاز

  .بدم دستمال بهت بزار:گفتم و وبرداشتم کیفم سریع

 و دست دختراي این دست از عزیزم،حسابی بیا:گفت و گرفت بابک سمت به دستمالی که بود سارا من از زودتر ولی

  !شدي اي نوشابه پاچلفتی

 زنگ گوشیم که نمیوفتاد اتفاق این بودم ننداخته رو نوشابه اونطوري من اگه حال هر به کنم، خواهی معذرت خواستم

  !موقع این هست کی بابا اي...خورد

 و نشستن سارا کنار خان بابک دیدم که کنم قطع خواستم.بزنن گندت اي...بود مهري.دراوردم جیبم توي از گوشیمو

  !میزنه برق چشماش پیشونیش روي اخم باهمون و میکنه نگاه من به هم بابک و میکنه تمیز لباساشو داره سارا

  !نخیرم...میشه حسودیم من کرده فکر پسره این نکنه 

  ..بابک جلوي اونم بدم جواب و گوشیم گرفتم تصمیم

  بله؟_
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  .هستم اوردید؟تیرداد جا به...سمیعی خانم سالم:مهري

  .اسمش هم داره مشکل فامیلش هم این

  .میکنند عاشقانه کاراي دارن هنوز که اینا...سارا و بابک به دوختم چشم

  شما؟ خوبی شناختم که جان،معلومه تیرداد سالم_

  دانشگاهیمون؟ مهري؟هم مهریه؟تیرداد:گفت اروم پروانه.کردند نگاه من به متعجب و شد گرد چشماشون پروانه و بابک

  .خواستگارم وهمینطور:گفتم و نشونه رو صدا تیرداد تا گرفتم گوشی جلوي دستمو و دادم تکون مثبت عالمت به و سرم

  .گفتم بیاد در بابک حرص اینکه براي فقط من نشه جوگیر کنه خدا...بود کرده کپ سنگ کنم فکر بدبخت مهري

  هستید؟ چطور شما...ممنونم:گفت پته تته با مهري

  .نیستم بدك...خالی شما جاي...مسافرت اومدم:گفتم مسخرگی با

  .گرفتم تماس پدرتون با:مهري

  !میخوري؟ من به اصال تو اخه...دماغو پسره کردي غلط بگم خواستم

  !گفتن پدرم بله_

  بیایم؟ ما که هستید راضی شما:مهري

 رنجه قدم...بیاید که میشم خوشحال بله،خیلی:گفتم و انداختم میشنید صدامو ولی بود انطرف روش که بابک به نگاهی

  .میفرمایید

  .یاسی بمیري اي

  ...کرد کن خیس ابرو به معروف میکنه خیس خودشو ادم که خوشگال اخم اون از طرفم به برگشت بابک ایندفعه

  خانم؟ یاسمین شماخوبه حال:گفت مهري که دادم قورت صدا و سر با و دهنم اب

  ...میزنه صدات اسم به میدي رو بهش بیا

  چطورید؟ شما بله:گفتم و گرفتم بابک از نگاهمو

  !میپرسی؟ حالشو اینقدر چرا:گفت اروم ولی خنده با پروانه

  !میپرسه حالمو اونم چون_
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  !عاشقیا سوخته پدر:گفت و کرد بازوم حواله ارومی مشت پروانه

  .میایم دیگه هفته شنبه که بگم فقط ممنون،خواستم:گفت مهري و کردم اي خنده

  .نیاین سیاه سال صد میخوام

  .شنیدم صداتونو که شدم خوشحال:گفت که نگفتم چیزي

  !نه من ولی:گفتم

  نه؟ نه؟ها؟چی چی:گفت میکشت داشت خودشو که پروانه.خورد جا ازم

  . نیشتون ببندین...میرفتن ریسه خنده از داشتن بهناز و غزل و زهرا طرف اون از شه خفه که سرش تو زدم یکی

  ندارید؟ کاري: مهري

  .خدانگهدار نه_

  .خداحافظ:گفت اروم مهري

  ..کشیدم عمیق نفس یک و کردم قطع و گوشی

  میگفت؟ میگفت؟چی چی:گفت و کشید دستمو پروانه 

  ...پرت و چرت:گفتم نشنونه بابک اینکه براي اروم

  .اوووه!گرمه قدر چه:گفتم و کردم پهن بهناز روي خودمو منم و گرفت دستم از و گوشیم بهناز

  نداري؟ عادت هوا این به که کیش اومدي اولته بار:گفت و کرد بهم حقارت روي از نگاهی سارا

  .ندارم عادت جا این به قناري جزایر میرفتیم همیشه ما چون اره:گفتم و کردم نازك براش چشمی پشت

  !نوشتن براش چی خان تیرداد کنید گوش...کنید گوش:گفت میشد دور ازمون داشت که همونطور و شد بلند پروانه

  .نخون پروانه:گفتم و پریدم جا از

 در و باشه خوب حالتون امیدوارم...سمیعی خانم خدمت سالم با"...پیشه هفته شنبه سهِ  مال پیام این:گفت بلند پروانه 

 عاشقانه که بیایم؟میدونید خانواده خدمت کی...بپرسم خواستگاري زمان به راجع میخواستم...ببره سر به خوشبختی

  "مهري تیرداد شما دوستدار...ممنون...بدهید و من جواب لطفا....دارم دوستتون

  .میرفت ور گوشیش با داشت کردم نگاه و بابک چشمی زیر.. خنده زیر زدن همه
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  داده؟ جواب چی یاسی:گفت بهناز

  .میکشمت بخونی پروانه:گفتم بلند

  .داده جواب چی یاسی که باشید گوش به:پروانه

  نخون پري_

  "بگم؟بگم؟...خواستگاري؟ بیاین کی بگم واقعا میخواین...مهري اقاي سالم"پروانه

  همین؟:بهناز

  ".ببینم زیباتونو رخ میتونم کی بدونم میشم خوشحال...یاسمین خانم"اهان!داده جواب چی مهري ببینم بزار: پروانه

 با و قبرم سر بیاین مردم من وقتی...نی گل وقت"گفته یاسی...کنید گوش:گفت و دراورد و زدن عق اداي الکی پروانه

  "....کرد نخواهم...ازدواج...شما با هم بمیرم من بدونید مهري اقاي...کنین عقد جنازم

  !نمیکنم ازدواج هم بمیرم من میگی باز.. کنیم عقد بیاین مردم من وقتی میگی ور این از:بهناز

 اینگونه من قلب با میکنم خواهش سمیعی خانم"نوشته جون مهري:گفت و ها پیام قسمت توي رفت سریع پروانه

  "نکنید

 پیاماي چرا:گفتم و گرفتم یاسی دست از و گوشی و شدم بلند جا از...خنده زیر زد و کنه تحمل نتونست کسی دیگه

  ....که واقعا...نخواد دلش اون میخونی؟شاید و من خصوصی

  .میکنیم ازدواج مهري تیرداد..مهري اقاي با من اصال:گفتم همه روبه و

  ...ون داخل رفتم و گریختم اونا متعجب هاي نگاه مقابل از تند هایی قدم با و 

 گوشیمو...بود خورده بر بهم...بود خراب حالم...نداره ربطی اونا به که من خصوصی زندگی دیگه...داره ربطی چه اونا به

  !ماجدي اقاي:گفتم بود ایستاده تر اونطرف که ماجدي اقاي پیش رفتم و کردم خاموش

  !دخترم بله:گفت و سمتم به چرخید

  میشه؟...بازار برم میخوام...ندارم دریا حوصله دیگه من_

  ...برید دارید دوست جا هر ازادي شما دخترم بله:گفت متعجب ماجدي

  ...دادم تکون ماشینی براي دستمو...رسوندم جاده به خودمو زنون قدم و نگفتم هیچی ها بچه به
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 و رفت در سمت به اي مردونه بره،دست در سمت به دستم اینکه از وقبل رفتم سمتش به...ایستاد ازم فاصله با ماشین

  ...کرد باز اونو

  !خواهر بِشین:گفت...وسیاه بود هیکلی...اونجاست اهالی مرداي همون از یکی دیدم و در سمت به چرخیدم

  .نمیام من:گفتم و کردم درشتش هیکل به نگاهی

  آید نخواهد گیرَت تاکسی شب تا واستی اینجا اگه:گفت مرد

 تنها:گفت و نشست جلو رفت هم مرد دادم تکیه در به و.. داخل رفتم...بود اي سالخورده پیرمرد..کردم راننده به نگاهی

  امدي؟

  خیر_

  امدي؟ کی با:گفت لبخندي با و کرد بهم نگاهی

  !شوهرم:گفتم فکر بدون...نمیداد قَد جا هیچ به فکرم

 ندارم دید وقتی...نه یا دارم حلقه ببینه میخواست لعنتی...خورد سر چپم دست روي نگاهش بعد و کرد نگاهم متعجب

  ...بست نقش سیاهش اي قلوه هاي لب روي لبخندي

  نیامد؟ باهات چرا:گفت

  باشه دریا لب خواست_

  غیرته؟ بی اینقدر...فرستاده تنها زنشو:گفت

 دکتر که شهر میرم دارم منم رفت حال از شوهرم مادر:گفتم و ساختم داستانی ذهنم توي...فضوله این قدر چه خدا اي

  ...بیارم

  .بزنم حرف او با تا بزن زنگ شوهرت به میگویی راست اگر:گفت و کرد اي خنده مرد

  ...نبودا کن وِل این...شدم خیره بیرون به

  ...اقا داره ربطی چه شما به:گفتم

  ..میدونستم کنه اذیت میخواست

  .میگویی دروغ داري پس:گفت 

  .تنها دختراي مخصوص خانه به برو:گفت راننده روبه و
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  ...باشی تر جذبه با و تر لوند...تر زیبا همه از تو کنم فکر:گفت و زد من روبه شیطانی لبخند و

  .کن کمکم خودت خدا اي...زد لبخندي اونم و کرد نگاهی بهم جلو اینه از راننده..بودم ترسیده...بودم کرده کپ

  .دارم شوهر من...میگم راست من اقا:گفتم

  .نمیزنن زنگ بزن زنگ شوهرت به میگویم وقتی ولی میگند اینو دخترا همه:مرد

 نداره تاکسی آرم که ماشین یک سوار جاده وسط...دیگه میکنن اذیتت معلومه چی؟خب کنن اذیتم اگه...خدایا واي

  ...میشه همین میشی

  ...دارم شوهر من ولی:گفتم بلند

 شوهرمم برادر و شوهر خواهر و شوهر مادر...دارم شوهر من اقا:گفتم تر بلند...فرعی یک داخل پیچید راننده

  ...هستن همه..هستن دوستامم..هستن

  ..اینجا میاریم و میگیریم و میان دوستاشون همراه که دخترایی:مرد

 کار انتظامی نیرو در همسرت:گفت و گرفت دستم از و گوشی که بزنم زنگ پلیس به خواستم و دراوردم گوشیمو

  !میکنه؟

  ...لعنتی اه

  .میزنم زنگ بهش بده:گفتم

 کسیو...باشه دست دمِ االن که پسر یک...کردم نگاهی یک و لیست همه...میزدم زنگ باید کی به حاال...گرفتم و گوشی

  :گفت بوق تا چند از بعد...گرفتم و بهناز شماره..نداشتم

  ...ببخشید عزیزم؟خب شدي ناراحت...کردي نگران رو ما رفتی؟همه کجا یاسی...الو_

  هست؟ سامان بهناز،اقا:گفتم بهناز به و کردم مرد به نگاهی

  داري؟ کارش دریا تو رفته نه:گفت متعجب بهناز

  هست؟ اون چی اقابابک:گفتم...کن کمکم خودت...میزنم و تیر اخرین خدایا

  داري؟ کاریش نشسته اینجا اره:گفت قبل از تر متعجب بهناز

  .بهش بده و گوشی_

  شوهرته؟:گفت مرد
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  ...دادم تکون مثبت عالمت به و سرم

  بله؟:پیچید تلفن در بابک طنین خوش ولی ابهت پر و مردانه صداي

  ...رسایی صداي چه به به

  عزیزم شوهر سالم:گفتم بشه باال بابک هوش بودم امیدوار

  شد؟ شد؟دیوانه شد؟چِش مرگ مرد؟ذوق...نمیومد بابک از صدایی

  !بشونه و شوهرم صداي میخواد گفته که هست اینجا اقایی یک:گفتم کنه خراب کارو و بگه چیزي اینکه از قبل

  ...بزن حرفی یک بابک...کن کمک خودت...خدایا....نداد جوابی بابک

  ...گرفتی کیو ي شماره گفتی؟الکی دروغ دیدي:گفت مرد

  !بابک:گفتم تلفن در عجز با

 میخواد عوضی کجایی؟کدوم تو االن:زد داد بلند...بود کرده عوض جاشو کنم فکر...شد کم بود اونجا که صدایی و سر

  کجایی؟ جان پیشت؟یاسی بیام کجایی...صدام اینم بیا...بشونه شوهرتو صداي

  .شوهرمه واقعا کردم فکر لحظه یک...به به....هست بلدم چه...اووووه

  ...میگردونم برِت االن بگو:گفت مرد

  کجاییی؟:بابک

  ...میگردم بر االن_

 روبه مرد...در به چسبیدم ترسم از...جیبش توي گذاشت و کرد قطع و تلفن و نشست عقب اومد و شد پیاده سریع مرد

  !غالم:گفت راننده

  اقا؟ بببله:گفت و چرخید مرد

  داریم؟ کار کوچولو خانم این با.. پایین بپر:مرد

 باید...نداشتی شوهر اگه:گفت و داد تکیه خودش روبه در به و من و کرد قفل درو و شد خم که کنم باز درو خواستم

 دست بهت یکم فقط...داري شوهر چون ولی!افسرده یا!میشدي جنازه یا دیگه دختراي مثل و خونه اون تو میرفتی

  ...برسه هم بدبخت اون تابه میکنم درازي

  !نمیزنی دست من به_
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 با ولی...بودم جورش همه و بلندش و کوتاه با...داشتم کم رو تو......کوچولو خانم چرا اونوقت:گفت و کرد اي قهقهه مرد

  ...میاد خوب نظر به امممم...نبودم سبز چشم یک

  .کن ولم: زدم جیغ...گرفتم سفت و گذاشت بازوهام روي دستاشو

  !شوهرت پیش میري دیگه ساعت چند تو...عزیزم نکن جیغ جیغ...هیــس_

  .دهنم توي بود اومده قلبم

  ....داري چیکارم...کن ولم...نگذره ازت خدا...عوضی نزن دست من به...کن ولم:زدم داد

 توي از زور به دستامو...بیارم باال خواستم..شد بد حالم...اجباري سکوت...گرفت قرار لبام روي لب تا دو...شد قفل دهنم 

 دوباره خواست..کردم باز درو قفل و شکمش توي زدم پا جفت...کرد جدا سرشو...کشیدم موهاشو و اوردم بیرون دستاش

 بیاره جلو کلشو اینکه از قبل...کن استفاده پوکت مغز از...نمیکنه ولت بگیرتت اگه که میدونی یاسی...کنه حمله سمتم به

  !ببخشید:گفتم

  گفته؟ بهت کسی اینو هستی جذابی مرد تو:گفتم...شد خیره بهم و عقب برد سرشو

 دستمو وقتی...کرد تعجب...دادم تکیه در به اونو من حاال بود داده تکیه در به و من اون اونکه مثل....میکرد نگاهم خیره

  ...میخورد بهم داشت خودمم حال...کشیدم داشت ریش ته که گونش روي

  ...بگذر من تقصیرات سر از خدایا

  !نگفتیا بهم اسمتو:گفتم کشی پسر لبخند با

  ..اسفندیار:گفت و نشست هاش لب روي لبخندي کم کم مرد

 تو...هستم رویایی مرد یک دنبال و نمیاد خوشم شوهرم از زیادم من راستش...اومد خوشم خیلی...اسمی چه...به به_

  باشی؟ مرد اون میتونی

  .نه این با ولی کنم ازدواج دماغو مهري با بودم حاضر

  ...میخوام تو مثل رویایی دختر منم:گفت

  داري؟ دوست البالو:گفتم

  ...بیشتر رو تو لباي:گفت

  ...بانمکی قدر چه تو که وایی:گفتم و کشیدم صورتش روي چندش با دستمو
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  ...کرد نوازش و گذاشت بود صورتش روي که من دست روي دستشو و خندید

 خوشمزه البالو از که چیزي همون تا ببند چشماتو تو...اممم:گفتم...نزنم عق مسخره مراسم این اخر تا کن کمکم خدایا

  ...کنی حس لبات روي و هست تر

  !اول بکنش تضمین:گفت و خندید اسفندیار

  ...خدا یا

  چطوري؟_

  ...باز چشم با...بکار لبام روي ترا خوشمزه البالو از همون از یکدونه:گفت

  ....مخلفات اون بعد کنم سورپرایزت این با بزار دیگه نه:گفتم

  ...باشه:گفت و خندید اسفندیار

 اروم و کردم پیدا رو دستگیره پام با..بود گونش روي که دستمم اون و نیوفتم روش که کردم بدنم حائل دستمو یک

  بود؟ چی صداي:گفت و کرد باز چشمشو سریع اسفندیار.کردم بازش

  ...اي اماده هست خوشمزه چیز اون وقت حاال...تري مهم تو فعال در به خورد پام فقط...هیچی:گفتم و زدم لبخندي

 شروع و پایین پریدم ماشین از و کردم باز درو حرکت بایک منم بست چشماشو و داد تکون مثبت عالمت به سرشو

  ...میومد دنبالم داشت پشت به چرخیدم...کن کمک خودت خدایا...دویدن به کردم

  ...بده دست از و نرمی و چرب لقمه همچین نمیخواد که معلومه

  ...خدا واي...بود اون جیب توي شد بلند گوشیم صداي

  نشدم؟ برنده ورزشکاره بود معلوم که بابکی دربرابر من مگه خدایا...نداشت دویدن توان دیگه پاهام

 و نمیکرد عبور ماشینی هیچ که بود خلوت جاده یک....بود دراومد اشکم...میرسه بهم داره معتاد مردتیکه این چرا پس

  ....شنی ساحل خارها پشت و بود خار همه اطراف...میومد دنبالم داشت دار هیکل مرد یک

 که میدونی ولی میخونم درمیون یکی و نمازم خدایا...بودن پاك براي...عفتم حفظ براي...میدویدم داشتم نفس باتمام

  .بشم قربونت اي...دارم دوست

 بودیم نزدیکشون دیگه..کردم بیشتر سرعتمو و شد بیشتر انرژیم میدوییدن سمتم به جلو از داشتن که نفر دو دیدن با

  کجاست؟ اسفندیار ببینم ،برگشتم
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  ...شد بیشتر سرعتشون مرد کشیدم،دو بلندي جیغ درد از شد حلقه گلوم و کمرم دور دستاش که

  !کن ولش:گفت میزد نفس نفس که همونطور بابک...سامان و بابک...ببینمشون میتونستم حاال

  .نمیکنم هم بمیرم:اسفندیار

  داري؟ چیکار ضعیفه اون با....بجنگ خودم با بیا مردي اگه:گفت و باال داد استیناشو بابک

  .ادب بی:گفتم اروم و کردم نگاه بهش اشکار اخمی با و برخورد بود؟بهم من چی؟ضعیفه؟با

 گیر خودم...میگه بد هم تو از میبینی:گفت و زد اي قهقهه اسفندیار...شنیدن همشون چون نبود اروم هم زیاد انگار

  ...میبرمش هم خودم اوردمش

  .بشی رد من جنازه روي از مگه:گفت داد با و شد بیشتر بابک اخم

  .چاقو...خدا واي...میشه کشیده گردنم روي تیزي و سرد چیز کردم حس که اومد جلو قدم چند و 

  ...میکرد چیکار تو اون داشت...بود جیبش داخل دستش ولی میکرد نگاه بهمون متعجب هم سامان...زد خشکش بابک

  فهمیدي؟...کن ولش...میکردم کار فو کنگ بچگی از من:گفت و گرفت کار فو کنگ پاندا این مثل دستاشو بابک

  ...نگفت چیزي اسفندیار

 جم من ازکنار گفتم بار چند...یاسی:گفت بعد و میداد ارامش بهم چشماش با داشت... کرد من به نگاهی بابک

  ...خودتو هم میکشم خودمو هم بشه سقط هم یکی این اگه خدا به...میگم شکمت تو بچه اون براي...نخور

  .من خداي بود؟آه نگفته خودم به کسی بودم؟چرا مادر میگفت؟من داشت چی...کردم نگاه بابک به متعجب 

 خواستم...میکنه شوخی داره پس!بود کجا بچم پس!نداشتم شوهر که من کرد فعالیت به شروع خرابم مغز ناگهان که

  .است نقشه یک این اممم...فهمیدم که بخندم

 نذار...بچه اون خاطر به....عزیزم کن حفظ ارامشتو....یاسی خواهش:گفت پایینه من مغز تحلیل قدرت فهمید انگار بابک

  ...بیوفته خطر به

  ...بره قربونت مامان الهی آخ:گفتم ارومی صداي با و گذاشتم شکم روي دستمو

  ...نخنده تا میگرفت دندون به لبشو هم بابک...بود شده قرمز چون گرفته خندش بود معلوم...کردم سامان به نگاهی

  اي؟ حامله تو:گفت و داد تکون و من اسفندیار

  ....ماهه7 اره:گفتم اي گرفته صداي با



 
 

 
 

 ھانیھ.الف فرار نکن

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۶١ 

  الغري؟ اینقدر چرا پس:اسفندیار

 اي زمونه دوره...داري کار چی من شکم به...بکشید خجالت اقا:گفتم بلندي صداي با و دراوردم سریع اغوشش از خودمو

  ...ها شده

 دلت...میمیره میترسه بچم...بخوره من به تو دست اگه...کن وِل:گفتم که بزاره گلوم زیر رو چاقو اومد دوباره اسفندیار

  میاد؟

 بین از اون عادي زندگی دلیل تنها نیاد دنیا به بچمون اگه...کن باور...داره سادیسم...مرد این:گفتم و کردم اشاره بابک به

  .تیمارستان ببرمش باید و میره

  ...کرد انطرف روشو و شد بلند جا از بود گرفته خندش واقعا بابک

  میگی؟ راست:اسفندیار

  ..بشنو قلبشو صداي و شکمم روي بزار دستتو بیا نمیکنی باور:گفتم بلند فیلما این مثل

  .نمیخوره من زن به دستت:گفت و چرخید بابک که اومد جلو اسفندیار

  .جونم اي...زنشم من گفت باحس قدر چه...شوهرمه کردم حس واقعا لحظه یک..بابک سمت به چرخیدم

 تشخیص حیوان از و ادم کنه عود بیماریش:گفتم اسفندیار روبه نشونه بابک مثال که طوري اروم و ابرو و چشم با

  .میزنت موقع اون...نمیده

  .ایستادند پلیس ماشین دوتا و شد بلند پلیس اژیر صداي موقع همون که رفت عقب اروم اروم بود ترسیده کمی اسفندیار

  ...گرفتنش پلیسا که کنه فرار خواست اسفندیار

  زد؟ زنگ پلیس به کی:گفتم من همزمان و بابک سمت به چرخیدم

  بودي؟ رفته کجا:گفت اون و

  بودي؟ رفته گورستونی کدوم گفتم:گفت جدي خیلی بابک ولی گرفت خندم گفتیم باهام هردو اینکه از

  داره؟ ربطی چه شما به:گفتم و زدم کمر به دستامو

 عالقه اصال من چون....شوهرتم من بگو بگی من به نزنی زنگ دیگه دفعه پس:گفت و شد صورتش چانی اخمی بابک

  ..ندارم کار این به اي

  ...رفت بین از هم روحیم یکم اون...رفتم وا
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  هپروتی؟ تو هووو:گفت و داد تکون صورتم جلوي دستشو که کردم نگاهش فقط

  .نبود منطقی دلیلم البته...نداشتم دلیلی..نشد ولی... گوشش توي بزنم خواستم اومد بدم ازش

  ...من به نسبت بابک که میکردم فکر شاید

  ... بود مسخره تصور یک این من خداي اوه

  ...ساحل به میرسه مسیر این میدونستم..کردم رفتن راه به شروع و شدم و رد کنارش از و گرفتم ازش نگاهمو

  بودي؟ رفته کجا شد؟میگم چِت:گفت و اومد دنبالم بابک

  ...قبرم سر:گفتم بلندي صداي با

  سالمتی؟ به شدین فوت کی مبارکه ا:گفت خنده با بابک

  ...نبود باادب یکم...نمیداشت نگه حرمت یکم...میخورد بهم ازش داشت حالم

 گند و بدتر که فهمیدم...دیدم رو تو مثل مضخرفی ادم وقتی...شدم زنده تازه من میدونی:گفتم و بهش زدم زل اخم با

  فهمیدي؟......داره وجود دنیا این تو هم من از تر

  .افتادم راه به تند هاي قدم با و

  ..بود سامان...کردم نگاه چشمی زیر...میره راه کنارم کسی کردم حس که...کجا به نمیدونستم...میرفتم

  .گرفتم مرده اون از:گفت و گرفت سمتم به و مبایلم

  .ممنونم:گفتم و گرفتم دستش از

  .خانم یاسمین...خانم...میکنم خواهش:گفت

  باشه؟ سامی میگم بهت منم...یاسی بگو بهم_

  ...که میشه..باشه:گفت و خندید

  .سامی داش بگو راحت_

  .بود مهربون و اقا چلغوز اون عکس بر سامان این قدر چه

  .ازدواجه ایشون با دوستی براي تصمیمم واقعا کنید؟من صحبت خانم غزل با میشه:سامان

  ...که داره مشکلی یک...شده گریبانش روحی مشکل یک االن غزل...میدونی:گفتم و زدم سامان به لبخندي
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  مشکلی؟ چه:گفت سامان

  .بگم که نخواد دلش شاید_

  ..میتونم من...کنم کمکش میخوام....میکنم خواهش... یاسی میکنم خواهش:سامان

  .بفهمه اگه میکشه منو_

  .میکنم کمکش مستقیم غیر:سامان

  ....نمیتونم_

 که خواهري...نیست خواهر یک مثل من براي سارا یعنی...باشه میشه چطوري خواهر یک نمیدونم حاال تا من:سامان

 عنوان به شما روي میتونم من...کنه کمک اون به جا همه و باشه برادرش کنار همیشه...بده نفس به اعتماد برادرش

  کنم؟ حساب خواهر یک

  میکنه؟ چیکار داره بابک االن بگی که شرطی به اره:گفتم ارومی صداي با

  ..عقبم به برگردم بود ضایع خیلی چون

  میگید؟ حاال...میاد ما پشت داره زیاد فاصله با هیچی:گفت من روبه و کرد نگاه و برگشت سامان

  ...ببینیم رو همدیگه که میگذارم قرار یکطوري فردا ولی نه االن:گفتم و کردم بهش نگاهی

 همونجا...بود شده تاریک هم هوا...میکشست داشت پام دیگه...دادیم ادامه راهمون به سکوت در و زد لبخندي سامان

  ...نمیشه رد هم ماشین یک خدا رضاي محض...خستم من:گفتم و زمین روي نشستم

  .ایستاد سرمن باالي سامان ولی داد ادامه راهش به بابک

  .میکنه لجبازي داره...واسته کن صداش:گفتم سامان روبه 

  .واستا بابک!بابک:زد داد بلند سامان

  .نیستم خسته:گفت و برگدوند عقب به سرشو بابک

  ...نیستی خسته میگه بعد کردي عرق همه اون بترکی اي

 روبه زمین روي سامان کنار و برگشت و کرد قبول بابک...میرسه هم ماجدي اقاي ون وقتا تا میشینیم اینجا یکم:سامان

  ....نشست من روي

  .کشته منو که بفهمه اگه بابام...پسر تا دو با...بیابون وسط...شب...تنها...من
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 سر از ولی نداشتم دوست موزي...گرفت سمتمون به و دراورد و موزي ادامس بسته و جیبش داخل کرد دست سامان

  .برداشتم اجبار

  !میخورم خودم هاي ریلکس از من:گفت بابک ولی

  ..دراورد ریلکس ادامس بسته یک و جیبش تو کرد دست و

  .میخوام منم

  ...بابا اي...چیزي تعارفی یک خسیس خب...خورد و برداشت یکی خودش ما به تعارف بدون بابک ولی

  !کنه صحبت خانم غزل با که شد قرار بابک،یاسی:گفت خنده با سامان

  یاسی؟:گفت و باال انداخت ابروهاشو از یکی بابک

  .خانم یاسمین:گفت و کرد اشاره من به دست با سامان

 و پسوند بدون و اي دیگه زن اسم خواهرت اسم از غیر نمیاد یادم فقط...میشناسشون:گفت من به نگاه بدون بابک

  ...کنی صدا پیشوند

  .یاسی بهت بگن اول از که نیستن پرو خیلیا مثل ایشون اخه...گفتم سامان اقا به خودم:گفتم من سامان قبل

  پرسیدم؟ شما از:گفت و کرد بهم اي خمشگینانه نگاه بابک

  دارید؟ مشکلی...دادم جواب من ولی خیر:گفتم پرویی با

  ...نمیاد خوشم شما با شدن همکالم از بله:گفت

  ...چلغوز پسره

 و شدیم بلند جامون از همه رومون ماشینی نور افتادن با...کنم تحمل و تحقیراش میتونستم کی تا...توهم رفت اخمام

  .شدیم ماجدي اقاي ون سوار

  .نداره ربطی هیچ شما به:گفتم قاطع و محکم من ولی پریدن کولم و سر به همه ها بچه

 با نمیخواست دلم...نشستم روش و کردم پیدا خالی صندلی یک من رفتن،اینبار خودشون توي و شدن ناراحت همشون

  ...بشم همکالم کسی

  .عزیزم...جان یاسی:گفت بهناز باري چند حتی...میکردم حس روم و خیرشون هاي نگاه
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 ،وقتی بودم گرفته درد سر...بخنده و بگه نمیشه ادم که شرایط همه در...بود ریخته بهم اعصابم...ندادم جوابشونو من ولی

  .میدم جِرش میزنم بگه بهم هرچی کی هر میگیرم سردرد

 مهربون زیاد اینکه با و میزد نق سرم به همش اینکه با..میکرد رفتار خشک خیلی باهام اینکه با..بابا از غیر به البته

  .میشم دیونه بدم دستش از اگه و اونه دارمش دنیا این تو که کسی تنها میکردم فکر نبود،ولی

 قبول ولی روانشناس پیش بریم گفت باري چند بابا...اومدن سراغم وحشتناك هاي سردرد این مامان مرگ از بعد

 اونم که بودم صمیمی پروانه با بیشتر...دورم ازم هم دوستام ترین صمیمی حتی مواقع این در میکردم فکر حتی....نکردم

  ...کرد دل و درد باهاش ونمیشد بود شوخ

  ...بود بد حالش کلی به کامران قضیه سر که هم غزل...نبودیم صمیمی زیاد هم زهرا

 نزدیک و دور فامیل از....داشتم خیلیارو شماره...کردم بود تلفنم دفتر توي که کسایی اسم به نگاهی و دراوردم و گوشیم

  ...دانشگاه و دبیرستان دوستاي تا گرفته

  .بزنی حرف باهاش ها ساعت بشه که نفر یک...نمیخوردن حسابی و درست درددل یک درد به کدوم هیچ 

  .رسیدیم بفرمایید:ماجدي اقاي

  .است پروانه دیدم برگشتم...شد کشیده بازوم که میرفتم اسانسور سمت به من و شدیم پیاده همه

  !بگو من افتاده؟به گفته؟اتفاقی چیزي بهت یاسی؟کسی شده چِت:پروانه

  .پري کن ولم:گفتم و کشیدم بیرون دستش از دستمو

  .رفتم ها پله با اسانسور به توجه بی و

  .کن قفل درو اون:گفتم بلند بیوفته دیشب اتفاق نمیخواستم شد وارد هم بهناز خونه توي رفتم که همین

  .شد اتاقش وارد و شد رد من جلوي بهناز،از اروم هاي قدم بعد و شدن قفل صداي

 که حسی یک...داشتم سردرگم حس یک...بخوابم نمیخواست دلم...دیوار به دادم تکیه و سرم کنم چیکار نمیدونستم

  .بیخواب ولی بودم کسل بود؟چرا چی اسمش...اومده وجود به کی از حس این نمیدونستم حتی!چیه؟ اسمش نمیدونستم

  .متنفره ازم اون وقتی ولی کی پیش میدونستم خودمم...بود نفر یک پیش فکرم

 باهمون بیرون اومدم که حموم از..ببرم بین از و احساس این میخواستم...سرد اب....دوش زیر رفتم و دراودم و لباسام

 هم روي دندونام که بود سرد اونقدر...بشه سرد ممکن حد تا میخواستم...کردم روشن وهم کولر و پتو زیر رفتم حوله

  .میخورد
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  .کردم باز چشمامو کسی هاي باتکون صبح...کردم تحمل

  ...میکرد نگاه بهم گشاد چشماي با متعجب که بود بهناز

  چیه؟:گفتم

  اي؟ زنده تو:گفت و داد بیرون پرصدا نفسشو بهناز

  .مردم پـ نـ پـ:گفتم و کردم اخمی

  .نداریم شانسا این از ما:گفت و کرد اي خنده بهناز

  .بیرون برو پس:گفتم و کشیدم سرم روي پتو

  ...که بیاد بابک گفتم کردي تب!بیرون برو رو چی چی:بهناز

  بکنه؟ غلطی چه بیاد اون:زدم داد

  .کنه معاینت اومده میکنی؟خوب رم یهو چرا:بهناز

  .نمیخوام:گفتم و بستم چشامو

  .نمیخواي که میکنی بیجا شما:گفت اي مردانه صداي بهناز جاي به ولی

  ...که بابکه...کردم باز چشممو الي

  .بشنوم تو از صدایی نمیخوام نشه تموم معاینم تا:گفت و دهنم روي گذاشت دستشو که بگم چیزي خواستم

  .دیدم قبالش در لبخندي که کردم اخمی

  .بکش عمیق نفس:گفت و سینم روي و گذاشت اونو...داشت پزشکیا گوشی این از

  مردي؟:گفت و برداشت و گوشی بابک...کردم حبس سینه توي و نفسم دستی از

  .بکش نفس:گفت و گذاشت دوباره کردم نگاهش فقط

  ...بلعیدم یکدفعه و اطرافم هواي کل و کنم تحمل نتونستم دیگه 

  فهمیدي؟...نمیاري درش:گفت و گذاشت دهنم توي و سنجی تب و برداشت اونو بابک

  ...نمیکنی نازم من براي:گفت و شد خم طرفم به..کردم نازك بهش چشمی پشت
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  .کنم ناز برات بخوام که هستی کی تو:گفتم بود دهنم تو چیه نمیدونم..سنجه دما اون که همونطور

 خارج اتاق از بابک و نزدم حرفی ترسم از..نزن حرف اینقدر...میمیري بدنت تو میریزه اینه تو که اي جیوه این االن:بابک

  ...شد

 میکردم حس ولی چرا نمیدونم..میومد خوابم عجیب..بستم چشامو...بزنی حسابی و درست حرف دوتا نمیشه...لعنتی اه

  .بود روم کلفت پتوي یک اینکه با سردمه کمی

  ...سمیعی خانم...سمیعی خانم:کردم باز چشامو بابک صداي با

  میکنه؟ صدا فامیل به داره چرا این واه

  .میاد میگی؟خوابم چی:گفتم و کردم باز چشممو

  داره؟ کم...نشست بابک هاي لب روي لبخندي

  ...کردي بلند ناز خواب از منو که چیه:گفتم بلند

  ببخشید.. هستن پدرتون:گفت خنده با بابک

  ...کرد فرار خنده از خودش و داد من دست به و گوشی و

  بله؟:گفتم و فرستادم صلوات یک..بدم رو بابا جواب چی خدایا

  .بده میکنه؟توضیح چیکار پیشت پسره خوابی؟اون خوابی؟کجا کیه؟تو پسره خبره؟اون چه یاسی؟اونجا:بابا

  ....خب بابا_

 جنبه بی اینقدر...مسافرت بري تنهایی دادم اجازه تو به که باش خرو من...نگی دروغ باشه حواست فقط یاسی:بابا

  میدي؟ چی مادرتو که؟جواب اي؟واقعا

  !یاسی؟ میکنی داري غلطی چه تو:زد داد بلند و 

  .کردم تعریف بابا براي و پریشب و دیروز قضیه وبدون فراوان سانسور با البته اول روز از قضیه کل

  میگی؟ راست من به داري:بابا

  ...قسم خدا به_

  .باشی خوبی دختر کن سعی...خب خیله:بابا
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  .چشم_

  نداري؟ کاري:بابا

   نه_

  ....خداحافظ پس:بابا

  .جونم بابایی خدانگهدار_

  )چلغور نمیگی دیگه افرین(رفت؟ کجا بابک این...شدم بلند جام از سختی به

  بهناز؟ بهناز؟برادر:کردم صدا بلند

  .اینجاست خان بابک ولی ونمیدونم بهناز برادر:گفت و بیرون پرید دستشویی از بابک

  .هست هم دراز زبون تازه...دارم کار بهناز... پرو...مغرور...پاچلفتی و دست برادر با من نه:گفتم و کردم بهش نگاهی

 داره نفس به اعتماد که...راضی خود از...دختر یک...بهناز دوست اگه شماهم:گفت و ایستاد من مقابل و زد چرخی بابک

  .دارم کارش من بگو دیدي رو مغروره هم اندازه از بیش و...بانمکه کرده حس شایدم...خواشن خاطر همه کرده فکر و

 نفس به اعتماد نه...راضیم خود از نه من اوال:گفتم و رفتم جلو قدم یک باتهدید و گرفتم سمتش به اشارمو انگشت

  ...و...خوبه چیم همه میدونم چون...دارم

  .برم عقب قدم دو شد باعث که اومد جلو قدم یک و شلوارش جیب تو کرد دستاشو بابک

 یاد ادم که داري سبز چشم جفت یک...بشه تو عاشق میاد کی...نفس به اعتماد میگن حرف همین به ببین د:گفت

  .میوفته دریاچه کنار شده خشک جلبکاي

 اینکه از بهتر باشه داشته نفس به اعتماد ادم...اقا ببین:نخورد،گفتم تکون جاش از که جلو رفتم اخم با و کردم اخمی

  ..بریزه دیگه یکی روي و سس و باشه پاچلفتی و دست

  ...کردم دستی از کارو این...نیستم پاچلفتی و دست من...اها:گفت و رفتم عقب من که اومد جلو بابک

  .ایستادیم هم کنار سریع و شدیم خیره هم به هردو...شد باز در که بدم جوابی خواستم

  ایستادي؟ کنارش خودتم حاال...بیرون تخت بیاداز نزار گفتم بابک...واه:گفت و تو اومد...بود بهناز

  .بزنم دست بهش که نمیتونستم:گفت و کرد من به نگاهی نیم بابک

  .بود کرده بغلم محکم خیلی چون میشکوند و استخونام داشت بود عمم اونروز عمت جون اره
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  !داره کارت در دمِ یاسی،سامان:گفت من روبه بهناز

  چیکار؟:گفت و هم توي کشید اخماشو سریع بابک

 که تو به بدم دارن بساطشون تو چیزي اي میوه اینا پري ببینم بودم رفته:گفت من روبه و انداخت باال اي شانه بهناز

  .بگیري جون یکم

  .داره چیکارم ببینم میرم_

  ..بود کرده عوض لباسامو بهناز شکر رو خدا!نیست سرم روسري غافل دل اي...افتاد یادم تازه و

  .در دم رفتم و انداختم سر روي شالی سریع

  .یاسی سالم: سامان

  .سالم_

  ...همو ببینیم امروز بود قرار:سامان

  .شاپ کافی بریم باهم که بپوشم لباس بزار باشه....اهان:گفتم و زدم لبخندي

  اتاقا؟ همین از یکی تو میخواي نیستی خوب زیاد اگه بده؟خب حالت شنیدم:سامان

  ...بهناز اتاق تو میریم..تو بیا باشه:گفتم نبود فکریم بد

  .نگرفت تحویلش زیاد اون ولی کرد سالم بابک به و تو اومد

  .اتاق داخل رفتم و ریختم چایی تا دو و بهناز اتاق توي رفت سامان

  .بود لباش روي لبخندي سامان

 گویی زیاده بخوام که نیستم این اهل زیاد میزنم هم حرف یعنی...بیزارم خیلی پرحرفی از من...سامان اقا ببین:گفتم 

  ...نگم دروغ میکنم هم سعی...کنم

  !بگید زودتر میشه:سامان

  .شدم در پشت پا سایه دوتا متوجه که کنم باز دهن اومدم و شدم خیره چایی روي هاي بخار به

  .بزن حرف الکی:گفتم اروم و کردم سامان به نگاهی

  چی؟:گفت متعجب سامان
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 روي گذاشتم دستمو.. در پشت رفتم اروم منم گفتن چرت به کرد شروع و فهمید سامان و کردم اشاره ها سایه به

  ...سه...دو...یک و...دستگیره

  ...کردم باز درو و

  ...خدا هی... ولی مهمه براش ما صحبت این کردم فکر...بابکه کردم فکر...بود ایستاده چاي سینی یک با که بود بهناز

  بهناز؟ چیه:گفتم اخم با

  ...داشتم من خدا به:گفت من من با

  .میکردم گوش حرفاتون به داشتم:گفت من روبه و انداخت من اتاق داخل به نگاهشو

  کردي؟ نگاه کجا به_

  ...هیچی خدا به:گفت و کرد نگاه قسمت همون به دوباره

  .بهناز نخور خدا قسم_

  .سامان پیش رفتم و شدم بیخیال ولی میکنه نگاه اون به بهناز و باشه من اتاق داخل بابک که کردم حس

  ...مطلب اصل سر میریم خب:گفتم..میکرد نگاهم متعجب سامان

  ...بود داغ کردم،هنوز مزه مزه و چایم از کمی.داد تکون سرشو سامان

 تحصیل هم دانشگاه یک تو و خوندیم درس مدرسه یک تو...باهمیم االن تا راهنمایی اول سال از پروانه و من_

 عجیب که شدم اشنا دختري با دبیرستان دوم سال...شد بیشتر پري و من نزدیکی مادرم مرگ از بعد...میکنیم

  ...بود بخش لذت ولی شیطنت کم و دخترونه رفتاراش...مینشست دل به...بود طوري یک حالتاش...بود

  .بود شیرین حرفاش میزد حرف وقتی ولی بود حرف کم...بود غزل اون...شدیم صمیمی باهاش پري و من

 بیشتر و بودند بیمارستان دکتر هردو مادرش و پدر...شدیم دوست باهاش و اومد خوشمون ازش خیلی که پري و من

 پري و من...باشن صمیمی جوون دختر یک با نمیتونه که بچه دختر یک ولی تنها خونه تو باهم خواهرش و این وقتا

 موسیقی و هنر به و نداشت عالقه درس به زیاد غزل اینکه ضمن...باشیم باهاش همیشه همیشه نمیتونستیم که هم

  .بیشتر

  ...کردم مزه و چایم از دیگه کمی

  میزنه؟ سازي:گفت و کرد استفاده من سکوت از سامان
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  ...ویالون_

  .میزنم پیانو منم جالب چه:سامان

 صبح خود تا بدون بکشی موسیقی به و بحث بتونی اگه...میاد خوشش خیلی میزنن موسیقی که کسایی از غزل_

  .نمیشه سیر زدن حرف از و میزنه حرف باهات میشینه

  ...بست نقش سامان هاي لب روي لبخندي

 همه بود سولفژ که اول ترم...بره موسیقی کالس به که دادند اجازه تا کرد اصرار مادرش و پدر به اینقدر میگفتم داشتم_

  .بود بهتر همه از درسش که میکرد تعریف غزل و بودند دختر کالسشون تو

 قرار مخالفشم جنس از که داشت قرار جمعی در که بود اول بار...بود مختلط کالس رفت ویالون براي که بعد ترم

 اینکه یا...نکنه خراب کارو تا میکرده تمرین عالمه یک خونه توي که میکرد تعریف ما براي اول روز همون از...داشت

  .کنه توجه جلب میخواسته بچگی و جوونی عشق یکجوري...میپوشیده خوشگل لباساي هرروز

  .میبازه دل پسرا همون از یکی به اینکه تا

 از یکی...بود کرده ورم دستش ساعد رگ کمی...بود شده قرمز صورتش...ببینم و سامان العمل عکس تا باال اوردم سرمو

 تشکري که بخوره چاییشو خواستم اونم از و خوردم چاییمو از دیگه کمی...داشت قرار بدنش کنار شده مشت دستاش

  .نخورد ولی کرد

 ابی چشم و بلند قد کامران...ساله17 که هم اون و ساله20 پسر یک میگفت غزل که اونطور...بود کامران اسمش_

 و غزل فقط اون...نه واقعی عشق...ولی میشه غزل عاشق هم اون...خرپول حسابی و داشته عملی دماغ یک...بوده

  ..که میخواسته

  .بده توضیح تر واضح میشه اگه نمیشم متوجه من:سامان

 میکنه تعریف اون از اینقدر کامران و بودن شده محشر هردوشون شاپ کافی یک داخل میزارن قرار که اول بار براي_

 به و میکنه راضی دروغ تا هزار به خونوادشو غزل و داشته مهمونی کامران هفته اون اخر و میبازه اون به دلشو غزل تا

  ...اونو کامران و میره اونجا

  ...دختر االن اون میزنه؟یعنی اسیب جسمش به:سامان

  .بشه منظورم متوجه سامان تا کشیدم لبم روي دستمو و...میکنه بوسش فقط نه:گفتم سریع
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 ولی میرن مهمونی جا تا چند باهم....میکنه خَرِش کامران باز اینکه تا میکنه دوري ازش مدت یک غزل بعدش_

 خودشون خونه توي مهمونی یک دوباره اینکه تا کنه اعتماد بهش دوباره غزل تا نداره باهاش کاري کامران

  سامان؟ باشم رك باهات میتونم...میگیره

  .میده تکون سرشو تند تند سامان

 توي و بوده سالش19 موقع اون میشه جدا ازش خبره چه که میفهمه اونجا غزل ولی میره جلو تجاوز مرز تا کامران_

 قرار باهاش قبلی نقشه با روز یک و میگه بهمون غزل...پیش سال2 درست میخونده درس غیرانتفایی دانشگاه یک

  .نمیکنه گوش اون ولی برداره غزل سر از دست که میزنم حرف کامران با و میرم من و میگذاریم

 و میشه صمیمی بیشتر پري با البته میشیم اشنا زهرا نام به دختري با بودیم دانشگاه یک داخل که پري و من موقع اون

 برادر(بردیا و پري و غزل با کرده ایجاد مزاحمت غزل براي باز کامران که دیدم وقتی میشه دوست اون برادر با هم پري

  ...میزنیم کتک سیر دل یک و کامران و اونجا میریم)زهرا

 و میخواد و غزل دلش که گفته و زده زنگ غزل به انگار ولی نکرده ایجاد مزاحمتی هیچ پیش روز چند همین تا که

 به که ملکی تا چند همون فکر به و میزنن پول حرص بازم ولی پولدارن کامران اینکه با...کنه ازدواج اون با باید غزل

  ...کنه دك رو پسر چطوراون نمیدونه...ریخته بهم غزل اعصاب االن...هستن هست غزل نام

 سامان و شدم خارج اتاق از و کشیدم سر و بود شده سرد که چاییم بقیه...حرفم کم من گفتم حاال خوبه...کرد کف فکم

  .گذاشتم تنها خیال و فکر با و

  کو؟ بابک:گفتم و کنارش نشستم...میکنه نگاه داره نشسته بهناز دیدم و رفتم هال به میومد تلویزیون صداي

  .رفت:بهناز

  کجا؟_

  .شجاع اقا خونه:بهناز

  .بودم جدي_

  .کنه معذب تورو نمیخواد گفت خودشون اتاق رفت:بهناز

 کرد ما از سرکی سر خداحافظی یک بود شده گرفته حالش شد خارج ازاتاق سامان موقع همون...حیا با چه گفتم دلم تو

  ...نمیدونم که گفتم عادي خیلی هم من ولی بود اینجوري چرا این پرسید ازم متعجب بهناز...بیرون رفت و

  ...بازار رفتیم خرید براي بهناز عالوه به ها بچه و من بعدش فقط نیوفتاد خاصی اتفاق رستوران توي رفتیم ناهار براي
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  .بود داده سفارش که همونا از عاطفه براي کیف دونه1 و خریدم خوشگل مانتوي تا چند خودم براي من

  . پیرزنه بگم بهش مثال که خریدم اونو دستی از خریدم مجلسی بلوز براش هم یکدونه

 یک پسر یا دختره نبود معلوم که احتمالیشونم ي بچه براي خریدم پول کیف یک و مردونه پیراهن دوتا هم بابا براي

  ...خریدم خوشگل جاسوییچی

 بعدشم..روي پیاده رفتیم9 ساعت و کردیم استراحت ساعتی نیم... هتل شدبرگشتیم تموم خریدمون اینکه از بعد و 

  .بده جواب تا کنار زدیم همه بهناز مبایل صداي با که بودیم پیست توي12 ساعت تا و گرفتیم دوچرخه

  .بابکه:گفت و کرد نگاه گوشیش شماره به بهناز

  :داد جواب و

  ...الو:بهناز

_.......  

  .بابک سالم_

_.....  

  ..دوچرخه پیست تو چیزه...ما_

_...  

  ...غزل و زهرا و پروانه و یاسی و من_

_...  

  سرشبه؟ دیره؟تازه کجاش_

_...  

  .نبود ساعت به حواسم اصال:گفت و سرش توي زد یکی است 12 ساعت فهمیدم وقتی و کرد نگاه ساعتش به بهناز

_...  

  .نخوردیم شام نه:بهناز

_....  
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  .منتظرتونیم همینجا ما باشه باشه:گفت و بست نقش بهناز هاي لب روي لبخندي یکدفعگی

  .کرد قطع و تلفن و

  داشت؟ ؟چیکار گفت ؟چی بود کی:پرسید رگباري پري

  .بخوریم شام بریم بعدش اینجا میان سامان با االن کجایین؟گفت بود،گفت بابک:بهناز

  .بود گشنش هم شیطون این:گفتم و کشیدم شکمم روي دستی

  ....بابک از اونم...باشم داشته بچه من کن فکر آخی...باشم بچم مواضب که گفت بابک که افتادم اي لحظه یاد

   رو و چشم بی اي

  .همینجا بیاین بدید تحویل رو ها دوچرخه پس ها بچه:گفت بود ایستاده اي گوشه و بود نشده سوار که زهرا

 گفتم و پري به دادم و کیفم،کیفم توي بودم گذاشته اونو و بود شده تموم گوشیم شارژ منم دادیم تحویل رو ها دوچرخه

  ...بود دوچرخه پیس مدیریت بخش پشت دقیقا دستشویی دستشویی میرم که

 سایه یک متوجه که میشستم دستامو داشتم بیرون اومدم و کردم که کارمو بود تمیز نسبتا ولی...نداشت برق...اونجا رفتم

  کیه؟ این... خدا یا...شدم بود ایستاده بیرون که مرد

  ...ابجی هوي:گفت که گذشتم کنارش از مرد نگاه بدون و شدم خارج دستشویی از...باش اروم...یاسی

  ..توباشم خواهر درصد یک من کن فکر

 من به:زدم جیغ...بود مرد همون گردوند برم و گرفت مانتوي از یکی یکرفعگی که برنگشتم که زد صدا دیگه یکبار

  .نزن دست

  ...ابجی باشه:گفت و عقب رفت مرد

  ...دستش توي هم تسبیح یک...بود سیاه...الغر حسابی ولی بلند قد...بود ساله20 حدودا مرد یک 

  داري؟ چیه؟چیکار:گفتم

  !برادرت جاي ؟منم میکنی اینجوري چرا اباجی:گفت مرد

  بگو؟ و کارت...اقا ندارم برادر من_
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 اونم...نمیده و تلفنم جواب و کرده قهر باهام... عشقمم دنبال و اومدم هرمزگان از غریبم اینجا من...راستیتش...باشه:مرد

 هرمزگان از دیگه باهم... میکنه زندگی عمش با مردن مامانش بابا...بیاد سرش مال بال میترسم...تنهاست دختر یک

  ...میشیم مزدوج باهم زودي به ولی نشده زنم هنوز البته...بدیم خونواده تشکیل که اینجا اومدیم

  چه؟ من به خب:گفتم نه یا میگه راست داره نمیدونستم

 تو باید که گفتم بهش که چون کرده قهر باهام...نمیده جواب...میزنم زنگ گوشیش به هرچی االن...راستیتش:.گفت

 ببین بزن زنگ بهش خودت خط از شما اباجی...میشه اگه حاال...نکرده قبول...اتاق تویک هتلم توي و بخوابیم هتل

  ...نگرونشم خوبه؟کجاست؟دل حالش

  ...مهربون چه اخی

  .کنم باور حرفاتو کجا از_

  !عکسشه:گفت و گرفت سمتم به و دراورد و پولش کیف و جیبش توي کرد دست

 باشه سیاه باید هرمزگانه تو هرکی میکردم فکر...بود سفید سفیده خودش برعکس...دختر یک...گرفتم ازش و پول کیف

 قلوه نسبتا لباي و متوسط بینی یک و داشت اي قهوه درشت چشم دوتا...پوستش بود برف مثل دختر این ولی

  .بود کالخوشگل...اي

  ...شده تموم شارژش گوشیم من:گفتم

  ...سوخت براش دلم...اونطرف کرد روشو و کرد تشکر و گرفت دستم از و پول کیف

  !اقا هی_

  ابجی؟ بله:گفت ناراحت نگاهی با و سمتم به برگشت

  چیه؟ اسمش...میزنیم زنگ دستم مبایل با بیا_

  .سمیه:گفت و درخشید چشماش توي امیدي برق یک

  چیه؟ خودت اسم_

  عبداهللا:پسر

 من دیدن با پري.بودند نشسته هم زهرا و غزل و سامان و میرفتن راه داشتن بابک و بهناز و پري...ها بچه پیش بردمش

  بودي؟ کجا:گفت و کرد بغلم و اومد سریع

  !دستشویی_
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  دادي؟ طولش اینقدر چرا:پري

  .هستن عبداهللا اقا ایشون:گفتم و کردم اشاره پسر به

  چیکارشونی؟:گفت و جلو اومد سریع بابک

  .شدم اشنا باهاشون پارك توي_

  شی؟ اشنا غریبه پسراي با داري عادت:بابک

  بده گوشیتو پري!میشه چی میفهمید باشید ساکت لحظه یک اگه_

  چی؟ براي:پري

  .بده میگم_

  .زدم زنگ و گرفتم رو سمیه شماره عبداهللا از...گرفت سمتم به و دراورد جیبش توي از سریع

  بله؟:گفت ظریفی و نازك صداي

  خانم؟ سمیه_

  شما؟:گفت و شد تعجب غرق صدا

  عزیزم؟ کجایی شما...هستم یاسمین من_

  .نمیشناسم رو شما من:سمیه

  ...منتظرتم پارك این به بیا!نیست خوب جات عزیزم؟حتما کجایی االن...میشناسم روخوب شما من ولی_

  میاد؟:گفت عبداهللا.کردم قطع و گوشی و گفتم و ادرس و

  !باش مطمئن:گفتم و زدم نگرون دل عبداهللا به نگاهی

  .باشه باز رستورانی دیگه نکنم فکر:گفت و کرد پرت سامان کنار صندلی روي خودشو بابک

  ...نگفتم چیزي و کردم بابک به نگاهی

  .بود سمیه...داشتم برش سریع خورد زنگ پري گوشی که بودیم نشسته

  بله؟_
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  کجایی؟:سمیه

 اینجا بیا:گفتم عقب رفت قدم یک ترسش از که سمتش به رفتم اومد سمتم به سمیه و دادم و بودم که محلی ادرس

  ...نگرونته دل نفر یک

  ...سمیه:وگفت اومد زکنارمن ا عبداهللا موقع همون

  .عبداهللا:سمیه

  .هندي فیلم اینم بیا

  .بدن انجام دارن بیب کاراي بخوان شاید...کردم اینطرف رومو منم و دوییدن هم سمت به اینا

   رفتیم که جایی همون البته خوردیم شام رفتیم بهم عاشق جوون دوتا رسوندن و پارك از بعد

 که زد سرش به بابک نه...ریخت سس من روي نه اینبار..کردیم جا توش و خودمون زور به و میشد بسته داشت هم

  .کنه مشاعره

 تاکسی و شدیم اماده همگی...بودم خوشحال خیلی... دریا بریم که بودیم گذاشته قرار ها بابچه روز اون...بود شنبه 4

  .بخوریم و بگیریم سیخ اونجا که بودیم خریده هم جوجه...رفتیم و گرفتیم

  .گذاشتیم توش و وسایلمون و گرفتیم و بود خالی که دریا نزدیک هاي االچیق از یکی رسیدیم همینکه

 من دل حرف انگار که بهناز....کرد دریا هوس دلم قدر چه منم زدن دریا به و کندن تنشون از لباس سریع ها پسر

  دریا؟ بریم این پایه ها بچه:گفت باشه وشنیده

  .نگفتم چیزي ولی بود خدام از که من

  .میخواد حسابی تنی اب یک دلم اومدیم وقتی از که من آره واي: پري

  !نداره بانوان مخصوص قسمت که اینجا:گفتم

  .میریم لباسامون باهمین بریم کنیم لخت نمیخوایم که ما ولی میدونم:بهناز

  .داریم که نجاتم غریق یک...نزن حال ضد یاسی...اره:پري

  .بود نجات غریق غزل میگفت راست...کرد اشاره غزل به و

  .نمیام که من:غزل

  .نیاي اگه میخوري شکر خیلی شما:پري
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  . نشو ادب بی:غزل

  باشه؟ وسایل پیش کی:بهناز

  ...هستم من:گفت زهرا

 و شلوارمون هاي پاچه و دراوردیم کفشامونو ما دیدن که سامان و بابک...دریا لب رفتیم تایی4 و کردیم تشکر ازش

  .اومدن سمتمون به کنون شنا بستیم گردن دور سفت هم روسریمون و شال هاي دسته و باال دادیم

  شدین؟ اینجوري چرا:گفت بهناز روبه بابک

  .دریا بیایم میخوایم:گفت زودتر پري

  .میمیرید میوفتید که بخوره بهتون موج یک عقب لطفا بفرمایید:گفت و خنده زیر زدن پقی سامان و بابک

  .جونمون از دور:گفتم تند

  .اب به زد همه از تر سریع غزل که کردند نگاهم قهرمانانه لبخند یک با پري و بهناز

  ..نجاته غریق خودش اون کن ولش:گفتم که سمتش به بره اومد سامان

  .نگو که میداد حال اینقدر...شدیم اب وارد پري دست به دست و 

 و میکردیم بازي اب ها بچه با فقط میرسید پامون که اوالش اون..میشه گرم افتاب اون زیر بود معلوم...بود گرم اب

 که سرمون به زد اینکه تا نداشتن کاري بهمون هم ها پسر...خودش براي بود حالی و عشق..میریختیم اب هم روي

 چون بود نیومده جلو بهناز...بودیم داشته نگه و خودمون زود به و نمیرسید دیگه پامون که حدي اون تا...جلوتر بریم

 من میومد که موجی هر با ولی میکردن عشق داشتن بودن بلد شنا من از بیشتر که غزل و پري ولی میترسه بود گفته

  ...بکشم ها بچه سمت به خودمو نمیتونستم..میشم بقیه از دورتر دارم که میکردم حس

 توي رفت اب که بکشم جیغ خواستم...نبود من به نگاهشون اصال هم غزل و پروانه...بودم شده خسته زدن پا و دست از

  ..دهنم

  ...نبودم بلد ولی میخوندم اشهدمو باید...وسط این کنم چیکار حاال...زمان امام یا...کشیدم باال خودمو

  ..ببخش منو خدایا...میوفتادم مرگ یاد سفر این در که بود باري دومین این 

 میومد تا... نداشتم کردن شنا براي جونی دیگه...شده سرد پام و دست بودم کرده حس...بودم ترسیده...بمیرم نمیخواستم

  .اب زیر میرفتم هی کنم صدا رو ها بچه از یکی اسم

  .اخرت سالم...دنیا خداحافظ:گفتم که موقع همون
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 به چشمم کی ببینم تا بستم چشمامو دیگه و کجا نمیدونم شدم کشیده بعد و باال اورد منو و گرفت و بازوم زیر دستی

  ...میشه روشن عزرائیل جمال

  ...مینشیدم رو صداهایی ولی بود بسته چشام

  ...بود بابک به شبیه صداش خیلی که بود مردي صداي تر واضح همه از

  .بردار بدبخت اون سر از دست دنیا این تو یاسی

 یک...بود بسته گلوم راه...میزد ضربه صورتم به یکی...نداشتم چشممو کردن باز توانایی ولی میداد تکون منو یکی هی

  ...کردم خالی و دهنم توي هاي اب یکباره و اورد فشار سینم قفسه روي

  .کنم وباز نافذم چشماي تونستم کم کم و 

  .بود پري میریخت من صورت روي صورتش و سر از اب و بود شده خم روم که کسی اولین

  .پري:گفتم میشنیدم زور به خودمم که ارومی صداي با

 یهو؟تو شد بکشی؟چت نفس خوبه؟میتونی پري؟حالت جون:گفت و داد فاصله زمین از کمی منو و گرفت و کمرم پري

  دخمر؟ کشتی منو که

  خوبه؟ حالت خانم یاسی...نزنید حرف اینقدر خانم پروانه بسه:گفت و نشست کنارش کسی که بگه چیزي خواست

  .زدم جونی کم بود،لبخند بابک

  .بیمارستان ببریمش بهتره:بهناز

  .نمیخواد:گفتم و بستم چشممامو

  .نداشتم خوبی وضع کال و بود افتاده سرم از شالم... نشستن کنارم همشون

  .هتل بریم پاشو بیمارستان بري نمیخواي اگه پس:بابک

  ...نتونستم ولی شم بلند خواستم

 و گرفتیم تاکسی یک سریع...دیگه بودن الغر هم طفلکا اون ولی بودم الغر درسته...کمکم اومدن پروانه و زهرا حاال

  .کردم خراب روزتونو که ببخشید:گفتم بودم داده تکیه پروانه شونه به سرمو که شدیم،همونطور سوار

  !دختر بمیري خفه:گفت خنده با پري

  .تربیت بی_
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 انداختم شال یک هم بابک و سامان بودن خاطر به و کردم بلندعوض استین بلوز و شلوار یک با لباسامو...هتل رسیدیم

  .کشیدم دراز تختم روي و سرم روي

  ...خورد در به اي تقه

  .بفرمایید_

  .بود پرتغال اب توش کنم فکر که بود دستش لیوان یک...تو اومد بهناز و شد باز در

  .بگیري جون بخور:گفت و داد دستم به و لیوان

  .ممنون_

  .کشیدم یکجاسر و...گرفتم دستش از و لیوان

  .بیرون رفت و کرد نگاهم یکم بهناز

  !کرد؟؟؟؟؟ اینجوري چرا

  .بود اتاق گوشه که صندلی روي نشست رفت صاف و تو اومد پروانه دقیقه چند از بعد

  همی؟ تو پري؟چرا شده چی_

  .ندیدم عمرم تو که کرد بهم نگاه یک و کرد بلند سرشو پروانه

  شده؟ چی:گفتم اروم اینبار ولی دوباره

  داري؟ دوست بابکو یاسی،تو:گفت رك خیلی و چشمام توي زل پروانه

 داشت اینو بود؟چرا فهمیده کجا از پروانه بودم؟اصال نکرده اعتراف خودمم پیش هنوز میگفت؟من داشت چی؟چی

  ....که من ولی دراوردم بازي ضایع خیلی من میگفت؟نکنه

  چی؟ براي حاال....پسرا از کال من.... میدونی که تو...خیر نه:بگم بشم هول اینکه بدون کردم سعی

 ما به اومده؟چطور خوشت اون از تو یاسی، نمیشه باورم:گفت و بلندشد و هم توي کشید اخماشو کمی پروانه

  نگفتی؟هان؟

  اخه؟ شده چی!میکنی اینطوري چرا!اومده خوشم اون از من گفته کی_

  خبره؟ چه بیرون اون االن میدونی:گفت و خودم پیش تخت گوشه نشست پروانه



 
 

 
 

 ھانیھ.الف فرار نکن

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٨١ 

  خبر؟ چه_

 تو که میگه سارا حاال...کرد مخالفت بابکم... کنه نامزد بابک با میخواد که میگه روانی سارا اون:گفت عصبانیت با پروانه

  .دارید دوست رو همدیگه دوتا شما اینکه یا...کردي کاري یک

  .کردم سکوت 

  داري؟ دوسش راسته:پري

  .بعیده تو کردي؟از باور رو دختر اون پرتاي و چرت تو:غریدم فقط...بگم باید چی نمیدونستم

  .کشیدم سرم روي رو پتو و

 پرونده چرتی یک حتما که گفتم گفت دختره اون وقتی...نکردم باور من عزیزه نه:گفت و کشید پتو روي دستشو پري

  ...وقتی ولی

  چی؟ وقتی:گفتم و نشستم جام سر سریع

  .کردیم کپ همه ما کرد تایید حرفشو بابک وقتی!بگم چطوري خوب:پروانه

 جا از..وسط کشیده منو پاي چرا شه ازاد دختره اون دست زیر از خواسته..کرده غلط پسره اون...چی؟:زدم جیغ تقریبا

  .یاسمین روقران تو کن ول:گفت و سمتم به اومد پري که گذاشتم دستگیره روي ودستمو پریدم

 چلغوز قد پسره....کنم حالیشون باید...شدن پرو خندیدم روشون تو بگن؟دوبار پشتم دارن دوست حرفی هر که کنم ول_

  دارم؟ دوست اونا من میگه میاد نیست کلش تو مغز

  چیه؟ بابک تقصیر:پروانه

  ..بزنم ناجور حرف من پشت میشه روشون جوري چه...روانین و دیوانه میکنی؟هان؟هردوشون اونو طرفداري چرا_

 من براي...داري دوسش که میدونم یاسمین،خوب:گفت و زد زل چشمام تو و کشید دستمو پروانه که کردم باز نیمه درو

  نه؟ داري دوسش...نکن بازي نقش

 عاشق من که بود محال....شد کمتر شدتش بگم؟اخمم که داشتم میگفتم؟چی باید چی...شد غرق پروانه نگاه در نگاهم

  ...بشم

  چطوریه؟ عشق نمیدونستم من اصال

  .نمیدونم من پروانه_
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  کنی؟ چیکار میخواي حاال... برم قربونت:گفت و گرفت بغل توي سرمنو انداختم بغلش توي خودمو و

  .کردن اشتباه که میگم همشون به و بیرون میرم!بکنم؟؟ بخوام چیکار_

  .نکرده اشتباه که بابک ولی:پروانه

  موافقم حرفت با که بگم و واستم روش تو نمیتونم_

  !مغروري خیلی:پروانه

  .میدونم_

  ...بود ساکت...هال توي رفتم و

  .کردم اجمالی نگاهی

  ...دونفره مبل یک روي زهرا و غزل

  .بود بسته چشماشو و بود داده تکیه دیوار به بابک

  .بود نشسته داشت قرار سامان مبل روي که مبلی ي دسته روي اون از کمی فاصله با سارا

  .بود گرفته دستش توي سرشو و بود داده لم صندلی روي هم بهناز

  ...نشد من متوجه کسی که رفتم صدا و سر بی اونقدر

 زیاد ولی باشه بلند میکردم سعی که صدایی با فقط...بخوره بهم فضا این تا بگم چی نمیدونستم...بود سنگین خیلی فضا

  خبره؟ چه اینجا:گفتم نشدم موفق

  ...برگشت من سمت به ها نگاه ي همه 

  .کردند مقایسه باهم و هاشون قیافه تک تک

  .نگفتم اونها به رو قضیه این قبلش چرا انگار که بودند طوري زهرا و غزل

  .داشت طلب باباشو ارث انگار..میکرد نگاهم کینه با همراه اخمی با بهناز

  .بود زده بهت کمی فقط کمی که نگاهی و کمرنگ لبخند یک...داشت شادي رنگ کمی نگاهش سامان

  .بود وحشتناك زیاد خیلی بود،قیافش لبش گوشه هم پوزخند یک و بود کرده غلیظی اخم سارا
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 توي شادي برق و زده لبخندم میکردم حس...مهربونه که میکردم فکر من شاید...داشت مهربان نگاهی...بابک

  .باشه باید اینطوري چرا ولی...چشماشه

 تو...خبره؟ چه میگی تازه:گفت بلندي صداي با و ایستاد من روي روبه دقیقا و اومد من سمت به و شد بلند جا از سارا

 خبره چه میگی تازه کردي تموم بابک اون با کاراتو خبره؟همه چه ؟هان؟میگی فیلمته دختر؟اینم کاهی زیر اب قدر چه

  ...ي دختره

  .صورتش توي خوابوندم یکی قدرت باتموم بشه خارج دهنش از اي کلمه اینکه از قبل

  .عقب برد و کشید رو سارا دست سامان و پریدن جاشون از همگی

  ..میگه دراومده دهنش از هرچی کثافت دختره

  ...خودتی گفتی که چیزایی همه:گفتم باداد

  .بابکه پاي دیدم برگشتم...شد مانع چیزي که ببندم درو خواستم و اتاقم سمت به برگشتم و

  !بردار پاتو_

  .دارم حرف باهات من:بابک

  .ندارم شما با حرفی هیچی من ولی_

  .نکن لجبازي یاسی:بابک

  .باور خوش اقاي ندارم حرفی باشما من_

  نداري؟ دوست منو تو بگی میخواي یعنی:بابک

  ...بود شده حبس سینه توي نفسم...نمیکرد یاري ها موقع اینجور میگفتم؟مغزم باید چی

  .دید نخواهیم همو وقت هیچ دیگه و داریم پرواز فردا ما_

  !نمیشه اینطوري بخوایم خودمون اگه:بابک

  چی؟ یعنی_

  تو؟ بیام:بابک

  ...میکردم چیکار باید غرورم با ولی...شد کباب براش دلم که کرد مظلومانه نگاهی
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  یانه؟ داري دوسش کن مشخص خودتو تکلیف یاسی

  ...هیچی که نیست هم اگه و بگه و هست دیگه بهم رسیدن براي که راهی و بیاد بزار داري دوسش اگه

  ...میکرد نگاهم منتظر

  ...نبود پنهان اون مالِ البته هردومون سینه در پنهان عشقی...بود بابک...بودم من اینجا

  بیام؟:بابک

  ...رحمم دل اینقدر کنم چیکار بابا اي

  .نشست تخت روي سریع و تو اومد لبخند با بابک رفتم کنار در جلوي از

  ..بشینی کردم تعارف نمیاد یادم_

  .ندارن رو حرفا این که شوهر و زن:بابک

  !داد چی باید و پرویی همه این جواب نمیدونستم...شدم خیره بهش شده گرد چشمهایی با

  .نداره برِت هوا....بزنی حرف و اتاقم تو بیاي که دادم اجازه احترام و ادب روي از_

  منی؟ عاشق االن تو...میشناسم خوب رو دخترا شما من:بابک

  .بیرون برو پاشو..نیومده تو به مهربونی اصال...تو پرویی قدر چه...اهه_

  .خنده زیر زد و کرد پخش تخت روي خودشو بابک

  میخندي؟ داري اینجا تو وقت اون میکنه گریه کردي ردش تو اینکه براي داره بیرون دختر اون_

  .نمیدم پا دختري هر به من...بود زده تَوهم:بابک

  بود؟ همینا حرفات_

  آخر؟ تا واستی همونجا میخواي:گفت و کرد جمع خودشو و شد جدي سریع بابک

  !بشه تموم حرفات تا_

  !طوالنیه من حرفهاي:بابک

  !هست جا هم تو براي تخت روي بیا کثیفه اونجا:گفت بابک که دادم تکیه در به و زمین روي نشستم همونجا
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  !خوبه جام ممنون:گفتم و زدم براش کجکی لبخند

 میتونیم ما...باشه موافق بامن نظرت هم تو اگه...میاد خوشم ازت...دارم دوست واقعا من!دارم دوست من یاسمین:بابک

 هم براي ما...کنم اداره و خوب زندگی یک میتونم اونقدري من کن باور....باشیم خوشبختی زوج و کنیم ازدواج باهم

 کردم سعی که االن تا...میاریم بچه تا 6کردیم ازدواج ما که بعدش...داري دوستم که کن مطمئنم فقط تو.شدیم ساخته

 اخه ولی...میزنم رو حرفا این من که نمیشه باورت و...کردي هنگ االن میدونم...میمونم پشتت بازم باشم پشتت همیشه

  .شدم دلباختت...من

  .دارم دوست منم ممنون بگم کنم بوسش بغلش بپرم االن داشت توقع که بود زده زل من به طوري

  شد؟ تموم:گفتم لبخندي با

  ...داد تکون سرشو مظلومانه

  !بیرون گمشو:گفتم و کردم اشاره در به

  چی؟:گفت و شد درشت چشماش

 برو...ببینم ریختتو دیگه نمیخوام...بیرون برو اتاق این از...بیرون برو:زدم داد بود در سمت به دستم که همونطور

  برووووو...بیرون

  ..میکرد نگاه من به متعجب..بود شده خشک بابک

  ...وجه هیچ به...نبودم زاري و گریه اهل

 هنوز بهناز...کردند نگاه بابک به بعد و من به اول هردوشون داخل اومدند بهناز و پروانه و شد باز اتاق در موقع همون

  .باشه داشته دوست منو کردم اصرار این داداش به اومدم من انگار بود سنگین نگاهش

  .بیرون بره بگو بهش:گفتم و کردم اشاره بابک به بودم زده زل پروانه چشماي تو که همونطور

  خوبه؟ حالت یاسمین:پروانه

  .میدونستم خوب اینو نمیشد مخفف کدوممون هیچ اسم عادي شرایط در

 و شدنت حقیر بشینی میخواي اینجا کی تا...دیگه بلندشو:گفت و کشید دستشو رفت بابک سمت به خشونت با بهناز

  هان؟! کنی نگاه

  .بود دیگه جاي یک نگاهش اون ولی زدم زل چشماش تو
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 همو ما که گفته اونا جلو بزنه من به حرفی هیچ اینکه بدون رفته خان؟این بابک این یا میکنم؟من حقیر من:گفتم

  .میکنم حقیر دارم کنم؟من چیکار باید االن داریم؟من دوست

  ... عصبانی خودش و بود شده مشت دستاش...گرفتم بهناز صورت از نگاه...ایستاد روم روبه بابک

 خالی و خشک دارم دوستت یک فقط...حاال ولی...نگفتی هیچی...شوهرتم گفتم و کردم کمکت مرد اون جلو یکبار:گفت

  ...نگفتی هیچی و بستی دهنتو ولی...بپره تا بگی سارا جلوي که میخواستم

  .بیرون زد اتاق از و خورد حرفشو بقیه

  میگفت؟ راست

  ...میکرد بازي نقش نباید اون...میداشت دوست منو باید اون...میگفت دروغ باید نه

 که باري اخرین یادمه که جایی تا...تخت روي نشستم...بیرون فرستادمش بهناز همراه که بمونه پیشم خواست پروانه

 من گریه باعث اي دیگه اتفاق...کردم گریه مامان خاطر به بار هر هم بعدش...بود مامان مرگ خاطر به کردم گریه

  ...عاطفه با بابا عروسی حتی...نشد

  ...میکردم گریه نباید پس االنم

  .کنم چیکار باهاشون نمیدونستم که میخوردن وول سرم توي کلماتی 

 نامادري...همدل دوستانی...گیر سخت پدري...کیش سفر براي اصرار...خوانده درس...مغرور...سمعی یاسمین...من

 هاي چشم نه...بود من دوست که خواهري...کیش سفر...خواهر روي غیرتی...پرو کمی...صادقی بابک...او...خشک

  ...جذاب نگاه نه...داشت مشکی

  میشدم؟ عاشقش باید من ایا...نبود عملی هم بینیش...داشت مشکی چشم جفت یک

  بود؟ عاشقی دلیل رنگی چشم ایا

  اي؟ قلوه لبهاي هم شاید

 توي هروقت میدونستی...داشتی پشتیبانی حس یک ولی...بود پرو بابک...بودم کرده درك اینو...بود مهربون بابک ولی

 که موقعی اونم بود هیز نگاهش یکجا بابک...بود زیبا بابک...بود خونده درس بابک...بود نگران بابک...باهاته مشکلی هر

  ...بودم جلوش بدجور لباس با من

  بود؟ آل ایده بابک ایا

  میپسندید؟ و بابک بابا ایا
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  .باشه واقعیت میخواست دلم قدر چه من ولی بوده فیلم همش اینها گفت که بابک خود..میکردم فکر اینها به داشتم چرا

  .شام بیا یاسی:اومد زهرا صداي 

  .ندارم اومدن بیرون حوصله من_

  .کردم درست حاضري...نمیریم بیرون:زهرا

  ...بودند نشسته کوچکی ي سفره دورِ پروانه و غزل و زهرا.شدم خارج اتاق از

  !نبود!دیدم و بهناز اتاق داخل و اتاقها سمت به برگشتم

  کو؟ بهناز:گفتم و سفره کنار نشستم و ها بچه پیش رفتم

  .خودشون اتاق رفت:پروانه

  کرد؟ قهر_

  .شد شرمنده بیشتر میکنم فکر...زدي حرف باهاش تو که طرزي اون با:پروانه

  !خوبیه ادم_

  داداشش؟ یا اون:پروانه

  !پروانه:گفتم بلند

  .رو غذا این بخور...نکنه درد گلت خوبم؟دست من:پروانه

  .تلویزیون پاي نشستیم و خوردیم رو غذا

  .کرد میشد روشن و خاموش که صفحه به نگاهی و...داشت برش شلوارش جیب توي از..شد بلند غزل موبایل صداي که

  کیه؟:پروانه

  کامرانه؟:...غزل

  !کامران:غزل

  وقت؟ همه این داره؟بعد چیکارت:پري

  میکنی؟ چیکار غزل حاال.....نمیدونی چیو همه تو پري_
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  ...هم حاال...نزده زنگ روز اون از نمیدونم: غزل

  !بده جواب خب:پروانه

  بدم؟ جواب:گفت و شد خیره من به استرس با غزل

  .ایفون رو بزن_

  .نشستیم دورش ماهم و میز روي گذاشت رو گوشی و زد غزل

  .شده خورده یک برات دلم!جان غزل کردم پیدا هتلتو:کامران

  ...کرد نگاه من به استرس با غزل

  .داد تکون سري هم غزل و گفت چیزي یک گوشش زیر پروانه

  .دارم نامزد من...من...کن گوش...کامران:غزل

  فهمیدي؟...باال میام خودم وگرنه پایین میاي دیگه دقیقه5 تا...ام البی تو پایین من...خودمم...میدونم که اونو:کامران

  !نمیشه؟ باورت چرا...دارم نامزد من:غزل

  .بیا نامزدت با:گفت خنده با کامران

  .کرد قطع و تلفن و

  !کنم چیکار من پروانه؟حاال کردي که بود کاري چه این:گفت و زد سرش بر غزل

  ...پایین برو:گفتم

  تنها؟:غزل

  !نامزدت با همراه_

  !بیارم گیر کجا از نامزد:غزل

  .بپوش لباس تند فقط کردم جورش برات من اونو_

  !شدیم خارج اتاق از و پوشیدیم لباس هم غزل و من...نیومدند پروانه و زهرا

  "بدین؟ قرض نامزد عنوان به دارین پسر یک ببخشید"بگی بزنی در بري میخواي اتاق به اتاق حاال:غزل
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  .پیشته نامزدت نگی پرت و چرت اگه_

  .اینا بابک اتاق سمت به کشیدم دستشو و

  .موند هوا رو دستم و شد باز در که بود در روي دستم اینبار...زدم دوباره......نداد جوابی کسی...زدم در به اي تقه

 امشب ضعیفه:گفتم و کشیدم دستشو که بره خواست بیاد؟بهناز سامان بگی میشه:گفتم پایین انداخت سرشو بود بهناز

  "..بره کنه قهر زن داره معنی چه...خونت برمیگردي

  .تو رفت و کرد اي خنده بهناز

  .نمیزنه تیپ اینطوري که من براي وگرنه غزلم با بود فهمیده انگار...در دمِ اومد مرتب سامان دقیقه چند از بعد

  شده؟ چی:سامان

  !ایشونه مشکل:گفتم و کردم اشاره غزل به

  خانم؟ غزل شده چیزي:گفت و شد خیره غزل به نگرانی با سامان

  .طرفی کشیدم و سامان و بدم توضیح براش رو قضیه من تا اونور بره گفتم بهش که بزنه حرفی خواست غزل

 سرش از دست که داره نامزد گفته الکی بهش غزل...پایینه االن...گفتم بهت که بود کامران پسره اون..سامان ببین_

  !نامزدشی بگو و جلو برو...خودته دادن نشون براي موقع بهترین االن...برداره

  من؟:سامان

  باشه؟ دیگه برو... من په نه په_

  خوبه؟:گفت و کرد لباساش به نگاهی سامان

  .برو عالیه_

  ...فرستادم غزل سر دنبال اونو و

  ...افتادیم عروسی یک زودي به هم ما و میشه حل هم غزل مشکل فهمیدم رفتند وقتی

***  

 کنم پیداش بانگاهم که میکنم سعی هم االن ندیدم و بابک روز اون از...کرد کنترل رو ها اسم دیگه یکبار ماجدي اقاي

  ببینمش سیر دل یک اخر مواقع این در و
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 روز یک همین تو...دادیم تحویل بارهامونو..پیشم برگشت شب همون چون میکردم فکر که نبود لوس اونقدر هم بهناز

  ...بود خراب حالش که باشه غزلی همون این نمیکنم باور من که شدن جیک تو جیک اینقدر غزل و سامان

 اگه ولی میخندید و میگفت بود خوشحال اگه...میداد نشون بود جوري هر که بدیش یا بود خوبیش این نمیدونم غزل

  .مینشست گوشه یک بود ناراحت

  ...باشم خوشحال میکردم سعی حالت همه در که بود این من مشکل

  ...بودم خیره میکرد بازي هواپیماش همراه که اي بچه پسر به و بودم نشسته صندلی روي

  .درمیاورد واجور جور صداهاي خودش از پایین و باال میبرد و هواپیماش هربار

  .برسري خاك چیزاي سمت رفت فکرم لحظه یک

  !میشه چطوري بابک و من بچه اینکه فکر به

  .من از رنگشو و ببره ارث بابک از و چشماش ي اندازه اگه

  .خوبه همون پس بود بهتر بابک االن مالِ از عملم از قبل ولی کردم عمل بینیمو که من

  من از رنگش و بابک از اندازش چشماشم

  .هم از ترکیبی هم لبامون

  .بابک مثل مدلش و من مثل موهاش رنگ

  ...من از هیکلش و بابک از قدش...باشه دختر اگه

  .بابک از هیکل هم و قد هم باشه پسر اگه ولی

  کردي؟ مشغول فکرمو که کجایی بابک اي

  .افتاد لباسم روي بعد و خورد سرم روي چیزي کردم حس

  .باش مواظب بیشتر!بیا:گفتم و گرفتم بچه سمت به و داشتم برش و کردم بچه هواپیما به نگاهی

  .جان اي بود مظلوم خیلی قیافش اومد سمتم به

  .نکردم من...کرد پرت و گرفت دستم از رو هواپیما اقا اون خدا خانم،به:گفت و گرفت من دست از رو هواپیما

  ..ماسید لبخندم بود کرده اینکارو که سامان دیدن با ولی میگفت بچه که چیزي سمت چرخوندم و سرم سریع هیجان با
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  کجاست؟ پسر این اصال...داره توجه بهم واقعا بفهمم تا میکرد اینکارو بابک میخواست دلم قدر چه

  .بود بدي حال چه...نیستم حس بی بابک به نسبت من که میدونست پروانه فقط جمع این تو

 توي االن میخواست دلم...نداشتم هم رفتن راه حوصله...رفتیم سمت اون به و شدیم بلند جا از همگی پرواز اعالم با

  .نمیومدم کیش وقت هیچ و بودیم تهران توي تختم

  ...بودم خیره میداد نشون صندلیمو داشت لبخند با که مهماندار به افسردگی با

 نشستم و داخل رفتم...میومد نظر به فقط ولی...میومد نظر به مهربونی زن...میخورد سالش 30 بود؟حدودا متاهل این

 شب...میترسند میگفتند و درمیاوردند بازي مسخره که ها خیلی مثل...نداشتم هواپیما از ترسی هیچ...پنجره کنار

 نگاه میکردن حرکت فرودگاه باند در که هایی ماشین به و شیشه به دادم تکیه سرمو...بود9 ساعت پروازمون...بود

  .میکردم

  "هست؟ اجازه"

  ...عشقمون که اینم به به...چرخیدم سریع

  ..نکنم ابراز خودمو خوشحالی و نزنم لبخند کردم سعی

  .بدم اجازه بخوام که نیست من مالِ هواپیما:گفتم برمیگردوندم بابک از رومو که همونطور

  .بود فاصله صندلی یک بینمون...نشست بود راهرو کنار که صندلی روي و باال گذاشت و کیفش

  !برم رمن بزا یا اونور برو یا اقا:گفت بابک روبه و اومد هیکل درشت تقریبا مرد یک یکدفعگی که

 چی هر:گفت مرد روبه و کرد میخورد منو داشت و بود هیز چشماش که مرد به نگاه یک بعد و من به نگاه یک بابک

  !بگه خانوم

  .نداره فرقی من براي

  ...نمیکنه فرق ایشون براي...اقا وسط بشینید بفرمایید:گفت مرد روبه بابک...بیاد بابک خدامه از که من عمم جون آره

  ...نه نه:گفتم فوري که بشینه اومد ناك چندش لبخند یک با مرده

  .بشین بیا تو:گفتم بابک روبه که شد خیره من به متعجب مرد

  !میدونستم:گفت لب زیر و زد لبخندي

  !اوردن در مسخرشو:گفت لب زیر و شد بلند مرد
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  !بهتر این از چی اصال...بود بهتر اینطوري...کنارم نشست اومد خودش و

  .نکنیم سقوط کردي خاموش گوشیتو:گفت گوشم زیر بابک

  .دادم تکون سرمو و کردم حس شالمم روي از هاشو نفس داغی که بود نزدیک صداش اونقدر

  !بشه خاموش تا فشردم و گوشیم قرمز دکمه و جیبم توي کردم دستمو نفهمه بابک اینکه براي اروم و 

  .فهمیدم:گفت و کرد ریزي خنده بابک

 اونطوري!باشین اینطوري...نمیکنیم توجه بهش ما و میگه ها پرواز همه توي که چیزاي به کرد شروع هم مهماندار

 توجه هم سیگار نکشیدن عالمت به و!کنید چیکار شد بد حالتون اگه!کجاست تنفس ماسک!کجاست ها در!باشین

  .همینا!کنید

  ...بود کافی نشسته کنارم بابک همینکه...کجان بقیه نمیدونستم

  !بابک:گفتم بخوابه اینکه از قبل میشنیدم هاشو خمیازه صداي

  !هوم_

 واقعا روزت اون حرفاي:گفتم بودم خیره نبود چیزي سیاهی جز که پنجره از بیرون به بیندازم نگاهی بهش اینکه بدون

  بود؟ فیلم

  روز؟ کدوم: بابک

  !میگه داره الکی و میدونه میدونستم

  .نیست یادت...دیگه روز همون_

  ...باشی داشته بچه بخواي که بودي من زن کی تو...بود فیلم که معلومه:بابک

  .میگه و اسفندیار قضیه اون که این بابا اي

  !نه اون_

  !نمیاد؟ کدوم؟یادم پس:بابک

  .دیگه سارا قضیه همون_

  :گفتم و کردم سکوت ثانیه چند...نزد حرفی
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 میخواستم..باشه واقعی..میخواست دلم راستش...نباشه فیلم داشتم دوس من...بگم راستشو بزار...کنم اعتراف منم بزار..

  ...باهم که میتونیم تو و من....بابک...موافقم باهات منم...باشه دل ته از حرفات اون

  ...بابک:گفتم اروم و دادم تکون صورتش مقابل دستمو.بسته چشماش و بود من سمت به نیمرخش...چرخیدم سمتش به

 اقا بزنیم حرف و کنیم اعتراف اومدیم یکبار...من جلبکی شانس از اینم...بود خواب اقا نخیر...زدم صداش دیگه یکبار

  .میخوابه

  ...شانس بخشکی اي...گفتم بهش رو حرفا این و کردم کوچیک خودمو چرا که فرستادم لعنت خودمو

 هیچی انگار...بود شده خالی ذهنم...نکردم تالشی پس نمیبرد خوابم وقت هیچ هواپیما تو...گردوندم بر رومو عصبانیت با

  ...خواب اقاي یک به گفتم کی به ولی...نمیکرد سنگینی دلم روي و بودم زده حرفامم...نبود توش

  ...میده حال قدر چه آخ....بمونه جا و بره اینم بپره پرواز بعد بمونه نکردم،بزار بیدار و بابکه بازهم پرواز نشستن با

  .جمعه همه جمع که اینجاهم به به...شدیم فرودگاه وارد و شدم خارج هواپیما از

 از باید یکی رو بردیا و پروانه و اونا کنار دقیقا هم اینها پري خانواده.بودند ایستاده کناري بردیا همراه پیرش مادر و زهرا

  .میکرد جدا هم

 اطراف به نگاهشو که همونطور حوصله بی هم سارا و میکرد معرفی خونوادش به و سامان داشت غزل طرف اون

  .بود ایستاده کنارشون میچرخوند

 زن یک..ثانیه چند از بعد..بود منتظر...میکرد نگاه اطراف به و بود ایستاده اي گوشه ها پیرزن و پیرمرد با همراه هم بهناز

 و سرد خیلی زن...باشه مامانش این نمیکردم باور من که بود کرده ارایش اینقدر خانمه...اومد سمتشون به ساله 40حدودا

  .میداد نشون العمل عکس بهناز هیجانات برابر در خشک

 ناز قدر چه آخ...شد بلند خواب از تازه بود معلوم...اومد سمتشون به ژولیده وضعی و سر با بابک هم اي دقیقه چند از بعد

  .پسر این شده

  .برگشته و رفته سرکوچه تا بابک انگار که کردند رفتار باهم طوري بود مادرشون نظر به که زن اون و بابک

  "یاسی"

  .جانه از تر عزیز پدر صداي اینکه به به

  ...نداده غذا بهت عاطفه این حتما شدي الغر چه جونم بابایی اوخ... برگشتم لبخند با

  .میکرد نگاهم حرص با همراه حتی شاید و معمولی خیلی و بود ایستاده کنارش هم عاطفه
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  .بابا سالم:گفتم و بابا بغل توي پریدم سریع

  خوبی؟... سالم:گفت و بوسید و گونم پدرانه بابا

  ...میدادم فشارش خودم به سخت

  چطورید؟ شما خوبم من_

  گذشت؟ خوش!عالی منم:بابا

  !خالی شما جاي:گفتم و دراومدم بغلش از

  کنم؟ سالم این به من یعنی االن!کرد اشاره عاطفه به چشم با بابا

  ...فشرد دستمو غیظ با عاطفه...کردم دراز سمتش به دستمو و.... سالم:گفتم و کردم نگاهش

  .نگیره دستشو عاطفه تا دادم دستش اون به چمدونمم و گرفتم دستشو و بابا کنار رفتم سریع..دیگه بریم بیاین:بابا

 براي دلم قدر چه میدونید...بابایی:گفتم بابا روبه...بشینیم جلو بود بازي ضایع خیلی دیگه اینبار میشیم ماشین سوار

  بود؟ شده تنگ ماشین جلوي صندلی

  داره؟ تنگی دل هم صندلی مگه:گفت و کرد اي خنده بابا

  .اوهوم_

  .میشینه عقب عاطفه...بشین خب:بابا

  .اردشیــر:گفت محکم عاطفه

  .داره ذوق و شوق برگشته سفر از تازه جان،دخترم عاطفه:بابا

  .بود شده تنگ رانندگی براي دلم قدر چه نمیدونید تازه:گفتم بابا روبه و نشستم جلو سریع

  فرمون؟ پشت بشینی میخواي االن یعنی:بابا

  .بده اجازه بابایی اگه_

  .کردم نگاهش مظلومانه و

  ...میکنی خامم نگاهات همین با که سوخته پدر بیا:گفت و کرد اي خنده بابا

  ...بسوز...جون عاطفه بسوز آخ



 
 

 
 

 ھانیھ.الف فرار نکن

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٩۵ 

  .کنم حرکت اومدم که همین...فرمون پشت نشستم سریع

  ...کردن حرکت جلومون از اینا بهناز ي خانواده

  .بهنـــاز:زدم داد بلند و کردم بیرون پنجره از سرمو

  ..شد خیره بهم عصبانیت با مادرشون و سمتم به چرخیدن بابک و بهناز

  .پنجره لبه اومدن

 اقا برادرشون اینم...شدم دوست و اشنا باهاش اونجا که دخترایی از یکی بهناز بابا،این:گفتم و دادم نشون بابا به و بهناز

  .بابک

  نمیکنی؟ معرفی شما:بهناز

  .جانم از تر عزیز پدر:گفتم و کردم اشاره بابا به

  !وابسته فامیل:گفتم و کردم اشاره عاطفه به

  !یاسی:گفت باتحکم ولی اروم بابا

  چی؟ یعنی وابسته فامیل:گفت لبخند با بابک

  ...بابا زن یعنی_

  .میاد در عصبانیت شدت از چشماش داره دیگه...بدتره این از مامانم...خالمه اونم:گفت و کرد اشاره زن به و خندید بهناز

  ...دیدنتون از شدم خوشحال:گفت بابا روبه و

  !بده اس بهم:گفت من روبه دوباره و

  .رفت و کرد اي محترمانه خداحافظی هم بابک...رفت و

  ...خونه سمت افتادم راه

 بدهکار من گوش ولی برو اروم که میزد غر همش بابا اینکه با روندم سرعت با و گذاشتم دوبسم دوبس اهنگ یک

  .نبود

  .شدیم خونه وارد همه و پارکینگ داخل کردم پارك و ماشین
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 آه....بود شده تنگ براتون دلم قدر چه آه...وسائل سالم...خونه سالم:گفتم بلند و کشیدم عمیقی نفش تو اومدم که همین

  .من خداي

  !بابا:گفتم که میرفت خواب اتاق سمت به عاطفه همراه داشت بابا

  بدید؟ گوش برگشتتون سفر از تازه دختر خاطرات به نمیخواید یعنی:گفتم که کرد نگاهم منتظر و چرخید سمتم به

  ...کنم عوض لباسامو بزار:گفت و زد لبخندي بابا

  .باشیم داشته خصوصی بحث یک تا...میمونم همینجا من:گفتم و انداختم مبل روي خودمو

 اتاقشون در شدن بسته محکم صداي....میاد داره اینجاهم تا عاطفه سوختگی بوي خدا آي...زدم چشمکی عاطفه وبه

  .بود عاطفه بودن عصبانی از حاکی

  .بغلش توي نشستم رفتم سریع منم و نشست روییم روبه مبل روي و هال توي اومد بابا دقیقه چند از بعد

  درمیاري؟ چرا بازي لوس: بابا

  !بود شده تنگ براتون دلم خو:گفتم و کردم مظلوم باز قیافمو

  ...میکنه گوش حرفامون به داره در پشت االن عاطفه که میدونستم ولی میخورد بهم حالم بازیا لوس این از خودمم اَه اَه

  .بیارم و چمدون برم بشینید...سوغاتیا واي اي:گفتم تند

 و زمین روي نشستم.اومد هال به سراسیمه اونم و زد صدا رو عاطفه بابا میاوردم کشون کشون و چمدون که وقتی در

  کیش؟ رفتم من گفتید کیا به بابا:گفتم

  .عاطفه مامان و...گفتم هم اون به زد زنگ یکبار هم شکوه خاله و اردالنت عمو به:بابا

  .بود ما هاي فامیل جزو عاطفه مامان اخه

  .نرفت یادت که مخصوصه کیف اون...یاسی:گفت بابا که بهش دادم بودم اورده بابا براي که سوغاتیایی اول

  کیفه؟ کدوم:گفتم بود یادم خوبم

  ...بیاري گفتم عاطفه براي که پلنگیه همون:بابا

  .نمیاد یادم_

  .داره الزایمر:گفت لب زیر عاطفه
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  .کن صحبت درست:گفتم تند

  !میگم؟ دروغ مگه: عاطفه

  ...یاسی:بابا

 سورپرایز رو ما میخواستی...همینه اره:گفت تند بابا که دراوردم کیفو..نمیدم بهت کیفتم..نداره اشکال...زد لبخندي عاطفه

  اره؟ کنی

  ....خریدم شکوه خاله براي اینو من:گفتم درار حرص ولی زد لبخندي هم عاطفه

  چی؟ عاطفه پس:بابا

  .چمدونه ته اها_

  ...عاطفه ماله اینم:گفتم و اوردم درش بشه چروك که بودم گذاشته اونجا رو مجلسی بلوز دستی از

  ...درد به که عاطفه؟این:گفت و شد چهارتا چشماش بابا

  ...خورد حرفشو بقیه و

  .تنگه برات کنم فکر البته بپوشیش نمیخواي:گفتم و گرفتم عاطفه سمت به

  !بده رو عاطفه نه؟کادوي میکنی شوخی ؟داري یاسی: بابا

 براي گفتم مغازه رفتم بعدشم..بخرم براش کیفا اون از گفتید شما که رفت یادم اوال آخه:گفتم و کردم مظلومانه قیافمو

  .داد اینو اونم بدید بلوز ساله45 خانم یک

  سالشه؟45 عاطفه:بابا

  .جون عاطفه ببخش بیشتره؟اوخ:گفتم و باال پریدم باشم اورده یاد به و مهمی چیز انگار بعد و دراوردم کردن فکر اداي

  .اردشیر شو بلند:گفت و گرفت رو بابا دست و شد بلند عصبانی عاطفه

  .بخوابی خوب...بابایی بخیر شب:گفتم و زدم بابا گونه به اي بوسه و پریدم جا از منم...شد بلند هم بابا

  .رفتم اتاقم به عاطفه به توجه بی و

  ....اومد پیام صداي بستم درو همینکه

  !داره دوست منو کی ببینم بزار!جون اخ



 
 

 
 

 ھانیھ.الف فرار نکن

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٩٨ 

 شماره یک از..داشتم بر و گوشی حالی بی همون با و..شدم پخش تخت روي که میومد خوابم و بودم خوابالو اونقدر

  ...بود ناشناس

 شماره یک از..داشتم بر و گوشی حالی بی همون با و..شدم پخش تخت روي که میومد خوابم و بودم خوابالو اونقدر

  ...بود ناشناس

  "نبود فیلم نه"

  بود؟ کی این

  ..بالشت روي گذاشتم رو روبه از سرمو و طرف یک کردم پرت گوشیمو..نداشتم پیامو به دادن جواب حوصله

  ...بابک براي بیشتر...همشون براي!شد تنگ دلم...گرفت گلومو بغض لحظه یک

 کاري شلوغ بهناز و پروانه با حسابی که روزایی اون...میگذشت بابک دیدن دوباره فکر با که شبایی اون براي

  ...میاوردیم در بازي مسخره قدر چه و میخندیدم قدر چه...میکردیم

 ایندش شوهر به تا بگیرم عکس میخواست ازش و میکرد ارایش من براي مدل یک شب هر که بهناز...گرفت دلم

 زن یک مادرش میدونستم فقط...بود نگفته بهم خونوادش از هیچی بهناز...میکردم مسخره اونوحسابی من و بده نشون

  .داده دست از وقته خیلی هم پدرش....گیره سخت و منضبط

 تکون بابک روي از که سارا چشمهاي همینطور و افتادم نمیخورد تکون غزل روي از که سامان چشماي یاد

 خودم با و بستم چشمامو...نبود عشق از بود هرچیزي از نگاهش سارا ولی بود عشق روي از سامان نگاه...نمیخوردند

  .ببینمش بازم بتونم...هم شاید یا...ببینمشون بتونم بازم شاید که گفتم

  بود؟ اومده خوشم بابک از واقعا من

  ...شدم بیهوش خوابالودگی شدت از رفتم،البته خواب به و بستم چشمامو

***  

  !برقی؟محاله جارو و نه؟عاطفه میبنم خواب هنوز دارم...کردم باز چشمامو برقی جارو صداي با

  چیه؟ صداي پس...نمیکشه برقی جارو که هم بابا...پریدم جا از

  .شدم خارج اتاق از و پایین دادم بود رفته باال که لباسمو و شدم بلند جام از سریع

 اول...بود نشسته تلویزیون مقابل هم عاطفه.میکشید جارو داشت و بود ایستاده خونمون وسط سبزه مپل تپل دختر یک

  ...نبود...اینا بابا اتاق دمِ به رفتم
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  .کرد سالم و کرد قطع و برقیش جارو خدمتکار... هال توي رفتم بدو

  شما؟_

  .گلرخم:گفت تپلیش هاي لپ اون با خدمتکار

  !میکنی چیکار ما خونه توي...نپرسیدم اسمتو_

  .برگردم اون سمت به شد باعث پشت از عاطفه صداي

  صبحی؟ اول میگی چی:عاطفه

  میکنه؟هان؟ چیکار ما خونه کیه؟توي خانم این_

  .وارد بابا و شد باز خونه در قفل در کلید چرخیدم شنیدن با

  .بشه ناراحت خستگیش این با بابا که میکردم کاري نباید...اومد سمتمون به لبخند با

  بودم؟ خوابیده اینقدر...میومد زود و میزد کارش محل به سر یک جمعه روزاي معموال بابا بود 12 ساعت

  سالم:بابا

  .دادم سالمشو جواب

  هالید؟ وسط تایی سه خبره؟چرا چه اینجا:بابا

  کیه؟ خانوم این بابا_

  .کردم اشاره خدمتکار به و

  .کنند کمک عاطفه به خونه کارهاي در که اومدن خانم گلرخ ایشون:بابا

 بکنه کارم بالفرض دوما...کنه کمک بهش کسی بخواد که میکنه کار خونه توي ایشون مگه اوال:گفتم و زدم پوزخندي

  .بکنم کمک که هستم که من خب

  !باشه حامله عاطفه که میزنیم حدس عاطفه و من...یاسمین:بابا

  .من خداي واي!نداشت امکان!بود؟ شوخی این!شدم خیره بابا به ثابت و حرکت بی

  .بودم بدبخت من میبود حامله واقعا عاطفه اگه

  ...میگید دروغ:گفتم
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  چطوره؟....یلدا بود هم دختر اگه بیاد تو اسم به که یاسین بود پسر اگه...کردیم انتخاب براش اسمم تازه...دخترم نه:بابا

  ....است مسخره:زدم داد

  ...رفتم اتاقم سمت به و

  ..میرفت دست از هم من به توجهش ریزه یک همون بابا میاورد دنیا به اي بچه عاطفه اگه

 جا بابا دل توي بچشو خودشو سوته سه...داشت سیاست عاطفه..میگفتم راست ولی بودم شده حسودا بچه این مثل

  ...میکرد

  .است عاطفه تقصیر همشم...میکنن خراب ادمو روز

  شما؟:نوشتم شماره همون به و برداشتم و مبایلم..افتادم دیشب پیام یاد

  )چشمک شکلک...(اشنا غریبه یک:اومد جواب که گذشت دقیقه چند

  .داره منو گذاشتن سرکار قصد اي دیوانه کدوم این...گرفت خندم

  !نشدم متوجه:نوشتم

  .زدم عشقم به حرفمو من اینه نیست،مهم مهم:نوشت زود

 عشقتون:نوشتم و چپ علی کوچه به زدم خودمو ولی...بودم زده ذوق...میشه؟ایول بابکه؟نه؟مگه این...افتاد کار به مغزم

  کیه؟

  .میدونه خودش:داد جواب

 جوابشو دیگه...نداشت حد اصال....کردم ذوق منم...میکنن ذوق میده جوابشونو پسر یک تا که ساله14 دختراي این مثل

  ...بودم اورده دست به و بابک شماره که بودم خوشحال اینقدر...ندادم

  .بیرون زدم اتاقم از...بودم گرفته انرژي

  .میکرد تمیز چوبیو میزاي داشت گلرخ

  .بکش نم بدون دستمال یک....میپوسه...نشور اب با رو اونا:گفتم بلند

  .خانم چشم:گفت زدم حرف باهاش بود شده خوشحال که گلرخ

  .خونه بابا و بود جمعه
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  .اینجا بیا یاسی:گفت و بیرون اومد اتاقش از هم بابا...میخوند کتاب داشت و بود نشسته هال توي عاطفه

  ...داد لبخند با و جوابم اونم که زدم عاطفه به همیشه حسب بر اي پیروزمندانه لبخند

  !بزنم حرف بابا با من که بود خوشحال اونم یعنی

  افتاده؟ اتفاقی:گفتم و تخت روي نشستم و بستم درو و اتاق توي رفتم

  .کنی درست عاطفه با اخالقتو که واجبه که بگم بهت خواستم:بابا

  .بگید اون به_

 تحقیق جا عالمه یک عاطفه با ازدواج از هستید؟قبل اینجوري شماها چرا نمیدونم من....نپر من حرف وسط...یاسی:بابا

 صداش مامان ها موقع بعضی حتی و...دوستن و راحت زن اون با ها بچه میگیرن دوم زن که کسایی که دیدم و کردم

  .میکنن

  .کنم صدا مامان رو عاطفه من کن فکر:گفتم لب زیر

 باید نذاشتی پاپیش اون با دوستی براي حاال تا اگه...دوسته باهات و نداره تو با زیادي سنی فاصله عاطفه خوبه حاال:بابا

 و میده ازمایش میره دیگه ماهه3 یا2 تا و است حامله عاطفه که میکنم فکر من چون...بکنی کاري همچین االن

 تر کامل عاطفه بودم کرده انتخاب ازدواج براي که کسایی بین میدونم ولی بوده بهترین عاطفه نمیگم...میاد جوابش

 سرتق چرا...دختر کنه کمک تو به بیشتر همه خونه،از این توي زن یک اوردن میکردم فکر مامانت مرگ از بعد...بوده

 عوض اخالقش حتما میشه مادر داره اون دیگه...کنی رفتار باهاش بهتر باید که باشه حامله عاطفه اگه...میاري در بازي

  .باشیم بچش و عاطفه مواظب باید...میشه

  !نبودین اینجوري بود حامله مامان وقتی:گفتم و بابا حرف وسط پریدم

 محبتایی اون هزارم یک بودي؟ زمان اون میدونی؟تو چی تو:گفت با و ایستاد من مقابل و شد بلند صندلی روي از بابا

 دارم دوست هم عاطفه...بودم عاشقش..داشتم دوست دل ته از مادرتو من...نمیکنم عاطفه به هم میکردم مادرت به که

 تمام)مادرم(لعیا و من بیاي دنیا به تو اینکه از قبل....دختر میمیرم برات که رو تو...دارم دوست ولی حد اون به نه

  ...بشه بزرگ و بیاد دنیا به محیط بهترین توي بچمون که کردیم تالشمونو

 کن کمکش....بده بال پرو بهش...نکن دورش خودت از ولی باشه مستقل...نباشه ترسو...بیاد بار شجاع بزار که گفت لعیا

  ...اندازه به ولی

 حاال...بشی خانم تا....شی بزرگ تا کشیدم زحمت برات قدر چه:گفت و کنارم نشست درمیومد گریش داشت دیگه بابا

  باشه؟ عاطفه با خوبی....داره ازت درخواست یک پدرت
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 و سفت من میگفت راست بابا شاید ولی..کنم گریه میخواست دلم...بود شده مهربون قدر چه بود شده عوض بابا قدر چه

  .بودم اومده بار محکم

  ..بري خونه این از باید ندي تغییر عاطفه با اخالقتو اگه:گفت بابا که رفتم در سمت به و شدم بلند جا از

  .میرم بهتر:گفتم و بابا سمت به چرخیدم بود تهدید بدترین این مغزم به زد دفعگی یک

  .کردم مشغول اینترنت به خودمو و اتاقم به رفتم...بودم زده الکی بلف...بیرون رفتم اتاق از و

***  

 و حموم رفتم بابا زیاد هاي اصرار خاطر به منم هفته روزاول و بود شنبه...حموم برم که بود داده گیر بابا چرا نمیدونم

 مهري تیرداد این حوصله اصال....بیان چیه تیرداد...مرداد...خرداد خونواده اون قراره امروز که داد خبر بابابهم اومدم وقتی

  .نداشتم رو

 نداشتم دوست...اصال هم بمیرم...کردي فکر...میرم میکنم عروسی این با من کرده فکر...بود خوشحال خیلی که عاطفه

  ."نه"میگم شیک خیلی بعد خواستگاري بیان بزار...بزنم بهم رو خواستگاري و ببرم و خودمون ابروي

 کسی با حاال تا..بپوشم لباسی چه باید میاد خواستگار وقتی بود نگفته بهم هم کسی...برام بود نیومده خواستگار حاال تا

  ...پدرم خواستگاري حتی...بودم نرفته خواستگاري هم

 رنگمم صدفی هاي صندل...کردم سرم سفیدمم شال و کردم تنم مشکی سفید تونیک یک با همراه مخمل شلوار یک

  !بیرون زدم اتاق از و کردم پام

 داشتم نیاز اطمینان حس یک به و بودم دختر حال هر به...بود زده زل تلویزیون ي صفحه به که بابا کنار نشستم

  خوبم؟ من:گفتم

  .عالی:گفت و انداخت بهم نگاهی نیم بابا

 سمت به سریع عاطفه...پریدم من ولی نمیدونم رو عاطفه و بابا البته...پریدیم ها مبل روي از تایی سه ایفون صداي با

  ...بودم ایستاده عاطفه کنار اجباري منم و عاطفه وبعدشم بابا اول...داد جواب و رفت ایفون

 من...شد وارد بود کرده سر رنگی کرمی شال و پوشیده پا مچ تا بلندي اي قهوه مانتو که قد کوتاه میانسال زن یک ابتدا

  بگیرند؟ صمیمی اینقدر اول جلسه داره معنی چه اصال...کرد سالم و بوسیدم و گرفت اغوش در و

  داشتن؟ قد فاصله اینقدر شوهرن؟چرا و زن اینا...تر باال برو 190 از...ماشاا قد...داخل اومد بلند قد مرد یک هم بعدش

  ...باشه داده سالمم جواب دارم شک و نکرد هم نگاه من به حتی او
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  .امشب شدي جنتلمن اینقدر چرا...ببرن شورتو مرده..تو اومد تیرداد ببخشید... مرداد این بعدشم

 نسبتا گل دست و بود زده هم کتش رنگ به کرواتی...بود پوشیده اسمانی ابی پیرهن زیرش که طوسی شلوار و کت

  اخه؟ ختم مجلس اومدي مگه!....بود دستش بزرگی

  این؟ مظلومه اینقدر چرا...مادرش و پدر پیش ورفت کرد سالم مظلومانه

 کرد صدام بابا ثانیه چند از بعد.بشینم کنارشون برم حاال که میومد خوشم جمعشون از خیلی...اشپزخونه توي رفتم منم

  ..بابا کنار نشستم و چرخوندم هم تند...رفتم و ریختم چایی سینی یک پیششون برم

  سالتونه؟ چند شما دخترم خب:گفت بود مادرش میکنم فکر که زنی

  21:گفتم زود و تند،سریع

  میخونید؟ هم درس:زن

  .شدند اشنا دانشگاه تو من با مهري اقاي_

  .بودم کرده فراموش آهان:گفت و داد تکون هوا توي دستشو و کرد اي خنده زن

 وقت اون اومد خوششون هم از اگه...کنن صحبت باهم برن نفر دو این نظرم به:گفت پدرش که زدم کجکی لبخند

  .میکنیم و نهایی هاي صحبت

  ...بیاد خوشم این از عمرا

  .برو تراس به تیرداد اقا جان،همراه یاسمین:بابا

  .چشم_

 و صندلی روي نشستم سریع.اونجا رفتیم مهري با.بودیم گذاشته هم صندلی توش که داشتیم بزرگ خوشگل تراس یک

  .مهري اقاي:گفتم و شدم خیره بهش بکنم تعارفی اون به اینکه بدون

  .کنید صدام تیرداد:گفت و کرد نگاهم لبخند با

 هم درد به ما نگفتم مگه...هست نه من جواب که نگفتم ندادم؟مگه دانشگاه تو رو شما جواب من مگه_

  ...خوشم شما از من که نگفتم مگه...نمیخوریم

  .گفتید اي دیگه چیز تلفنی روز اون شما ولی:گفت که ندادم ادامه امو جمله
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 خنک قطعا سارا دل ولی...کردم اینجوري بسوزونم و بابک دل اینکه براي...گرفت حسابی دلم و افتادم کیش یاد

  .پیش هفته به برگردیم دوباره میخواستم قدر چه آخ!شد خوشحال شد؟حتما

  ؟!خانوم یاسی:تیرداد

  مفهوم؟ ال مفهوم؟یا!هستم سمیعی خانم من...خانم یاسی کوفت_

  .نگفت چیزي تیرداد

 مناسب هم براي شما و منو هستم حرفم پاي هنوز من وگرنه بزنم حرف اونطوري شدم مجبور روز اون ببینید_

  ...نشدیم ساخته هم براي ما...نیستیم

  مغرورید؟ چرااینقدر شما:تیرداد

 مغرور ادماي از اینکه نه باشه مغرور خودم مثل که هستم شوهر یک دنبال من! شماست با حق شاید اره...مغرورم؟ من_

  .نیاد خوشش

  .نمیکنید پیدا وقت هیچ و فردي همچین شما متاسفانه:تیرداد

  .مهري اقاي نزنید منو جوش شما_

 فهمیدن همه کنم فکر من رفته هم در هاي اخم با...سرش پشت اروم هایی قدم با منم و رفت پذیرایی سمت به تیرداد

  .رفتند زود و کردند خداحافظی چون چیه قضیه

  !پروندي اینم:گفت و بست درو کنان غرغر عاطفه

  !داره خواستگار کم یاسی مگه جان عاطفه:بابا

  .بود اومده که بود اولیش این فعال:عاطفه

 بچه همشون...نمیاد خوشم پسره این از گفتم اول از که من بابا:گفتم و بابا روي روبه نشستم..نزدم حرفی بابا احترام به

  .مثبتن

  همشون؟:بابا

  !دیدید حتما دیگه که ندیدي؟باباشو مامانشو...خونوادشون کل_

  !بابا:گفتم فوري و افتادم چیزي یاد موقع همون...نزد حرفی بابا

  بله؟:بابا
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  !مامان خاك سر برم فردا من میشه_

  بیام؟ همراهت منم میخواي:بابا

 اون درباره حرفی هیچ...نمیکرد مامان به اهانتی هیچ...نمیزد حرفی و میکرد سکوت عجیبی طرز به عاطفه مواقع این در

  .نمیزد

  .میرم ها بچه با احتماال بابا نه_

 میخوام فردا سالم"که مضمون این با پیامی تاشون سه هر براي...بدم خبر بهشون تا رفتم اتاق به منم و کرد قبول بابا

  "میاي؟ تو...مامانم سرخاك برم

 شده تنگ بزرگم مامان براي دلمم بیام داشتم دوست خیلی":داد جواب فوري بود خوب اسش ام اس به دست که غزل

  ".خرید برم اینا مامان با قراره خواستگاري بیان فردا پس قراره اینا سامان ولی بود

  "...عزیزم بشی خوشبخت دکی اقاي با":نوشتم فوري...کردم ذوق خیلی دل ته از

  "همچنین به"نوشت تند هم غزل

  هستم؟ اي ضایع ادم اینقدر من یعنی!بوده چی منظورش فهمیدم که بود هنگ تو مخم لحظه چند

 هر مامانمم اومده مهمون برامون شهرستان از جون،امروز یاسی سالم"نوشته که زهراست دیدم موبایلم زنگ صداي با

  "ببخشید کرده منع و رفتنی بیرون نوع

  .بیاد اونور اینور باهام که هست پایه همیشه پروانه میدونستم...بود پروانه بعدي پیام...ندادم جوابشو

 خونواده عروس که منم بیاد مهمون اینا اقامون ي خونه قراره فردا راستش...بشریت عالم دوست ترین خنگ بر سالم"

  "من گالبی میخوام فراوون عذر...کمک برم باید

  .میرم تنها نداره اشکال...ما زندگی از اینم...داشتن کار همشون

 سر سبزمو شال و مانتو و مشکیم شلوار...میپوشیدم سبز خاکش سر برم میخواستم وقت هر بود سبز رنگ عاشق مامان

 اسم چرا نمیدونستم ولی بود گل این عاشق مامان...خریدم یاسمن گل دسته یک راه سر...شدم خارج خونه از و کردم

  .بود گذاشته یاسمین منو

 سالم:گفتم و روش گذاشتم گلو دسته و قبر سنگ کنار نشستم..میرفتم قبرش سمت به و بود چشمم روي افتابیم عینک

  خوبی؟!...مامانی
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 میشه فرستاده بهشت به قیامت روز که میدونستم البته!خوبه جاش بهشت توي معلومه..پرسیدم اي مسخره سوال چه

  ...طریقِ از رو بابا...رفتم غزل و پري و زهرا کیش؟با رفتم میدونستی مامانی:گفتم...بود خوب جاش حتما خب ولی

 میدونستی مامان...کردم رازیش طریقی یک از:گفتم...مامانه هوو اون میکردم فکر...ببرم رو عاطفه اسم نمیخواست دلم

 دوستام مثل...نمیکنی توجهی بی بابا مثل چون...میگم تو به فقط و فقط و چی همه...هامی راز محرم که

  ...کوچولوت دختر...راستش من...من مامانی...نمیخندي

  .شدم عاشق من:گفتم بود شده طوالنی خیلی دیگه مکثم....پایین انداختم سرمو

  ...شد سرخ هام لپ میزدند حرف قضایا جور این از مامانشون براي که دخترهایی ي همه مثل و پایین انداختم سرمو و

  "همینطور هم من":گفت پشت از اي مردانه صداي

 چشمام روي از عینکو نکردم اشتباه ببینم اینکه براي...شد حبس سینه توي نفسم...برگشتم و پریدم جام از سریع

  ...صادقی...صادق آقاي...آقاي...آ:گفتم لکنت با و برداشتم

  ...رسید بهت یاسی؟خوبی؟پیامام چطوري:گفت و خندید

  میکنی؟ چیکار اینجا تو:گفتم و کردم اخمی..بودم شده زده ذوق دیدنش از قدر چه که واي

  .بگیرم اجازه تو از باید هم اومدن پدرم سرقبر براي:گفت

  پدرت؟ قبر_

  ...اونجاست:گفت و کرد اشاره اي نقطه به

  .کنه رحمتشون خدا:گفتم و چرخیدم

  !میگفتید و چی همه داشتید که نمیکنید؟شما معرفی مادرتون وبه من...همچنین به:گفت و روم روبه اومد بابک

  بودي؟ گوش فال_

 حاال...دیگه میره و میاد صدا...خدا زمینه و بازه فضاي..هست دري نه..هست اتاقی نه اینجا:گفت و کرد اي خنده بابک

  .نمیکنید معرفی

  ...دخ عشقِ صادقی بابک بنده:گفت و شد خم قبر سمت به و سینش روي گذاشت دستشو و

  .میگیره خودش به هم سریع تویی؟چه که گفته کی...باش ساکت_
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 نه ماجدیه؟ولی شایدم!برادرید و خواهر مثل اون و تو نه!سامانه کیه؟هوم؟نکنه پس:گفت و دوخت من به نگاهشو بابک

  ...میومد بدت شدت به اون از تو

  میکنی؟ مسخره منو:زدم فریاد که دراورد کردن فکر اداي بابک

  .بکنم غلط:گفت و کرد اي خنده بابک

  چطوره؟ بهناز:گفتم و گرفتم ازش نگاه من که بودیم خیره بهم سکوت در دو هر لحظه چند...شد بلند جا از و

  !خوبه:بابک

  چطوره؟ سامان_

  .بگیرید خانم، دوستتون،غزل از باید اونو خبر:بابک

  .خوبیه پسر سامان_

  .من مثلِ:بابک

  .میشه چطوري ببینم بگیر پسر این از نفسو به اعتماد این خدا اي

  .نشده کم هنوز پروییتون از میبینم_

  بشه؟ کم چرا:بابک

 شاید...کردي گوش قلبم حرف به که ممنونم خدا اي...بود تنگ دیدنش براي دلم قدر چه ولی بود فایده بی این با بحث

  ...بود تقدیر اینا

  ...بِر من نداري کاري اگه:گفتم و زدم چشم به عینکو...بود مامانم قبر سنگ به نگاهم

  !خواستگاري برم باید شب فردا:گفت و پرید حرفم وسط

  .ایستادم میچرخیدم داشتم مثال که همونطور...زد خشکم و شد وصل بهم فاز سه برق

 شکرت دیدار این براي داشتم من بندازه؟خدایا دستم میخواد میگه؟باز دروغ داره خواستگاري؟حتما میرفت داشت بابک

  کی؟ خواستگاري:گفتم میومد حلقم هاي ته اون از که صدایی با و برگشتم سمتش به سختی به...حاال ولی میکردم

  ...بود تر اسون بهش کردن نگاه عینک پشت از...نمیداشت بر من از نگاهشو بابک

  ...سارا:گفت و گرفت من از نگاهشو بابک
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 نگاه قبر به سریع...افتاد لرزش به کمی دستم...ایستاد قلبم...کرد هنگ مغزم...کردم کُپ...موندم...شدم خشک

  .میشه له داره دخترش که دید مامان...کردم

  میگه؟ راست داره بابک

  !شکست دخترت دل چطوري دقیقه یک توي دیدي مامانی

 دسته و قبر کنار نشستم سکوت در..بگه چی بخواد دیگه...گرفتم سکوت عالمت به دستمو که بزنه حرفی اومد بابک

 این میدونی:گفتم و دادم نشون گلو و بابک مقابل ایستادم صاف و برداشتم یکیشونم...قبر روي ریختم و کردم وباز گل

  چیه؟ گلِ

  ..داد تکون سرشو

 هایی قدم با و صورتش توي کردم پرت و موندش باقی ي شاخه شد تموم گل وقتی...بود زده زل من دستهاي به بابک

  ...بیرون رفتم زهرا بهشت از تند

***  

 یکجوري همشون ببینم رو غزل و زهرا و پروانه بودم نتونسته وقت چند این در.بود گذشته بابک با من دیدار از هفته2

 شد شروع دانشگاه باالخره.نشد ولی نره سر حوصلم که بکنم کاري میکردم سعی منم! حالشون به بودن،خوش مشغول

 از بغل به کالسور و شد تموم ساعتم 2 کالس.بره سر حوصلم بود محال اینکه هم روببینم ها بچه میتونستم هم من و

  .برگردم شد باعث صداهایی که بیرون زدم کالس

  "سمیعی خانم...سمیعی خانم"

  .که مرداد این باز بابا اي

  !بله_

  هستید؟ خوب سالم:تیرداد

  ..خوبم بله...علیک:گفتم و شدم سینه به دست داشتم بغل در و کالسور که همونطور

  خوبن؟ خونواده:تیرداد

  امرتون؟...خوبن همه_

  کردید؟ فکر پیشنهادم به راجع:تیرداد

  !بله:گفتم و زدم لبخندي
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  .نبود خواستنی ولی بود خوب نسبتا صورتش...میومد تر میزه ریزه نظر به هیکلش ولی تقریبا بود من قد هم تیرداد

  .میشنوم:گفت

 ایجاد مزاحمت اینقدر...مهري اقاي کنید ول...هست"نه"همیشه مثل جوابم:گفتم و بدنم کنار انداختم دستامو

  .نبینم خطاها این از دیگه!...بگما حراست به میشم مجبور...نکنید

 پس میشد شروع بعدیم کالس دیگه ساعت نیم.میومد خوشم اون به گفتن زورگویی از جوري یک...دورشدم ازش و

  .خورد زنگ گوشیم که... بعدیم کالس تا نشستم دانشگاه محوطه توي همونجا

  .میگفت من به که بودم استاد من مگه آخه...میاد دیر یکم که بگه میخواست حتما بود پري شماره

  !بله_

  .عخشم سالم:پري

  .جوجو سالم_

  ...میگیري جدي چرا تو میگم چیزي یک من حاال...اَي اَي:پري

  داري؟ چیکار:گفتم

  بپرسم؟ حالتو زدم زنگ بده:پري

  !چیه پرسیدنت حال دیگه اینجایی دیگه ساعت نیم که تو_

  ...نمیري کالس هم تو...نمیام کالس که من د نَ د:پري

  بریم؟ کجا قراره بعد جالب چه_

  .حمالی بریم که ورودي در دم بیا بدو...قربونت دیگه خرید:پري

  .ببینم بزن حرف درست پري میگی داري چی_

  ..کنه کمکم باشه یکی باید نمیتونم تنهایی که من گرفتم مهمونی فردا دوما مغزت بی سر تو خاك اوال:گفت پري

  چی؟ مهمونی_

  .در دم بیا بپر...ندارم اضافی شارژ:پري
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 شدم بلند پس...میومد ابرو و چشم فقط و کالس نصف که....مسخرش استاد اون با مخصوصا نداشتم کالسمم حوصله

  .پروانه پیش برم که

  .نداشتین پراید که کیه؟شما مالِ:گفتم خنده با...سفیدي پراید به بود داده تکیه درپروانه دم رفتم

  .هست عزیزمان شوي ماله:گفت نشست می که همونطور پروانه

  کردي؟ خر هم بردیا:گفتم و کنارش نشستم

  ...بود شده خر اون:پروانه

  هست؟ مناسبت چه به مهمونی حاال_

  .دیگه دیگه:پري

  .نیار در بازي مسخره_

  ...نبود یادتون که شماها...تولدمه بابا هیچی:پري

  .بودم خریده هم کادو من برعکس:گفتم الکی ولی...تولدشه که نبود یادم اصال

  من؟ جونِ:پري

  دعوتن؟ کیا حاال:گفتم بخورم الکی قسم نمیتونستم که جونش سر

 فامیل کل خالصه و عموها دختر و ها کوچیکش،دخترعمه خواهر و گرام،غزل شوهر شوهرگرام،مادر تو،خواهر:پروانه

  .ویژه مهمون یک و...چِلمون و خل

  کی؟_

  ...بزن حدس:پري

  میخونه؟ درس سوئد که خالت دختر اون:گفتم و کردم فکر کمی

  ویژست؟ مهمون اون اخه:پروانه

  !بگو خودت نمیدونم خب

  ...بکنیم خرید عالمه یک باید که بپر میفهمی،حاال خودت فردا:پري
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 قبول اونم کنم کمک بهش تا پروانه خونه میرم که دادم خبر بابا ،به کردیم خرید ساعتی سه دو و شدیم پیاده ماشین از

  .کرد

 خستگی از داشتم...کردیم اماده اولیشو مواد هم غذاها و کردیم درست و میخواست که دسري تا چند

 بلند خواب از شب9 ساعت...خوابیدم رفتم یکراست که بودم خسته خونه،اونقدر رفتم و کردم خداحافظی...میمردم

  .بودن بیدار هم اینا بابا.نمیومد خوابم هم بود گشنم شدم،هم

  ...بود این بودم نکرده فکر که چیزي تنها میخریدم؟به چی باید تولدش براي...حموم رفتم بعدش و خوردم چیزي یک

 سامان که گفت غزل.خرید بریم غزل با شد قرار.بیرون میومدم دانشگاه از تازه 12 ساعت...داشتم کالس بازم صبح

 خواستگاري به اینکه و بابک حال از میخواستم....اومده خوششون اون از غزل مادر و پدر و اومده خواستگاریش به جدي

  .بپرسم رفته سارا

  بود؟ چی خبر؟اسمش چه خواهرش از_

  سارا؟:غزل

  همون اره_

 طفلک...نگفت کیه کردم اصرار هرچی ولی بیاد خواستگار براش قراره میگفت میزدیم حرف تلفنی که شب اون:غزل

  .بده پز میخواد همش...اعصابه بی...میگیره پاچه همش...میشناسمش دیدم بار چند...تحفه این خواستگاري بره که اونی

  .نکن بدبخت خودتو بابک اي آه

  دیگه؟ داره خوبیم هاي خصلت یک حال هر به_

  .بیاد خیلی تو به اون کنم یاسی،فکر....ندیدم که من:گفت بود خیره لباسی به که همونطور غزل

  ...من نه بخریم چیزي پروانه براي اومدیم_

  ..نازه خیلی ولی...دار نگهش بخرش تو حاال:غزل

 به مانکن کمر اندازه که داشت خوشگلم و سفت کمربند یک...بود دکلته و زانو روي تا که بود رنگ سوسنی پیراهن یک

 اصرار به.بود العاده فوق اش پارچه روي هاي طرح البته...قشنگ خیلی ولی ساده...بود دار پف میشد،دامنش دیده خوبی

  ...خریدمش و کرد تعریف بازم اون و کردم پرو غزل

  .براش خریدم جاسوییچیشو بود ناقال بره عاشق چون و ارایشی لوازم کامل ست یک پروانه براي گشتن کلی از بعد

  .بود شیک مدلش و رنگ که خرید شلوارك و تاپ یک براش هم غزل
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  .شدیم حاضر و رفتیم حموم ترتیب به اومد ما خونه به غزل اون از بعد

 اینا پروانه خونه وارد...نداره خبر گفت اون پرسیدم غزل از هرچیم..ببینم رو ویژه مهمون اون میخواست دلم خیلی

  .پوشیدم خوشگل خیلی قایقی یقه شرت تی یک و بود زانو تا که چسب مشکی دامن یک من...شدیم

 حرف بودیم صمیمی باهم نسبتا و میخوند پزشکی که پروانه عموهاي دختر از بایکی داشتم و بودم نشسته همینجور

 زیر خوابش اتاق توي از برم خواست ازم پروانه و پروانه پیش رفتم و خواستم عذر ازش...کرد صدام پروانه که میزدم

 خودشو داشت و بود نشسته تخت مقابل و در به پشت دقیقا دختره یک...رفتم و کردم تعجب خیلی...بیارم سشوارو تخت

  !خانم ببخشید:گفتم و جلو رفتم که میکرد ارایش

  جانم؟_

  .کنار بیاید میشه:گفتم....بود اشنا قدر چه صداش

  .افتاد شیربرنجی پوست و روشن اي قهوه دوتاچشم روي نگاهم من و چرخید دختر

  .بهنــــــاز:گفتم و بغلش پریدم سریع

 ولی میاي میگفت خوبی؟خوشی؟پري...خوشحالم دیدنت از قدر چه...یاسی...واي:گفت و گرفت اغوش در منو بهناز

 که جا همه همیشه نمیدونی...وفا بی ندادي اس بهم چرا...بود شده تنگ خیلی برات دلم واي...نبودي اومدم که اولش

  نمیگی؟ چیزي چرا...میکنم یاد تو از میشه کیش سفر از حرف

  خوبی؟ تو...خوبم...بگم تا بده اجازه تو خب_

  .عالیم:بهناز

  خبرا؟ چه:گفتم بودیم زده اي گنده لبخند هردومون... بودیم خیره هم به همینجور

  !خوب خبراي:بهناز

  خبري؟ چه حاال_

  .عروسی خبر:بهناز

  ...بیا کالس اقا براي هی حاال خانم یاسی جنبیدي دیر...کرد؟واي ازدواج بابک نکنه..بیرون رفت اتاق از و زد لبخندي و

 داشتی خب:گفتم و رفتم سمتش به بود نشسته ها مبل از یکی روي بهناز.شدم خارج اتاق از زود ولی گرفت خیلی دلم

  میگفتی؟

  .عروسیه دیگه ماه1:گفت و کرد اي خنده بهناز
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  کی؟ عروسی:گفتم میدونستم اینکه با

  !من:گفت و گرفت من از نگاهشو بهناز

  میگی؟ راست واي...باب عروسی میگی؟یعنی راست بهناز من؟واي تو؟جون تو؟عروسی:گفتم و پریدم جا از یکدفعگی

  ...خودمه خود عروسی بابا آره...کردي ذوق اینقدر تو چرا:بهناز

  ...بودند داده بهم رو دنیا کردم،انگار بغل و بهناز خوشحالی از

  خوشبخت؟ داماد آقا این هست کی حاال:گفتم کرد جدا ازم زور به خودشو

 اون از و خوبه مالیشون وضع...بود افتاده بابک یاد دوباره بود وقتی چند که بود بابک دبیرستان دوستاي از راستش:بهناز

 از که میگفت بابکم میومد نظر به خوبی پسر...خواستگاري بیان گذاشت مامان همین خاطر به سرشناسان خونواده

  .بوده خوب جنسش دبیرستان همون

  !مبارکه:گفتم ذوق

 شرکتش روزا این چون بیاد نمیکنه وقت که سجاد....جهیزیه خرید بریم که بودم همپا یک دنبال راستش...ممنون:بهناز

  .شلوغه خیلی

  .سجاده اسمش پس_

  خرید؟ بریم میاي بامن تو. . .دیگه آره:گفت و شد سفید و سرخ دوباره بهناز

  نمیاي؟ مامانت با چرا_

  .نیستیم هاش بچه ما انگار...بخوره باما نمیاد ناهارم داره؟سر رو ما حوصله اون میکنی فکر:بهناز

  .سردي خونواده چه

  .میام باشه_

  .عزیزم مرسی:بهناز

  خبر؟ چه بابک از_

  .بره مجبوره که سرکارم...دانشگاشه کاراي خوبه،درگیر اونم:گفت و دوخت چشمام به نگاهشو سریع سوال این با بهناز

  کاري؟ چه_
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  .میکنه کار بیمارستان یک تو نیمه نصفه:بهناز

  نشده؟ دوماد_

  . . . غمگین. . .  افسرده...شد ناراحت...کرد تغییر بهناز نگاه رنگ اینبار

  !نه هنوز:گفت

  .بود شده چیزي یک معلومه پایین انداخت سرشو و

  خرید؟ بریم بیام کی حاال_

  .خرید بریم بعد که ببینیم بریم بیا خریدیم هم نقلی خونه یک...کنی وقت تو وقت هر:بهناز

  رنگی؟ چه_

 گفت میشه تقریبا دیگه کار اتاق....مخلوطه سبز و ابی خودمون خواب اتاق...میبینی میاي حاال داره دیواري کاغذ:بهناز

  ..نداره رنگی هم پذیرایی و هال...خردلیه و زرد

  است؟ دوخوابه_

  ...زیاده برامون کنم فکر هم خوابه دو:بهناز

  ...اومد بچه که دیگه روز دو خیر نه:گقتم و شونش به زدم

  .نمیخوام بچه عروسی بعد سال3 تا من بکش خجالت:گفت کنان جیغ جیغ بهناز

  .نداره کاري تو نخواستن یا خواستن به که دوماد اقا:گفتم اروم

  ...دادم روحیه تغییر کلی انگار...بود خوب خیلی بهناز دیدن

***  

 کرد اشاره من بیرون هاي لباس به و گرفت روزنامه از کنارش،نگاه نشستم میخوند،رفتم روزنامه داشت بابا بعد هفته1 

  کجا؟:گفت و

  .گفتم که قبال:گفتم و زدم پهنی لبخند

  .نمیاد یادم:گفت توهمو رفت اخماش

  .دیگه کمکش برم منم...بخره جهیزیه بره میخواد بهناز دوستم گفتم:گفتم



 
 

 
 

 ھانیھ.الف فرار نکن

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١١۵ 

  بود؟ چی من جواب:بابا

   بود؟ چی:گفتم و زدم اي گنده لبخند

  .نه که گفتم نیار در بازي لوس...یاسی:بابا

  چرا؟ آخه_

  .نمیشناسم دخترو اون من چون:بابا

  .نمیذارید اینو حاال گذاشتید کیشو سفر_

  .بکنم دقت بیشتر روابطت روي بشم مجبور که نکن رفتار طوري...یاسی:بابا

 بذارید میکنم خواهش...بخورم گول که نیستم اي ساده ادم منم که میدونید....خوبیه دختر خدا به بهناز...بابا_

  بابایی؟..برم

  .درنیار بازي لوس یکم و صد دفعه براي گفتم صدبار...یاسی:بابا

  ...بود ریخته بهم اعصابش بیشتر بابا همین خاطر به نبود خونه عاطفه

  رفته؟ کجا عاطفه اصال_

  .دوستش خونه:بابا

  میشناسید؟ اونو دوستاي نکنه....نه من ولی بره اون میدید اجازه چرا_

  ...ترم حساس تو روي:گفت و دوخت من به خشمگینشو نگاه سریع بابا

  .نمیگیره اجازه باباش از رفتن بیرون براي ساله21 دختر االن... بابا...نمیفهمم من بگید...بچم من که بگید نخیر_

  .شده بدي ي زمونه دوره که چه من به:بابا

  .ازتون میکنم خواهش...منتظرمه االن بهناز اون_

  .رسید جایی به نمیشه اصرار با:بابا

  .هست عصبانی چرا نبود معلوم روزا این هم بابا این...اتاقم به رفتم و شدم بلند جا از عصبانیت با

  پاشیدهمراه خونه تو نشستید بیکار چرا بابا،شما اصال:گفتم و شدم خارج اتاق از و زد سرم به اي تازه فکر

  .نمیکنیم خالف کار ما ببینید که بیاید ما
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  .بري میشه بعد بده خونشونو ادرس و خونه شماره و دختره اون شماره:بابا

 بهناز.بیرون رفتم خونه از و نوشتم براش و خواست بابا که چیزایی همه...بودم شده کالفه حساسیت همه این دست از

  بترشم؟ من نکنه...دار خنده چه...بودم شده عاشق هنوز تازه ساله 21 من و میشد عروس داشت ساله 19

  .میخواست کیفیت فقط نبود مهم بهناز براي قیمت اصال...دار مارك وسائل دنبال به زدیم خیابوناگشت توي بهناز با

  ...میشه مطلع وضعیتم از و میزد زنگ بهم بابا ساعتم1 هر میرفتیم راه خیابونا تو داشتیم شب9 تا ظهر5 ساعت از

  .بود طبقه 2 کال و داشت ها مارك انواع از که شدیم بزرگ خیلی مغازه یک وارد یخچال خرید براي

 به منم.رفت تنهایی خودش و ندارم حوصله گفتم من که ببینه هم دوم طبقه بره خواست و میکرد خرید وسواس با بهناز

  .بفرمایید:گفت و اومد سمتم به دست به صندلی پسري که بودم داده تکیه ها نرده

  .ممنونم:گفتم و کردم انطرف رومو دوباره و کردم دستش صندلی به نگاهی

  بشم؟ اشنا باهاتون میتونم...هستم ایمان:پسر

  .اشنایی فقط نداشتم مزاحمت قصد من کنید هستید؟باور دانشجو:گفت.... زد اي گنده لبخند و

  .بشم اشنا کسی با نمیخوام من:گفتم میزد حرف دیگه روز دو تا نمیدادم جوابشو اگه

  .بگیرید تماس بخواید شاید:گفت و گرفت سمتم به و کارتی

  .بگیرم تماس نمیخوام من جان اقا_

  .بشه عوض نظرتون شاید:گفت و بود گرفته مقابلم و کارتش لجوجانه

  .نمیشه عوض اقا نه:گفتم و کردم بهش غلیظی اخم

 و انداخت بود باز زیپش که کیفم توي کارتو پسرهم.. زد لبخندي ما دیدن با و پایین اومد ها پله از بهناز موقع همون

  .رفت

  .واال شدن پرو چه مردم

  بود؟ کی:بهناز

  .مزاحم...باشه میخواي کی_

  .بیرون شام بریم که دنبالمون میاد گفت و زد زنگ شدم،سجادم خسته دیگه:بهناز
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  .نمیدم زحمت دیگه_

  .میگذره خوش هست هم بابک زحمتی چه:بهناز

  .بگم بابام به باید:گفتم و کردم ذوق ها ترشیده دختر این مثل بابک اسم شنیدن با

  .میکشه طول ربع یک بیان اونا تا بگو خب:بهناز

  ...بود من حالت میگن که خرذوق یعنی

  ...کرد قبول هم اون و زدم زنگ بابا به

  .نگفتید اسمتونو راستی..خانمِ:گفت و اومد پسره همون دوباره که ایستادیم مغازه همون در دمِ رفتیم

  .مادرت جون کن ول اقا...افتاده شما مثل پسري گیر که بدبخت یک...بدبخته من اسم:گفتم و سمتش به چرخیدم

  چرا؟ آخه:گفت و شد گرد چشماش

  باشن؟ کی آقا:گفت شادي ي مردانه صداي

 خودتو:گفت پسر روبه و کرد اخمی و داد و جوابم لبخند با اون و کردم سالم آروم بود بابک... صدا سمت به چرخیدم

  نکردي؟ معرفی

  .اصال چه تو میگی؟به چی تو:پسر

  مشکلیه؟....هستن من خانم ایشون:گفت پسر روبه دوباره و کرد من به نگاهی بابک

  .آوردي گیر بچه...آقا برو:گفت و کرد اي خنده پسره

 من ي حامله زن به:گفت پسره روبه و نفهمیدم دلیلشو که زد من به چشمکی بابک... اومد من سمت به قدم یک و

  .میشکنم پاتو قلم بشی نزدیک

  .بمیرم خیابون وسط همون خنده از بود نزدیک

  .خندیدم ریز ریز و کردم بهشون پشتمو سریع

  !مردتیکه میگی چی:پسره

  .برو گمشو کنم پارِت و لَت نزدم تا اقا:بابک

  .رفت و بست مغازشو در سریع پسره که کرد کن خیس اخم...معروف واخم
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 بازي نقش جورایی یک باید میبینیم رو همدیگه ما هربار چی براي نیست معلوم:گفت که کردم بابک به نگاهی

  چطوره؟ حالت کنیم،حاال

  .ممنون_

  .باشه واقعی و کنیم بازي نقش نخواد دیگه که روزي امید به:بابک

  .واستادیم اینجا زیادي دیگه بریم بیا:گفت سریع که انداختم بهش متعجبمو نگاه

  کجان؟ اینا بهناز_

  ماشین؟ داخل:بابک

  اومدید؟ چرا شما_

  .کنم صدا رو شما بیام من گفت و اومد زود جونش سجاد ذوق از که بهناز:بابک

  .نمیدم زحمت گفتم بهنازم به_

  !نیست کن گوش کالحرف بهناز:بابک

 بهناز...به به که دیدم ماشین به رسیدیم تا.برداشتم تر محکم قدمهامو اینبار...مزاحمم من بود؟یعنی چی جملش معنی

  ...اومدند بیرون عشق معنوي هواي و حال از اونا که زد شیشه به اي تقه بابک...سجاد به چسبیده ذلیل شوهر

  .واقعا سرت تو خاك:گفتم و شدم خیره بود شده سرخ که بهناز به خنده با

  چرا؟ اوا:بهناز

  .هیچی_

 جواب احترام با و بود پایین سرش...بود اقایی پسر کردم،خیلی پرسی احوال و سالم باسجاد...نشستیم عقب بهناز و من

  .میداد

  .بود انداختن تیکه وقت االن

  .میکنه تعریف خیلی شما از ،بهناز سجاد اقا_

  .دارن لطف خانم بهناز:گفت بود رو روبه نگاهش مسیر هنوز ولی میچرخید من سمت به کمی که همونطور سجاد

  .باش راحت...هستن راحتی ادم...یاسمین خانم:گفت و زد سجاد شونه به بابک



 
 

 
 

 ھانیھ.الف فرار نکن

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١١٩ 

 کسانی و هستید ماهر دوست انتخاب در اینقدر که شما...بابک اقاي افتادم چیزي یک یاد زدید حرف شما راستی اها_

  نیستید؟ اینجوري خودتون چرا میکنید انتخاب سجاد اقا مثل باوقار اینقدر

  چطوري؟ دقیقا:بابک

  .خونگرم...تر مهم همه از و ادب با...متین...وقار با_

  تر؟ خونگرم من از:بابک

  .شدن صمیمی زود میگن شما رفتار به_

  .کردم حساب ادم زیادي رو بعضیا من حیف:بابک

  بود؟ بامن منظورتون:گفتم عصبانی

  ...دادي نشون خري بدي نشون خودي باز اومدي..خانم یاسی بیا...انداخت باال ابرویی اینه ازداخل و کرد اي خنده بابک

  .کن روشن ضبطو اون...زدنه؟ طرزحرف چه بابک،این:گفت بود شده من متوجه که بهناز.کردم اونطرف رومو عصبانیت با

  .بده رو ها دي سی اون باوقار اقاي:سجاد روبه بابک

  .کردم حس بود بیرون به نگاهم اینکه با نگاهشو سنگینی اینه داخل از و

  خانم؟ بهناز بزارم رو دي سی کدوم:سجاد

  .دارید دوست خودتون هرکدوم:گفت اروم بهناز

  .نشنیدم قبلش اینارو که من ولی:سجاد

  .پاپه اهنگاش زرده دي سی اون...شاده اهنگاش نارنجیه دي سی:گفت)دراومد قافیش چه( ناز با بهناز

  .شده صبح بده توضیح بخواد تا این بزار رو سفیده همون:بابک

  .میخواست دلم منم بودن عاشقونه اینا قدر چه...گذاشت و دي سی سجاد

  .رسیدیم ساعته نیم نبود سنگینی ترافیک

 هم ما و صف داخل رفتن سجاد و بابک همین بخاطر بود شلوغ خیلی...فود فست بگم بهتره یا رستوران یک به رفتیم

  .نشست من روي روبه رفت سریع بهناز و کردیم پیدا یکی باالخره...بودیم میز دنبال

  اونجا؟ میري چرا بشین من کنار بیا_
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  .سجاد جاي...ا:گفت و کرد اشاره کنارش به بهناز

  .ذلیل شوهر:گفتم لب زیر

  .من کنار نشست هم بابک و بهناز کنار نشست سریع که سجاد اومدند هم سجاد و بابک

  .بگیرم فاصله ازش میتونم قدر هرچه میکردم سعی من البته

  )عمت جون اره...(دردسر هزار و محجوبی دیگه

  .بخورید داشتید دوست کدوم هر دادم سفارش همبرگر یکدونه و پیتزا نوع3 من دیگه:بابک

  ...لجبا جان بابک ولی بپرسیم شما از بیایم اول که گفتم من:سجاد

  .بگیر رو ها نوشابه و سس برو پاشو بزنی اضافی حرف نمیخواد خونواده داماد خب خیلی:بابک

  نمیارن؟ خودشون مگه:سجاد

  .برو پاشو نمیارن اینجا دانشمند نه:بابک

  .میاوردن خودشون میرفتم من هرجا عجیب چه:سجاد

  برم؟ من میخواید سجاد اقا:گفتم اروم بهناز

  .بگیرم میرم:گفت و پرید جا از فنر مثل سجاد

 مهمونه میدي؟اون دستور بهش چی رفتاره؟یعنی طرز چه این:گفت بابک روبه و هم توي کشید اخماشو بهناز.رفت

  .ماست

 سختگیري باید...بشه پرو که بدي رو بهش نباید اول همین از بعدشم...بوده من دوست بشه شما شوهر اینکه قبل:بابک

  .کنی

  .گذاشت و اورد رو ها غذا ي همه هم سجادطفلک.کرد اونطرف روشو و گفت ایشی بهناز

  .میخوردن رو پیتزا یک باهم که سجاد و بهناز

  .پیتزا یک هم بابک و پیتزا یک منم

  ...بعدي بعد بخورید دوتایی میکنید؟یکیو حروم چرا خب:بهناز

  .ندارم دوست پپرونی من:گفتم و کردم اشاره بابک پیتزا به و انداختیم بهم نگاهی بابک و من
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  .ندارم دوست مخصوص منم:گفت و کرد اشاره من ظرف به متقابال هم بابک

  .مخصوص بابک اقا ظرف و هست پپرونی خانم یاسمین ظرف ولی میکنم دخالت ببخشید:گفت و کرد اي سرفه سجاد

  .میگن این به بازي ضایع اوج یعنی

  .نشه حروم بخورید هم با:گفت و کشید بیرون دستم زیر از بودم نکرده شروع هنوز که و من پیتزا ظرف بهناز

 انگار که اونم بشم نزدیک بهش کمی برداشتن براي شدم مجبور من ولی داد هل من سمت به پیتزاشو کمی بابک

  .کرد کارو همین اومده خوشش

  .من به بچسبه نشه تاپرو پیشونیش وسط میزدم قشنگ) گفتم؟ درست(کفگرگی بودیک خودم دسته اگه

  .مهندس خانم راستی:گفت میجویید که همونطور و زد گازي بودو زده سس حسابی روشو که پیتزایی بهناز

  بامنی؟:گفتم و کردم نگاهش تعجب با

  .داده جنسیت تغییر و رشته تغییر بابکم با نه:بهناز

  .کنم ضایعش شوهرش جلوي که نیست ما خونِ تو فهمیدم که"بامزه چه هه هه"بگم خواستم و کردم بهش نگاهی

  چیه؟ خب_

  .بشه کامل چکاپ بایدیک شده خراب کلهم من کامپیوتر همین:بهناز

  عزیزم؟ بشه چکاپ که بیمارستانه مگه:سجاد

  .ببندید نیشتونو یعنی کردیم نگاهشون طوري بابک و من اینبار...خنده زیر زدن دوتایی و

  !تعطیله مخشون شوهر و زن:گفت اروم هم بابک

  میاي؟....اینترنت تو نمیره که شده چِش ببینی و کنی نگاه و بیاي باید...میگفتم داشتم:بهناز

  ...که قول...نمیدونم.... راستش_

  .نمیاد خوشش مون... مه...از مامان میدونی که بهناز،تو:گفت و پرید من حرف میان بابک

  .باشه خراب کامپیوترم نمیشه که عمر اخر تا بعدشم...اون مهمون نه منه مهمونه:بهناز

  !خانم بهناز:سجاد

  !بله:گفت و کرد نگاهش عشوه با بهناز
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  .فارسیشه...یارانه بگید کامپیوتر جاي به:سجاد

  .چشم:گفت و زد سرهم پشت پلک تا چند بهناز

  .سپردیم کی به خُلمونو خواهر ببین خدایا....یارانه نه رایانه نابغه اقاي:گفت نخنده میکرد سعی که بابک

  .بودخب لپی اشتباه...بابک ا:گفت و کرد اخمی بهناز

  .نگفت چیزي و انداخت باال اي شانه بابک

  ...نمیتونم رایانه...کامپی بدون من که میدونی!میکنم میاي؟خواهش پس:بهناز

  .کردم دیر خیلی االنم تا برم دیگه من...میام نداشتم دانشگاه اگه...بگیر تماس باهام بیام خواستی وقت هر_

  .میشید عاشقش ببیندیش اگه که هست شاعرانه و زیبا خیلی فضاي یک پشت این خانم یاسمین:سجاد

  .دیگه وقت یک...ایشاا:گفتم و شدم بلند جا از و زدم لبخندي

  .هستیم اینجا ما برسون و یاسی تو بابک،پس:گفت بابک روبه بهناز

  .میرم میگیرم تاکسی یک...نمیشم هم ایشون مزاحم...نه نه:گفتم فوري...چرون چشم اي..زد برق چشماش سریع بابک

  .بري که میزارم مگه بودي بیرون من خاطر به شب موقع این تا:بهناز

  .میایم اینجا دیگه وقت یک میبرمشون خودم اصال خانم بهناز:سجاد

  .کرد قبول ناراحتی با بهناز

*  

  .میومد اشپزخونه از عاطفه و بابا صداي...خونه داخل رفتم و کردم خداحافظی ازشون

 بودیم خریده مامان سلیقه به که اي نفره4 میز پشت بابا...اشپزخونه داخل رفتم و مبل روي انداختم شالمو و کیف

  .میخورد کرده سرخ زمینی سیب داشت و بود نشسته

  !من خوشگلی به سالمی:گفتم بلند...بود داد تکیه گاز به هم عاطفه

  چنده؟ ساعت:گفت کردو نگام بابا

  .روبنده شستم:گقتم و کنارش صندلی روي نشستم خنده با

  .گرونه بگی باید...شده تکراري این:گفت بود بعید ازش که شادي لحن با عاطفه
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  !بود شده مهربون قدر بود؟چه عاطفه این...خوردم جا خیلی

  خانم؟ عاطفه اینطوریه:بابک

  بده؟ باشه روز به دخترت خواستم: عاطفه

  .کشته و من محبتش این...بچت میگه که ها موقع یاسمین؟بعضی یاسی؟فوقش بگی دخترت؟نمیشه شدم بازم

  کرده؟ درست کجا؟گلرخ از زمینی سیب بابا:گفتم

  .کرده درست خانم عاطفه اینو...رفت8 ساعت که گلرخ... نه:بابا

  کردن؟ شوخی و گاز؟عاطفه و غذایی؟عاطفه مواد و اشپزي؟عاطفه و غذا؟عاطفه و عاطفه...بود گانه7 عجایب جزو این

  ...گذاشت من از فاصله با و میز روي و ریخت و برداشت هم دیگه ظرف یک عاطفه...بود محاالت جزو اینا

  .خوشمزست...بخور هم تو بیا:گفت و گذاشت من مقابل و ظرف بابا

  .خوردم شام من_

  بود؟ شام قرارمون:بابا

_ا ا برو گفتی هم شما شام برم میشه گفتم و زدم زنگ بهتون خودم خوبه...ا.  

 عاطفه اشپزي تجربه اولین میزدم حدس که خوردیم و اي کرده سرخ زمینی سیب و نشست میز اونطرف هم عاطفه

  .بود شده خوشمزه نگذریم حق از اگه ولی...بود

 ششمین بالشت روي میذاشتم سرمو تا خستگی فرط از شبا این...رفتم اتاقم به و گفتم بخیر شب بابا به غذا از بعد

  ...بودم هفتی منتظر و میدیدم خواب و پادشاه

***  

  !بردیا:گفت و گرفت سمتم به مبایلشو گوشی پروانه

  داره؟هان؟ چیکار من با بردیا؟بردیا: گفتم تعجب با

  .چمیدونم من:گفت و کرد اونطرف روشو ناراحتی با پروانه

  .باشه داشته میتونست چیکار من با بردیا آخه...داد تکون صورتم مقابل و گوشی و

  بله؟:گفتم و گرفتم ازش و تلفن
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  .میکردیم حساب روش داداش مثل غزل و من هم واقعا بود داداشم مثل بردیا

  .خانم یاسی سالم: بردیا

  خوبی؟ سالم_

  چطوري؟ تو...ممنون:بردیا

  شده؟ ناراحته؟چی اینقدر پروانه داشتی؟چرا کاري...خوبم_

  .کرده قهر خانم!بگم چی:گفت و کرد مکث بردیا

  چی؟ براي:گفتم و کردم سکوت ثانیه چند...گرفت خندم

  ...داره عجله اینقدر چرا زندگی یک شروع براي نمیدونم...میکنه عجله خیلی داره تازگیا پروانه:بردیا

  چیه؟ منظورت:گفتم و کردم بود شده خیره اي نقطه به اخم با که پروانه به نگاهی

  .بگیرم عروسی زودتر هرچه باید که کرده اصرار:بردیا

  .خوبه اینکه خب_

 کمک باید خونه کار در اینکه مخصوصا...نیست باال اونقدر درامدمم...بکنم اجاره خونه باید من ولی خوبه ظاهر در:بردیا

  .کنار به عروسی هاي خرج حاال...باشم خرج

  چیه؟ پروانه حرف چیه تو حرف_

   کن صبر هم دیگه سال1 حاال خانم پروانه باشه گفتم منم...میخواد عروسی بِال و اال میگه که پروانه:بردیا

 پول که مدتی تا میشیم مجبور ولی میگیرم عروسی باشه گفتم منم...چیزا این از و درمیارن حرف...نمیشه نه میگه که

 زمونه دوره این تو واال...ندیم اجاره اصال اینکه یا باشه کم اجارش که کنیم زندگی جایی یک برسه خونه خرید براي من

 زندگی اینا مامانم خونه فعال که گفتم منم کرد اجاره کم قیمت با خونه نمیشه که گذاشته فلک به سر ها قیمت که

 یاسی حاال.کارا این به چه و من پیر مادر آخه...میندازه تیکه بهش هی من مامان که کرده قهر هم خانم پروانه...کن

  .دارم خواهشی یک شما از من خانم

  .چی؟بگو_

 اونو و هستی پروانه دوست ترین صمیمی شما همینکه ولی بگم زهرا به میخواستم اول:گفت من من کمی با بردیا

 باپروانه شما که خواستم بکنه من از طرفداري اشتباه به ممکنه و هست من خواهر زهرا که همین و میشناسی بیشتر

  ...کنه قبول و من مادر خونه توي زندگی یا...نباشه عروسی فکر به االن یا که بخواید ازش و بزنید حرف
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  باشن؟ خونه تویک شما مادر همراه یعنی:گفتم نشنوه پري که تر یواش کمی صداي با

 اونجا....هست شیک ولی کوچیکه اینکه با که ساختیم بوم پشت باالي کوچیک اتاقک یک...نه نه:گفت زود بردیا

  .کنیم شروع زندگیمونو

  بعدا؟ یا بگیرید عروسی داري؟االن دوست و کدوم تو حاال_

 بیوفته تاخیر سال یک اگه که میدونم ولی...تره راحت گرفتن عروسی دیگه سال دو یا سال یک که من براي:بردیا

  .دارم دوست چی خودمم نمیدونم...میشه ناراحت و عصبانی خیلی پروانه

  .میکنم صحبت پروانه با من_

 اذیت خیلی پروانه با ازدواج براي مادرمو من...کن صبحت میشه اگه مادرمم این درباره...حقم در میکنی خواهري:بردیا

 بود زهرا مثل چادري دختر یک دنبال من مادر ولی نیست واجب شما به چیزها اینجور گفتن حاال...مادرم اخه...کردم

  .من مادر قلبیه ایمان و اخالق مهم مانتویی چه چادري چه که گفتم من ولی

  نیست؟ اي دیگه امر...چشم_

  .شدم مزاحمت که میخوام عذر...نه:بردیا

  .خداحافظ...چیه حرفا این_

  .خداحافظ:بردیا

 اگه میکنی؟من اذیت اینقدر و طفلک بردیا این چرا تو:گفتم زد خودش دور کامل چرخ یک که کشیدم رو پروانه دست

  .میدادم طالقت که بودم اون جاي

  واقعا؟:گفت و کرد تغییر نگاهش رنگ لحظه یک پروانه

  ...بدم طالق رو تو مثل نازي و خوشگل دختر دیونم مگه:گفتم و بغلم توي کشیدمش

  کافه؟ بریم یا ها نیمکت روي بشینیم:گفتم و کردم جداش خودم از

  کافه؟ بریم که عاشقیم زوج ما مگه:پروانه

  !پروانه:گفتم و نشستیم دانشگاه هاي نیمکت روي خنده با

  هوم؟:پري

  چیه؟ زندگی براي تصمیمت_
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  کنم؟ چیکار میخوام یعنی:پري

  .آره_

 خونه یک بتونیم تا کار سر بریم هردومونم..بگیریم عروسی االن میگم بردیا به که موندم،من خودمم واال نمیدونم:پري

  .کنیم اجاره خوب

  !خب_

  .خودشون خونه بریم بیا میگه...کرد اجاره خونه نمیشه کنیم کار هردو بازهم میگه بردیا ولی:پري

  !برو خب_

 به و بود افتاده اتفاق کوچیکی چیزهاي یک...میگرفت حرصم داشت واقعا...بردیا مادر از گفتن بد به کرد شروع پروانه

 بردیا با سال یک که کردم راضیش و زدم و حرف باهاش...میگرفت خندش گفتنش از خودشم که بود برخورده پري

  .میکنه اجاره و جایی یک بردیا هم بعد کنه زندگی اونجا

  .خونه رفتم تاکسی با کوفته و خسته هم بعدش و داشتم کالس ظهر4 ساعت تا.کرد قبول تردید و شک با هم پروانه

  .خواب عاطفه و بود سرکار بابا معمول طبق

***  

  ...اوردم درش کیفم توي از زحمت به.خورد زنگ مبایلم که بودم کشیده دراز تختم روي

  .خانم بهناز به به_

  یاسی،خوبی؟ سالم:بهناز

  مطوري؟ چطور تو مرسی_

  ...سالمت...سالم...خوب:بهناز

  .کرد تعجب باید نباشی اینطوري تو شوهر اون با_

  خبرا؟ چه:گفت و خندید بهناز

  .سالمتیم_

  .عروسیمه دیگه هفته1...راستش خب...من مثل دوستی داشتن با...معلومه اونکه:بهناز
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  من؟ جونِ_

  آره:بهناز

  کو؟ کارتت کنی؟پس دعوتم زدي زنگ_

  .کنی درست امو رایانه بیاي که میخواستم فقط!دعوتی کارت بدون شما که دعوت:بهناز

  چی؟ براي دیگه میري خونه اون از داري که تو_

  .بشه درست اینجا مالِ میخوام نبود،حاال راضی باشیم داشته رایانه خودمون خونه اینکه از سجاد:بهناز

  بیام؟ کی باشه_

  خوبه؟ فردا:بهناز

  کجاست؟ ساعتی؟خونتون چه_

  .میکنم اس ام اس برات هم ادرس...خوبه نظرم به عصر6 ساعت:بهناز

  .میارم تشریف باشه_

  نداري؟ کاري!میبینمت پس:بهناز

  .خداحافظ نه_

  خداحافظ:بهناز

***  

  دوم فصل

 چیو همه...بزنم تیپ میخواستم..میومد چشمام رنگ به خیلی...کردم سر رنگمم زمردي شال و کردم تنم شلوارمو مانتو

 زدم اتاق از و کنه خوب ممکن حد تا قیافمو که کردم تکمیل ارایش یک و کردم ست نزنه ذوق تو که جوري یک

  .بود کرده قبول بابا و کنم درست رو اونها کامپیوتر میرم بودم گفته بابا بیرون،به

  .بود تر اوناباالشهر خونه ولی بود باالشهر ماهم ي خونه البته...شهر باال سوي به پیش و گرفتم بابا از ماشینو سوییچ

  .فشردم محکم و زنگ ولی داشتم استرس یکمی. . .  در سمت به رفتم و کردم پارك ماشینو

  !بله:گفت لهجه با پیرزنی صداي
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  .هستم سالم،یاسمین_

  دارید؟ کار کی با: زن

  .بهنازجان_

  تو بیا:زن

  بود؟ اینا بهناز مادر لهجه با زن این یعنی االن..زد رو در و

  . اصال میشدي محو که بود زیبا و بزرگ اینقدر...نکنم تعریف خونشون بزرگی از بهتره

  .بود بزرگ خیلی که هم ساختمان..بود پارك اونجا ماشینم مدل چند...خودش براي بود باغی حیاطش

  .بیرون اومد بهناز و شد باز مقابلم بزرگی چوبی در

  .خانم یاسی بر سالم:گفت خنده با

  خوبی؟ سالم_

  ... مرسی:بهناز

  .داخل برد و کشید دستمو و

  .کنی سالم مامان به بریم اول بهتره:گفت بود شیکی و بزرگ خونه

  .بریم:بگم لبخند با کردم سعی و گرفت اوج داشتم که استرسی

 یک هاي مبل از یکی روي ما به پشت زنی و بود اونجا زیبا و شیک خیلی مبل دست یک که شدیم بزرگی سالن وارد

 پیانو یک...بود پیانویی و باف،بوفه دست هایی فرش و ها مبل از غیر به.بود مطالعه مشغول انگار و بود نشسته نفره

  ...خوشگل و سفید

  .یاسمین دوستم!مادر:گفت بهناز

  .ببینم بیاجلو:گفت دار خش فوق صداي با و نکرد نگاه ما به ولی کرد صاف را سرش زن

  .جلو رفتیم و گرفت و دستم بهناز

  .بود چشماش روي هم عینکی...باال سر بینی و مشکی مشکی موهاي.ساله50 حدودا زن یک

  .یاسمین:گفت و کرد اشاره من بهنازبه
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  .سالم:گفتم لبخند با

  .برم تر جلو که کرد اشاره من به سر با و بست و بود پاهاش روي که کتابی زن

  بهناز؟ اومده چی براي:گفت ارومی فوق صداي با و گرفت نظرم زیر کمی.رفتم منم

  ..رایانم...کامپی براي:گفت و گرفت قرار من کنار بهناز

  .رفت و شد بلند جا از و داد تکون سري زن

  .باشه برنخورده بهت امیدوارم...اینطوریه مادرم:گفت بهناز که برگشتم بهناز سمت به سریع

  .بربخوره چی براي بابا نه:گفتم لبخند با

 کار هر و کامپیوترش پاي رفتم..بود ها پرنسس اتاق مثل...بود خوشگل خیلی اتاقش.برد اتاقش سمت به و من بهناز

  .دراومد صدا به خونه زنگ که خوشحال بسیار هم بهناز و شد درست باالخره...کردم براش میتونستم

  .بابکه کنم فکر:گفت ذوق با بهناز

  .میکنی ذوق اینقدر نیست که بابکه،سجاد_

  بریم بیا...بیان دیگه باهم امشب بود قرار اتفاقا:بهناز

  .پایین طبقه برد و گرفت دستمو و

  .خانم یاسمین سالم:گفت من دیدن با شد وارد سجاد

  .مونده،سالم یادتون خوب اسمم_

  .میکنند تعریف شما از خانم بهناز که اینقدر:سجاد

  جان؟ بهناز نداري کاري...میکنم زحمت رفع دارم دیگه من_

  .میموندي شام...اوا:بهناز

  .کنم خداحافظی برم که کجاست مامانت میشن،فقط نگران بابا دیگه نه:بمونم،گفتم حتما تو خشن مامان اون با

  .میخوابه8 ساعت راس مامان:بهناز

  .بیرون زدم ساختمان از اونا با خداحافظی از بعد و زدم لبخندي
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 کاري نرده خوشگل اینقدر دورش...بود حوض شبیه نبود،بیشتر استخر البته...استخر مثل بود حیاطشون وسط چیزي یک

 عقب فوري چیزي یک به خوردم چرخیدم و گرفتم اونطرف از رومو که همین...داشت فواره یک وسطش و بود شده

  :که دیدم و رفتم

  تویی؟ ا:بابک

  ندیدي؟ منو بگی میخواي:گفتم و کردم ریز چشمامو

  .میشید دیده که بزرگید اینقدر...ماشاا:کفت و کرد اشاره من به دست با بابک

  .قیافشو:گفت لب زیر و خنده زیر زد بابک که کردم اخمی

  .غولید شما که باشم گنده من اگه_

  .بزرگید شما گفتم گفتم؟من اید؟من گنده شما گفتم من:گفت و گرفت دندون به الکی لبشو بابک

  .کرد اي خنده و

  !بامزه چه هه هه:گفتم

  دیدید؟ مادرمو:بابک

  .رسیدم خدمتشون....بله_

  .خوبه:بابک

  !میگفت بهم بابک خود میدادم؟باید عذاب خودمو باید کی میپرسیدم،تا خودش از باید...بودیم خیره بهم کمی

  شد؟ چی خواستگاري_

  خواستگاري؟ کدوم:گفت و شد جدي بابک

  !خانوم سارا خواستگاري_

  داره؟ ارزش تو براي:بابک

  .نمیپرسیدم نداشت اگه_

  .بزنیم حرف میاي!میگیره شکل من عالیق خالف بر داره چی همه: بابک

  .میکنیم کارو همین داریم_
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  ...خروجی در سمت به کشید و گرفت مانتومو استین بابک

  .میره ماشینش سمت به داره ،دیدم رفتم سرش دنبال

  نیاوردي؟ تو ماشینتو چرا_

  .بود نیاورده ماشینشو خونه بره شب میخواد سجاد:بابک

  !دیگه بیا:گفت بابک که میکردم نگاهش تعجب با همونطور من ولی نشست سریع خودش و کرد باز و ماشین در

  .داخل نشستم و کردم لبخونی نمیشنیدم و صداش من و بود ماشین داخل بابک چون البته

  !ندارم دوست رو سارا من:گفت و سمتم به چرخید بابک

  !نیست بدي دختر:گفتم و شد عروسی دلم تو

 سارا بلکه نیست بدي دختر نه:گفت عصبانیت با و برسه ارامش به میخواست انگار بست چشماشو لحظه یک بابک

  .نمیومد بدشون هیتلر از ها ادم میاد بدم ازش من که اونقدر افتضاحه،یعنی

  .تشبیهی چه:گفتم خنده با

  ...مامانم ولی کنم ازدواج باهاش نمیخوام و نمیاد خوشم سارا از اصال یاسی،من:بابک

  .ببند چشماتو:گفت که خوندم جملشو بقیه بود شده ها بچه این مثل

  چرا؟_

  .ببند حاال ببندي چشماتو نمیگفتم که چرا بگم بود قرار اگه:بابک

  نکشیم؟_

  .ببند نه:بابک

 یک...یاسمین:گفت بابک که بستم چشمامو بود،کامل بسته چشماشو هم بابک کردم نگاه چشمی زیر ولی بستم چشامو

  بگم؟ چیزي

  .بگو_

  .میشه جمله یک بزار سرهم پشت و کن چپش میگم من که اي کلمه هر:بابک

  چی؟ یعنی_
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  فهمیدي؟ اینطوري "با "میشه...اب مثال: بابک

  ... اره_

  ... مراد....تسود...ار...وت...نم:بابک

  !بگو دوباره:گفتم و کرد هنگ لحظه یک مغزم

  "دارم دوست را تو من"کردم مرتب ذهنم توي رو جمله...کرد تکرار اون و

 غیر هم قبال البته کرد اعتراف بابک...بزنم جیغ خوشی از میخواستم...بود اي العاده فوق حس...نکردم باز چشمامو

  .نگفت رو در رو که بود کشته منو غرورش این.بود گفته مستقیم

 بابک و کردیم باز چشمامونو هردو.خورد زنگ بابک گوشی موقع همون...نزنم قهقه که بودم گرفته دندون با لبمو

  بله؟:داد جواب گوشیشو

  .گفتم بهت اینو که شدم راحت:کرد،گفت قطع و

  ...برم باید دیگه من_

  نمیگی؟ نظرتو تو:بابک

  .خداحافظ:گفتم و گرفتم ازش نگاه و شدم خیره چشماش توي یکم...کردم سکوت

 که من البته...کنم موافقت باهاش منم که میخواست دلش حتما..بود خیره بهم زده بهت بابک....شدم پیاده ماشین از و

  .بگم نمیشد روم ولی بودم موافق

  ...خونه به رفتم و گرفتم تاکسی کوچه سر همونجا...بشه تموم شدم ذخیره انرژي تا دوییدم کوچه سر تا گرفتمو جو

  .کنیم عروسی ما اینکه به...میکردم فکر بابک به....رفتم خواب تخت به و کردم عوض لباسامو فقط..نخوردم شامم

 مقابلش و باشه کوچیک تاج یک موهام روي...بپوشه سیاه اون نه ولی...سفید اونم و سفید لباس من... بزرگ باغ یک تو

 زندگی بزرگ خونه یک تو باهم...بود سال18 باالي بقیش دیگه....و کنه بغل یکدفعگی منو اون و بزنم چرخ

 برامون که خیاال و فکر این...عشقوالنه چه...بابک همراه فقط باشه هرجا...نداره عیب بود هم کوچیک حاال اممم....کنیم

  .میکرد نگري اینده داد همش ذهنم ولی...نمیشه اب و نون

***  

  !ندارم دوست چایی من:گفتم و زدم پس و گذاشت مقابلم گلرخ که چایی لیوان



 
 

 
 

 ھانیھ.الف فرار نکن

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١٣٣ 

  براتون؟ بریزم شیر:گفت فوري گلرخ

  .بود که مظلوم گرفت،البته خودش به اي مظلومانه قیافه که...کردم نگاهش

  است؟ خونه بابام...نوشیدنی نمیکشه میلم ها صبح من:_

  .حموم بله،رفتن بله: گلرخ

 حرف باهاش میخواستم بودم،شاید منتظرش چرا نمیدونستم...بودم بابا منتظر و میکردم بازي انگشتام با داشتم همونطور

  .بزنم

  بشینم؟ میتونم:گفت بود دستش چایی استکان که همونطور گلرخ که

  .بشین اره آره_

  .بود خیره اون بخارهاي به و بود کرده حلقه چاییش استکان دور دستاشو.نشست و کشید عقب و صندلی و زد لبخندي

  سالته؟ چند_

  .18:گفت خجالت با همراه ولی چرا نمیدونم گلرخ

  واقعا؟_

  .سالمه16 اي شناسنامه:گلرخ

  .جالب چه_

 ها صندلی پشت اونا و کردم سالم هردوشون به و شدند اشپزخونه وارد عاطفه همراه بابا که زد جونی کم لبخند

  .نشستند

  .زد بابا بازوي به مشتی اروم عاطفه که کرد مزه مزه چاییشو از کمی بابا.شد خارج اشپزخونه از سریع هم گلرخ

  "اردشیر"گفت اروم دقیقه چند از بعد داد،عاطفه تکون اروم سرشو بابا

  !من به شد خیره و داد قورت و بود جوییدن حال در که اي لقمه بابا

  !بودن شده مشکوك اینقدر میکردن؟چرا اینطوري چرا اینا

  شده؟ چیزي:شد،گفتم طوالنی خیلی بابا خیره نگاه

  !دخترم نه:گفت لبخند با بابا
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  .دیگه بگو...ا:گفت و زد او بازوي به دوباره عاطفه

  چیو؟:گفتم و کردم بابا به بعد و عاطفه به نگاهی

  !بخور:گفت و داد هول من سمت به و پنیر ظرف کمی بابا

  !نمیخوام:گفتم و دادم بابا سمت به و ظرف

  قراره؟ چه از قضیه... میچرخوند من و بابا بین نگاهشو هی عاطفه

  یاسی؟ یادته من کنون عقد:بابا

  .یادمه که معلومه:گفتم بیرون بزنه حدقه از چشمام بود نزدیک اینبار

 و بلند قد...بود داریوش اسمش...بود اینا عاطفه هاي فامیل از یکی:گفت من به خیره دوباره و عاطفه به نگاهی بابا

  بود،یادته؟ عسلی چشماش...هیکلی

  نه،چطور؟_

  !همینطوري:گفت و انداخت باال اي شانه بابا

  .اردشیر دیگه بگو درست خب!همینطوري چی چی:گفت و شد عاصی عاطفه

 هم...ماشاا...داره مغازه یک و باشگاه یک هم کرده،االن ول و خونده نیمه نصفه درسشو...داریوش:گفت و شد من روبه و

  .هست هم سالش29خوبه، قیافش هم وضعش

  میگید؟ من به دارید رو اینا چرا خب_

  .خواستگاري براي زدن زنگ:گفت تر زود عاطفه که بزنه حرفی اومد بابا

  گفتید؟ چی شما:گفتم و کردم ثابت بابا روي و چرخوندم عاطفه و بابا بین نگاهمو

  .بیان امشب براي گفتم:گفت فوري عاطفه

  چی؟_

  .میاد خوشت میدم بیان،قول بزار:گفت من روبه لبخند با عاطفه

  نیاد؟ اگه و_

  .میاد:عاطفه
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  میگفتید؟ من به قبلش نباید_

  نکنی؟ موافقت که:عاطفه

  .سالمه 21 هنوز من...بشم عروس نمیخوام من... من...بله_

  .دیگه وقتشه خب...سالشه15 انگار سالته 21 میگی همچین:عاطفه

  ... کردم رو بابا مراعات باز که بگم چیزي خواستم عصبانی

  .میان7 ساعت:گفت و گذاشت دهان در و اي لقمه عاطفه

  ...کرد مشغول چایی با خودشو که دوختم بهش عصبانیمو نگاه

 جیب توي گوشیمو.کردم اماده خودمو و رفتم حموم.میکردم قبول باید حال هر به ولی...کنم چیکار باید نمیدونستم

  .بود همراهم بگه،گوشیم بهم عقدشونو قطعی تاریخ بود قرار غزل چون ولی چرا گذاشتم،نمیدونم شلوارم

  .اومدند باالخره

  .شد روشن دلم در اي دیگه چراغ داریوش،انگار دیدن با

 کرده گندمیش صورت توي غوغایی عسلیش چشماي...بود بهتر بابک از خیلی...داشت اي العاده فوق قیافه داریوش

  .داشت فرد به منحصر اخالقی.بود ظاهري چیزاي که اینا...بلند قد و هیکل خوش بود گفته بابا که همونطور...بود

 و کردم اماده رو ها چایی و رفتم منم.نشستند رفتند...بود صورتش مهمون خوشگلی لبخند.سپرد دستم به و گل دست

  .کردم تعارف همشون به و شدم سالن وارد بعد

  .ممنونم:وگفت برداشت قند بدون خوشگلش لبخند همون با داریوش

  .میکنم خواهش_

  چی؟ بابک پس...میزدن لبخند مدام چون اومده خوشم اون از من که فهمیدند هم عاطفه و بابا فکرکنم

  داریوش؟ یا بود بهتر بابک حقیقا

  .نمیداد تشخیص قلبم

  .میشمردم و خوبشون هاي مورد باید

  .بهتره داریوش بود معلوم قیافه لحاظ از
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  .بود مستقل داریوش و مادرش به بابک مادي لحاظ از

  .بود تر رك یکمی فقط...اخالقه بد بابک گفت نمیشد اخالق لحاظ از

  .بود باالتر چیز همه از عشق..داشتم دوست بابکو من ولی

 اقاي اگه:گفت بود تر مسن بابک مادر از خیلی که داریوش مادر...راسته نمیزنن حرفو یک قلب و عقل میگن اینکه

  .کنن صحبت باهم برن جوون دوتا این بدونند صالح سمیعی

  .بفرمایید بله:بابا

  .رفتیم تراس به و شدم بلند فوري که بشینه خواست نشستم من دید وقتی ولی شد بلند داریوش اول

  .نشست که بشینه که کردم اشاره هم اون به و نشستم صندلی روي...شدیم تراس وارد دو هر

  !بگم چی که موندم من کرده تعریف شما از جان عاطفه که اونقدر راستش:داریوش

  تعریف؟ و عاطفه

 صداقت میکنم فکر اینکه و...بگه راست بهم مقابلم طرف اینکه و میدم اهمیت خیلی صداقت به من راستش:داریوش

 و فراز از و مشترك زندگی میشه باشن صادق هم با و بگن راست هم به طرف دو مشترکه،اگه زندگی در اول شرط

  .گذروند ها نشیب

  .اومده پیام فهمیدم جیبم توي گوشیم ویبره با

  .ببخشید_

  شده؟ چیزي:گفت و گرفت زمین از نگاه و کرد قطع حرفشو داریوش

  .اومده برام پیام یک:گفتم و دراوردم گوشیمو

  .بخونید بفرمایید:گفت بعد ولی شد ناراحت کمی داریوش

  .بود داشتم،بابک دوسش خیلی که اي شماره همون...دراوردم گوشیمو

  "بزار برام چاره راه یک تو کنم عقد سارا با فردا قراره گذاشتن قراراشونو اینا مامان...یاسی سالم"

  !ندارید برش:گفتم فوري که برداره اومد داریوش افتاد زمین روي و خورد سر دستم از گوشی پیام این خوندن با

  شده؟ چیزي:داریوش
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 با عشق نوع این و شدم عاشقش که مذکریه جنس اولین میکردم فکر که کسی...کنم؟بابک چیکار باید نمیدونستم

  .بود متفاوت داشتم بابا به که عشقی

 خودم من نمیدونست که اون ولی بدم چاره راه بهش میخواست من از بابک...شده حبس نفسم..ایستاده قلبم کردم حس

  .بیچارم قلب این گرفتار...گرفتارم

  ؟!میموند باقی برام اي چاره راه میکرد ازدواج اون با بابک اگه.میبست نقش ذهنم توي پرتی و چرت جمالت

 زود قدر بشکونی؟چه بعد و کنی عاشقش دلمو مدت یک اینکه فقط که نگو.. منه قسمت این کردم فکر من خدایا

  .بیرون کشید خیاالم و فکر از منو بابک صداي میشدم خرد داشتم

  "خانم یاسمین"

 منو اون اگه...کنم ازدواج باید منم....اینجا من ولی بکنه ازدواج بابک چرا...بود من خواستگار اینم...دوختم بهش نگاهمو

 دیگه یعنی کنه عقد اون اگه...بیوفته اتفاق ادم سلیقه اساس بر باید چی همه همیشه مگه...میکنم رهاش منم کنه رها

  ...نیست بازگشت براي راهی هیچ

  ...نیست بد هم اونقدر قیافش...میتونه اون...میربایه و بابک دل دلرباي با حتما هم سارا

  خوبه؟ حالتون:داریوش

  .بود شده خاموش بود خورده بهش که اي ضربه بخاطر بود زمین روي که گوشیم به بعد و...کردم اون به نگاهی

  کنم؟ صدا و خوبه؟پدرتون حالتون:داریوش

  خواستگارم؟ داریوش؟جلوي جلوي ولی بشکنم و بود اومده وجود به گلوم توي که بغضی این میخواست دلم

  کنم؟ گریه عشقم خاطر به خواستگارم جلوي

  .بود وحشتناکی جمله چه

  مگه؟ شد تموم حرفاتون:گفتم فوري که شد بلند جا از داریوش

  !نیست خوب شما حاله اخه:گفت متعجب داریوش

  .بگید حرفاتونو...خوبم:گفتم که زد مصنوعی لبخند

 که گفت و گفت اونقدر و گفت مشترك ازدواج مبانی از...کرد زدن حرف به شروع ادب رعایت با و نشست داریوش و

  .شد خسته خودشم
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  ندارید؟ نظري شما: داریوش

  .موافقم حرفاتون تموم با_

  واقعا؟:گفت لبخندش با همراه و کرد تعجب خیلی داریوش

  .داخل بریم بهتره...آره_

 من.رفتند و کردن خداحافظی اونا که شد صحبت دیگه چیزاي درباره هم دیگه یکم.داخل رفتیم و شد بلند جا از اون

  دخترم؟ بود چطور:گفت و نشست کنارم بابا که بودم نشسته مبل روي هنوز

  ؟ چی_

  دیگه؟ داریوش:بابا

  .بود خوبی پسر_

  اومده؟ خوشت ازش:بابا

  .آره:گفتم هم کنار عروسی لباس با سارا و بابک دیدن با فقط...فکر بدون

  خوبه؟ یاسی؟حالت جدي:گفت زده ذوق بابا

  .پیوست ما به چایی سینی با همراه عاطفه که شدم خیره بابا به بغض با

  .خوبن ما فامیالي همه گفتم که من:عاطفه

  .هست الیقی و خوب پسر واقعا داریوش:عاطفه روبه بابا

  .داشته شانس یاسمین ولی عاشقشن فامیل دختراي کل اره:عاطفه

  .رفتم اتاقم به باشم داشته اونا حرفهاي به اي عالقه اینکه بدون منم و شدند صحبت مشغول عاطفه و بابا

  .نشستم فرش روي خودمم.تخت روي انداختم و کشیدم سرم از و شالم

  .میپیچید مغزم توي کلماتی فقط کنم چیکار باید نمیدونستم

  سرماخوردگی...ربا ادم.. .سس...سفر...کیش...غرور...خواهی خاطر... داریوش...عشق...سارا...بابک...من

  .ترکید می داشت مغزم اوففف

  .ریخت دورم موهام و کردم باز و کلیپسم
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  .کنم چیکار نمیدونستم.بود تراس تو هنوز گوشیم.بودم شده کالفه...ریختم بهمشون و شد خورد اعصابم

  .زدم زنگ پروانه به و برداشتم رو خونه تلفن...بود شب 8 ساعت

  بله؟:پروانه

  پري؟ اَلو_

  میزنی؟ حرف اینجوري شده؟چرا چی:گفت و شد مطلع من وضع از هم پري که گفتم اینو حال اشفته اونقدر

  خونمون؟ میاي_

  شب؟ موقع االن؟این:پري

  نمیتونی؟:گفتم.میتراشید گلومو داشت بغضم

  .نمیذاره بابام که میدونی:پروانه

  .انداختم طرفی و کردم قطع و گوشی و خداحافظ:گفتم فقط بود سخت برام کلمات گفتن دیگه

  .میکردم گریه که بود چندم دفعه.زدم هق دل ته از و گذاشتم تخت ي لبه سرمو

  داشتم؟ دوستش مامان مثل که میکردم گریه داشتم کسی براي

 من اشکهاي نمیذاشت وگرنه نبود زنده مامان بودم،البته عاشقش چون کردم گریه مامان براي فقط االن تا من

  .ببینه رو اشکا این تا نبود بابکم.بریزه

  .بودم بیزار ضعیفی این از همیشه ولی شدم ضعیف خیلی میکردم فکر

  .بده وضعش خیلی صورتم که میدونستم و باباست میدونستم...نکردم بلند سرمو.شد باز سرعت به در

  دخترم؟ میکنی گریه ،چرا یاسی:گفت و گذاشت شونم روي دستشو.کردم حس رو بابا شدن نزدیک

  شدم؟ کردي منعش تو که سفري همون توي پسر یک عاشق شدم؟بگم عاشق بگم؟بگم چی

  .مجبورم که میدونی خودت خدایا.میشدم متکی بود چیز بدترین که دروغ به باید هم باز

  .افتادم مامان یاد_

  ... و میکرد بغلم االن بود مامان اگه نبود دروغ هم اونقدر

  .دخترم کن بلند سرتو:بابا
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  .بابایی_

  بله؟:بابا

  ش.ترم راحت باشم تنها...بیرون برید میشه_

  .بري باهاش بخواي هم تو شاید بره،گفتم ازمایش براي میخواد عاطفه فردا:بابا

  .میرم_

  ؟ واقعا:گفت و شد شاد بابا لحن

  .کنید بیدارم صبح فقط... اره_

 چیکار نمیدونستم.نمیومد خوابم کردم،اصال عوض لباسامو.شد خارج اتاق از و گفت خیر به شب خوشحالی با بابا

  .برم خواب تخت به فکر بدون بزاره و کنه خستم که کاري یک.کنم

 درست و گوشیم و تراس توي رفتم.بود کرده مرتب گلرخ...هام کشو توي هاي لباس حتی بود مرتب همیشه مثل اتاقم

  .نداشت وصفی قابل چیز.حیاطمون توي رفتم و پوشیدم شرتی سوئی.بود عالی بیرون هواي.اتاقم توي گذاشتم و کردم

  .شدم خیره بود اونجا که درختی تا 3 یا2 به و ها پله از یکی لب نشستم

  .گرفت ازم و بودم شده مالکش که دنیایی همون االن ولی دادن بهم رو دنیا انگار داره دوستم گفت بهم بابک وقتی

  .خونه تو رفتم و شدم بلند جا از سریع چیزي اوردن یاد به با...میخواستم روح ارامش براي چیزي یک

  میخورد؟ خاك داشت اینجا بود وقت چند.برداشتم و کریممون قران و رفتم اي کتابخونه سمت به

  .میخوند نماز و قران نبود خوب حالش یا میگرفت دلش وقت هر مامان یادمه

  .گذاشتم میز روي هم قران و نشستم زمین روي و روم روبه گذاشتم کوچیک میز یک

  .باز و قران و کردم نیت و بستم چشامو

  .اومد یاسین سوره

 اینکه بدون.بخوابم اروم و راحت خیلی تونستم.بود شده تذریق روحیه بهم واقعا انگار...بود نشین دل قدر چه...خوندمش

  .خدا و...خدا...خدا...بود شده وجودم تموم انگار.کنم فکر بابک به

***  
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  "بابا جان یاسی...یاسمین"

  .میده تکونم داره کسی کردم حس که فشردم بغلم توي بیشتر رو پتو

  هوم؟:گفتم بازم نیمه چشماي همون با.ایستاده سرم باالي بابا دیدم و زدم چرخی

  .بخور صبحونه شو بلند...دخترم خیر به صبح سالم:گفت لبخند با بابا

  .بخوابم دیگه دقیقه2 فقط:گفتم و کردم اونطرف رومو و بستم چشمامو

  . پاشو...جان یاسی میشه شلوغ ازمایشگاه:گفت و داد تکونم دوباره بابا

 دل رختخواب از بابا زور به.نمیتونستم میخواستمم اگه که کرد صحبت سرم باالي و داد تکون و من بابا اینقدر دیگه

  .کندم

  .دارم کالس2 ساعت من:گفتم و اوردم بیرون دستشویی از سرمو بود دهنم توي مسواك که همونطور

  چی؟:بابا

  .بیا و بشور دهنتو...میگی چی تو نمیفهمم که من:گفت بابا که کردم تکرار جملمو دوباره

  .دارما کالس دو ساعت من میگم:گفتم و شدم خارج دستشویی از و شستم دهنمو

  .میشه تموم تر زود کارتون:بابا

  عاطفه؟ نه مگه:گفت خوابشون اتاق روبه و

  نه؟ مگه چی:گفت و کرد بیرون اتاق از سرشو عاطفه

  ؟ دیگه میشه تموم دو ساعت از قبل:بابا

  .اره بجنیم زود اگه نمیدونم:گفت و اومد سمتمون به مانتوش هاي دکمه بستن مشغول عاطفه

  .کرد نگاه من به و

  .بخورم صبحونه بذارید...باشه_

  .خوردم و گرفتم خودم براي لقمه یک.بود چیینده و میز اشپزخونه،گلرخ توي رفتم

  .کردم درست خودم براي دیگه اي لقمه میبستم زیپشو که همونطور و کردم پام شلوارمو.رفتم اتاقم به و

  بریم؟ پیاده:گفتم و بیرون اومدم و کردم سرم شالمم مانتو
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  .بردار اپن روي سوییچ:گفت و زد من به لبخندي بابا

  حاضره؟:گفتم بابا روبه و برداشتم و سوییچ

  .نمیگم هم بمیرم ولی"حاضره؟ جون عاطفه"بگم داشت توقع کرد،شاید رنگی کم اخم بابا

  !امادست یاسی دیگه عاطفه؟بیا:گفت بلند بابا

  کار؟ سر بري نمیخواي تو...دیگه امادم:گفت و اومد بیرون دوون دوون همونطور عاطفه

  .دنبالم میاد عسگري دیگه ربع یک چرا:بابا

  .نشست کنارم مکث کمی با هم عاطفه و نشستم فرمون پشت فوري.شدیم خارج و کردیم خداحافظی بابا با

  هست؟ کجا حاال:گفتم و بیرون اوردم پارکینگ از و کردم روشن ماشینو

 ازش نشنیده،دوباره صدامو اینکه گمون به.میگشت داشت ولی چی نمیدونم بود گشتن مشغول کیفش توي عاطفه

  .کنم پیدا کارتشو واستا خب:گفت که پرسیدم

  .گفت ادرسشو و اورد بیرون و کارتی دقیقه چند از بعد و

  بود رانندگیم به حواسم منم و بیرون به اون و نمیزدم حرفی کدوم هیچ

  .بود رانندگیم به حواسم منم و بیرون به اون و نمیزدم حرفی کدوم هیچ

  .اومد و داد ازمایش رفت اون و نشستم سالن توي من.رسیدیم ازمایشگاه به

  میاد؟ کی جوابش_

  ...که میگم...اومدم ناشتا من!!!دیگه ساعت چند گفت:عاطفه

  .کرد سکوت

  بخوریم؟ چیزي بریم_

  .گشنمه که من:عاطفه

 پارك یک نزدیکی اون.شدیم خارج ازمایشگاه از دو هر و داد لبخند با جوابمو اونم که زدم روش به لبخندي هوا بی

  .پیشش رفتم و خریدم خوراکی سوپر از رفتم خودمم و پارك داخل بره گفتم عاطفه به.بود

  .شدیم خوردن مشغول سکوت در هردو
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  .بود 10 ساعت

 صحبت باهم داشتند و بودند نشسته چوبی میز دور که میدیدم رو ها پیرزن از اکیپی.پارك گوشه یک در

  .بودن نرمش حال در که هایی پیرمرد تر اونطرف.میکردند

  .میرفتن راه داشتن پسري دست در دست دبیرستانی هاي فرم با که دخترایی میتونستم حتی

  میزنه؟ درسشو قید پسر بخاطر دبیرستان دختر یک یعنی

  .بودن ها بدبخت اوج دیگه اینا

  .میومد بدم دخترا این از بزنه؟همیشه مدرسش از باید یعنی باشه کسی عاشق ادم یک که هم قدر چه هر

  بریم؟ راه:گفت اروم عاطفه

  .بود عجیب هم اون براي انگار.بود پسره و دختر همون به نگاهش هم کردم،اون نگاهش

  .بریم_

 دستمو داشت قرار من از فاصله با که اشغالی سطل به.بود دستش خوراکیش هاي زباله کی هر.شدیم بلند جا از دو هر

  .بده رو اونا:گفتم و کردم دراز سمتش به

  .کردم اشاره دستاش به و

  .رفتیم راه هم کنار سکوت در و.انداختم سطل داخل منم و داد بهم رو اونها لبخندي با

  .بزنیم قدم هم دست توي دست پارك داخل شوهرم با داشتم دوست همیشه من:عاطفه

 توي حالشو و عشق گذشته،اون سنش از دیگه کارا این گفت...نخواست اردشیر ولی:داد ادامه خودش که کردم سکوت

  ...نداشت و من ي حوصله دیگه و بود کرده جوونیاش

  .داره دوست اون ولی:گفتم که شد طوالنی سکوتش

  دوستام با همیشه...نیست شوهر به زن مثل داره من به که حسی اون داره،ولی دوستم میدونم اره_

  .میارم در چشماشو کنه نگاه دیگه زن یک به اگه من شوهر میگفتم شوخی به دبیرستان دوران توي

 عشق و واقعی عشق...داشته دوستش عاشقانه که زنی.داشته زن قبال شوهرم حاال...ولی:داد ادامه و زد تلخی لبخند

  ...حاال و کرده اون نثار و جونیش

  ...میکردم حس کامل ناراحتیشو
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 خوب خواستگاراي که تو چی براي اخه...کنی ازدواج مسن مرد این با میخواي چرا میگفت هی مامانم:عاطفه

  .نمیشه پیدا خوب خواستگار ساله30 دختر براي دیگه که نمیدونست اونم ولی...داشتی

  .بدیم تشکیل بهتري خونواده میتونیم وقت اون...بشی دار بچه تو و باشه مثبت جواب اگه_

  بدیم؟:گفت و سمتم به چرخید عاطفه

  چی؟ پس:گفتم طلبکارانه

 دیگه...خودت زندگی سرخونه میري دیگه وقت چند تا هم تو... که اینه منظورم!میشی ناراحت چرا:گفت و خندید عاطفه

  .میدي تشکیل خونواده

  .بگم برات و چیزي یک میتونم_

  .بگو:عاطفه

  ...با کیش سفر توي من_

  :داد جواب و کرد خواهی معذرت خورد زنگ گوشیش موقع همون

  بله_

_....  

  .خدانگهدار...نداري؟ کاري....باشه...باشه...بگیرم میریم اره...امادست جوابش دیگه االنا...سالم،اره_

  .بود اردشیر:گفت من روبه و کرد قطع و تلفن

  گفت؟ چی_

  . ازمایشگاه بریم بیا!هیچی:عاطفه

  .میکردم خالی خودمو و میگفتم یکی به حداقل...بگم مو جمله نذاشت

  .دانشگاه رفتم و خوردم ناهارمو فوري منم.خونه هم بعد و رفتیم ازمایشگاه به

  .مهربون و طبع شوخ مرد یک بودم عاشقش که بود استادي با داشتیم روز اون که کالسی

 شروع کالس سطحی هاي حرف گفتن از بعد و نشستم کنارش بود گرفته هم جا بود،برام برداشته هم زهرا و درس اون

  .شد
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***  

  .رفتم خونه به اتوبوس با و کردم خداحافظی زهرا از کالس بعد

  !باشه؟ افتاده اتفاقی کسی براي نکنه.رفتم سمتش به نگرانی با...کردم تعجب خیلی سجاد دیدن با در دمِ

 اتفاقی شده؟کسی چیزیش سجاد؟بهناز آقا افتاده اتفاقی:گفتم میزدم نفس نفس که همونطور و رفتم سمتش به بدو بدو

  !روخدا تو افتاده؟بگین براش

  هستید؟ سالم،خوب:گفت لبخندش همون با سجاد

  خوبید؟ شما خوبم.سالم:گفتم فوري نکردم سالم اومد یادم تازه

  کردید؟ هول شما چرا...ممنونم:سجاد

  میکنید؟ چیکار ما ي خونه دمِ شما که بود عجیب برام آخه_

  .رسیدید سر شما که بزنم و خونتون زنگ خیره،میخواستم کار براي:سجاد

  کاري؟ چه:گفتم و کردم خالی فشار پر نفسمو

  .گرفت سمتم به و دراورد و کارتی و بود دستش که پالستیکی داخل کرد دست سجاد

  .بیارید تشریف میشیم خوشحال.است هفته عروسیه،آخر کارت:گفت که گرفتم و کارت بودم خیره بهش که همونطور

  !ممنونم_

  !خانم یاسمین راستی:سجاد

  بله؟_

  .باشید جریانن در گفتم مختلطه عروسی:سجاد

  .ممنون بازم_

  !ندارم لباس من واي...بودم کرده ذوق چرا خودي بی رفت؛نمیدونم و کرد خداحافظی سجاد

 و پري شماره و اتاقم داخل رفتم و برداشتم رو خونه تلفن سریع منم.بودند خواب معمول طبق همه...شدم خونه وارد

  .برداشت بوق تا چند از بعد.گرفتم

  !بله:پروانه
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  .بشکه پري سالم_

  .میگیرم رژیم دارم من ادب بی:پروانه

  کو؟ سالمت_

  سالم،خوبی؟:گفت خنده با پروانه

  چطوري؟ مرسی،تو_

  ...میگفت که دیروز.میزنه مدل یک روز هر بردیا اقا باشم،این چطور:پروانه

  .واستا واستا_

  چیه؟:پري

  میاي؟ بهناز عروسی میکشه،بعدشم طول ساعت3 کنی شروع بخواي تو_

  چطور؟..میام اره:پري

  داري؟ لباس تو_

  .آره:پروانه

  .ندارم من ولی_

  !چه من به:پروانه

  .بزن حرفاتم تو موقع بخریم،اون لباس بریم دانشگاه بعد فردا بیا خب_

  .بپوش و پوشیدي من تولد براي که همونی میخوري؟خب لباساتو تو:پروانه

  .لختیه زیادي بیام؟اون لباس اون با مختلطه عروسیش میگه_

  بریم؟ محمدي کالس از بعد.شدم قانع خب خیله:پروانه

  بیارم؟ یا میاري آره،ماشین_

  ...آوردما من دفعه اون:پروانه

  نداري؟ کاري...بابا باشه_
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  .خداحافظ نه:پروانه

  .خداحافظ_

  .حموم رفتم بعدشم و کردم ساعته نیم چرت یک

 خوشحال خیلی اون و میرم باهاش گفتم منم که بره تنهایی میشد حاضر داشت.داشت دکتر وقت 6 ساعت براي عاطفه

  .شد

  .دکتر رفتم بعدش و گرفتیم رو برگه و آزمایشگاه رفتیم اول و گرفتیم تاکسی وسرکوچه پوشیدم و لباسام

 بانگاهم کردم می سعی من ولی داره استرس بود معلوم داخل،عاطفه رفتیم!بود نوبتمون مطب به رسیدیم که همین

  .نبودم موفق زیاد که بدم آرامش بهش

  نگفتن؟ بهتون جوابو آزمایشگاه توي مگه:گفت و گذروند نظر از رو برگه دکتر

  .بشنوه شما از و قطعی جواب و بیاد میخواست جون دکتر،عاطفه خانم نه_

  .نیست مشخص بچه جنسیت هنوز ولی میگم تبریک:گفت لبخند با دکتر

  .کنه گریه میخواست انگار گرفتیم،عاطفه اغوش توي همو سریع و چرخیدیم هم سمت به عاطفه و من حرف این با

  کنی؟ گریه میخواي خوشحالیه؟چرا مدلِ این:گفت خنده با دکتر

  .خوشحالم... خیلی...آخه:گفت پته تته با عاطفه

 یک بعدشم.بود کرده ذوق که عاطفه.خریدیم شیرینی و قنادي رفتیم همدیگه با شدیم،اول خارج مطب از اینکه از بعد

  .بود نیومده بابا هنوز رفتیم وقتی.خونه رفتیم دوتایی و گرفتم دربستی تاکسی

  خانم؟ شده مثبت جواب:گفت و اومد سمتمون به خوشحال گلرخ

  .بچین ببر رو اینا..شده مثبت که بله:گفتم و دادم دستش به و شیرینی جعبه خنده با

  !بگیریم نفره4 جشن یک باید امشب:گفتم عاطفه روبه و

  گلرخ؟ با:گفت تعجب با عاطفه

  !خونشون میره که گلرخ_

  بود؟ چی نفر4 از منظورت پس:عاطفه
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  .شکمته تو که برادري یا خواهر اون و بابا و تو و من_

  .کنم عوض لباسامو میرم:گفت کشید خجالت انگار و برق چشماش لحظه یک عاطفه

  .کنیا خوشگل:گفتم بلند

  .داشتم وقت ساعت2 بابا اومدن تا...اتاقم توي رفتم منم

 داخل رفتم و پوشیدم خوشگل شرت تی یک و زانوهام روي تا دامن یک و کردم سشوار و موهام و گرفتم دوش سریع

  .کرد قبول خداخواسته از هم اون بره زودتر بهتره گفتم گلرخ به اشپزخونه

  .پیشم اومد کرده ارایش هم گذاشتم،عاطفه میز روي شیرینی و میوه همراه و کردم درست شربت

 عاطفه روبه ولی بودم کرده خوشگل خیلی بود درست.شدیم خیره بهم خندون هردومون زنگ صداي با

 ساعت نیم راس اتاقم توي میرم من بده همسرش به خودش دارشدنشو بچه خبر داره دوست هرزنی خب...عاطفه:گفتم

  .کن صدام دیگه

  .جوونیم ما بري؟مگه میخواي کجا:گفت و گرفت بازومو عاطفه

  .جونید_

  .کردم و کار ترین عاقالنه کنم فکر.اتاقم به رفتم و کشیدم بیرون دستش از دستمو و

  .بیرون رفتم منم و شد زده در ساعت نیم راس که کردم مشغول میتونستم که هرچیزي به خودمو اتاقم توي

 من...بگیم همه به جنسیت اعالم از بعد هم دیگه ماه3 شد قرار و گرفتیم کوچولو جشن یک بود خوشحال خیلی که بابا

  .بودم خوشحال درون از...بودم شده زده ذوق واقعا

***  

  .بیام نمیتونم من که میذارید بدي ساعتهاي هی هاتونم جبرانی!نمیاین جلسه یک میاین جلسه یک شما استاد آخه_

  شد؟ تموم سمیعی خانم:استاد

  .استاد_

  .بیاي کالساتو باید پس نیوفتی میخواي و میخواي نمره اگه هست که همینی:استاد

  .بود عمرم طول استاد بدترین... در سمت به رفتم خداحافظی بدون و حرص با

  .بود ایستاده در دم پروانه
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  میده؟ تغییر کالساشو ساعت تو حرف با استاده این کردي فکر میکنی؟االن اینجوري چرا اخه:پروانه

  .بریم اَه...نمیدونم_

  .بریم:پري

  بزنیما؟ حرف بود قرار:گفت شدیم،پروانه بزرگی فروشگاه وارد

  .بگو میریم راه که همینطور خب_

  .میزد حرف ریز یک پروانه و میکردم نگاه من میکردیم عبور ها مغازه کنار از

 کی بردیا نیست معلوم مامانم قول باشه،به جدا چیمون همه که شرطی به کردم موافقت اینا بردیا خونه به رفتن با:پروانه

  .میکنیم رو عروسی کاراي داریم فعال...باشه داشته رو خونه رهن پول بتونه

  .خوبه اینکه خوب_

 برم بذار میگم هم بردیا به چی هر میشه زیاد پولش اینا همه...ارایشگاه تاالر،حتی عروس،گرفتن لباس اجاره براي:پروانه

  .حرفا این از و نمیشه نه:میگه قاجاري مرداي این مثل...کار سر

  .قاجاري چرا حاال_

  .بود قدیمی منظورم:پروانه

  پروانه؟ چطوره اون:گفتم و کردم اشاره بود ویترین پشت که لباسی به

  .خوبه:گفت و کرد نگاهی نیم توجه بدون پروانه.بود پوشیده نسبتا خوشگلی بر عالوه که بود بلند ماکسی لباس یک

  !داره مشکال اینجور از زندگیا ي همه:گفتم و بردم مغازه داخل باخودم و کشیدم دستشو

  .نشده شروع ما مشترك زندگی:پروانه

  ...شروع همین از میشه شروع داره خب_

  .میادا تو به اون:گفتم و کردم اشاره دیگه لباسی به

  .باشه دوشمون رو اضافی خرج نمیخوام شرایط این تو:گفت و کرد نگاه پروانه

  بخرم؟ برات من اگه_

  .نکن اینکارو یاسی نه:پروانه
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  .بشین صندلی رو برو تو باشه

 اون از گفتم فروشنده به و خریدمش و کردم ذوق...میومد بهم خیلی پوشیدم،خدایی پرو توي رفتم و گرفتم و لباس

  ...نفهمه پروانه که طوري بده،البته سایزشو بودم کرده انتخاب پروانه براي که لباسی

  .بریم:گفتم گرفتم وسایلو وقتی

  بخري؟ چیزي بهناز براي نمیخواي:گفت پروانه شدیم خارج مغازه از که همین شد بلند هم پروانه

  .باشیم داشته چیزي خونه توي کنم فکر_

  .بیام نیست معلوم اصال منم:پروانه

  .نیاي میکنی غلط تو_

  !پروانه:گفتم که نشستیم میز پشت بود اونجا که شاپی کافی به رفتیم پري همراه

  بله؟:پري

  ...بابکو...من که فهمیدي و گرفتی مچمو کیش تو که یادته_

  .بود شوخی یک داري؟اونکه دوستش:پروانه

  واقعا پري،من نه_

  خورده؟ خر داري؟مغزتو دوستش واقعا:پري

  .داره عیبی چه بابک مگه_

  .نخواد رو تو اون شاید:گفت و شد گرد پروانه چشماي

  .کنم ازدواج کی با عموشه پسر...داییشه پسر نمیدونم داده گیر هم خواستگاري،عاطفه نمیاد چرا نمیدونم ولی میخوادم_

  میخواي؟ کدومشونو تو:وگفت کرد هنگ لحظه یک پروانه

  .خب ولی بابکه از تر باال نظر به چیش همه داریوش این که درسته...بابک که معلومه:گفتم فوري

  .نیار در بازي بچه...کن انتخاب کن،بهترینو باز گوشتو و نزن،چشم گاوي و خري به یاسمین،خودتو:پروانه

  .میخوام نمیخوام،کمک نصیحت_

  !بهتره کدوم هر:پروانه
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  .بریم پاشو:گفتم پري روبه و شدم عصبانی کمی

  .بخورم و ابمیوه بزار:پروانه

  پاشو بخوري کوفت_

  .بریم عروسی به بعد و بیاید خونمون به پروانه عروسی روز که گفتم بهش رفتن موقع....رفتیم و بلندشد جا از هم اون

  .کرد صدام بابا که میرفتم اتاقم به داشتم رسیدم خونه به خستگی با

  !پیششون رفتم و کردم کج هال سمت به راهمو

  .بابا بله_

  .سالم:بابا

  .میمیرم خستگی از داشتید؟دارم کاري سالم_

  .نمیدي نشون لباستو:بابا

  .فردا_

  .ازمایشگاه بري باید فردا براي ولی باشه:بابا

  چی؟ براي ازمایشگاه_

  .ازمایش برین که گفته داریوش:بابا

  رفت. اتاقش به و شد بلند جا از خونسرد باباخیلی که کردم نگاه بابا به تعجب با

  .عوض هامم لباس و کردم اویزون لباسی جا پیراهنموبه

  .برد خوابم که نرسید ثانیه چند به که میومد خوابم کردم،اینقدر پرت تخت روي خودمو

***  

  "دیگه شین بلند...خانم یاسمین"

  .میگه اسممو داره یکریز و ایستاده سرم باالي که گلرخه که دیدم و کردم باز چشمامو

  .نمیذاره کسی هیچ بخوابیم بخوایم صبح روز یک ما حاال:گفتم و نشستم جام سر



 
 

 
 

 ھانیھ.الف فرار نکن

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١۵٢ 

  ...اخه ولی...نذارم که بکنم غلط من:گلرخ

  چی؟ اخه ولی:گفتم و ایستادم و زدم کنار پتومو

  !منتظرن در دم داریوش آقا:گلرخ

  چی؟_

  .کردم تعجب خودمم که گفتم بلند اونقدر

  !من واي اي:گفتم و زدم سرم بر

  ...شستم صورتمو و رفتم دستشویی سمت به بدو بدو و

  .بیرون اومدم

  .کشید طول ربعی یک کردم،حدود هم ملیح ارایش یک و پوشیدم لباسامو

  .شدم خارج خونه از و کردم بلندي خداحافظی

  .بود نشسته داخلش افتابی عینک با هم مرد یک و بود شده پارك در روي روبه سفید سانتافه یک

  .دیگه بود داریوش

  .برگشت سمتم به که زدم شیشه به اي تقه

  .ببینم عسلیشو چشمهاي تونستم و برداشت عینکشو

  .شین سوار خانم،بفرمایید یاسی سالم:گفت و پایین کشید رو پنجره

  ...سالم:گفتم و ماشین داخل نشستم

  بود؟ خوب بودن؟عاطفه خوب هستید؟پدر خوب سالم:داریوش

  .ازمایش براي بریم بعدش بشیم اشنا باهم ما اول که بود بهتر...داریوش اقا راستش...رسوندن سالم_

  .شدم اشنا بعد ازمایش اول داره عیبی چه حاال:خنده با داریوش

  .خوردیم ترافیک به که دیدي...بود بهتر میومدي زودتر یکم:گفت که خوردیم ترافیک به که کرد راندن به وشروع

  .موندم خواب ببخشید_
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  نکردي؟ کوك ساعت مگه:داریوش

  .رفت یادم میومد خوابم اینقدر دیشب:گفتم.داره طلب باباشو ارث انگار میزد حرف طوري

  میومد؟ خوابتون خیلی چی براي:داریوش

  .بودم خرید چون_

  بودید؟ خرید شب وقت اون تا:داریوش

 به پس میدن اجازه من پدر:گفتم و سمتش به چرخیدم.میکرد اینکارو داشت حقی چه به...میکرد بازخواست منو داشت

  .نداره ربطی کسی

  .ندارید هایی ازادي همچین ،دیگه من با ازدواج از بعد:داریوش

  .برم جایی یک من که بده اجازه بابا تا میکردم اصرار باید روز داشتم،هر ازادي من قدرم چه حاال

 که پایین کشیدم و سایبون و دادم تکیه صاف صندلی به.افتاد صورتم روي افتاب که دادم تکیه شیشه به سرمو اخم با

  .داشت هم اینه

  .باال داد فوري اونو داریوش

  میکنی؟ چیکار:گفتم_

  .میکنی نگاه اینه توي داري میکنن فکر میبینن مردم: داریوش

  میشه؟ چی ببینم اینه توي مثالخودمو کشیدم،بعدشم نیوفته افتاب اینکه براي اوال_

  .پایین اوردمش و

  .میکنن نگاه اینه توي خودشونو همش قرتی دختراي:گفت و باال داد داریوش

  .پایین نده:زد داد که پایین بدمش که باال اوردم دستمو

  .نکنه اذیتم افتاب که میکردم ریز باید ،چشمامو ترسیدم فریادش از

  .دادم برش شلوارم جیب توي از و بگیرم خیابون از نگاه که شد باعث گوشیم زنگ

  "میاي؟ عروسی"نوشته که بود بابک طرف از

  "چطور؟ میام خوبی؟اره خوبم،تو مرسی...سالم اوال:نوشتم اون به توجه بدون کرد نگاهم چشمی زیر داریوش
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  ...میکنی بازي اس ام اس کی با:گفت و بیرون کشید دستم از و گوشی دیوانه داریوش یکدفعگی که

  کیه؟ سمیعی

  .داره ربطی چه شما به باشه کی هر_

  .بخونم پیاماتم بقیه بذار:داریوش

  .فضول:گفتم و گرفتم ازش و تلفن فوري

  .اومد پیام صداي دوباره

  .نبیینه داریوش که گرفتم دست با و گوشیم صفحه جلوي

  "همینطوري"

  .نکرده سالم که نیاورد خودشم روي به بشر این یعنی

 از رفتم.بود شده گشنم حسابی که منم بود مونده هنوز داریوش مالِ دادم که ازمایشمو...داخل رفتیم و ازمایشگاه رسیدم

  .شدم خوردن مشغول برمیگشتم ازمایشگاه سمت به که همونطور و گرفتم ابمیوه و کیک ازمایشگاه نزدیک ي دکه

 فریاد و داد داره و سرش روي گذاشته و ازمایشگاه داریوش که دیدم.شدم صدا و سر و ها داد متوجه شدم وارد که همین

  .میکنه

  کجاست؟ بودش؟کــوش؟ جا کجاست؟همین من زن این:داریوش

  .بدونم کجا از من اقا اخه:گفت پرستار

 کدوم:گفت و کرد بهم عصبی نگاه یک و اومد سمتم به بدو بدو دیدنم ببینه،با منو داریوش تا تر جلو رفتم قدم چند

  بودي؟ گوري

  .میزد حرف اینطوري من با ادم همه اون جلوي داشت

  .دادم نشونش و اوردم باال و بود کیک توش که دستی

  .کشید و گرفت و بودم زده امپول که دستی

 درد از...کردم جدا دستش از دستمو زور شدیم،به خارج ازمایشگاه از وقتی.میشد کنده داشت حاال سوزش بر عالوه دستم

  .بیاد در گریم بود نزدیک

  .شو ماشین سوار برو خب:داریوش
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  .میرم اتوبوس با...دارم دانشگاه_

  .میرسونمت خودم:داریوش

  .نمیکنم ازدواج شما با هم بمیرم میگم حاال نظرمو من...داریوش اقاي_

 که اي پیشه هرعاشق.نیست داریوش که دیدم و برگشتم رسیدم که اونجا به...رفتم اتوبوس ایستگاه سمت به بدو بدو و

  .رفت که بهتر اصال...این ولی میزد خشکش اونجا باید االن بود

***  

  .بیاد داخل خواستم پروانه از و کردم روشن و اتاق برق

 من گرمه،یعنی هوا قدر چه که واي:گفت و نشست خودشم و انداخت تختم روي وسایلشو و کیفش.اومد داخل که همین

  .برس جونات داد به خدا اي...شدم هالك...مردم

  .بیارم شربت برات میرم:گفتم خنده با

 و لیوان که همونطور و خورد دفعگی یک و شربت.براش بردم و کردم درست آناناس ایچ سن شربت لیوان یک براش و

  ...اومد حال جیگرم آخی:گفت گذاشت می زمین روي

  رفتی؟ جونت،حموم نوش_

  رفتی؟ خیسه،تو هنوزم موهام آره:گفت و طرفی انداخت و دراورد سرش از و شالش پروانه

  .بشن خشک کشیدم موهاموسشوار...رفتم صبح منم آره_

  بدي؟ مدلش نمیخواي چرا؟مگه خب:پروانه

  .ها مختلطه مجلسشون_

  .نمیاد دلیل همین به هم میدونم،زهرا: گفت و داد تکون هوا توي دستشو پروانه

  من؟ جون:گفتم و کشیدم درآورمو صندلی

  دیدي؟ لوسی این به شوهر خواهر...آره:پروانه

  .میشیم حاضر بعد خوردیم که ناهارمونو زوده هنوز میگم...نه_

  کجان؟ اینا دارید؟بابات چی ناهار باشه:پروانه
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  .عاطفه مامان خونه داریم،رفتن پز یاسی ماکارونی ناهار_

  .بشم کشته نمیخوام...نمیخورم ناهار من مرسی:گفت لودگی با پروانه

  .باشه خداتم از_

  شد؟ چی داریوش:پروانه

  .نمیاد خوشم ازش گفتم بابام به_

  گفتی؟ بابکو قضیه:پروانه

  .کنه عقد سارا با میخواد که گفت بهم بابک بعدشم...نمیشه روم بابا نه_

  پوك کله...کنه کاري همچین باشه نداشته عقل من؟اگه جون:گفت و کشید خفیفی جیغ پروانه

  .میکنه زورش مامانش:گفتم و یکی اون روي انداختم پاهامو از یکی

  بدي،باشه؟ نشون خودي مامانش جلوي امشب باید...یاسی:گفت و شد خم سمتم به کمی پروانه

  چطوري؟:گفتم و دادم تکون سرمو شک با

  .میکنی خودت شیفته رو همه!میدي وسط اون میري تکونی یک:گفت و شد بلند جا از پروانه

  .حتما باشه_

  .بخوریم بدمزت،بریم غذاي این کو:پروانه

  شکمو_

  .پروانه موهاي کردن درست به کردم شروع بعدشم.خوردیم غذا و رفتیم اشپزخونه به باهم

  .کردیم زیبا ولی تکمیل ارایش کردم،هردومون درست بیرون بزنه شال از بود قرار که جلوشو خودمم موهاي

 مخصوصا.نمیزد ذوق تو ولی بود تکمیل ارایشمون...میومد بدم سالشونه50 انگار میکنن ارایش جوري که دخترایی این از

  .بود شده ست چشمام رنگ با که من ارایش

  خوبه؟:گفت و گرفت مقابلم و لباسی و رفت وسایلش سمت به پروانه

  میکنی؟ چیکار:گفت که گرفتم دستش از لباسو.است کهنه بود معلوم...بود پوشیده قبال مهمونی تا6 یا5 توي لباسشو

  !نمیپوشی اینو تو_
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  بیام؟ لخت:پروانه

  .میاي میدم بهت که لباسی با گلم نه_

  .گشاده برام که تو لباساي:گفت و داد گردنش و سر به قري پروانه

  .ترم الغر ازت من که خوبه...پرو_

  .نکن اذیت بده لباسمو:گفت و زد کمر به دستاشو پروانه

  .نچ_

  .گرفتم مقابلش و دراوردم و بودم خریده پروانه براي که پیراهنی و رفتم کمدم سمت به

  .بپوش اینو_

  !اشناست چه:گفت و کرد درشت و چشماش پروانه

  .خریدم برات اینو بخریم لباس رفتیم من براي که روز همون!داري الزایمر_

  تومنه؟ چند:گفت و زد لباس به دستی و اومد سمتم به پروانه

  داري؟ چیکار قیمتش به قدر چه هر حاال_

  .کشیدي زحمت چرا تو میخریدم خودم که بخرم لباس میخواستم اگه من یاسی:پروانه

  .کن قبول دوستت از کادو یک عنوان به_

  مناسب؟ بدون:پروانه

  .میشی عروس داري ایکه:گفتم و کردم بفلش

  .نمیخري کادو عروسیم براي یعنی:پروانه

  .اندازته ببینم بپوشش زود...سرجاشه که اون...میشی پرو میدم که رو:گفتم و کردم جداش خودم از

  .چشـم:پروانه

  من؟ جلوي حیا بی:گفتم و کردم اونطرف رومو که دربیاره بلوزشو خواست و کمدم کنار رفت و

  .باشه خداتم از:پروانه
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  .بود تنش فیت کرد،فیت تنش لباسو

  .مبارکه_

  .میخرم لباس برات منم روزي یک باش ممنون،مطمئن مرسی:گفت و زد چرخی ام اینه مقابل پروانه

  .بخري لباس نمیخواد کن داري ابرو امشب تو_

 و کردیم سر شالمونم و مانتو.شدم خوشگل که شد باورم خودمم کرد تعریف ازم که اینقدر پوشیدم،پروانه لباسمو هم من

  .در دمِ رفتم و کردم چک اینه مقابل خودمو بار اخرین براي.زدم زنگ آژانس به من

  .اومده زردي سمند که کردم باز رو خونه در ماشین بوق بود،با تلفن با صحبت مشغول پروانه

 چه و سمتم به اومد یواش یواش بلندش پاشنه کفشاي اون با اونم و کردم صدا رو پروانه و حیاط توي برگشتم دوباره

  .خبرته

  .دیگه بیا_

  .حرفا این از و داره بچه و زن اونم و کردیم دیر چرا که زد غر کلی هم راننده و شدیم سوار رفتیم

  .بود بزرگی العاده فوق باغ داخل عروسی

  .بابک و دیگه مرد یک و داشت سجاد با زیادي شباهت اش چهره ته که مسن مرد یک در دمِ

  .سالم:گفتم بهش نگاه بدون و ایستادم بابک مقابل مرد دوتا اون به سالم از بعد

  .کردم حس لبخندشو...چرخید سمتم به سریع بود اونطرف روش که بابک

  خوبی؟ سالم:گفت

  .ممنون:گفتم و کردم نگاهش چشمی زیر

  نمیاره؟ کم زبون از این پرحرفی،خدایا به کرد شروع پروانه هم سرم پشت از

  خوبین؟ بابک اقا سالم:پروانه

  چطورین؟ شما ممنون سالم:بابک

 اصال که بهناز عروسی خبر شنیدن بود،با شده تنگ جون بهناز و شما براي دلم قدر چه که نمیدونید...مرسی:پروانه

  .میشدم مرگ ذوق داشتم
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  .پروانه سمت به چرخیدم

  .شما عروسی...ایشاا:گفت بابک روبه دوباره و کرد من به محسوسی نا نگاه پروانه

  ...ایشاا:گفت و من به زد زل صاف صاف هم و حیا بی بابک

  .کردن عقد خانم سارا با ایشون:گفتم و گرفتم رو پروانه دست

  .میدم توضیح برات اینو:گفت و اورد باال رو اشارش انگشت بابک

  .وراجی به کرد شروع دوباره پروانه

 ایشونو شدم مشتاق من که اونقدر!میکنه تعریف داماد اقا نجابت از خیلی که یاسی اومدن؟این دوماد عروس:پروانه

 زیبایی و بزرگ باغی چه...میشه خوبی ادم که معلومه بشه دوست شما با هرکی...هستن شما دوستان از میگفتن...ببینم

 از بود معلوم که داماد باباي قیافه و تیپ از...باشه داماد خوانواده مال خودتونه؟شایدم مال یا کردین کرایه.گرفتین هم

  .پولدارن اون

  .پري:گفتم و زدم پروانه پهلو به اي ضربه

  .میکنم صحبت دارم:گفت و کرد جدا پهلوش از و من دست پروانه

  .هست ما مال هم باغ...شده تموم عقدشون تازه بله:بابک

  .بود جمله دوتا جوابش زد حرف پروانه همه این یعنی

  .رختکن به بردمش و کشیدم دستشو نکرده شروع دوباره پروانه تا

  .باغ داخل رفتیم و انداختم سرم روي مشکی حریر شال یک من و کردیم عوض لباسامونو

 شده العاده فوق.معنا تمام به عروس یک...بود شده ماه مثل درست بهناز.دوماد و عروس پیش رفتم بشه حاضر پروانه تا

  .بود

 و گندمی دستاي توي بهناز بلوري و سفید دستاي که مخصوصا.میومدن بهم خیلی خالصه و بود زده تیپ هم سجاد

  .بود سجاد بزرگ و کشیده

  !بهناز سالم_

  ...اومدي خوش نیومدي؟خیلی عقد براي خانمی؟چرا سالم،خوبی به به:گفت و برگشت سمتم به صدام شنیدن با

  .فشرد بغلش توي و من کمی و کرد بغلم
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 نزدیک بهم دور از داره دختر یک دیدم که نشستم ها میز از یکی پشت رفتم و کردم پرسی احوال و سالم هم سجاد با

  .بود سارا...میشه

  نه؟ دزدیدیش خوب:گفت و انداخت بهم عصبانیشو نگاه

  چی؟:گفتم و شدم بلند جام از

  .کنی ازدواج بابک با تا بشی رد باید من جنازه روي از!خانم یاسمین خرابه جنست که فهمیدم اول روز همون از:سارا

  ...شد تعجب غرق چشمام.رفت من ازکنار و گفت اینو

  میگفت؟ چی:گفت و کشید دستمو پروانه.کنم چیکار باید که موندم

  ..نمیدونم واال...نمیدونم:گفتم میکردم نگاه تعجب از شده گرد چشماي با زمین به که همونطور و کنارش نشستم

 اون پوش خوش پسراي و هیکل خوش دختراي...میومدن دیگري بعد یکی شاد اهنگاي بود گذشته عروسی از یکم

  .میدادند تکون خودشونو وسط

  "یاسمین"

  .کنم نگاه پشتم به برگردم شد باعث صدا این

  بله؟:گفتم و کردم نگاه لبخندي با.بود بابک

  میدي؟ رقص افتخار:گفت و گرفت سمتم به دستشو بابک

  .نه: گفتم و کردم اونطرف رومو قاطع خیلی و کردم تعجب یکم

  میاي؟ باهام لحظه یک باشه:گفت و داد بیرون پرصداشو نفس بابک

  کجا؟:گفتم و کردم نگاهش

  .نمیبرمت بدي جاي:بابک

 شونش بود،به کرده تعجب رقاص ادم همه اون دیدن از طفلک...کردم بود زده زل رقص پیست به که پروانه به نگاهی

  .پري:گفتم و زدم

  ها؟:گفت و چرخوند من سمت به سرشو

  .اقابابک با میرم لحظه یک من:گفتم و گرفت خندم حالتش از
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  !باش خوش برو:گفت و کرد بود ایستاده من سر باالي که بابکه به نگاهی پروانه

  .زد چشمکی و

  .میگم بردیا به که نکنی شیطونی:گفتم و زدم شونش به و شدم بلند

  .کرد اونطرفی صورتشو جواب بدون هم پروانه

 و درختها بین بودیم رفته..میشد شنیده زور به هم اهنگ صداي دیگه میشد دور خیلی داشت...رفتم بابک سر دنبال

  .بود علف پر و خاکی هم زمین

  .نشه کثیف که بودم گرفته باال لباسمو

  اینجا؟ اوردي و من چرا_

  .نکردم عقد:گفت و کشید عمیقی نفس و بست چشماشو لحظه یک بابک

  واقعا؟:گفتم ذوق با

 بعدش و خوابیدن خونه از بیرون دوشب قیمت به مامانم کردن ندارم،راضی دوستش...واقعا...آره:گفت و کرد باز چشماشو

  .خونه بیام شد راضی سجاد وساطت با

  !آخی:گفتم و رفت در دهنم از

 جلوش میترسید پدرمم که مادرم جلوي بخاطرت بدون:گفت و بست نقش بابک لبهاي روي لبخندي حرف بااین که

  .وایستادم واسته

  !بودم کرده چیکار من ولی

  گفتی؟ براش من از_

  .چیزو همه:بابک

  کرد؟ مخالفت_

  .داد تکونش کمی و پایین انداخت سرشو بابک

  .خرپولین شما حال هر به...نکنه قبول داره حق_

  .میکنم راضیش من:بابک
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  کنه؟ طردت اگه_

  .میشه راضی:بابک

  .دزدیدم تورو من که میگفت بهم سارا:گفتم و اوردم باال سرمو

  .دزدیدي قلبو...میگفت راست:بابک

  .کردنت تور براي داشتم نقشه من میکنی فکر یعنی:گفتم بود شده گرد تعجب از که چشمهایی با

  خبرا؟ چه:گفت و اورد جلوتر یکم سرشو و خندید بابک

  .رفتیم ازمایش براي وقتی ولی بود خوب خیلی اول بود،جلسه اومده برام خواستگار بابام زن هاي فامیل از_

  رفتید؟ ازمایش براي:بابک

  .کرد اصرار بابام_

  کردي؟ قبول هم تو:گفت و کشید صورتش روي دستی و شد عصبانی بابک

  سرم؟ میزنی داد چرا_

  .عزیزم... ببخشید:گفت و کنه حفظ لبخندشو کرد سعی

  .شونم روي گذاشت دستاشو

  .نکنم کاري خواست ازم چشماش با که کنم ممانعت خواستم

  !منی مالِ فقط و فقط..تو...بگیره من از رو تو کسی یاسمین،نمیذارم:گفت و اورد تر نزدیک و صورتش

  ...شد جدا ازم و گفت اینو

 کرده ذوق اینقدر...برگشتیم عروسی مجلس به دوباره و افتادم راه دنبالش بودم ترسیده محیط اون از که منم.افتاد راه و

  .بود عمرم شب بهترین امشب انگار کال و نکرده عقد اینکه از...بابک حرفهاي از.نداشت حد که بودم

***  

 رو کسی هیچ به کردن فکر اجازه که بود سنگین دانشگاه هاي درس اونقدر و بود گذشته بهناز عروسی از هفته دو

  .نده راه خواستگار مدتی براي که بودم گفته هم بابا به.نمیداد

  .بشه باال معدلم میخواست بودم،دلم درس مشغول روز هر
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  .خونه اومدم فراوون خستگی با هم بعدش و بودم کالس بعدازظهر4 ساعت تا چهارشنبه هر مثل

 و رفتم تر نزدیک.میزد حرف بچه با داشت گلرخ.شدم حیاط گوشه اي دختربچه و گلرخ متوجه شدم وارد که همین

  خبره؟ چه:گفتم

  !سالم:گفت و شد بلند سریع و خورد جا گلرخ

  .سالم:گفت و کردم بچه به نگاهی

 بود،یک مشکی و درشت چشماش ولی بود سیاه ،پوستش بود بسته خرگوشی موهاشو که ساله4 حدودا دختر یک

  .بود دستش عروسم

  .گرفتم بچه از نگاه گلرخ صداي با

  !گلی...خواهرمه:گلرخ

 خط دفترمونو هاي گوشه که صورتیا مداد این یاد گلی اسم با.گلی بذارم بچمو اسم روز یک شاید...باحالی اسم چه!گلی

  .میوفتم میکردیم کشی

 مداد به اینکه از!گلی بگن داشتن اصرار ها بچه و بود صورتی اصل در اینکه قرمز،با بگم ها اون به داشتم اصرار من

  .میومد خوشم خیلی بود گل مثل هم واقعا که گلی بگم اون به کوچولی و ناز دختر به اینکه از ولی...متنفرم گلی بگم

  اینجا؟ اومده چرا_

 گلی که نبود کسی...دنبال بود رفته...نبود خونه بابام:گفت و کرد خیس زبون با شو خورده ترك صورتی هاي لب گلرخ

  ..باشه پیشش

  چی؟ دنبال بود رفته

  کنی؟ چیکارش میخواي حاال_

  .وایسته همینجا بشه تموم کارام من وقتی تا گفتم بهش:گلرخ

  !میشه هالك افتابا؟بچه این تو:گفتم و کردم اخمی سریع

  کنم؟ چیکار خب: گلرخ

  .میزد نفهمیدن به خودشو داشت یا...تو بیار رو بچه میگم بهش مستقیم غیر دارم که نمیفهمید واقعا

  .تو بیارش_
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  .شد گلی تو گل چه...شکفت گلرخ گل از گل

  ...شد کار مشغول و نشوند اشپزخونه زمین روي اونو و شد وارد دختر با همراه

 بگو بهش اصال...پاته و دست توي بیشتر که اینجوري!بابا اي:گفتم بود نشسته دلم به بچه این مهر چرا نمیدونم که منم

  !کنه نگاه میذارم کارتون من اتاق توي بیاد

  .رفتم اتاقم به گلرخ زده بهت هاي چشم مقابل از و

 که.کردم تنم صورتی تاپ یک و جالباسی به زدم و بود گرفته عرق بوي که مانتویی.کمد توي چپوندم و دراوردم شالمو

  .خورد در به اي تقه

  بله؟_

  تو؟ بیام:گفت اي بچگانه صداي

  .ادب با چه!جان اي

  !داشتیم؟ قد تفاوت قدر چه...کردم باز دروبراش و شدم بلند جام بودم،از ها بچه عاشق

  !بیام راه میتونم:گفت فوري که کردم بلندش زمین روي از

  !شد ظاهر پشتش گلرخ که کنم بوسش خواستم

  !سنگینه!!!خانم:گفت و باال پرید تعجب از ابروهاش من دیدن با

  !باشه:گفتم و زمین روي گذاشتم و گلی...بودم متنفر کنه فضولی کارم در کسی اینکه از 

  ...میکنه اذیتتون اگه:گفت گلرخ 

  .بکن کارتو برو شما نمیزنه حرفم طفلک این نه_ 

  .چشم:گلرخ 

  .شد کردن نگاه مشغول اون و گذاشتم فیلم براش و تابم لب پاي نشونم و گلی.رفت اشپزخونه به سریع و 

 و چرخید من سمت به.شد تموم فیلم ازاینکه بعد.نمیداد حالتی تغییر هیچ کال...دار،غمگین،ترسناك خنده جاهاي 

  .شد تموم:گفت

 قشنگ:گفتم و رفتم سمتش به و گرفت خندم بودم دوخته صفحه به متعجب که خوشگلش هاي چشم اون دیدن با 

  بود؟
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  بود؟ الکی:گفت من روبه و گرفت صفحه از نگاهشو گلی 

  چیه؟ منظورت_ 

  داریم؟ غول:گفت و زد زل صفحه به دوباره گلی 

  !بود تخیلی این نه:گفتم خنده با..بود شرك منظورش 

  میخوره؟ گوششو اشغال کسی:گلی 

  برات؟ بذارم بعدشم قسمت میخواي...بود تخیلی این!عزیزم:گفتم و بوسیدمش ناخوداگاه 

  .من برم قربونت اي...کرد باال و پایین سرشو گلی 

  .بود شیرین بچه این قدر چه..درسم پاي رفتم و گذاشتم و دوم دي سی براش 

 بابا که شدم سالن وارد و بستم و حیاط در.رفتنش از بعد.بود ملوسی بچه خیلی...کرد باي باي برام گلی رفتن موقع شب 

  .کرد صدام

  .نبود عاطفه ز ا هم میخونه،اثري کتاب داره و کشیده دراز تخت روي بابا دیدم و رفتم خوابشون اتاق سمت به 

  !بابا؟ بله:گفتم و تخت لبه نشستم 

  !میاد خواستگار برات فردا پس:گفت پرده بی و رك بابا 

  ...دیگه که گفتم بهتون که من:گفتم و دادم گوش پشت و افتاد صورتم جلوي که رو مویم اي تکه 

  .بود جوون صداش خیلیم...کردن اصرار خیلی چرا نمیدونم اینا:بابا 

  نگفتن؟ فامیلشونو:،گفتم شدم کنجکاو خیلی دیگه 

  !بیان نمیخواد گفتی که تو:گفت و گرفت کتاب از نگاه بابا 

  .جوونه اینقدر مامانش که هست اي پسره کدوم این ببینم نه،میخواستم_ 

  !بود خواهرش:بابا 

  .نکنید اذیت دیگه بگید خب_ 

  !نکشیا خجالت وقت یک رو و چشم بی دختره:بابا 

  نداریم،داریم؟ حرفا این از که شما و من:گفتم و کردم پخش تخت روي خودمو 
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  !دادي قورت که هم رو حیا:بابا 

  .ندارم خواستگار حوصله من چون نیان بگین بهتره ولی نگین باشه:گفتم و شدم بلند جا از باخنده 

  ...بود کم احتمالش باشه،ولی بابک که بود این آرزوم...رفتم اتاقم به 

 پروانه رفتم،شماره تلفن سمت به.داده پیام یا میزنه زنگ داره نفر یک یا که میداد نشون گوشیم شدن خاموش و روشن 

  .بود

  !بله_ 

  یاسمین؟ خانم:گفت اي زنونه صداي 

  شما؟!بله بله_ 

 و داشتن وحشتناك تصادف یک ایشون برسونید ترخودتونو سریع میشه اگه...میگیرم تماس()بیمارستان از من:زن 

  ...شده گرفته شما با هم تماس اخرین

 حرف پروانه با من که باري اخرین تماس؟از خرین ا!وحشتناك!تصادف!پروانه...کنم چیکار نمیدونستم...بودم کرده کُپ

  ...زدیم حرف که تلفن با یعنی...بود گذشته روز2 بودم زده

  .کردم باز و اتاق در فکر بدون و هوا بی...اینا بابا اتاق سمت رفتم و پوشیدم لباس و کمدم سمت بردم حمله فقط

 میرم...کرده تصادف...بیمارستان میرم...بده پروانه حال:گفتم تند تند فقط میدیدم تار انگار...ببینم هیچی نمیتونستم

  (...).بیمارستان

 داره؟تو شوهر خودش که شب؟اون وقت این:گفتم بلند بابا صداي که برداشتم و رفتم،سوییچ اپن سمت به بدو بدو و

  .نرو تنها شب وقت میام،این منم میري؟وایستا کجا

  .بشم خبر با پروانه حال از و برم زودتر میخواست دلم فقط...بود اینا از تر خراب حالم من ولی حرفا این امثال و

 بار سرزنش و وایستاده خونه در مقابل که میدیم رو بابا...افتادم راه و شدم ماشین سوار بابا غرغرهاي به توجه بدون

 ممکن حد تا باشه؟پامو شوخی یک این کنم،نکنه توجه بابا به نمیتونستم که بودم دلواپس اونقدر ولی...میکنه نگاهم

 جریمه عالمه یک ها،حتما قرمز چراغ کردن رد و من سرعت با ولی کمتر شایدم یا...ربع1 نمیدونم...فشردم گاز روي

  .شدم

  ...داخل رفتم سریع و کردم پارك"ممنوع پارك"تابلو زیر ماشینو

  !میگفتم تند تند رو پروانه فامیل و اسم همینطور و رفتم پذیرش بود نوشته که تابلویی سمت به بدو بدو
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  چطوره؟ کجاست؟حالش...دیگه بگو خانم..خسروي پروانه...خسروي پروانه_

  .اورژانسه:گفت و دوخت من به اشو خسته بود،نگاه جونی دختر که پرستار

  کجا؟ یعنی_

 اینا خوبه...خوردم پرستار و دکتر تا چند به راه بین در و دویدم سمت همون به منم و کرد اشاره جایی به دست با

  .کردن)گوگل تو رفتم دیکتش براي(مستفیض مارو جملتاشون با که مملکتن دکتراي

  .تختش باالي رفتم و پرسیدم دیگه پرستار یک از رسیدم اونجا به وقتی

  ...بودن نبسته که نبود جاییش یعنی

  دکتر؟ اقاي چطوره حالش:گفتم و رفتم دکتره که بود معلوم و میکرد عبور که مردي سمت به

 ایشون حیاتی عالئم اي لحظه...کما رفتن ایشون....تاسف با...بوده بد خیلی تصادفشون:گفت و کرد پروانه به نگاهی مرد

  هستید؟ بستگان از شما...رفت

  .دوستشم من خیر_

  ...و میتونه هرکسی البته...بیان پرونه تشکیل براي همسر یا پدر که بگین و بگیرید تماس:مرد

  کرده؟ تصادف جوري چه ولی...بله بله:گفتم و پریدم حرفش وسط

  .بهش زده میومده 120 سرعت با که مرد یک که میشده رد خیابون از داشته:گفت و داد تکون سري مرد

  .بزنم زنگ میرم_

  ببینید؟ و مرد اون نمیخواید:مرد

  هست؟ مگه_

  .نشستن بخش بله،داخل:مرد

  ...تلفن داخل پیچید خستش صداي بوق تا3 از بعد..گرفتم رو بردیا شماره و دراوردم و گوشیم

  بله؟:بردیا

  ...الو...اَلو،بردیا_

  کو؟ شما؟پروانه:بردیا
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  ...برسون خودتو...خواهشا برسون خودتو زود() بیمارستان...بیمارستان رفته پروانه... من...یاسمین...ام یاسی_

 روي که مردي سمت به.نمیدونستم چیزي خودم چون بدم بهش اي اضافه توضیح نمیخواستم...کردم قطع و گوشی و

  من؟ دوست به زدید شما:گفتم و رفتم بود نشسته صندلی

  کردم اشتباه:گفت و دوخت من به شرمندشو نگاه

  بهش؟ زدي میکردي؟چطوري داشتی میرفتی؟چیکار داشتی کجا_

 برسونمو خودمو سریع منم که شده بد حالش بچمون گفت و زد زنگ خانمم...سادم تاکسی راننده یک من:مرد

 اونطرف میره داره بدو بدو کنه نگاه ماشینا و خیابون به اینکه بدون خانمه یک دیدم که کردم بیشتر سرعتمو...ببرمش

 اوردم ماشینو تو گذاشتمش سریع منم...شد پرت طفلک دختره و وایستاد دیر ماشین ولی ترمز رو زدم سریع خیابون،منم

  ...چطوره نمیدونم بچمم حال...بیمارستان

 زیاد خیلی گونش روي و پیشونی روي چین و خط البته..میخورد بهش ساله40 حدودا...کردم مظلومش صورت به نگاهی

  ...بود

  ...میومد سمتم به هراسون که دیدم رو بردیا که پروانه پیش برم وخواستم شدم بلند پیشش از ناراحتی با

  شده؟ کجاست؟هان؟چی...کجا...ك:گفت بود گرفته شکل زبونش روي که لکنتی با دیدنم با

  .کردن ریختن به شروع هوا بی اشکاش و کنه تحمل نتونست دیگه

 چیزي دکترش و است زنده پروانه که بگم بهش که داشتم سعی فقط بردیا اشکهاي از بودم بهت توي واقعا که من

  .نگفته

 پروانه،از هاي فامیل از بود شده پر بیمارستان کل حاال پروانه خونواده به من تماس با بیمارستانی کارهاي انجام از بعد

  .نه میگفتم من ولی بریم داشت اصرار و بود اومده بیمارستان داخل هم بابا طرف اون

 رو و من هم دکتر و وسط اون انداختم چی مثل خودمو من که کنه صحبت پدرپرس یا بردیا با که خواست دکتر باالخره

  .نیستم مهم زیاد من گفت و کرد ضایع

  ...کنه غش لحظه هر میترسیدم و بود بد حالش لوسا دختر این مثل هم بردیا.بزنه حرف که رفت پروانه پدر و

 با کما که میگفتن دکترا...بهتره میگفتن دکترا ولی بود کما داخل اینکه شد،با بهتر کمی پروانه حال که بود صبح6ساعت

 حالت از اینکه یا داشت راه دو پروانه...بود مغزي مرگ از بیشتر خیلی کما موندن زنده احتمال و داره فرق مغزي مرگ

  .برگرده عادي زندگی به و دربیاد کما
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 من الهی...بود برده خوابش بیمارستان صندلی روي طفلکم باباي.میشد منتقل نباتی زندگی به کما حالت از اینکه یا

  ...برم قربونش

  .کردم بیدارش و خریدم کیک و آبمیوه بابا براي بود بیمارستان بیرون که اي دکه از رفتم

  .شده صبح دیگه...خونه برین بعدش بخورین رو اینا شین بیدار بابا،بابا_

 رانندگی براي حالتون که بخورید:گفتم و گرفتم مقابلش رو شده باز آبمیوه لبخند زد،با زل من به و کرد باز چشماشو بابا

  .باشه خوب

  .بریم پاشو:گفت و شد بلند و خورد رو آبمیوه از یکم

  .باشید نگران که نیست صبح برید،االن شما_

  .میایم خواستی عصري خونه،باز میریم نه:بابا

  !بابا_

  .اومدي تو نمیفهمه که دختر اون!گفتم که همین درنیار من براي اصول ادا:بابا

 به بابا مکرر هاي تماس با و اومدم چندساعتی هم خونه،عصر به رفتم بابا همراه بود،پس فایده بی کردن اصرار اینبار

  ...برگشتم خونه

 ترین صمیمی پروانه...میشد حساب دانشگاهم روز بدترین و بودم رفته دانشگاه به پروانه بدون که بود روزي اولین

  .بود دوستم

  !داریم مهمون که نکن پال و پخش وسایلتو:گفت عاطفه که انداختم اي گوشه وسایلمو و شدم خونه وارد کوفته و خسته

  کی؟_

  !خواستگار:گفت لبخند با عاطفه

  کیه؟ خواستگار_

  .گفته بابات که همون:عاطفه

  .ندارم رو بازیا مسخره این حوصله من_

  ...کنی عوض لباستو و بري حموم یک و نریزي بهم رو خونه و اتاق خوب دختر مثل که بهتره پس:عاطفه
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 خواستگار اومدن وضعیت این در...رفتم اتاقم به بود محکم عصبانیت از که هایی قدم با و برداشتم شونم روي از کولمو

  بود؟ واجب

  .بپره هست که کسی هر میخواستم...زدم رو و تیپ ترین افتضاح و پوشیدم میتونستم که و لباسی بدترین

 که نشدم خارج اتاق از زنگ صداي شنیدن هنگام تا و نکردم آرایش...بودم گرفته عرق بوي که نرفتم،مخصوصا حموم

  .نزنه غر بهم کسی

 رفتارم با و هست که پسري هر میخواستم...اومدن ،بیا یاسی:شد بلند هم بابا صداي اومد ایفون صداي که همین

  .نبود خوب حالم روحی لحاظ از چون...برنجونم

 توي رفت شدت به افتاد،اخماش من به چشمش تا رسوندم،بابا ورودي در به خودمو کشون کشون و بیرون رفتم اتاق از

  ..نذاشت عاطفه صداي که بزنه حرفی اومد و هم

  ...بفرمایین...اومدین خوش خیلی:عاطفه

  !ممنون:گفت خشنی ولی یواش صداي

 کسی اون بودم امیدوار...زدن تند به کرد شروع قلبم لحظه چند دیدمش کجا نمیومد یادم که اشنایی صورت دیدن با

  ....بابک.....جز نبوده کسی مصر خواستگار اون که بهناز،فهمیدم دیدن با ولی میکنم فکر که نباشه

  .بودم دیده فرودگاه توي که بود خالش زن اون و بود نیومده مادرش

 سالی بابام که کنن سرم تو خاك...سپرد دستم به و گل دسته و کرد حوالم باباچشمکی نگاه از دور من دیدن با بابک

 یک منم و رفتن پذیرایی به همه...میپوشم لباس سرکوچه گداهاي این مثل من حاال و میخره لباس برام چندتاچندتا

  .بابا پیش نشستم و کردم تعارف بهشون بردم و ریختم چایی سینی

  .بودیم جنبه بی...ماشاا هردومون...میکرد نگاهم چشمی زیر بابک

  نیاورده؟ تشریف مادرتون چرا:گفت بابا

  .داشتن کسالت کمی مامان:گفت بهناز خالش زودتر

  .نبود این مشکل پس کنه عوض روزشو میتونست بود مریض مامانش اگه...میگفت دروغ

  .نیومده خالهه چرا پس نشده راضی مامانه حتما
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 و کردم بهونه رو هوا سردي من تراس،ولی داخل بریم بابک و من گفت بابا که رسیدیم جایی به کلی صحبتاي از بعد

 تکیه بهش و بستم و اتاق در سریع.شد وارد باخنده بابک خب ولی بود ریخته بهم اتاق اینکه بردم،با اتاقم به و بابک

  .میکرد نگاهم کوچولویی لبخند با همراه بابک...کردم بازش و کشیدم عمیق نفس تا چند و بستم چشمامو و دادم

  ندیدي؟ ادم چیه:بابک

  خودتی؟ که کنم باور_

  .خواستگاریت اومدم دیدي...کن باور بله:گفت و چرخید دور یک بابک

  نیومد؟ مامانت چرا_

  ...مامان که گفت بهناز:بابک

  .بگو راستشو تو گفت دروغ بهناز_

  هست؟ اجازه:گفت و کرد اشاره تخت به بابک

  .بده منو جواب و بشین_

  !نشد راضی:گفت و نشست

  کنی؟ ازدواج من با میخواي چطوري نشه راضی مامانت ولی بشه راضی منم باباي اگه مثال:گفتم حرص با

  !نداره نیاز کسی اجازه به ازدواج،پسر براي:گفت و کشید نداشتش ریش روي دستشو بابک

  داري؟ نظرو همین بازم کنیم ازدواج باهم ما اگه وقت اون...درسته:گفتم چرا نمیدونم

  چیه؟ منظورت:بابک

  نیست؟ الزم کسی اجازه که میگی بازم بگیري دوم زن بخواي اگه اینه منظورم_

 زن هیچ به میدم بشی،قول من زن تو اگه:گفت و ایستاد قدمیم یک اومد،تو بودم داده تکیه در به که من سمت به بابک

  .نکنم نگاه مادرمم و خواهر از غیر دیگه

  ....من حرف رو دیگه روز دو معلوم کجا از میزنی حرف مادرت حرف روي االن داري تو_

  ...منم بزنه حساب حرف مامان:گفت فوري بابک

  میدي؟ تشخیص رو بودن ناحساب یا حساب تو_
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 قبول نیستی زندگی زن تو بگه درصد یک اون اگه...میکنه لجبازي داره خانم،مامان یاسی:گفت و زد لبخندي بابک

  .کنم ازدواج باهات نمیکنم

  !بگه اگه گفتم:گفت خنده با که کردم نگاه چپ چپ و بابک

  چیه؟ من با مامانت مشکل پس_

  ...یکم تو یاسی راستش:بابک

  چی؟ یکم:گفتم و کردم ریز چشامو

  .درازه یکم:گفت و کشید جلو سمت به یکم و گرفت دماغش نوك به دستشو بابک

  !کردم شوخی:گفت خنده با و دهنم روي گذاشت دستشو که بکشم جیغ دستش از خواستم

  !میزنه؟ حرفی همچین خواستگارش به کی ولی کردي شوخی کردي غلط بگم خواستم

  !بحرفیم ازدواج درباره یکم بیا خب:بابک

 داري کنه،بچه تمیز رو کنه،خونه درست غذا باید زن:شدم،بابک خیره بهش منم و نشست تخت روي دوباره و

  !ببوسه گرفتش اینکه بخاطر پاشو و کنه پذیرایی شوهرش از خونه خانم مثل شب نخونه،هر نکنه،درس کار کنه،بیرون

 شوهرش براي هم ابرو و چشم:گفت و باال انداخت ابروهاشو از یکی که میکردم نگاه بابک به شده گرد هایی چشم با

  .نیاد

  کجاست؟ مادرتون چی؟نمیگه اومدید دوم دفعه و کرد قبول بابام اگه پرویی،حاال خیلی_

  .میگم رو قضیه کنه،بهش قبول منو بابات اگه: بابک

  رفتی؟ سربازي اصال تو:گفتم و دادم تکیه در به همونجا

  .رفتم که معلومه گرفتی کم دست و بابک اقا:گفت و زد نیشخندي بابک

  واقعا؟_

  !آره:بابک

  ...نمیاد بهت_

  چرا؟:بابک
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  .نمیاد قیافت و تیپ به_

  نمیاد؟ بهم چی دیگه:گفت و نشست زانو چهار من کنار اومد هم بابک

  .باشی آماده خونواده تشکیل براي اینکه_

  ....امادم اماده:بابک 

  داري؟ کار_

  !نه:بابک

  کنی؟ ازدواج میخواي چطوري پس_

  !میکنم پیدا خب:بابک

  داري؟ خونه_

  !نه:بابک

  داري؟ خودت نام به چیزي_

  .ماشینم!آره:گفت و زد اي گنده لبخند بابک

  کشیدي؟ سیگار تاحاال_

  !بکنم غلط:بابک

  بوسیدي؟ و نامحرمی دختر_

  ...بود مهم برام مسائل این یکم ولی نبودم مذهبی اینکه با

  .شد خیره چشمام به و نداد جوابی بابک

  بوسیدي؟_

  !آره:گفت و کرد اونطرف روشو

  کی؟_

  !شادي:گفت نمیدیدم و صورتش من و بود طرف اون روش که همونطور بابک
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  کیه؟ شادي:گفتم و نباشم عصبانی و باشه عادي لحنم میکردم سعی

  .عشقم:بابک

  ...بازه بناگوش تا اقا نیش دیدم که خودم سمت به برگردوندم و صورتش و چونش سمت رفت دستم هوا بی

  !خواستگاري میاي میشی پا میکنی غلط داري عشق که تو_

  !نزن دست من به:گفتم و کردم جدا دستش از دستمو.گرفت و دستم که پاشم خواستم و

  .کردم شوخی:گفت خنده با بابک

  کیه؟ شادي پس_

  .عمومه دختر:بابک

_ هست فامیلتونم پس... ا.  

  .ببینمت نمیخوام بیرون برو بابک:گفتم...داد تکون سرشو لبخند با بابک

  نمیپرسی؟ سنشو:بابک

  .داره فرقی چه 30 یا 20 حاال_

  !برم قوربونش سالشه4 فقط من عشق:بابک

  !انداخت؟ دست منو االن این...کردم کُپ لحظه یک

  !نازه اینقدر:گفت لبخند با و خوند نگاهم از انگار هم بابک...کن جمع گندتو لبخند اون یعنی کردم نگاهش طوري

  .داره نگهش مادرش و پدر براي خدا_

  کشیدي؟ سیگار تاحاال تو:بابک

  !نه_

  میشی؟ ناراحت کنم کار زن یک با کارم محل توي من اگه:بابک

  !داره خانم اون به بستگی_

  !بلوند و ناز دختر یک:بابک
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  .ببخشید:گفت خنده با خودش که بابک صورت توي برم گرگی کف یک میخواستم دیگه

  بکشی؟ سختی من کنار میتونی:بابک

  چیه؟ منظورت_

  !داره بلندي و پستی کنی؟زندگی تحمل و پولی بی مدتی میتونی:بابک

  !باشه نداشته بلندي و پستی که کن انتخاب و شغلی_

  میذاري؟ تنها و من بشم نخاع قطع و کنم تصادف من کنم،اگه بینی پیش رو آینده نمیتونم که عزیزم،من:بابک

_ حرفاست این جاي خواستگاري مراسم تو بگیر گاز زبونتو ا.  

  .نشیم دار بچه اگه:بابک

  .نکن صحبت بد چیزهاي بابک،درباره_

  نمیخواي؟ پول بخاطر که چشم،منو:بابک

  !نه_

  .میزنیم حرف داریم ساعته1:گفتم و انداختم دیواري ساعت به نگاهی

  .نمیذاره حواس و هوش برام که شما با زدن حرف:لبخند با بابک

 که اوردم باال سرمو هراس به ثانیه چند از بعد و انداختم پایین سرمو کشیدم خجالت اینکه مثال و زدم کوچولویی لبخند

  نگرانی؟ چرا:گفت بابک

  .خداست دست زندگی و مرگ:گفت بابک که دادم شرح براش رو پروانه قضیه

  ...نیوفته اتفاقی براش کن دعا_

 که میگیرم دستاتو این اینقدر شدي زنم که دیگه روز دو:گفت لبخند با که کردم ممانعت که بگیره دستامو خواست بابک

  .نمیدیش که بشه امروز جبران

  ...بمیره پروانه اگه_

  .بیرون بریم پاشو..خدانکنه...نزن بد هیـــس،نفوس:بابک

  ...پیششون رفتم و شدم خارج اتاق از من بعدش و من اول و شدیم بلند جا از
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***  

 ولی میزنم مشکوك من داشت عقیده عاطفه اینکه کردم،با اعالم رضایتمو من وقتی و اومدن اینا بابک هم دیگه چندبار

  ...بشه بیشتر امدا و رفت که شد داده دید،اجازه بابارو رضایت وقتی

  .بریم بیرون که نمیداد اجازه بابا و میومدن خونمون فقط البته

 ولی میزنم مشکوك من داشت عقیده عاطفه اینکه کردم،با اعالم رضایتمو من وقتی و اومدن اینا بابک هم دیگه چندبار

  ...بشه بیشتر امدا و رفت که شد داده دید،اجازه بابارو رضایت وقتی

  .بریم بیرون که نمیداد اجازه بابا و میومدن خونمون فقط البته

***  

 قضیه بابک.بیان سجاد و بهناز و عصبیش ي خاله با همراه بابک که شد این بر قرار و شد انجام کارها ي همه باالخره

  . کرد قبول هم باز ولی کنجکاو هم کمی و بود ناراحت خیلی بابا اینکه با و بود گفته بابا به مادرشو

 این تا بود پیشم پروانه داشتم کنم،دوست مشغول چیزا این به و خودم یا بگیریم مراسم زودي به نداشتم دوست من

 وضعیتش از چیزي میرفت که هربار بودو بیمارستان تخت روي اون ولی...بگذرونیم دیگه باهم و خوب لحظات

 هنوز بابک بود،ولی موافق بابک با بودم،باباهم مخالف من ولی کنیم عقد زودتر که داشت زیادي اصرار بابک...نمیگفتن

  .نداشت خونه

  ...بودیم نشسته ها اون منتظر پذیرایی توي و بودم پوشیده لباسامو

 حوصله واقع در...ندارم حرفی گفتم من که بزنیم هست حرفی اگه هم باز بریم بابک همراه که گفت بابا ورودشون با

  .بود شده تموم حوصلم تازگیا...نداشتم

 بود،در زود خیلی من نظر دیگه،به ماه2 براي هم قرارش...تموم و بگیریم عروسی و عقد یک شد قرار و شد زده حرفها

 من به اگه داد جواب بابا که گفته من به مشورت بدون چرا که گفتم بابا به رفتنشون از بعد نبودم خوبی روحی موقعیت

  .دیگه میگفتم راست...میذاشتم دیگه سال2 براي من میگفت

  نکردیم؟ پیدا خونه هنوز ما بابا_

  .کنه پیدا خونه بابک تا هستی خودم مهمون روز چند عروسی از بعد حاال:بابا

  .محاله_

  !شدي خسته من از اینقدر:بابا
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  .نمیگیرم عروسی باشه کار در زندگی براي اي خونه اینکه بدون من بابا_

  .میگیري:بابا

  .بستم محکم درو و رفتم اتاقم به حرص با

  ...زدم سر پروانه به هم باز روز اون.بود بیمارستان دوستم نبود که نداشتم،کم و هیچی حوصله و حال

  .گرفت و جلوم بردیا رفتن موقع که

  !خانم یاسی_

  چیه؟_

  !بیوفته براش اتفاقی...اگه:بردیا

  .بود کرده بود؟اشتباه اومده من پیش ارامش گرفتن براي بردیا.بود رفته دست از امیدخودمم انگار

  .نگرانشم خودمم...نمیدونم من_

 گرفته،سریع قرار شونم روي دستی کردم حس که میرفتم رو پیاده کنار از داشتم زنون قدم و شدم خارج بیمارستان از

  ...کردم تعجب پوستی سفید و کوتاه قد نسبتا دختر دیدن با و برگشتم

  ...خیلی نه ولی بود اشنا برام یکم قیافش

  شما؟:گفتم و هم توي کشیدم و اخمام

  نشناختی؟:گفت شادي با و کرد اي خنده

  .بشناسم باید_

  نیومد؟ یادت منو...هستی کی دیگه تو:دختر

 لحن با و شدیدتر اخم با.خودش سمت به کشید بازومو که بردارم قدمی خواستم و گرفتم ازش بود،نگاه سرکاري حتما

  خانم؟ میخواي چی:گفتم جدي

  .نشناسه خالشو دختر که داره وجود دنیا این تو تو از تر خنگ کسی یعنی...قربون حافظتو:دختر

 هم باشه داشته...نداره اي بچه و کرده ازدواج ساله2 هنوز که شکوه خاله اونم دارم خاله یکدونه من...هه:گفتم خنده با

  .نیست تو همسن
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  .دونه یک فقط:دختر

  !دونه یک فقط_

 ساله1 بچش وقتی که داشت هم ناتنی خواهر یک مامان.افتادم مامان حرفهاي یاد و کرد کار مغزم بعد لحظه چند ولی

  .ندارن آمد و رفت ما ي خونواه با دیگه و میمونه باباش پیش دخترش و میمیره سرطان بیماري اثر بر بوده

  اومد؟ یادت:دختر

  ...کردم برنداز و هیکلش کل اخم با و بیرون کشیدم بازوش توي از و دستم

  .بود اومده سینش روي تا بلندیش که اي مقنعه و مشکی مانتو و خاکستري جین شلوار

  .تر کم باشه،شایدم داشته سن سال 20 حدود میخورد بود،بهش دوشش روي هم زنونه مشکی کیف یک

  !کن معرفی خودتو_

  میزنه؟ حرف دخترخالش با خیابون وسط اي خاله دختر خیابون؟کدون اینجا؟وسط:دختر

  کجا؟ پس_

  افتاده؟ اتفاقی کسی براي نکره خدایی:گفت خورد بیمارستان به چشمش که همین ولی کرد اطراف به نگاهی

  .ندارم باهات حرفی هیچ هستی کی نگی تا:گفتم بهش اخم با

  .بابا باشه_

  .کردیم پیدا جایی یک شاید بریم بیا...پارکی نه هست شاپی کافی نه که اینجا:گفت و کرد نگاه اطراف به دوباره

  .رفتنن راه درحال همه که بزنیم حرف بیمارستان محیط توي بریم:گفتم و ترسیدم لحظه یک 

  کمه؟ جا مگه!بیمارستان؟واه:گفت و باال پریدن تعجب از ابروهاش

  !کجا هیچ یا بیمارستان یا_

 و درب هاي نیمکت از یکی نمیگفت،روي چیزي کسی هیچ به اون نگفت،البته چیزي مینشاخت منو چون نگهبان

  !بگو:گفتم و نشستیم داغون

  !تشنمه خیلی:گفت و کشید عمیقی نفس
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 و رفت سمت اون به بدو بدو واون کردم اشاره طرف اون به کن ابسرد دیدن با و انداختم اطراف به سرسري نگاهی

 با نشست دوباره و اومد سمتم به و کرد پاك خیسشو دهن استین پشت با خوردن اب از بعد و گرفت شیر زیر دستشو

  میدونی؟ که خالتو اسم:گفت و کرد نگاه اطراف به کمی لبخند

  !نه_

 ولی بود فاطمه اسمش بود خودش مادر و پدر پیش وقتی تا البته...بود شهربانو من مامان اسم خب...نه؟:گفت تعجب با

  .کردن عوض اسمشو میشن هم تو مادربزرگ و پدربزرگ که مادربزگ و پدربزرگ بعد

  !خب_

  !میکنم زندگی بابام با و مرده مامانم بودم کوچولو وقتی من که میدونی...مژگانه منم اسم:دختر

  سالته؟ چند تو!مونده یادت تو چطوري چهرم سال همه این از شناختی؟بعد منو کردي؟چطوري پیدا منو چطوري_

  .بده ادامه و بکش نفس:گفت خنده با دختر

  !بگو منو جواب_

  .بودم خاله پیشِ پیش روز چند که خالصه و دیدم و بچگیت عکساي خب....سالمه18 من...من:دختر

  ارتباطین؟ در خاله و تو_

 خاله شماره و دراوردم گوشیمو.بود سخت دخترخالمه اون کنم باور اینکه..زد حرف دیگه یکم و داد تکون سرشو مژگان

  .داد توضیح برام کامل رو قضیه اون و گرفتم و شکوه

  میخواي؟ چی من از حاال خب_

 چیزي ناهاري،شامی یک به سال چند از بعد دخترخالتو میکردم فکر:گفت فت میر که وهمونطور شد بلند جا از مژگان

  !کنی دعوت

  بکنم؟ کاري همچین باید چرا_

  .هیچی:وگفت نشست لباش روي لبخند دوباره ولی کرد اخم اي لحظه مژگان

  .زدم حرف بد باهاش خیلی من...کرد عبور کنارم از و

 امشب:گفتم و دادم رو برگه و رسوندم بهش خودمو دوون دوون و نوشتم رو خونه ادرس و دراوردم کیفم از برگه سریع

  .میبینمت
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  .نباشم مزاحم:گفت و زد لبخندي

  !نیستی_

  شد؟ پیداش کجا از این وضعیت این تو...کردم تعریف و مژگان...دخترِ اون جریان هم بابا به

  .کنه درست غذا نوع چند و باشه بهتر کنه درست قراره که شامی کمی گفتم گلرخ به

  .اومد بابک شماره.اوردم درش شلوارم جیب داخل از.خورد زنگ گوشیم که در پشت نشستم و اتاقم به رفتم

  !الو_

  !سالم:بابک

  خوبی؟...سالم_

  کجایی؟:بابک

  شده؟ چیزي_

  ...یعنی...راستش...نه:بابک

  !میکنی نگرانم بابک؟داري شده چیزي_

  .میکنه محروم ارث از منو کنم ازدواج تو با اگه گفته مامانم،مامانم:بابک

  .داشت بدجنسی مامان چه

  !خب_

  .کردم توروانتخاب من:بابک

  !میکردم تعجب میکردي این از کردي،غیر کاري خوب:گفتم شیطنت با و لبام روي نشست لبخندي

  ...یعنی...هیچی دیگه یعنی...کرده محروم ارث از منو یاسی،میفهمی؟مامانمم:بابک

  ...فشردم بهم چشمامو

  بودي؟ وابسته مامانت پول به_

  !کمه من سرمایه-
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  !بگیري زن میخواي چرا پس_

  دارم دوست چون-

  .نیست کننده قانعه دلیلت_

  .ساخت زندگی میشه عشق با-

  ...کنی پیدا کار بتونی باید مردي یک بابک،تو....درسته،ولی_

  .بدم ارث از محرومیت خبر که نزدم زنگ...میتونم-

  چی؟ پس_

  .کردم پیدا کار:گفت و کرد سکوت لحظه چند

  کاري؟ چه:گفتم زده باذوق

  .خوبه...زندگی یک شروع براي نیست،ولی درآمدي پر کار زیاد-

  کاري؟ چه_ 

  !کنم کار بیمه شرکت داخل قراره:گفت میزد موج توش شادي که لحنی یک با و شد ساکت دوباره بابک

 بخواد ساده کارمند یک مثل اینکه ولی بشه مربوط رشتش به که کاري یک حتما افتادم،گفتم شوق و شور از اي لحظه

  .نبود جالب برام زیاد...کنه؟ کار

  شدي؟ ساکت ذوق یاسی؟از اَلو:بابک

  !خوبه:گفتم فقط...کردم ذوق خیلیم اره

 ولی نیست زیاد حقوقش...شدم خوشحال خیلی فهمیدم خودم دیگه،وقتی آره:گفت باشه نفهمیده حالمو که انگار بابک

  .دارم نظر در العاده فوق جاي یک هم عروسی مکان براي راستی...خوبه هست پولی یک همینکه

  کجا؟:گفتم و زدن حرف براي شدم تر مشتاق یکم

  !بزرگه هست،خیلی ها بچه از یکی باغ:بابک

  !غریبه؟ باغ چرا ولی داشتن باغ خودشون...افتادم بود بهناز عروسی براي که باغی یاد

  .میخورد بهم رحمش بی مامان از داشت حالم...کنم ناراحتش نمیخواستم...نیاوردم زبون به و حرفم
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  .خب_

 خونه من بعدش و کنیم زندگی اونجا هم عروسی از بعد هفته یک میتونیم...هست اونجا هم خونه یک که خالصه:بابک

  .میگیرم

  .باشم خونشون عروسی بعد میتونم که میگفت بابام_

  !باشی من با باید همیشه بشی من زن وقتی...نکرده الزم:بابک

  ...نشست لبم روي لبخندي و کردم ذوق دلم تو

  ضعیفه؟:بابک

  آقا؟ بله:گفتم خنده با

  .بیار چایی یک وردار...گفتنت اقا اون قربون اخ-

  .نیومده جوش_

 میخوابی؟حاال و میخوري خونه تو فقط شب تا صبح چی؟از یعنی:گفت و کنه التی و بلند صداشو میخواست مثال بابک

  بیاري؟ نداري چاي زدن دو سگ صبح از من

  بابک؟ میزنی حرف اینطوري داري کی با:شد بلند اي زنونه صداي لحظه چند از بعد

  .گرفت خندم...بود بهناز صداي

  میخندي؟ چی به تو:بابک

  خونتونه؟ بهناز!هیچی_

  !نه-

 بهم...میشنیدم نفسهاشو صداي...نزدم حرفی...خونشونه بابک....بابک پس نباشه خونشون بهناز وقتی...کرد سکوت

  .میداد ارامش

  .شنیدم اسمشو نه دیدمش تاحاال نه که کردم پیدا ایو دخترخاله امروز...بابک:گفتم نمیزنه حرفی دیدم وقتی

  کجا؟ از_

  زدي؟ زنگ خالت به چرا!مشکوکیا همه به:گفت که دادم توضیح براش و صبح قضیه
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  :دادم ادامه و...بشم مطمئن_ 

  !خونمون بیاد شام قراره_

  .بگذره خوش:بابک

  .امیدوارم_

  نداري؟ کار داره،تو کارم سجاد:بابک

  .باش خودت...مواظبه...نه_

  .بخیر همینطور،شب توهم:گفت که کردم حس لبخندشو

  !خداحافظ_

 دمِ رفتم هم من و بود کرده باز درو گلرخ...شدم خارج اتاقم از و دراوردم مانتومو و شدم بلند جا از ایفون زنگ صداي با

  .شد وارد خونمون رنگ سفید اهنی در از که دیدم اونو خونه،و ورودي در

 صورتی لباي روي هم گنده لبخند یک...بود مقنعش روي افتابیش عینک ولی بود شب اینکه مقعنه،با و مشکی مانتو

  .ماتیک با شدش

  !خاله دخی سالم:گفت و اومد طرفم به ذوق با

  !سالم:گفتم و زدم کمرنگی لبخند

  ...فشردم مکث گرفت،بی سمتم به دستشو

  ...بود مادرش خونه حتما...نبود خونه نظر به کرد،عاطفه سالم بابا و گلرخ با اون و شدیم خونه وارد

  ...میرفت اونجا باید یکبار اي هفته و بود وابسته مادرش به عجیب عاطفه

  !بره تنها شب وقت این حامله زن یک گذاشته و نرفته همراهش بابا چرا که بود این از تعجبم

 من روبه و انداخت خونه اطراف به نگاهی ذوق با...برگشتیم هال به و کرد عوض لباساشو و بردم اتاقم به و مژگان

  !دارید خوشگلی ي خونه:گفت

  .ممنون:گفتم بودم خیره بهش که همونطور

  کردي؟ تشکر خوشگله خونتون اینکه براي_
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  !کردم تشکر کردي تعریف اینکه براي_

  مجردن؟:گفت بابا به چشم اشاره با و شد تر گنده لبش روي لبخند

  !نه_

  کردن؟ ازدواج دوباره-

  !بله_

  !نمیبینمشون:گفت و کرد اطراف به نگاهی دوباره

  !نیست خونه_

  چی؟ تو:گفت و چرخوند من هاي انگشت روي نگاهشو و کرد صاف پشتشو و گفت آهانی مژگان

  چی؟ من-

  مجردي؟_

  !بله-

  !مراري خواستگاري،قراري یعنی!واقعا_

  .نشده قطعی هنوز _

  مجردي؟ تو:پرسیدم اون از تبعیت به هم من که کرد سکوت

  !بیوم آره،یعنی:گفت غمگینی لحن با و شد غمیگین نگاهش کردم حس لحظه یک

  بیوه؟:گفتم متعجب

  .بود لبش روي هنوز کمرنگش لبخند 

  .بود لبش روي هنوز کمرنگش لبخند

  چرا؟_

  !کرد تموم و افتاد ساختمون روي از همسرم:گفت طوالنی نسبتا مکث دوخت،با من به نگاهشو

  بودن؟ کارگر_
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 عقد بود ماه3 فقط:گفت و زد فشردم،لبخند و گذاشتم دستش روي دستمو ناخوداگاه.داد تکون مثبت عالمت به سرشو

  !بودیم کرده

  نبوده؟ عروسی پس_

  ...میگشتیم خونه دنبال-

  بگردیم خونه دنبال و کنیم عقد بود قرار هم بابک و من...کردم فکر خودم به لحظه یک

  !بود کرده تموم بیمارستان،درجا رسوندنش:گفت مژگان که کردیم سکوت

  !کنه خدارحمتش_

 کردم اصرار که بره خواست مژگان و خوردیم شام هم بعدش و زدیم حرف دیگه یکم... داد تکون سرشو مژگان 

  ..موند پیشم و زد باباش به زنگ هم بمونه،اون

  .میکنه نگاهم تعجب با دیدم که خوابیدم روش خودم و گذاشتم بالشت و تشک زمین روي

  چیه؟_

  خوابیدي؟ زمین روي چرا-

  .زمین روي من بخواب تخت روي تو:گفتم

 زمین به من بخواب تختت روي خالمی،پاشو دختر تو نداریم تعارف که تو و میشه،من مگه نه:گفت و زد لبخندي مژگان

  .دارم عادت

  !محاله:گغتم و کردم اونطرف رومو

  .خوابیده و بالشتم کنار گذاشته بالشتشو دیدم و چرخیدم سمتش کشیده،به دراز کنارم خودشم کردم احساس

  !نه؟ خوبه اینطوري:گفت و زد لبخندي

  !خوابیدیم دوتایی هم بعد و زد حرف همسرش هاي مهربانی درباره یکم 

  .شد قطع گوشی کردم،صداي باز و چشمام گوشیم زنگ صداي با

  .نبود هم پتوش و بالشت حتی.نبود اون ولی مژگان سمت به زدم غلتی

  .گردوندم اتاق دور تا دور چشممو و نشستم جام سر سریع
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  .بود شده گذاشته هم روي مرتب اتاق از اي گوشه بالشتش و پتو فقط نبود مژگان از اثري

  ..برداشتم رو برگه و کردم خم خودمو.بود بالشت روي هم اي برگه و

  !خاله دخی سالم"

 دندون یک مطب داخل...سرکار میرفتم باید اینکه همین و کنم بیدارت نمیخواستم اینکه اوال...رفتم خبر بی ببخشید

  .......0937:مبایلم شماره اینم..هستم منشی پزشک

  "باي بزنگ داشتی کار

  .شدم بیدار موبایل صداي با اومد یادم و کناري گذاشتم رو برگه

  .بود بابک طرف از...داشتم برش بالشتم کنار از و کردم دراز دستمو

 بینیش پیش که اي اینده به و مینشست لبم روي دلیل بی لبخندي اون طرف از اي نشونه هر...نامش...اسمش دیدن با

  .میکردم فکر بود ممکن غیر

  .بود داده پیام هم بار یک بودو زنگ بار3

  ...کردم باز پیامشو

  "بدم؟ نشون و بگیریم عروسی قراره که باغی اون بریم دنبالت بانو،بیام سالم"

 غیبت که یا میرسیدم بهش یا... که داشتم کالس6 تا4 ساعت...کردم چک فکرم در دانشگاهمو هاي کالس ي برنامه

  .غیبت جلسه3 تا بود داده اجازه استادش و بودم نکرده غیبت تاحاال چون نداشت اشکالی...میخوردم

  "بیارین سالم،تشریف"نوشتم پس

 میشدم،گلرخ وارد داشتم وقتی....رفتم اشپزخونه به و شستم و صورتم و شدم،دست خارج اتاق از و کردم شونه و موهام

  .بود تلویزیون کشیدن دستمال حال در که دیدم رو

  !سالم:گفت و دوخت من به و نگاهش من هاي قدم شنیدن با

  .نمیرسید گوشم به خجالتی دختر ظریف صداي فاصله اون از چون سالم بگه که زدم حدس البته

  .میچینم و میز میام االن:گفت بود قبل تراز بلند که صدایی با...بشم وارد خواستم که همین

  .عاطفه گاهی و من گاهی...بود عاطفه و من عهده به خونه وظایف تمام میکرد؟قبال کارو این اون باید چی براي

  .میچینم خودم:گفتم و چرخیدم سمتش به پس
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 اگه...میکنم کارهارو تمام نیاد،خودم گلرخ دیگه که میگفتم بابا به باید...بشم اشپزخونه وارد که بکنه اعتراضی خواست

  .میمونه کنارش و میاد عاطفه مادر زیاد احتمال خودم،به ي خونه برم بخوام هم

 دادم،براي و جوابش و کرد سالم لبخند با.شد وارد بابا موقع همون که میز پشت نشستم و چیندم رو صبحونه میز

  ...صندلی روي نشست و ریخت چایی خودش

  کجاست؟ عاطفه:پرسیدم 

  ...مامانش خونه:گفت و کرد مزه و چاییش از کمی

  رفته؟ دیشب از_

  .رسوندمش اره-

 نشونم و بگیریم عروسی توش قراره که باغی بریم که دنبالم بیاد که گفت بابک:گفتم و خوردم اي لقمه هم من

  برم؟...بده

  اي؟ اماده دیگه دوماه براي:گفت و دوخت من به نگاهشو بابا

  بودم؟ اماده

  .داشتم؟آره دوستش

  باشه؟اره زندگی مرد میتونست اون

  .شم حاضر میرم:گفتم بابا روبه خوردم که دیگه یکم...میرفت رژه مغزم توي سردرگمی سواالت

  .شدم خارج اتاق از و کردم کمرنگی ارایش و پوشیدم لباسامو...رفتم اتاقم به من و داد تکون سرشو بابا

 سنگینی انگار و کرد شونه و موهاش شونه با...بود ایستاده اینه مقابل که کردم بهش نگاهی...بود باز اینا بابا اتاق در

  !چیه:گفت سر دادن تکون با و زد لبخندي و برگشت من سمت به چون کرد حس خودش روي نگاهمو

  شده؟ چی:گفت...بود بلندتر من از کمی فقط..کمی قدش...ایستادم بابا مقابل و شدم اتاق وارد...رفتم سمتش به

  !بابا_

  جونم؟:گفت بود بعید ازش که لحنی با

  مناسبیه؟ مورد بابک میکنید فکر شما_

  میکنی؟ فکر چی تو:بابا
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  .معلومه:گفتم درنگ بی

  .میکنه انتخاب و بهترین که دارم اطمینان دخترم به من:گفت و شونم روي گذاشت دستشو بابا

  !منتظرته خودشه،برو:گفت بابا گوشیم صداي تک با

  .نیست بد بمونه منتظر یکم_

  .بابانشوندم اي گونه روي به طوالنی اي بوسه و شدم بلند پا پنجه روي یکمی و

  !بابا دارم دوست خیلی:گفتم و ایستادم دوپا کف روي دوباره و

  .منتظره برو:گفت و داد شونم به کوچکی فشار بابا

  .خداحافظ:کردم زمزمه لب زیر

  .دویدم در سمت به و

 افتابیش عینک...بود ماشینش به نگاهش و بود داد تکیه ماشینش به بابک.شدم خارج خونه از و کردم پام هامو کتونی

  .بود موهاش روي

  صبح؟ سر میزنی زنگ کی به:گفتم...نشد شدم،متوجه تر نزدیک بهش...بود گوشیش به کمال و تمام حواسش

  !به،سالم:گفت و زد اي گنده لبخند دیدنم با و کرد بلند سرشو صدام شنیدن با

  نگفتی؟...سالم_

  چیو؟-

  صبح؟ سر میدي اس کی به_

  !ببین:گفت و گرفت صورتم مقابل گوشیشو

  ...میکرد بردز انگري بازي داشت

  دیدي؟:گفت و گرفت صورتم مقابل از گوشیشو

  سن؟ این با نمیکشی خجالت-

  !شو سوار:گفت میکرد باز درو که همونطور و شد رد ماشین جلوي از

  .افتاد راه و کنارش نشستم هم من 
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  !به،سالم:گفت و زد اي گنده لبخند دیدنم با و کرد بلند سرشو صدام شنیدن با

  نگفتی؟...سالم_

  چیو؟-

  صبح؟ سر میدي اس کی به_

  !ببین:گفت و گرفت صورتم مقابل گوشیشو

  ...میکرد بردز انگري بازي داشت

  دیدي؟:گفت و گرفت صورتم مقابل از گوشیشو

  سن؟ این با نمیکشی خجالت-

  !شو سوار:گفت میکرد باز درو که همونطور و شد رد ماشین جلوي از

  .افتاد راه و کنارش نشستم هم من

  نمیکنی؟ روشن ضبطو-

  .کن روشن خودت_

  .خوندن مشغول خواننده و شد روشن ضبط ثانیه چند بعداز...فشردم و گرد دکمه و بردم پیش دستمو

  .میشدیم خارج شهر از داشتیم کم کم...بود بیرون هردومون نگاه

  میریم؟ کجا:گفتم و سمتش به چرخیدم

  .بیرونه شهر از:گفت و کرد من به نگاهی نیم

  .فهمیدم اینو خودم-

  پرسیدي؟ چرا پس_

  ...بزرگه خیلی باغش:گفت خودش که ندادم جوابشو

  .صاحبش مبارکه_

  .واقعا آره:گفت و خندید بابک
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  .کنم تصور و بعدا میتونستم ولی نمیومد خوابم...بستم چشمامو و دادم تکیه شیشه به سرمو

  ...ایستاده حرکت از ماشین که شدم متوجه و کردم باز و چشمام"رسیدیم"

  ...ایستادیم بزرگی اهنی در مقابل که فهمیدم و دادم حرکت چشمامو

  .شدم پیاده ماشین از و رفت دستگیره به دستم

  ...داد تکیه ماشین جلو به و شد پیاده هم بابک

  داخل؟ نبردي و ماشین چرا_

  .کنم باز رو بزرگ در بتونم که باشی داشته ریموت باید:گفت و دوخت من به نگاهشو

  !تو بریم پس خب-

 میشدم وارد پشتش که همینطور...رفت اول خودش و کرد باز و کوچک در و درآورد جیبش از و کلید و گفت اي باشه

  !رفته یادتون....فرست لیدیز:گفتم

  .بفرمایید عفو دفعه این:گفت و برگشت سمتم به خنده با

 زیبا هاي چراغ درختان بین ما و بود خوشگل هاي درخت از پر اطراف...چرخوندم باغ دور تا دور و گرفتم اون از نگاهمو

  .بودند خاموش بود روز اینکه خاطر به البته که رنگی

 یک...کنارش در ان از تري کوچک خانه و داشت وجود عمارت شبیه بزرگ ساختمان یک ورودي در از بسیاري فاصله با

  .داشت قرار خونه مقابل دقیقا هم بزرگ استخر

  !اشکان بزرگ باغ از هم این:بابک

  !خوشگله خیلی اینجا_

  !قربان مش!!قربان مش:گفت بلند و داد تکون من از موافقت نشونه به سرشو بابک

  کیه؟ قربان مش:گفتم و شدم تر نزدیک بابک به قدم یک

  !داره باغ این مثل تا چند و خارجه که باباشم...میزنه سر اینجا به میاد یکبار ماهی اشکان...اینجاست سرایدار:بابک

 با و اومد سمتمون به عصازنون.اومد بیرون بود خمیده پشتش که پیر کهنسال مرد یک بود باغ کنار که کوچکی خونه از

  هستی؟ کی تو:گفت لرزان صداي همون

  ....حســـن...حســن:گفت بلند قربان مش که بده جواب خواست و زد لبخندي بابک
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 مرد به ما روبه اخم با و شد نزدیک ما به هیکلش همون با.اومد بیرون هیکلی و بلند قد پسر یک کوچیک خونه از

  جون؟ اقا جونم:گفت

  بابا؟ کین اینا:گفت و کرد ریز و چشماش قربان مش

 دکتر با من:گفت و ایستاد صاف همونجا بابک ولی عقب رفتم ترس از من که شد نزدیک ما به گنده قدم یک پسر

  .کردم هماهنگ صامت

  !کردم باور:گفت و کرد بلندي ي خنده حسن

  .بگیم دروغ نداره دلیلی:گفتم و هم توي کشیدم و اخمام سریع

  گفتی؟ چیزي:گفت شدش ریز هاي چشم اون با و اومد جلو دیگه قدم یک حسن

  .بپرس اشکان خود از بزن زنگ:گفت و بازگردوند عقب به و اون و زد حسن سینه به دستشو بابک

  .گوشش دمِ گرفت و شد گرفتن شماره مشغول و دراورد شلوارش جیب توي از موبایلشو و زد پوزخندي حسن

  ...آقا اَلو_

_...  

  .حسنم_

_...  

  ...اومدن اقایی یک راستش_

  اسمت؟:گفت بابک روبه و گرفت گوشی جلوي دستشو

  .صادقی:بابک

  .شدیم ساختمون کوارد و کرد قطع و تلفن داده اجازه بهش اشکان انگار اینکه از بعد و گفت تلفن پشت و همین حسن

  چیه؟ نظرت:گفت و چرخید سمتم به بود،بابک دوبلکس...خوشگل و قیمتی وسایل از پر...نداشت کم بزرگی از خونه

  !عالیه_

  باشیم؟ اینجا و ناهار-

  هست؟ وسایل مگه_
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  گرفتی؟ کم دست رو ما:گفت و اومد سمتم به و کرد اي خنده بابک

 من...شدم خیره بسته در به و گذاشتم گونم روي شدم،دستمو داغ داغ...رفت خروج در سمت به و زد گونم به اي بوسه و

  .بود اي العاده فوق حس ولی...منتظره غیر بوسید؟چه و

  .رفتم در سمت به و نشست هام لب روي لبخندي 

  ؟ کجا:گفتم و سرش پشت دویدم.میرفت بودیم شده وارد اون از که دري سمت به داشت بابک

  .بیارم رو غذا وسایل نمیذارم،میرم عزیزم،تنهات نترس:گفت و چرخید

  کمک؟ بیام:گفتم بلند

  .اورد باال نه عالمت به دستشو

  .باال طبقه شد،رفتم تموم پایین طبقه زدن دید زدم،وقتی چرخی و اطراف و بازگشتم خونه به دوباره

  .داشت اتاق تا3 باشه،فقط زیاد اتاقهاش تعداد باید که بزرگی اون به خونه عکس بر

 اون و میومد نظر به مطالعه اتاق هم دیگه اتاق.بود رویایی رویایی خوشگل،یعنی خیلی و بود خواب اتاق که اتاق یک

  .بود قفل درش دیگه اتاق

  "خانم؟ کجایی"

  .سیخ دیگش دست و پالستیکه دستش یک که دیدم و پایین طبقه رفتم بابک صداي شنیدن با

  کنی؟ درست میخواي چی_

  داري؟ دوست جوجه-

  واقعا؟_

  !بله:گفت و خندید

  .شد آشپزخونه وارد و

  .کن درست آتیش برو تو میگیرم سیخ من:گفتم و گذاشتم براش سینی

  بلدي؟_

  گرفتی؟ کم دست خانمتو:گفتم و کردم نازك چشمی پشت
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 سیخ هم بود،اون گوجه یخچالشون داخل.گرفتم سیخ رو جوجه و میز پشت نشستم هم بیرون،من رفت خونه از خنده با

  .حیاط رفتم و گرفتم

  .دادم بهش و سینی و پیشش رفتم.بود ها زغال زدن باد مشغول ، حیاط از اي گوشه در

  .به نکنه،به درد دستتون:گفت و گرفت دستم از

  .بود لرزید،بابا جیبم داخل گوشیم موقع همون

  .بابامه_

  خب؟-

  .دارن چیکار ببینم بدم جواب بذار_

  .کردم برقرار و تماس

  بله؟_

  .جان یاسی سالم:بابا

  بابا،خوبین؟کجایین؟ سالم_

  کجایی؟ خونه،تو برمیگردیم داریم عاطفه دنبال رفتم من-

  .میایم بعد بخوریم هم ناهار...بابکیم آقا دوست باغ همین تو هم ما:گفتم و کردم بود زدن باد مشغول که بابک به نگاهی

  نداري؟ ،کاري باشه_

  ندارید؟ کار نه،شما_

  .عزیزم،خداحافظ نه_

  .خداحافظ_

  .بشه اماده اینها تا بچین میز برو شما:گفت و برگردوند و سیخ بابک

  .برگشتم اشپزخونه به

  .گذاشتم لیوان دوتا و چنگال قاشق دوتا و بشقاب دوتا و چیندم بود،همونجا بزرگ ناهارخوري میز یک پذیراییشون داخل

  .یخچال داخل گذاشتم و کردم آب هم بود اونجا که پارچی
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  .کردم بود یخچال داخل که لوازمی به نگاهی

  . شدم کار به دست و ننشستم بیکار بود،پس کافی نظرم به ساالد براي

  .شد وارد اون و است اماده ها جوجه دیدم که بابک پیش شد،برگشتم تموم و چیندم و میز وقتی

  .میز روي گذاشتیم رو ها جوجه

  .بود ثابت من روي نگاهش بابک

  کجه؟ چیه؟لباسم_

 خیلی...بود نگاهش،خیلی سنگینی ولی...خوردن مشغول و شدم توجه بی خیرش نگاه به و زدم کرد،لبخندي سکوت 

  .سنگین

  .میشم اذیت:گفتم و کردم نگاهش

  کنم؟ خوشبختت میتونم من:بابک

  .بهش بزنم زل که بود من نوبت اینبار

 براي تالشمو تموم که بدم قول بهت...بدم قول بهت میخوام...لحظه همین...روز همین...همینجا من...یاسمین:بابک

  .باشیم داشته تکامل و تفاهم...باشی داشته راحت زندگی یک اینکه براي...بکنم تو کردن خوشبخت

  .میسازیم زندگی باهم ما_

  .کرد کارهارو بهترین میشه...تو کنار در:گفت و زد لبخندي

  .خوردیم و غذامون بقیه و گرفتم ازش نگاهمو

  .کنند جمع بیان نبود ازشون خبري که خدمتکارا از یکی میگه گفت بابک که کنم جمع خواستم غذا از بعد

  .دارم حرف باهات بشین هال توي بیا:بابک

  .چشم_

  .هال توي رفتم خودم و بیاد جوش تا گذاشتم و کتري

 مـن به کرد؛نگاهشو حس خودش کنار و من وجود که میکرد،همین بازي انگشتاش با داشت و مبل روي بود نشسته

   بشین:گفت و دوخت
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  !بفرما:گفتم و اون به نزدیک مبلی روي نشستم

 که هرچندتا هم ات مهریه...مشخصه عروسی محل یعنی میکنیم،باغ عروسی دیگه ماه2:گفت و زد لبخندي

 دارم انداز قهره،پس باهام دارم،مادرم ماشین ندارم،یک کار...دکترم یک من...همینجاست فعال هم زندگی بخواي،محل

 پشیمون انتخابت از تو...یاسی...کنم محافظت ازت جونم آخر تا میدم دارم،قول دوست.خریدن خونه اندازه به نه ولی

  نیستی؟

  باشم؟ پشیمون باید چرا_

  .گفت بکنیم باید که کارهایی و آینده از دیگه یکم

  !بابک-

  !جانم:گفت لبخند با و چرخید سمتم به

  ...که میخوام...باشیم اینجا قراره که مدت این-

  میخواي؟ چی:گفت دید که و سکوتم

  !نباشه اینجا خدمتکاري هیچ:گفتم و کردم قفل هم توي و انگشتام

  چطور؟-

  .خودت....و خودم فقط-

  !بگی تو هرچی:گفت و شد تر پررنگ لبخندش

  ...شدم بلند هم من و شد بلند

  .کنه جمع خدمتکارا از یکی دیگه،میگه بریم:گفت

  !باشه-

  .ورفت بیمارستان رسوند و من،من اصرار به

 میگفتن این به...بود زده زل اي نقطه به صدا بی و ساکت...بود نشسته صندلی روي بردیا...شدم بود پروانه که جایی وارد

  .بود خوندن درحال و داشت دست در کوچکی قران پروانه مامان...عشق

  .کردم بود وصل بهش که هایی دستگاه و پروانه به نگاهی

  .سالم-
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  .بود کردم،بردیا نگاه سرم پشت به و چرخیدم

  .دادم تکون و سرم جوابش جاي به

  .کردن امید قطع...دکترا:گفت و دوخت بهم نگاهشو

  چی؟ یعنی-

  .موندم گیج:گفت و داد تکون وراست چپ به سرشو

  .میکنه خداکمک-

  .بوده دخترش زاري،تک و گریه شده کارش:گفت و کرد پروانه مادر به نگاهی بردیا

  !هست هنوزم:گفتم فوري

  .نیستم مطمئن من:گفت و داد تکون وراست چپ به و سرش دوباره بردیا

  !باش-

  .خونه به رفتم یکراست و نموندم اونجا دیگه

  .داخل اومد اینا بابا ماشین و شد باز هم پارکینگ شدم،در خونه وارد که همین

  .شد خارج بابا با همراه عاطفه

  گذشت؟ سالم،خوش:گفتم و جلو رفتم

  .بگذره خوش شما به بگذره؟باید خوش ما به چی باباجان،براي سالم:بابا

  .داخل رفت و داد تکان سري هم عاطفه

  کردین؟ چیکارا:بابا

  .عروسی از بعد یعنی..بمونیم اونجا مدتی یک گرفتیم تصمیم و خوردیم ناهار-

  خالیه؟ خونه اون مگه:گفت تعجب با بابا

  .شهر از بیرون...سرمیزنه میاد یکبار ماهی دوستش آره-

  ....که میتونید شما خب:بابا
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 نه انگار ولی به جواب ایشون که درمیاوردم ادا بابا سر پشت هی من داخل،حاال رفت و خورد زنگ گوشیش موقع همون

 همه به بخواد اگه ملل سازمان بابا،نماینده:گفتم نشست مبل وروي شد تموم صحبتش که وقتی.نبود خیالش عین...انگار

  .میزنی حرف دوستات با شما که نمیکشه طول اینقدر بزنه زنگ کشورهاهم ي

  افتادي؟ راه من دنبال چرا اردك جوجه عین هم تو:گفت و کرد اخمی بابا

  زشتش؟ نوع از حتما-

  .دختر بگم فکرمو نخیر،بذار:گفت و خندید بابا

  .استاد بفرمایید امر:گفتم و کردم خم کمی سرمو

  .کنید اجاره دارین دوست خودتون که قدر هرچه یا ساله1 رو جا اون میتونید که میگم:بابا

  !چی اجارش پول ولی...خوب قدر چه که کردم فکر و زد برقی چشمام

  .سرکار بره میتونه هم بابک و میکنه حساب تر ،کم دوستشه چون حتما اجارشم:گفت و خوند و ذهنم انگار بابا که

  میکنی؟ نگاه اینطوري استغفراهللا،چرا... مثل چرا:گفت بابا که بودم هنگ هنوز

  .میکنم فکر دارم:گفتم بودم زده زل ها مبل روي روبه میز به که همونطور

  .بخوابم میرم من!بگو و بزن زنگ هم خدا بنده اون به شد تموم فکرات:گفت و شد بلند جا از بابا

  نمیرید؟ سرکار مگه:گفتم شدم خیره بابا به فوري

  .دارم جلسه میرم،شب بعد کنم استراحت یکم:بابا

  .بخوابین باشه،خوب-

 از که بابک شماره و نشستم زمین روي کنارش و داشتم برش و رفتم خونه تلفن سمت به و شدم بلند جا از هم خودم و

  .گرفتم و بودم حفظ

  !بله:برداشت بوق تا دو از بعد

  .سالم الو-

  .شد تنگ من براي دلت زود بـــه،سالم،اینقدر-

  !داشتم کارت-
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  .بفرما-

  کنیم،هان؟ زندگی توش بگیریم بگیریم،خب قراره که باغی خونه اون که میگه بابام:گفتم

  .نمیرسه پولم بخریم؟من یعنی-

  .کنیم اجاره!بابا نه-

  .میزنم زنگ اشکان به کنیم،االن اجارش عالیه،میتونیم:گفت طوالنی مکثی از بعد و کرد سکوت بابک

  !کن صبر-

  چیه؟-

 دوتایی که میگم!زمونه دوره این هاي اجاره سنگینی با بدي،ولی رو اجاره پول و کنی کار تو که گفت پولش،بابا درباره-

  .کنیم کار

  ....زد حرف نمیشه که شما روحرف... ولی...نمیاد خوشم اینکار از زیاد قلبم ته اینکه با:گفت بابک

  .بزن،خداحافظ زنگ برم:گفتم و خندیدم

  .خداحافظ-

  .کردم عوض و لباسام تازه و رفتم اتاقم به کرد،منم قطع که و تلفن

   کشیدم دراز تختم روي پوشیدم که رو خونه توي هاي لباس

 فردا...بود شده تنگ براش خاکش،دلم سر میرفتم باید...خورد بود میز روي که مامان عکس به چشمم و خوابیدم پهلو به

  .مامان پیش برم بعدش داشتم،میتونستم کالس صبج

  .رفتم خواب به فکري ریزي برنامه این با

***  

  چی؟ یعنی-

  .ببخشید خب:گفت و پایین انداخت و سرش نجمه

  .میکنی اماده و تحقیق این گفتی خودت نجمه،تو واي:گفتم و کناریش صندلی روي انداختم و کیفم

  .رفت یادم خب:نجمه
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 اصرار به و نبود پروانه اینکه خاطر به بیارن،و تحقیقی یک هم با نفر دو هر بود قرار.گرفتم ازش و روم غلیظی اخم با

 و کنه اماده و بقیش نجمه بود قرار فلش،و روي بودم ریخته و بودم کرده اماده من باشیم،نصفشو باهم ما شد قرار نجمه

  .کنه اماده و خودش مالِ بود رفته یادش ولی...بگیره پرینت

  .اَه...میوفتیم یعنی میدونی...اینه مالِ امتحانه اون نمره نصف گفت-

  میري؟ کجا حاال:گفت که شدم بلند جام از

  .سرقبرم-

  .دیدم و استاد راه بین که کردم ترك و کالس سریع هم من و وراجی به کرد شروع نجمه

  .عصبی کمی و ساله40چاق، مردي

  سمیعی؟ خانم کجا:گفت من دیدن با

-استاد سالم...س  

  .سالم:گفت و کرد رو زیر منو نگاهش با

  .اورد بعد جلسه و تحقیق میشه بپرسم ازتون اومدم راستش...استاد،راستش-

  .زدن و حرف همین ها بچه نصف که بشه اورده قبل دفعه بود خانم،قرار خیر نه:گفت اخمش همون با

  ...استاد-

  .رفت کالس سمت به و گرفت من از و نگاهش

  .رفتم دنبالش بدو بدو

  .میکنم استاد،خواهش-

  .میکنید خواهش که نیست است،خیریه دانشگاه اینجا:گفت و چرخید من سمت به ایستاد،کمی

  .اینبار فقط...استاد:گفتم.بودم نشنیده عمرم تو تر ربط بی جمله این از

  .میشه چی ببینم سرکالس بیا حاال:گفت اخمش همون با

  .کالس سر رفتم خوشحالی با میکنه قبول یعنی این

  .دانشگاه بوفه سمت به رفتم و بیرون زدم کالس از نجمه به توجه اتمامش،بی از بعد
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  .خیابون سر رفتم و کیفم توي گذاشتم و گرفتم نوشابه و ساندویچ یک

  ...زهرا بهشت تا گرفتم دربستی یک

  .رفت منت کلی با البته

 شعر...کشیدم دست اسمش روي...شستم و قبر و پالستیکمدراوردم از گالب با همراه و اب مامان،شیشه قبر سر رفتم

  ...بود فرحزاد فروغ از که سرقبرش

  ...پدرش اسم...غروبش تاریخ...طلوعش تاریخ

 نزدیکی همون از که گلی و کشیدم چشمام روي دستی...شد سرازیر افتادم،اشکام بودم مامان با که هایی لحظه تمام یاد

  .قبر روي گذاشتم و بودم خریده

 بابا طرف از...خانم...جانم..پسوند با همراه و اسمش بار هزاران...خوشگلش اسم به شدم خیره و زدم چهارزانو قبرش کنار

  ...بودم شنیده

 خونه مامان،به با دل درد دنیا یک از بعد زدم،و بهش اي گنده گاز و ودراوردم ساندویچم و اورد فشار دلم به گشنگی

  .بازگشتم

  بله؟:گفتم و گوشم دم بود،گرفتم بابک برداشتم،شماره تلویزیون جلوي عسلی روي از و مبایلم

  .خانم یاسمین سالم-

  .سالم-

  خوبی؟:گفت شادي با

  خوبی؟کجایی؟ تو مرسی-

  .خالم خونه-

  .داشت دلی سنگ مادر بود،چه خالش پیش همش مدت این حتما

  داشتی؟ کاري:گفتم

  باشم؟ داشته کاري باید-

  خبرا؟ چه نه-

  بگردیم؟ عروس لباس براي بریم:گفت
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  .میرسوند خودشو برق سرعت با اگه خونمونه،البته دمِ دیگه ساعت نیم تا که گفت و کردم موافقت باهاش!!!.خرید فکر

  .شدم ماشینش سوار و در دم رفتم سریع زنگش تک با.نشستم مبل روي بابک منتظر و پوشیدم و لباسام

  میریم؟ کجا-

  .لباس براي بگردیم پاساژ چندتا بریم:بابک

  .باشه شیک و زیبا است ساده که درحالی لباسم دارم دوست من-

  مشکی؟ یا باشه سفید نظرت به من شلوار کت:بابک

  .تره قشنگ سفید-

  .هاشدیم لباس کردن تماشا مشغول هم کنار در دوتایی و کردیم پارك بازار پارکینگ داخل و ماشین

 سنگ قشنگ خیلی کمرش روي و داشت استین هم کم یک حتی که بلند سفید لباس بازار،یک تا چند گشتن از بعد

  .کرد جلب و نظرم بود شده دوزي

  بابک؟ نیست قشنگ اون-

  عزیزم؟ کدوم-

  نیست؟ ساده یکم:گفت و کرد تعقیب و انگشتم مسیر اون و کردم اشاره لباس به دست با

  !قشنگه ولی-

  !جوریه چه تنت تو ببین بپوشش برو خب-

  .باشه:گفتم و زدم لبخندي

  .بود اندازم و خوشگل پوشیدم،خیلی پرو داخل هم من.آورد برام من سایز لباس اون از و. شدیم بزرگ مغازه وارد

  .اندازمه:گفتم و بیرون اومدم پرو از

  .بگیریم بیایم که میگم و تاریخ پس باشه-

  بگیریم؟:گفتم متعجب

  کنیم؟ چیکار پس-

  چیه؟ بگیریم از منظورت-
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  . که بخرم کنم،نمیتونم کرایه و لباس این باید جان،من یاسی:گفت و کرد موهاش الي دستشو بابک

 ازدواجشون سالگرد از بعد سال5 تا و بود خریده و عروسش لباس مامانم.بخرم و عروس لباس که بود آرزوم همیشه-

  .میپوشید و اون همیشه

  .دادم تکون فهمیدم اینکه عالمت به و سرم

  .گرفت بیانه مقدار یک نوشت،و دفترش تو مارو اسم و گرفت رو کرایه قیمت مرد

  ...بود بعدازظهر7 ساعت

  بخوریم؟ چیزي یک بریم:بابک

  مثال؟ چی-

  .بود شاپ کافی یک در دم بستنی،آبمیوه،اومدنا:بابک

  .بریم-

  .بود شده استفاده نارنجی و قرمز رنگ و میزها از و بود تاریک نسبتا.رفتیم شاپ کافی به دوتایی

  میخوري؟ چی:بابک

  .بخوري شما هرچی-

  .به به....مطیعی زن چه:گفت و زد لبخندي

  .کردي فکر چی پس-

  شما؟...کاکائویی:گفت و کرد نگاه رو منو

  .اي میوه-

  .سرت باالي بیان گارسوناش که نیست باکالس اونقدر اینجا:گفت و شد بلند جا از

  .داد و بستنی دوتا سفارش و رفت و

  .بگیریم هم حلقه باید...اوخ:گفت نشست مقابلم وقتی

  داري؟ عجله چرا-

  جان؟:گفت و خورد جا کمی سوال این با
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  ببري؟ پیش تند اینقدر و چی همه میخواي چرا-

  .بیارم دست به رو تو تا:گفت و زد لبخندي

  بشه؟ چی که بیاري دست به-

  .بشم خوشبخت تا:گفت میکرد بازي میز روي گلدون با که همونطور بابک

  بشی؟:گفتم و کردم کوچک گلدون داخل مصنوعی هاي گل به نگاهی

  .بشیم:گفت و کرد جدا گلدون دور از دستشو

  چی؟ نشیم اگه-

  .میشیم باش مطمئن-

  .طال سرویس یک و بگیریم حلقه دوتا باید:گفت بابک که گذاشتن مقابلون هارو بستنی

  داري؟ و پولش-

 اندازم پس آره،داخل:گفت و کشید خودش سمت به و کاکائویی بستنی و داد هل من سمت به و اي میوه بستنی بابک

  .دارم کمی

  .کنی خرج زیاد نمیخواد-

  .کردنی خرج الیق تو-

  .میداد یخ فرنگی توت گذاشتم،مزه دهنم داخل و بستنیم از قاشق یک و زدم روش به لبخندي

 و خوشگل خیلی هاي حلقه که شد پیدا اي مغازه باالخره حلقه،که دنبال افتادیم راه هامون،دوباره بستنی خوردن از بعد

 پسند و یکی هم جواهر و طال هاي سرویس خریدیم،میان قیمتش حداقل با و کردم پسند هم من که داشت اي ساده

  .میخره عروسی براي گفت بابک که کردم

  .رفت خودش و خونه رسوند و من بابک خرید از بعد

***  

  .روکردم بود نشسته بیمارستان آبی صندلی روي که مادرش به و گرفتم پروانه از چشم

  .میخوند قرآن همیشه مثل
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  .پاش روي گذاشتم و دستم و کنارش نشستم

 عروسی دیگه روز5 و میگذشت روز20 و ماه1شد، خدا کتاب روبه دوباره و نگفت چیزي.زدم خشکی ،لبخند کرد نگاهم

  .بود ما

  !خانم حاج-

  .منتظر شدو خیره من به دوباره پروانه مادر

  کردین؟ دور چند:گفتم من که

  .شده ختم دور10 تاحاال-

  .میگیره ازم و بچم تنها...تنم ي پاره...جوونمو دختر داره خدا:گفت و گذاشت چشماش روي و دستش

  .اشک ریزش از کنم جلوگیري میتونستم اینجوري ،شاید گرفتم ازش نگاهمو

  ...بود کرده فرق قدر شدم،چه خیره اون به متصل دستگاهاي و پروانه به و شدم بلند جا شد،از خوندن مشغول دوباره

  .دستشه هم خوراکی پالستیک بردیاست،یک که دیدم و برگشتم نگاهی سنگینی حس با

  !بخورین:گفت مادرپروانه روبه و دراورد کیکی

  .داد دستش به آبمیوه همراه و کرد باز و کیک براش و کنارش نشست بردیا نکرد،ولی قبول خانم حاج 

  .کرد باز چشماشو روز اون:گفت لب زیر و شد خیره من به دوباره بردیا

  کی؟:گفتم و رفتم سمتش به شوق با

  .پیش روز2:گفت ناراحتش قیافه همون با بردیا

  .میاد من عروسی براي پروانه که دارم امید من-

  .کرده باز که بوده باري آخرین.....گفتن دکترا:گفت و شد خیره من به بردیا

  .بود سخت برام...درکش...فهمش...حرف،هضمش این قبول

  .نیوفتم که کردم کنترل خودمو

  .دروغه-

  .امیدوارم:بردیا
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  .صدا بی ولی....بریزن اشکام که گذاشتم و گرفتم صورتم مقابل و دستم

  !برین:گفت و شد من روبه بردیا ثانیه چند از بعد

  چرا؟:گفتم و چرخیدم سمتش به

  .باشه اینجا خودش از غیر به کسی نمیخواد مادرپروانه،دلش-

  !باشه-

  .خورد زنگ گوشیم که شدم خارج بیمارستان از و کردم خداحافظی هردوشون روبه و شدم جابلند از

  .برم عروسی براي بود قرار که بود آرایشگاهی شماره

  بله؟-

  سمیعی؟ ،خانم سالم_

  بفرمایید؟ بله:گفتم میشدم اتوبوس سوار که همونطور

  .بودین گرفته فقط هفدهم،اینجا براي شما که بگم میخواستم...میگیرم تماس(...)آرایشگاه از-

  چطور؟ بله:گفتم و چادري زنی کنار نشستم

  !نمیان دیگه هفته یک تا و اومده پیش فوري مسافرت یک خانم،براشون ملیحه بگم میخواستم-

  خانم؟ کنم چیکار من حاال:گفتم و رفتم وا صندلی روي

  .بگیرین،خدانگهدار و دادین که اي بیانه نمیدونم،بیاین-

 خیره رو روبه به عصبانیت با و کیفم توي کردم پرت خشونت با و تلفن.میگن این به بدشانسی...کرد قطع و تلفن و

  .کنم پیدا کجا از خوب ارایشگاه حاال.ما گند شانس از شدم،اینم

  .خورد زنگ موبایلم که میرفتم خونه سمت به زنون قدم داشتم و شدم پیاده نظرم مورد ایستگاه

  .نبود کن ول خورد،حاال زنگ تلفن دوباره که کردم باز رو خونه در...بود ریخته بهم شد،اعصابم قطع و ندادم جواب

  بله؟:گفتم داد با و برداشتم و تلفن

  جون؟ یاسی-

  شما؟:گفتم لحنم همون با 
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  .مژگانم:گفت دخترك صداي

  .نمیارم جا به-

  .خالت دختر:گفت و کرد اي خنده

  خوبی؟!آهان،سالم:گفتم.شد پیدایش یکدفعگی که اي افتادم،دخترخاله مژگان یاد به

  خوبی؟ شما...عزیزم سالم-

  داشتی؟ ممنون،کاري-

  .ببینمت میخواستم-

  خونه،میاي؟ بیا االن دارم،میخواي مشغله روزها این اینقدر:گفتم و انداختم مبل روي و خودم

  نباشم؟ مزاحم-

  ..خداست حبیب مهمون مادبزرگم قول به هستی،ولی که مزاحم گفتم دلم توي

  .بیا نه-

  .اونجام دیگه دقیقه چند-

 طفلک اون با اونطوري که مهربونم خیلی آره...میکنن استفاده سو مهربونم من میدونن بوده،همه اماده خانم پس

  .میکنم صحبت

  .باي فعال پس:گفت دید که سکوتم

  .خداحافظ-

  .شدم منتظرش و کردم درست شربتی و کشیدم خونه روي و سر به دستی سریع و کردم قطع و تلفن

  .رفتم شربت سینی با همراه رفت،منم پذیرایی سمت به یکراست و کرد بغل و من خنده با همیشه مثل داخل اومد وقتی

  !اومدي خوش:گفتم و نشستم کنارش و گذاشتم مقابلش رو ها لیوان از یکی

  .نیستن اینا مرسی،بابات:گفت و کرد اطراف به نگاهی

  .نه-

  !بودي ناراحت تلفن پاي چرا-
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  .مسافرت بره پیشش،میخواد برم عروسی براي بود قرار که آرایشگري

  ناراحتی؟ همین براي:گفت و شونم روي گذاشت دستشو مژگان

  نباشم؟ ناراحت-

  .دارم سراغ برات خوب جاي یک خودم...خوشگلم که نداره غصه:گفت و زد لبخندي

  داره؟ وقت عروس براي-

  .میکنم جورش برات من هم باشه نداشته-

  !ممنونم:گفتم و کردم بغلش ناخودآگاه

  .دیگه بیا اماده روز اون میکنم،فقط خواهش-

  نمیدي؟ چشم،ادرسو-

  .مشکالت حالل میگن این به...رفت شکالت و میوه ازخوردن بعد و گفت بهم و ادرس

  ...دوستم عزیزترین سالمتی....جز میشد،به درست داشت چی همه

***  

 خوابم نسبتا صبح تا و بودم حموم هم دیشب اینکه زدم،با آینه مقابل چرخی و بستم کش با خیس همونطور موهامو

  .سابیدم خودمو حموم رفتم صبح هم باز ولی زدم کوچکی چرت و نمیبرد

  .گرفتم و تاکسی شماره و گذاشتم اش جعبه همون داخل و لباسم و پوشیدم بازي یقه بلوز و شلوار مانتو

  کجا؟:شدم،مردگفت ماشین سوار که همین

  (...)آدرسشم(....)آرایشگاه-

  .چشم روي به:گفت و کشید پشتش پر هاي سبیل به دستی

  .افتاد راه و زد صدا پر استارتی و

  شد؟ قدر چه:گفتم و کردم خلوت کوچه به نگاهی...ایستاد کوچیکی نسبتا آرایشگاه مقابل

  !نداره قابلی-

  .بفرمایید:گفتم و گرفتم سمتش به تومنی4
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  !میشه تومن6 خانوم،ولی خاج نداره قابل گفتم که درسته:گفت و گرفت دستم از و پول

  .شدم پیاده عروس لباس با همراه ماشین از و بزرگش دست توي گذاشتم و دوتومنی

  کمک؟ بیام:زدم داد

  .زدم و آرایشگاه اون،زنگ به توجه بی من ولی

  بله؟:گفت نازکی زنانه صداي

  ...یاسمین!!!هستم سمیعی-

  داشتین؟ وقت-

  .خانم مژگان طرف از-

  .شد باز تیکی با در

  .نبود هم بد زیاد شیک،ولی گفت بهش شدم،نمیشد سالن وارد و زدم کنار و بود،اون در مقابل اي پارچه

 ظاهر مقابلم بود بسته کلیپس با و بود کشیده سشوار طرفی یک و موهاش که سنگین و زیاد آرایشی با کوتاه قد دختري

  .بشین دربیار،اونجا لباساتو:گفت و شد

  ...کرد اشاره بود میز مقابل که صندلی به و

  میکنید؟ درست خودتون: گفتم مکث با

  !خیر:گفت سردي لحن با و کشید هم در و اخماش

  .نشستم صندلی روي رفتم و گذاشتم و وسایلم و رفتم بود اونجا که هایی صندلی سمت به

  .شد موهام بستن بیگودي مشفول و ایستاد من اخمش،پشت همون با

  ...هستا عروسیم روزه من-

  .میدونم:گفت و دوخت چشمام به نگاهشو

  کنید؟ باز اخماتونو میشه:گفتم و زدم لبخندي

  .بشین اونجا برو:گفت و کرد اشاره سشوار به هم بعد و داد ادامه بستن بیگودي به و گرفت من از و جدیش نگاه

  .باال ي طبقه برو:گفت و کرد بلندم مدتی از بعد کرد بلند صداشو و زیر اون نشستم
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  .سمت همون به رفتم منم و کرد اشاره ها پله به و

  .اینه به دوختم چشم و صندلی روي نشستم

  .صورتم به

  .زمردیم چشمهاي

  .سفیدم البته صد و ضریفم صورت...کوچیکم دهن و لب

  .باال میاد ها ازپله داره نفر یک که شد معلوم و اومد رفتن راه صداي که زدم خودم به لبخندي

  !سالم بــــه:گفت لبخند با و سمتم به اومد ناباوري،مژگان کمال در دیدم که ها پله سمت به چرخیدم

  تو؟اینجا؟واي؟- 

  خوبی؟:گفت و خندید

  میکنی؟ چیکار اینجا!سالم،مرسی-

  !دیگه ارایشگرتم من:گفت و درآورد کشو از و وسایلی

  بلدي؟ مگه-

 کمم سن خونمونه،به کناریش خونه همین...میگردونه رو اینجا پایینه که سارا اینجا،دراصل میام گاهی:گفت و خندید

  .نکن نگاه

  تو دیدن با که باشه بدي ارایشگر میترسیدم:گفتم و زدم لبخندي

  شدي؟ مطمئن:گفت و کرد قطع امو جمله

  !کن درست بیا...نخیر:گفتم و خندیدم

  ...شد مشغول و ایستاد سرم باالي

 شد،کلی تموم کارش که ساعت چند از بعد.کرد درست و ناخنام اونهم و کرد صدا ،رو دختره،سارا اون هم وسطاش

  .ایستادم آینه مقابل و پوشیدم و لباسم کمکش با و کرد تحسین

 اومد سرم پشت از مژگان که زدم لبخندي...عالی...بودم شده خوب بگم میتونستم ولی بودم شده دختر بهترین که نمیگم

  .دیگه برو...منتظرن دوماد آقا:گفت و
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  .اومدم پایین ها پله از

  .اومد داخل بابک و شد باز در

  .نبود محرمم دید،چون نمی و چهرم و بود صورتم روي تور

  خوبی؟:گفت و اومد سمتم به لبخند بود،با کنارش هم بردار فیلم

  .میومد خوب نظر به اونم ولی نمیدیدمش واضح تور پشت از

  .سالم:گفتم

  !بردي سرم از و حواس و هوش شدي خوشگل اینقدر:گفت و زد پیشونیش به اروم

  !ندیدي منو هنوز که تو-

  .کردم که حست:بابک

  .رفتم ماشین سمت به و منتظرشم که گفتم و کردم خداحافظی مژگان از

  .نشستم من و کرد باز برام و در بابک

  .ترس یا باشم داشته هیجان نمیدونستم...بشم زنش بود قرار اینکه میکوبید،از وار دیوانه کنارم،قبلم نشست هم اون

  میذارن؟ آهنگ عروسی روز:گفت و برد ضبط سمت به و دستش خنده با

  .نمیدونم:گفتم لب زیر

  !واي،یاسی-

  !نمیاد بهت حیایی با و مظلومی و ساکتی این:گفت که کردم سکوت

  .میشن ساکت عروسیشون روزه دخترا همه:گفتم آروم همونطور

  ...بکنی میخواي بقیه،هرکار مثل باشی،نه داري دوست که هرجور باید...منی ي فرشته تو....نیستی همه مثل تو ولی-

  .من کنار در البته:گفت که زدم لبخند هم باز بود شده داده بهم که یکجایی آزادي همه این از

  میاد؟ مادرت:گفتم ربط بی

  !ندارم خبر:گفت و گذاشت شادي ،آهنگ ضبط با رفتن ور کمی از بعد
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  نیاد؟ که ممکنه-

  .لجبازه خیلی ممکنه،اون نمیگم،آره دروغ:بابک

  .مامانمم قبر سر میرفتیم کاش اي

  بریم؟ االن میخواي:گفت و کرد من به نگاهی نیم بابک

  .عقد براي بریم نمیشه،فعال که لباسا این با نه-

  .آتلیه نمیریم که ببخشید-

  .باشیم بقیه مثل نمیخواد گفتی خودت...جورشه یک اینم...نداره اشکالی-

  .میشه هااینجوري موقع بعضی منم هولکی هول کاراي:بابک

  .کشیدن کل و سوت به کردن شروع همه ورودم شدیم،با باغ وارد

 و نشست کنارمون ابتدا و اومد بعد دقیقه چند هم رفتیم،روحانی دوماد و عروس مخصوص جایگاه به و شدیم وارد

  .بودم نکرده امضا اینقدر عمرم کردیم،تو امضا جا عالمه یک و داد و دفترش بعد و شد صحبت مشغول

 بابک اقاي جناب دائمی عقد به رو شما وکلیم سمیعی،ایا یاسمین خانم مکرمه،سرکار دوشیزه:گفت خطبه خوندن از بعد

  دربیاورم؟ معلوم مهریه با صادقی

  !بچینه گل رفته عروس:شکست و سکوت مژگان شد،صداي سکوت

  ...میگفت اینو اون حتما بود پروانه اگه

 بابک اقاي جناب دائمی عقد به رو شما وکیلم سمیعی،ایا یاسمین خانم مکرمه،سرکار دوشیزه:گفت دوم بار براي روحانی

  دربیاورم؟ معلوم مهریه با صادقی

  !بیاره گالب رفته خانمم عروس:گفت که بود بهناز نازك صداي اینبار

  .بود نور سوره اول قران،صفحه صفحه به بودم زد،خیره حدقه چشمانم در اشک

  .ببینم و قران صفحه خوب نمیتونستم و دیدم می تار

  خوبه؟ حالت:گفت لب زیر بابک

  !نمیگی رو بله چرا:گفت که نگفتم بود،چیزي یواش صدایش
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  !نه یا بشه وکیلم که پرسید من از حاجی سوم بار براي که نشنیدم که بودم افکارم پرت اونقدر

  !بله....بزرگترا ي اجازه با:گفتم شده گرفته اشک خاطر به کمی که صدایی با

  .بابک قانونی و شرعی زن پرشتاب،شدم...تند... سریع

  .برداره سرم روي از و تور که خواستند بابک از و کردند بیرون سالن از مردهارو مژگان و بهناز

  !انداخت هام شونه روي کردو بلند و گرفت تور طرف دو و دستاش با و کرد نگاه من به لبخند با

  .کردم باز بابک زده حیرت هاي چشم مقابل در بستم،و لحظه چند براي و چشمام

  !خوبه....خیلی:گفت لکنت با و داد قورت و دهنش آب

 فرق قبال با امشب بود،ولی دیده روسري بدون هم قبال و من پایین،اونکه انداختم و سرم و زدم شرم روي از لبخندي

  .داشت

  !همینطور هم بهناز و کرد کشیدن کل به شروع مژگان

  .ببوس و عروس دوماد:خوندند هم با همگی

  .موقعش به:گفت آروم من روبه و زد لبخندي بابک

  .نکنید اصرار:گفت جمع روبه و

  .مرخص دوماد دست دست دست:گفت بقیه از بلندتر مژگان اینبار

  .کردند تکرار هم دختران بقیه

  !ببینه خوب و زنش داداشمم ا،بذارید:گفت اي طلبکارانه لحن با بهناز

  .شد بلند اجبار روي از بابک و شد بلند صداها اینبار ولی

  جانم؟:گفت و اومد سمتم به لبخند با اون و کردم صدا و بهناز رقص،آرام مشغول و ریختند وسط هم دخترها

  نیومده؟ مادرت-

  !میخوام معذرت:گفت و شونم روي گذاشت و دستش و شد تلخ لبخندش 

  ...برس ها مهمون به برو!!!چیه حرفا این-

  .بیاد که کردند خبر و بابک که میرسید وسطاش به داشت مهمونی...شد جدا ازم لبخند با
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  .رقص براي وسط بیاین دوماد و عروس:گفت جی دي و اومد سمتم به...شد وارد

 بود صندلی و میز که بزرگ باغ وارد و شدیم خارج بود عقد براي که سالن کرد،از بلندم و گرفت سمتم به دستشو

  .وسط رفتیم بابک و من و نشستند همه.رفتیم

  .میرقصیدم زنانه چه من و میرقصید مردانه چه او و ایستادیم هم مقابل

 شد تموم اهنگ که کاشت گونم به اي بوسه و گرفت بغل توي منو زپشت ا و چرخیدم دور یک من و باال گرفت دستمو

  .زدن دست همه و

  .بود عالی:گفتم و برگشتم سمتش به لبخند با

  ...شدیم رقص مشغول و وسط ریختند همگی اینبار و زد لبخندي

  .بود شام نوبت اون از بعد

 باعث میشد بردار فیلم که مدلهایی ظرف،البته یک در دوتایی.اوردند شام برامون و نشستیم خودمون جایگاه در ما

  .کنه جلوه عشقوالنه اینکه تا میشد خندمون

  .کردیم خداحافظی ها مهمون با و شد رفتن موقع خوردن از بعد

  .نداشت کشون عروس عروسیم

  .نداشت آتلیه عکس

  .نداشت خوردن عسل

  .نداشت عقد دوران

  .نداشت نو جهیزیه و خونه

  ...نداشت مادرشوهر

  .بود هردومون قلب توي که عشقی...داشت عشق فقط

  .گرفت منم دست و گرفت و بابک دست و بوسید منو پیشونی.پیشمون اومد بابا رفتنشون از بعد

  .میخوام خوشبختیتونو!کنه کمک بهتون که میخوام خدا از:گفت و گذاشت هم توي همو دستاي

  !کن مراقبت خوب...من تن ي من،پاره من،عزیز من،یاسیِ دختر از جان،پسرم بابک
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  !حتما:گفت و پایین انداخت و سرش بابک

  .خدانگهدار!خدا به سپارمتمون می:بابا

  .شد دور ما از و

  .بود شده خالی خالی باغ 

  تو؟ بریم:گفت و فشرد دستش توي و دستم

  .بریم:گفتم و زدم لبخندي

  .شدیم ساختمون وارد باهم و

***  

  !کردم چی ببین بابـــک،بیا:زدم داد

  .میکرد خشک و موهاش داشت و بود سرش روي هم حوله میومد پایین ها پله از که همونطور

  خانمم؟ کردي چیکار:گفت لبخند با و شد وارد

  .کنید میل بفرمایید:گفتم و کردم اشاره میز به

  .دادین خرج به سلیقه حسابی که میبینم به به:گفت و نشست لبخند با

  !نخوري سرما که بکشی سشوار میخواست:گفتم و کردم اشاره موهاش به

  .کنیم شروع باهم و بشینم منم بود منتظر حتما آخی...کرد نگاه من به منتظر و داد تکون و سرش

  !نه اونجا:گفت که بشینم اومدم و کشیدم و صندلی

  نه؟ چی:گفتم و کردم نگاهش

  نشین؟ اونجا-

  بشینم؟ کجا پس:گفتم و بودم ایستاده نیمه همونطور

  .اینجا:گفت و کرد اشاره پاش روي به

  .میکنی شوخی:گفتم شده گرد چشمهاي و لبخند با
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  .بینم اینجا بیا-

 گونم به اي بوسه که کردم نگاه بهش لبخند نشوند،با پاهاش روي و من و کشید دستمو که شدم نزدیک بهش قدم یک

  کنم؟ شروع چی از:گفت و کاشت

  چیو؟-

  .دیگه صبحمو-

  .عسل کره که هم بخوري پختم که کیکی از میتونی هم خب:گفتم و کردم میز به نگاهی

  !دارم اي دیگه فکر من ولی:گفت و برگردوند خودش سمت به و سرم

  فکري؟ چه:گفتم و چپ علی کوچه به زدم و خودم...شد خیره لبام به و

  .گذاشت لبهام روي و لباش وسریع نداد بهم اي دیگه حرف فرصت

***  

  .بمونی اینجا نمیشه هم تو برم میخوام من:گفت بابک بود عمرم صبحونه بهترین که صبحونه خوردن از بعد

  بري؟ میخواي کجا:گفتم متعجب

  .دارم کالس دانشگاه کنم،بعدشم پیدا کاري یک حتما باید کار،امروز دنبال برم باید: بابک

  ..تو نمیرن،اونوقت جا هیچ و میگیرن مرخصی عروسیشون اول روز همه:گفتم و هم توي رفت اخمام

 این بشه جمع خیالم بشه،که جمع خیالم که کنم پیدا کاري یک عزیزم،باید آخه:گفت و زد گونم به اي بوسه بابک

  ...کنم خوشبخت میتونم رو کوچولو فرشته

  برم؟ باید کجا من:گفتم رفته درهم قیافه همون با

  .بمونی نمیشه که خونه:  بابک

  نمیشه؟ چرا-

  .ببرن بیان میخوان گرفتیم ازشون رو ها صندلی که چیا کرایه این که چون-

  !که ندارن کاري من به-

  . که باشه خونه منم خانم بعد خونه تو بیان جوون مرد دوتا که خوشگلم،نمیشه:گفت شیرینش لبخند همون با بابک
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  .میام باهات منم پس-

  چیکار؟ میاي جان،تو یاسی:بابک

 و دانشگاه برو تو هم شد،بعدش پیدا من براي هم کاري کار،شاید دنبال بریم که میایم باهم...نمیمونم خونه که تنها-

  .بیمارستان برم شاید هم من

  .بیمارستان میریم باهم دیگه روز یک!که نمیشه:گفت و زد گونم به اي بوسه بابک

  عزیزم؟ بابام، خونه برم عروسیم اول روز میخواي نکنه:گفتم و یافت شدت اخمم

 بهم لبخند با بود شده خوشحال بودم گفته عاشقانه کلمه یک هم من طوالنی مکالمه این در اینکه از از انگار که بابک

  .بگیرم تصمیم من بود منتظر و شد خیره

 جا همین باید پس..خونه برم که نمیتونستم هم و...طرف اون به طرف این از باشم بابک گردن وبال که نمیتونم

  .میموندم

  .میمونم جا همین من-

  ..میخوان که گفتم:گفت و کشید اي کالفه نفس باید

   ببره،خودمم بده اومدن که میگم قربان مش به بعد...باغ خود داخل میبریم و سالن توي صندلیا االن خب-

  .نمیرم بیرون خونه از

  .ریز برنامه زن قربون:گفت و بوسید و گونم بابک

  !دیگه پاشو:گفتم و گرفتم ازش و نگاهم ناز با

  !چشم به اي:گفت و بوسیدم دوباره

 کمر و کشیدم روش هم دستمالی کردم تمیز و میز وقتی.شدم میز کردن جمع مشغول و شدم بلند پاش روي از هم من

  !به به...باالیی و قد چه...پایین میاد ها پله از داره بابک کردم،دیدم صاف

  .تر روشن کمی زیرش بلوز و بود تنش مشکی روبه تیره تیره آبی شلوار و کت

  چطوره؟:گفت و زد چرخی لبخند با

  !بابکم شدي العاده فوق-

  .بابک به برسه چه رفت ویلی قیلی خودم دل ته چسبوندم اسمش اتمام به مالکیت میم اینکه از
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  .نیستا شور من چشماي کنم؟البته دود اسپند برم:شد،گفتم طوالنی زیادي خیرش نگاه وقتی

  !طرفه اون از در:گفتم که اومد سمتم به لبخند با

  نداري؟ کاري:گفت و گرفت اغوش در و من که کردم اشاره خروجی در به دست با و

  !ندارن مایونز سس:گفتم و کردم فکر کمی

  دیگه؟:گفت لبخند با و کرد جدا من از و خودش بابک

  !سالمتی-

  .شد خارج خونه از خداحافظی از بعد و کاشت گونم به اي بوسه که زدم اي گنده لبخند و

  ...کردم خونه سرتاسر به تند نگاهی

  .کمک بیاد رفت یادش بابک...صندلیا اوه

  .رفت بابک و شد بسته در موقع همون که باغ داخل واومدم انداختم سر روي به صندلی روي از شالی

  .قربان مش خونه دم چرخید نگاهم

  !قربان مش:گفتم آرام زدم،و در به اي تقه و رفتم خونشون دم به آهسته هایی قدم با

  .داخل اومد بود حسن که گنده مرد همون شدو باز در که کنم صدا اومدم و زدم دوباره

  .رفتم عقب قدم چند هم من

  ها؟:گفت ترسناکی و گرفته صداي بوده،با خواب بود کشید،معلوم چشماش درون دستی

  !بخیر صبح سالم-

  کار؟!سالم برفرض:گفت و هم توي کشید و اخماش

  حیاط؟ تو بیارم و صندلیا کنید کمک میشه:گفتم و کردم اشاره خونه به

  .بگیر کارگر برو:گفت اخم با

  .آقا حسن:گفتم اي عاجزانه لحن با که برگرده خونه به خواست و

  ...بشورم و صورتم و دست بذار:گفت و برگشت سمتم به
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  .بیاین پس باشه:گفتم و زدم لبخندي

  .ببره بیاد حسن تا گذاشتم میز روي و کردم جمع رو صندلیا تونستم تا سریع رفت،منم خونشون به و داد وتکون سرش

  .شد وارد گویان"اهللا یا" آقا بودم کرده جمع که و نیمی

  !خواهر کنار برو:گفت و کرد من شده جمع هاي صندلی و صندلیا به نگاهی

  .میکنم کمک خب-

  .برو...پایی و دست تو بیشتر:گفت اخم با

 زدم اتاق از حسن صداي با ربع یک حدود از بعد..شدم ولو تخت روي و رفتم اتاقم به شدم راحت اینکه از لبخند با

  .بیرون

  .میرسید نظر به کثیف خیلی بود شده جمع ها فرش اینکه علت به بود،و شده خالی سالن

  نمیرید؟ جایی که آقا،شما حسن ممنون-

  .بذارم و مرگم کپه میرم:گفت اخم با

 فرش کمکم میاین شستم و سالن اینکه از بعد که بگم میخواستم:گفتم و زدم دلم توي کوچولویی لبخند عصبانیتش از

  بندازیم؟ رو ها

  .بیرون رفت و داد تکون و سرش

  .شکست شستم،کمرم و موزاییک تموم سالن و برداشتم رو جارو و آب سطل یک

  .اومدن هم ها صندلی اومدن براي موقع اون:انداختیم، رو فرشها حسن کمک با هم بعدش

  .غذا کردن درست براي رفتم آشپزخونه به و چیندم ها مبل

  بودم؟ بلد چی

  سبزي؟ قیمه؟قرمه

 و میز و کردم درست خودم حد در خوشمزه غذاي یک خالصه و کنم سرخ که برداشتم مرغ و کردم خیس و برنج

  .بمونه گرم که بودم گذاشته گاز روي رو غذا چیندم،البته

  .کردم ورگل ترگل حسابی و پوشیدم خوشگل لباس یک هم بعدش و حموم رفتم فوري
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  .کردم باز خندون و باز روي با و در و پریدم جا از زنگ صداي با

  .نمیتونست انگار ولی...بزنه لبخند کرد سعی دیدنم با بابک

  .افتاده؟سالم اتفاقی-

  .سالم...خوبی؟اوخ!عزیزم نه:گفت و زد لبخندي

  شد؟ پیدا:گفتم شک با

  چی؟:گفت و زد نادونی به و خودش هم اون

  !دیگه کار-

 جمع رو ها صندلی رفت یادم)زد پیشونیش به(شد؟ چی کردي؟صندلیا تمیز تنهایی:گفت و انداخت خونه به نگاهی

  .ها اینجا شده تمیز چه...کنم

  .نشد پیدا پس:گفتم لب زیر

  .اره:گفت آه با نداشته فایده هیچ دادن موضوع تغییر فهمید که بابک

  .تو نداره،بیا اشکالی:گفتم و زدم لبخندي من ولی

  ...شد وارد و رفتم کنار در جلوي از و

  .کردم درست مرغ:گفتم بلند

  .نکنه درد دستت-

  داري؟ دوست-

  .عاشقشم-

  .نبود میکردم فکر که آسونی اون به کردن پیدا کار:گفت بابک خوردن ناهار دربین.خوردیم و ناهار و میز پشت نشستیم

  سخته؟ یعنی-

  .زیاد خیلی-

***  
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 پیدا کار دار و گیر در هنوز هم بودم،بابک زده سر خودمون خونه به یکبار فقط من و بود گذشته عقدمون از هفته یک

  ...بود کردن

  .سالم:گفتم و زدم لبخندي مژگان دیدن با و شد،چرخیدم کشیده کیفم ي دسته که بیرون میرفتم داشتم دانشگاه از

  سالم،خوبی؟-

  !!!ورا این مرسی،از-

  .بودم کرده تعجب حسابی دیدنش از

  ... که بودم اومده...راستش:گفت خنده با مژگان

  .خورد و حرفش بقیه و

  بودي؟ اومده چی براي:گفتم و شونش روي گذاشتم و دستم لبخند با

  .اومده خوشش ازمن نفر یک:گفت و کرد اطراف به نگاهی

  کی؟:گفتم باتعجب

 میخواد که اصرار و اصرار بعدهم اومدن اقایی هستم،یک منشی من که اونجایی:گفت و پایین انداخت و سرش مژگان

  .سالشه30...دانشگاهه استاد...ببینه و من

  قبلیت؟ همسر...پس-

  .دارم نیاز سرپناه به..باشم یادش با نمیتونم که عمر اخر تا بابا قول به:گفت و شد تلخ لبخندش

  اره؟ منتظرشی االن پس-

  !اره-

  .بگیره صورت وصلت این هست خوبی مرد اگه...ایشا:گفتم و زدم لبخندي دوباره

  .شدم خونه راهی و کردم خداحافظی انداخت،ازش زیر و سرش

 اگه که بودم سپرده دانشگاه هاي بچه به.میکردم روي پیاده و طوالنی مسیر باید بازهم برم،ولی اتوبوس با میکردم سعی

  .بدهند خبر هم من به شد پیدا خوبی کار

  ...کردم تعجب خیلی در دمِ هاش کفش دیدن با و شدم خونه وارد فرسا طاقت روي پیاده از بعد
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  .خونه اومده که بود کرده پیدا کار حتما پس...میگشت کار دنبال داشت ساعت این معموال اون

  .شدم خونه وارد و زدم صدا و اسمش ذوق با

  .بود داده قرار چشماش روي و دستش ساق و بود کشیده دراز مبل روي

  !جان بابک..بابک-

 و نشست خودش جاي سر ثانیه ازچند بعد و...زد زل من به متعجب و کرد باز و چشمهاش و برداشت و دستش

  اومدي؟ سالم،کی:گفت

  !االن-

  کردي؟ پیدا کار:گفتم و نشستم زمین روي ذوق با و

  .نکرده پیدا کار که فهمیدم...بست و چشماش لحظه چند براي و کرد موهاش توي و دستش

  شد؟ چی کردي؟پس پیدا کار بیمه شرکت داخل نگفتی مگه:گفتم و افتادم چیزي یاد لحظه همون

 کار نباش،یک ناراحت خب:گفتم و دستش روي گذاشتم و دستم.گذاشته و اقوامش از رئیسش،یکی:گفت آه با بابک

  .میکنی پیدا دیگه

  !یاسمین:گفت و کرد مشت و دستش عصبانیت با بابک

  جانم؟-

  .برمیگرده داره اشکان باباي:گفت و دوخت چشمام به و نگاهش

  .بود اینجا صاحب پدرش اصل در...خونه این صاحب...بابک دوست...بود؟ کی اشکان

  .آب اونور ببره همشو و بفروشه ایران تو و امالکش تموم میخواد:گفت که زدم زل بابک به و کردم سکوت

  .نمیزد انگار قلبم...نداشتم شدن بلند شد،توان بلند موبایلم زنگ موقع همون

 نگاهش...خطه پشت که کسی دیدنش با..کرد نگاهش و داشت برش و تلفنم سمت به رفت شد،بابک نمی قطع صداش

  .کرد وصل و تماس و دوخت من به مضطرب و

  بله؟-

-. . .  
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  .شوهرشم من-

-...  

  یاسی؟ االن؟چرا-

  .باشه:گفت تلفن به بود خیره من به که همونطور و کشید عمیقی نفس

  .کرد قطع و تماس و

  بود؟ کی:گفتم خوردو تکون هم از لبهام

  .بردیا:گفت لب زیر بابک

  میگفت؟ چی:گفتم و پریدم جا از فوري اون اسم شنیدن با

  .بیمارستان بریم: بابک

  اره؟ شده شده؟خوب چیزیش پروانه...پروانه:گفتم و برداشتم قدم سمتش به

  ...شو حاضر:بابک

  .رفت در سمت به خودش و

  .بودم حاضر که من

  .نشد بدل و رد حرفی بیمارستان به رسیدن تا...رفتم دنبالش و برداشتم و گوشیم و کیف

  .اومد بیرون پروانه شامل تختی و رفت کنار پرده موقع همون که دویدم اتاقش سمت به بدو بدو رسیدن با

  ...باشه پروانه میزدم حدس البته

  .بود روش سفیدي پارچه

  .زمین روي افتادم زانو با...شد شُل پاهام...کرد گیر نفسم....پشتش از بردیا اومدن بیرون با

  ...سالن وسط

  .بودم کرده کُپ

  .بزنه خواست نمی قلبم
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  .بود ناشناخته و گنگ صداها 

  .کرد عبور مقابلم از تخت

 گفت بهم که زمانی...هاش خنده...هاش ،دبیرستان،شوخی راهنمایی...خاطرات...نزنه که خواست قلبم...شد بسته چشمام

 من پیش ذوقی چه با خواستگاري مراسم از بعد...بردیا با مالقات اولین از شوقش...رفتیم باهم که اردوهایی...شده عاشق

  . ..لبخنداش...صداش...نگاهش...اومد

  .کرد عبور چشمام مقابل از فیلم یک مثل چیز همه

  .بود شده شل بدن کنار دستام

  .کنه دهنم وارد و چیزي داشت سعی کسی...کنه بلندم داشت سعی کسی و بودم نشسته دوزانو زمین روي

  .میدیدم رو پروانه چشمام مقابل فقط من ولی

  !پري:زدم داد...عشق با... درد با...فریاد با...جیغ با

  .بده و جوابم که نبود اي پروانه...نداد و جوابم صدایی ولی

  .دویدم بودن برده رو پروانه تخت که سمتی به و زدم کنار و کنن کمکم داشتن سعی که دستایی

  ...میخوند و اسمم داشت انگار و گرفت و دستام کسی

 ولی میخوامش قدر چه...عاشقشم قدر چه...دارم دوستش قدر چه که بگم بهش و پري پیش برم تا کنه ولم میخواستم

  ...نمیذاشتن

  .شدم زمین نقش و رفت سیاهی چشمام.نیست پیشم اي پروانه دیگه و افتاده اتفاقی چه اینکه درك با

  !جان،خانمم،خوشگلم،عزیزم یاسی-

  .شدم بود سرم باالي که بابک متوجه و کردم باز و چشمام آشنا صداي شنیدن با

  .شدم بابا متوجه و کردم متمایل راستمم سمت به کمی و سرم...میدیدمش تار

  دخترم؟ خوبی:گفت و ماساژداد و گرفت و دستم

  .پروانه مرگ...غش...بیمارستان

  ..بستم و چشمام دوباره
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  خوبه؟ حالت:اومد بابک صداي

  .اصال:گفتم لب زیر

 و بابا هم که بشم بلند کردم سعی باشم کشیده دراز بیمارستان تخت روي اینطوري نمیخواست نشنید،دلم گمونم به که

  .خوشگلم کنی استراحت باید:گفت بابا و کردن ممانعت بابک هم

  دستشویی؟ برم میشه-

  !عزیزم هست اتاقت توي:گفت بابک و زدن لبخندي هردوشون

  میشم؟ مرخص کی:گفتم و کشیدم دراز تخت روي نداشتم،دوباره رفتن براي راهی

  .بشه تموم وقت هر:گفت و کرد اشاره سرم به بابک

  .نداشتم دوست و حالت دادم،اون بیرون و نفسم عصبانیت با

  .رفت رژه ذهنم توي چیز همه...بستم و چشمام

  .نداشتیم خونه دیگه ما

  .نداشت کار بابک

  .نداستم ، نام،پروانه به دوستی

  ...آورد هجوم چشمام به اشک

  .میگذرونم و عمرم لحظات ترین سخت دارم که کنم باور نمیخواستم

  .شدم بلند تخت روي از بابک و بابا کمک زدم،به و سرم اینکه از بعد

  .بابا خونه میرفتیم حتما

 بابا،اینجوري پیش برو تو:گفتم و سمتش به کنه،چرخیدم کمکم داشت قصد هم بابک...حساب تصفیه براي رفت بابا

  .زشته

  !عزیزم باشه:گفت و زد محزونی لبخند

  !کردم استفاده فرصت از هم من و

  .کنه ترحم بهم.کنه دلسوزي که کسی
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  .کنم فکر میخواست دلم

  پدرم؟ خونه به گشتم برمی باید دوباره بودم شده متاهل هفته یک حدود که حاال

  .شنیدند می و بودند پیشم که هایی کس عزیزترین از یکی خبر باید بودم شده متاهل هفته یک که حاال

  ...!بخت سیاه عروس

  .بودند ما خونواده جزو هم شکمش توي کوچولوي و عاطفه حتی...داشتم رو بابا....داشتم و بابک من.نبود جالبی واژه نه

  .باشه اینجا از دور که بره جایی به که گفتم و شدم سوار و ایستاد پام جلوي که تاکسی اولین

  .اینجا از فاصله دورترین در پارك یک:گفتم که کرد نگاه من به متعجب میانسال راننده

  .باشم داشته که میکردم دعا بودم،ولی نکرده رو نه یا هست همراهم پول اینکه فکر

  .بود چشمام جلوي پروانه چهره فقط و فقط لحظه اون دادم،در تکیه شیشه به و سرم

  .کیش عکسهاي گالري،پوشه توي رفتم و اوردم درش کیفم درون از و رفت موبایلم سمت به ناخودآگاه دستم

  ...بود هم غزل...بود هم زهرا...بود بهنازم...واقعی لبخند...لبخند با...دریا کنار عکس،چهارتایی اولین

 دیگشون یکی شدن بستري خبر دیگه روز دو نکنه...کردم فراموش و همشون کل طور به که شدم چی درگیر نمیدونم

  .بشنوم و

  .کردم لعنت مزخرفی فکر همچین خاطر به و خودم لب زیر و گرفتم گاز و لبم

  .نمیشناسم پارکی اینجا از غیر: راننده

  ...بوستان...کردم درخت چند با همراه کوچک پارك به نگاهی

  شد؟ قدر چه:گفتم راننده روبه

  .تومن9:گفت بود همراهش اول از که اخمی باهمون

  .شدم پیاده کردن حساب از بعد و کردم جور و پولش و گشتم و کیفم هاي سوراخ همه

 پیدا صمیمی دوست نذارم شدم دار بچه من اگه کردم ،فکر کردند می بازي که هایی بچه دیدن با و شدم پارك وارد

  .بشه ها دیوانه شبیه بخاطرش وقت یک که...کنه
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 دمِ بیاد باشه کافی فقط...سرقبرم بره نخواد گرفت دلش اگه گوشم جیگر نیوفته،تا اتفاقی خودم براي که بشم مواظب

  .اتاقم

  .بخرم خونه براش ازدواجش از قبل باشه حواسم باید

  .باشه داشته بچم نذارم و دارم که نیازهایی تمام

  .آوردم درش هزارم بار براي گوشیم لرزش با

  .بود آمیز محبت یا آمیز تهدید یا همش پیاماشون...نکنه اذیتم بابک و بابا هاي زنگ که بودم کرده صدا بی

  ...بود بود،ناباورانه گفته بهم بهناز که تسلیتی

  .بود سخت مرگ درك

  .بشم تاب بی اینقدر اي دیگه کس دادن دست از براي کردم نمی فکر...مامان مرگ از بعد

  .فرستم می"خوبه حالم"مضمون این با پیامی هردوشون براي...میکنم صدا بی و موبایلم

  .دیگه نگرانن سالمتیم براي حتما

  .بمونم پارك توي که تو نمیتونم همیشه نیست،تا کار ي چاره خیال و فکر

  .تلفن دفتر تو رفتم و برداشتم و موبالم

  "میم"حرف

  .برقرارشد تماس و کردم لمس و مژگان اسم

  عروس؟ تازه جانم-

  !مژگان سالم-

  خانوم،خوبی؟ سالم-

  خونتون؟ بیام میشه-

  .باشه داشته وجود من پرویی به آدم نمیکنم فکر

  االن؟:گفت کرده تعجب من پرویی از که مژگان

  بیام؟ اره-
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  .ببینمت میشم خوشحال اره آره:گفت تعجب با و کرد مکث کمی

  ،خب؟ نمیدونی بگو خواست من از خبري و زد زنگ بهت که هرکسی مژگان ببین-

  چرا؟ ولی باشه-

  !بده و خونتون ادرس-

  .رفتم خونشون سمت به و گرفتم تاکسی دوباره هم من و گفت و آدرس سریع

  .تازگیا بودم شده باز دل و دست

  .شد باز تیکی با در که فشردم و زنگشون

  .رفتم ها پله از هم من مجبوري سر از و نداشت اسانسور سوم،خونشون طبقه بود گفته مژگان که اونطور و بود آپارتمان

  .شد باز در سریع که زدم در به اي تقه

  پریده؟هان؟ رنگت چرا:گفت و کشید کوچیکی جیغ من چهره دیدن با مژگان

  .سالم:گفتم اروم و کشیدم صورتم به دستی

  .کردم عبور کنارش از و

  .من اتاق بریم داره،بیا مهمون بابام:گفت میگرفت دستمو که همونطور و اومد داخل هم اون

 اتاق ي گوشه هم خودم و کردم بیرونش محترمانه خیلی نداشتم،پس حرفی هیچ رفتیم،حوصله مژگان اتاق به هم با و

  .فکر و فکر و نشستم

 میکردم فکر باید من...ولی بود مهم برامم...کشیدنن عذاب حال در بابک و بابا که بودم شده بودم،متوجه گذشته هفته دو

 ولی...امنه جام من و نباشن من نگران بگه بهشون که بودم گفته مژگان میشه،به چی آخرش نبود معلوم که چیزهایی به

  .نده و خونشون ادرس

  .میخوندم و پیامهاشون و بود روشن گوشیمم

 و پاسخ بی تماس1...بود گوشیم کردن چک کار شدم،اولین بلند خواب از کسلی حالت با معمول طبق...بود جمعه صبح

  .پیام یک

  .داشتم تماس تا20 از بیشتر بود،هرروز عجیب خیلی

  .بود بابک از هردو
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  کردم باز پیامشو

 فرار یاسی...میکنم خوشبختت گفتم که من...زندگیت به...بابات پیش...پیشم میکنی؟برگرد فرار چی من؟از عزیز آخه"

  "دارم خوب هاي خبر بگیر تماس من میکنی؟با فرار چرا...نکن دوري...نکن

  .نبود فرار اسمش این میکردم؟نه فرار داشتم واقعا من بود،ولی همیشه مثل پیاماش

  .دادم تکیه دیوار به و سرم

  .بیرون رفت صدا بی و روم روبه گذاشت و داخل اومد صبحانه سینی یک با روز هر مثل مژگان

  .بود نکرده شکوه اینجام من اینکه از که بود خوبی مرده باباش

 هم پدرش ساعت من،اون اتاق توي نیومد همیشه مثل.اومد سرکار از مژگان که ظهر که گذشت قضیه اون از روز دو

  .نبود خونه

  .شد چهارتا چشمام بود نشسته مبل روي که کسی دیدن با که خوندم و اسمش و بیرون زدم اتاق از تعجب با

  ...بابک

  .سالم:گفت و شد بلند لبخند با

 برگردم اتاق به خواستم.دوختم بود چاي کردن دم حال در اشپزخونه توي که مژگان به و نگاهم.بود اومده ریشاش،در

  چیه؟ نیستم؟پس من مشکلت میدونم:گفت و کرد ممانعت بابک که

  نمیدونست؟ واقعا

  .نگفتم وچیزي کردم اخمی

  ...خانومم...خوشگلم:گفت لب زیر اروم و گرفت بغلش توي و من

  !جانم:گفتم لب زیر و شد بسته ناخودآگاه میکرد،چشمام آرومم همیشه مثل لحنش

  .کردم پیدا جان،کار یاسی:گفت و شد زده ذوق هم اون مهربونی همه این از

  !عالی چه:گفتم اروم

  .کرده دعوتمون شام مامانمم:گفت دوباره

  ...نمیکنه طرد الکی و پسرش مادري هیچ:گفت که زدم زل بهش متعجب و کردم جدا ازش و خودم
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 همسر یک من براي بابک بودم فهمیده...دارم دوستش قلبم اعماق از که بودم فهمیده...داشتم نیاز گرما این به

  !چیزمه همه...زندگیمه...جونمه...عشقه یک...نیست

  

  "بعد سال چهار"

  .نشستم خونمون راحتی مبل روي سختی به و گرفتم کمرم به و دستم

 خوشگل بچت بخوري سیب میگن:گفت خوشگلش لبخند همون با و بود سیب کردن پوست درحال من مقابل بهناز

  .میکنم پوست تو براي دارم بیا...میشه

  .نیست مهم باشه،خوشگلی سالم بچه:گفت سالن ته از خنده با بابا اینبار

  نداري؟ الزم چیزي:گفت لبخند با و نشست من کنار هم بابک

  "نه" یعنی دادم تکون لبخند با و سرم

  !میشه ماه که بره من پسره به اگه:گفت همیشگیش ي گزنده لحن همون با بابک مادر اینبار

  .رفت بهم اي غره چشم که کردم مادرشوهرجان حرفهاي از اي خنده

  کنم؟ بازي این با میشه آبجی آبجی:گفت و ایستاد مقابلم خنده با یاسین

  .داد می تکون مقابلم و بودم خریده دخترم براي که خرسی عروسک و

  .نشه خراب باش مواظب فقط:گفتم و شدم خیره داشت عاطفه به زیادي شباهت که خوشگلم برادر به

  .کنه بازي سهیل با تا رفت اتاق به دوان دوان و گفت اي باشه

  .بود سامان و غزل پسر سهیل

  .بودم خوشحال بودند خوشحال هم ها اون اینکه از

  .زدند می حرف بود شده مهندسی خانوم حاال که زهرا با و بودند نشسته اي گوشه

  .نداشت افسردگی جز سرگذشتی...نبود جمع این در بردیا

 صدالبته و ما حرفهاي زوده،و که کرد می فکر و بشه دار بچه نبود حاضر بهناز...بودند حرف مشغول هم سجاد و بهناز

  .بود فایده بی هم سجاد
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  ...مجلسی و شیک همیشه خورد،مثل بود مخصوصش قهوه خوردن درحال که بابک مادر به نگاهم

  .بودند خوابیده زمین روي هم، دوقلو کوچلوي ي بچه دوتا و بودند نشسته همسرش و مژگان اون از فاصله با کمی

  .بود بزرگی لطف واقعا رشتش با مرتبط بابک براي کار داشتیم،پیداشدن بزرگی ي خونه

 متوجه بابک که گرفتم گاز درد از و لبم...شد تر شدید کشیدم،دردم روش و دستم شکمم داخل شدید هاي تکون حس با

  .گفت بلند بعد و اروم اول و اسمم و شد حالتم

  ...رفتم بیمارستان به راست یک که شد چی نفهمیدم

***  

  .میکرد صدا منو که بود همه از تر بلند بابک صداي...کردم باز و چشمام نامفهموم صداهاي با

  .اومد هوش به:گفت بلند بهناز که کردم باز و چشمام

 باید مریض"کرد پر رو اونجا که بود پرستار صداي بعد ثانیه چند...کردم وحشت بودن سرم باالي که جمعیتی دیدن با

  "بیرون کنه،برین استراحت

  بیاریدش؟ میشه:گفت پرستار روبه و کرد نگاهم لبخند با.موند پیشم زور با بابک و

 کمی رو بچه.اومد سمتم به داشت آغوش در که نوزادي با همراه بابک بعد لحظه چند و بود گنگ برام چی همه هنوز

  .گرفت من به مایل

  .خورد بود آغوشش توي که ونازي کوچولو ي بچه به نگاهم

  "کن سالم مامان به بابایی...جون کن،پروانه سالم مامان به:گفت لبخند با هم بابک

  ...من همسر کنار...من پروانه...من دختر...من فرزند...بود خداوند آفریده زیباترین این و

  .کردم شکر اتفاقات تمام خاطر به رو خدا و کشیدم خوشبختی روي از عمیقی نفس

  

  

  پــــایـــان
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