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 !ارعشق یعنی ارامش...یعنی روز های بدون دلتنگی...یعنی پایان انتظ

 !برخالف عقیدٔه خیلی از آدم ها عشق فهمیدنی نیست!عشق راباید حس کرد

با تک تک سلول های پیکر خود...با ذره ذرٔه وجوِد عاشِق خود باید حس کرد.... 
وقتی حسش کردی نباید عقب بکشی....نباید جا بزنی...نباید فرار کنی...باید پای 

 !بدوخوبه عشقت بایستی...محکم بایستی

رسیدن به عشقت باید از همه چیزو همه کس بگذری...از غروِر چندین ساله برای 
ات...از بغض های کهنه و قدیمی ات که در گلو مانده و هرگز نشکسته...باید 
بگذری...حتی اگر شده از همٔه دنیا بگذر فقط برای گرفتن دستان عشقت...درمقابل 

 !.فقط خودت'او' خودت باش...نه یک اسطورٔه غرور...خودت باش..

قدرش را بدان...اگر غرور یا لجبازی بینتان قرار بگیرد از دستش میدهی و تمام 
 !تالشهایت برای رسیدن به او از بین خواهد رفت

قدرش را بدان...نگذار با حرف ها و کارهایت دل ازرده شود...نگذار برای گریه هایش 
 !شونه های غریبه ای را خواهان شود

...عاشقی...دل بستگی... وابسته شدن...همٔه این ها در قدرش را بدان...عشق
 !صورتی شیرین هستند که او باشد...درکنار تو...در اغوش گرم تو

 !قدرش را بدان...نگذار طعم تلخ حسرت به گریبانت چنگ بزند

 !قدرش را بدان... حتی اگر او بدترین ادم روی زمین باشد

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ""بردیا""

ماشینم خراب شده بود و مجبور شدم با آژانس برم دانشگاه هرچند بابا خیلی  امروز 
اصرار کرد یکی از ماشینای تو پارکینگو بردارم ولی کال خرابیه ماشین حالمو گرفتو 
حوصله رانندگی نداشتم..این سامیار خیر ندیده هم امروز باباش رسوندش دانشگاه 

نزدیک دانشگاُه متر میکنیم تا سر خیابون  ماشین نیاورده بود.االنم داریم خیابون
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ماشین بگیریم...سرمو گرفتم باال تا نگاهی به دورو بر بندازم که یهو ضربه شدیدی 
به بازوم وارد شد سریع سرمو چرخوندم سمت سامیار و باتندی گفتم:چته مرض 

 داری روانی؟

 سامیار_اره مرض دارم دکتر خوب سراغ داری؟

 اغ دارم از روز اول بهتر میشیمن_اره داداش دکتر سر 

 سامیار _همونی ک خودت رفتی پیشش؟

 ...من_هان؟من که نرفـ

بادیدن نیش بازش تازه منظورشو گرفتم و شروع کردم دنبالش دوییدن و در همون 
حال کالسورمو زدم زیر بغلم و داد زدم:سامیــــار بگیرمت زنده ت نمیدارم حاال 

 بیشعــوردیگه من مرض دارم اره؟؟؟وایسا 

با خنده داد زد: مگه خر مخمو گاز گرفته وایسم؟وایسم که صورت خوشگلمو نابود 
 کنی اونوقت دخترا واس کی غشو ضعف کنن؟؟؟

 خندم گرفت سرعتمو کم کردمو گفتم: وایسا عوضی حال دوییدن ندارم

 سامیار _به همین خیال باش برادر

کسایی که تو خیابون بودن کنار خیابون نشستم رو جدول تازه متوجه شدم همه  
زول زدن بهم بدبختانه چون نزدیک دانشگاه بودیم اکثرًا دانشجوها تو خیابون شدم 

متر دورتر 4_3یه اخمی کردمو رومو برگردوندم سمت سامی که دیدم به فاصله 
نشسته رو جدول...بلند شدم رفتم سمتش خواست خیز برداره فرار کنه که باهمون 

 دم شروع کرداخمم تا دهن باز کر 

سامیار_تروخدا منو نزن به جوونیم رحم کن من یه چیم بشه جواب شیش تا بچمو 
چجوری میخوای بدی زنم بیوه شه خراب میشه سرت مجبوری خودت بگیریش 

 ...اونوقت بچـ



                 
 

 

 شیرین کیومرثی|  تو سقفی برای منورمان  

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir   نلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دا 

 

5 

 

رفتم وسط حرفشو تقریبا با صدای بلندی گفتم:بسه بیا بریم کمتر چرتو پرت بگو دیر 
 یکنهبرسم خونه مامان کلمو م

سامیار _اوه اوه یاده مادر فوالد زره)نگاه عصبیمو دوختم بهش(نه چیزه افسانه جون 
اگه بفهمه تک پسر ش بخاطر من توخیابون مث اسب...اهم مث اهو تیز پا دوییده 

 !زنده زنده خاکم میکنه بدو بدو تکون بخور

ٔاسف تکون بعد تموم شدن اراجیفش راهشو گرفتو جلوتر از من رفت...سرمو از رو ت
دادموراه افتادم دنبالش... سرخیابون سوار یه تاکسی شدیمو هرکی رف سِیه 

 ..خودش

وارد حیاط بزرگو سر سبز خونه شدمو درو بستم سمت چپ تو چمنا یه تاب سه 
نفره بود زیر درخت بید مجنون دورتادور حیاط گلهای رز قرمز که مامان عاشقشون 

متری ازهم کاشته ۲تا درخت کاج به فاصلٔه بود خودنمایی می کرد سمت راست چن
شده بود از جلوی در حیاط تا پله های ساختمون بین چمنا یه راه باریک از سنگ 

 ریزه درست شده بودو در آخر پشت ساختمون یه استخر تقریبا بزرگ بود

از پله ها رفتم باال جلوی در ورودی یه نفس عمیق کشیدم و دروباز کردم رفتم 
دوبلکس بود آشپزخونه و دوتا سرویس بهداشتی تو طبقه پایین قرار  تو...خونمون

نفره وتلویزیون...طبقه باال ۲۴داشت...عالوه بر چند دست مبل و میز ناهار خوری 
هشتا اتاق داره... توهر اتاقم سرویس بهداشتی و حموم هست تو فکرای خودم غرق 

دای نازکش گفت:داداش بودم که یکی از پشت دستاشو دور گردنم حلقه کردو باص
 خوشگلٔه من چطوره؟

سالشه ۱۹..برگشتم سمتش آبجی کوچولوم بود حاال میگم کوچولو کوچولو نیستا.
قدش تا سینٔه منه پوستش سفیده چشاش همرنگه چشای منه ولی واس اون 
روشنتره...لباش صورتی غنچه ای و گونه های برجسته موهاش خرمایی مایل به 

کیلو بود..به صورتش لبخندزدمو ۵۰ی داشت فک کنم همش قهوه ای... جثه ریز
 گفتم:توخوبی فسقلی؟
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با اعتراض گفت:ِا بردیا بهم نگو فسقلی حس میکنم بچم!خندیدم لپشو کشیدمو 
 !گفتم توهمیشه بچه ای آبجی کوچیکه حتی اگه صدسالت بشه

سرم لبخند زد.رفتم طرف اشپزخونه و درهمون حال گفتم:مامان و بابا کجان؟پشت 
 اومد تو اشپز خونه و گفت:باباشرکته مامانم خونه خاله عاطفه س

دریخچالو باز کردمو گفتم اون جا چرا؟چخبره؟شونه باال انداخت و گفت:نمیدونم 
واال به من چیزی نگفت!!!یه نگاه بهش کردم امکان نداشت ندونه مامان واس چی 

دم وقتی حسابی اب خوردم رفته اونجا..بیخیال برگشتم بطری ابو برداشتم و سرکشی
گذاشتمش سرجاشو درحالی که از آشپز خونه میرفتم بیرون گفتم:بی زحمت یه چی 

 درست کن بخورم! سرشو تکون داد و رفت سمت یخچال

از پله ها رفتم باالو وارد اتاقم شدم دیواراش با روزنامه دیواری سیاهو خاکستری 
ز این دوتا رنگ بود...تخت تمام پوشونده شده بود..همه چیزای اتاقمم ترکیبی ا

مشکی وسط اتاق کنارش عسلی مشکی خاکستری روبروش میز توالت کنار در اتاق 
سمت راست کمد دیواری بین کمدو میز توالت در سرویس بهداشتی و حمام یه 
پنجره تقریبا بزرگ روبروی در با پرده های نازک خاکستری و نقره ای و مشکی کنار 

ی کنار میز کاناپه های مشکی در اخر یه فرش مستطیل شکل پنجره میز نقشه کش
مشکی خاکستری...اتاقمو دوست داشتم ساده بودو درعین حال پر از آرامش.. 

 لباسمو عوض کردمو رفتم پایین

بهار داشت میزو میچید  وارد آشپزخونه شدم بوی قرمه سبزی همه جا پر شده بود
 دستامو شستم و گفتم:ناهار نخوردی؟

 ر_نه منتظر شدم بیای با هم بخوریمبها

لبخند زدمو نشستم رو صندلی برنجو کشید تو دیس و نشست روبروم و شروع 
کردیم به غدا خوردن...قاشقمو تو کاسه ماست فرو کردمو گفتم:چخبر درسات 
سنگین نیست؟با لبخند گفت: واس منی که عاشق پزشکیم هیچوقت درسا سنگین 

 نیس داداش

 قه خیلی بستگی دارهمن_اره خب به عال
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سری تکون دادو چیزی نگفت.غذامو که تموم کردم گونشو بوسیدمو تشکر کردم و 
رفتم نشستم جلو تی وی.داشتم کاناالرو باال پایین میکردم که بهار با یه سینی که 

تا فنجون قهوه بود اومد نشست پیشم خودشو تو بغلم جا دادو تا خواست ۲توش 
دای در سالن ساکتش کرد.هرون برگشتیم سمت در دهن باز کنه چیزی بگه ص

مامان با لبخند نزدیکمون میشد درهمون حال با لبخند گفت: به به خواهر برادر 
 خلوت کردن؟

 بهار_سالم مامان

 مامان_سالم عزیزم

 سالم گفتم که جواب دادوپرسید: ناهار خوردی بردیا؟

 من_اره مامان با بهار خوردم

 گفت: تو تااالن ناهار نخوردی بچه؟  باتعجب برگشت سمت بهار و

 .بهار خندیدوگفت:نه گرسنم نبود منتظر شدم داداش بیاد باهم بخوریم

مامان سرشو تکون داد و چیزی نگفت.قهوه مو برداشتم و مزه مزه کردم.بهار با 
لبخند معناداری گفت:خونٔه خاله عاطفه خبری بود؟ مامان نا محسوس سرشو تکون 

خاصی نبود.و بعد با لبخند از جاش بلند شد و رفت سمت پله  داد و گفت:نه خبری
ها.چشامو تنگ کردمو برگشتم سمت بهار که با یه لبخند گشاد به جای خالی مامان 

 نگاه میکرد.تشر زدم _نیشتو جمع کن

 لباشو جمع کردو با اخم ظریفی گفت: تو به نیش من چیکار داری؟

کامال جا خورد ولی سریع خودشو جمع کرد جوابشو ندادمو گفتم: اینجا چخبره بهار؟
و گفت:هیچ خبر.چه خبری میخواستی باشه؟ بااخم گفتم:منو خر فرض نکن مامان 
اشاره های توو مامانو دیدم بگو چه خوابی برام دیدین دوباره.خودشو از بغلم کشید 
بیرونو بلند شد از جاشو گفت: خوابی ندیدیم برادر من.توهم زدی فک میکنی یه 

 .ایی شدهخبر 

 .قبل اینک جوابشو بدم مث برق از جلو چشام رد شدو رفت سمت اتاقش
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دیگ مطمئن شدم یه چی شده.چون هر موقع این فوضول خانوم میخواد چیزیو لو 
نده یه جا بند نمیشه.نفسمو فوت کردمو قهوه رو بردم سمت لبام.فقط امیدوارم 

شن فنجون خالیو گذاشتم رو این دفعه دختر خاله عاطفه رو برام لقمه نگرفته با
 میزو راه افتادم سمت اتاقم

با صدای زنگ گوشیم یه چشممو باز کردم همه جا تاریک بود دست دراز کردم 
گوشیو از رو عسلی برداشتم ارتان بود.با لبخند جواب دادم_به به اقای کم 

 پیدا...کجایی پسر؟دانشگاه نبودی امروز همه یه نفس راحت کشیدن

 سالم، خوبم ممنون داداش.توخوبی؟ارتان_علیک 

 با خنده گفتم:زبون نریز بگو بینم چرا نیومدی امروز؟

 .بیدارشدم که کالساهم تموم شده بود۱ارتان_خواب موندم ساعت 

 من_اها خب چخبر؟

 ارتان_حوصلم سررفته بگی زیرشو کم کن میزنم تو دهنت

 باخنده گفتم _چجوری میزنی تو دهنم االن؟

 ه میبینمت عزیزم! حاال بیخیال بریم بیرون؟ارتان_بالخره ک

 من_ک بیرون؟

 ارتان_بیرون دیگه

 من_خب کجا بیرون کجاست

 ارتان_بردیـــــــا

 باخنده گفتم:جونم داداش

ارتان درحالی که خودشم میخندید گفت: جونمو درد اماده شو دارم میام دنبالت 
 نکبت
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ه حرف بزنم.بلند شدم دستو قبل اینک جوابشو بدم قطع کرد.پسره دیوونه نمیزار 
صورتمو شستم چشام قرمز بود دستی بهشون کشیدمو رفتم سمت کمد شلوار حیت 
سرمه ای با پیرهن مردونٔه مشکی و کت سرمه ای پوشیدم ساعت استیلمم بستم 
به دستم ادکلنمو زیر گلو و مچ دستام زدم و کیف پولو گوشیمو برداشتم و از خیر ور 

وهای لخت لجبازم گذاشتم و رفتم پایین در ورودیو باز کردم که رفتنه الکی با این م
 صدای مامان باعث شد یه سکته کاملو رد کنم

 مامان_کجا میری مامان

نفس عمیقی کشیدم و برگشتم نشسته بود رو صندلی رو بروی شومینه و کتاب 
 .میخوند با دیدن قیافه م خندید ظاهرا زرد کرده بودم

 .م از این در بیرون با ارتان و سامی میرم شام بیرونمن_اگه بزارید سالم بر 

 خندید و گفت:برو مامان مواظب خودت باش

چشمی گفتم و بعد خدافظی زدم بیرون.لیفان طالیی ارتان جلوی در پارک بود سوار 
شدم تا خواستم سالم بگم موهام کشیده شد.پشت بندش صدای ارتان که داشت با 

زد:خیر ندیده حاال منو حرص میدی پشت تلفن یه لحن جیغی و زنونه حرف می 
 نه؟؟دیدی بالخره دستم بهت رسید؟بزنم سیاهو کبودت کنم؟

 باخنده دستمو گذاشتم رو دستشو گفتم:ول کن ارتان درد گرفت المصب

 شو جمع کرد تا خندشو مهارکنه و گفت:شرط دارهالب

 دیگه درد موهام داشت زیاد میشد نفس عمیقی کشیدم و گفتم: بگو

 ارتان_اول قبول کن

 ...من_شاید بگیـ

 بیشتر موهامو کشید که نفسم رفت تند گفتم:باشه عوضی قبوله

 نیششو باز کرد و موهامو ول کرد و با هول استارت زد

 باتعجب در حالی که سرمو ماساژ میدادم گفتم: چیه چرا اروم شدی یهو؟
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 با لبخند خبیثی گفت:داریم میریم تو شرطتو انجام بدی؟

ام شد چهارتا.چه بالیی میخواست سرم بیاره؟اب دهنمو قورت دادمو گفتم: چش
 چیکار کنم؟

 :ابروهاشو با یه حالت خبیثی انداخت باالو گفت

 میریم میفهمی عزیــزم

 من_میریم؟کجا؟

 نیششو بازکرد_خونه من.امشب یه شب رویاییه عزیـــزم

سرشو گفتم_بیشعور باتموم شدن حرفش قهقهه ش به اسمون رفت با حرص زدم تو 
 .به من چشم داری؟گمشو برو دنبال سامی

باخنده سرتکون دادو چیزی نگفت.بقیه راه به سکوت سپری شد.جلوی در خونه 
سامیار اینا نگهداشتو بهش تک زد.یه ربع گذشت ولی خیال اومدن نداشت اقا.ارتان 

مو فوت که کال عین خیالش نبود زیر تایرای ماشین جنگل سبز شده با حرص نفس
 کردمو درو باز کردم خواستم برم پایین که صدای ارتان بلند شد

 ارتان_فقط نخورش

 برگشتم سمتش با نیش باز گفت: سامیو میگم

خیز برداشتم سمتش که چسبید به در و گفت:بمن دست نزنا خودت مگه ناموس 
 نداری

 خواستم جوابشو بدم که صدای در ماشین اومدو پشت بندش سامیار نشست تو
ماشین .منو ارتان با نگاهی خیره برگشتیم سمتش ابروهاشو انداخت باالو 

 گفت:چیه؟ چتونه؟به چیم نگاه میکنین

 ...ارتان با نیش باز گفت:به اونجــ

مینه مارو کاشتی اینجا ک گوری ۲۰زدم تو سرش که ساکت شد رو به سامیار گفتم:
 بودی
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 درحالی که به سقف نگاه میکرد گفت خواب بودم

مو فوت کردم و صاف نشستم ارتان ماشینو روشن کرد و صدای موسیقی الیت نفس
 سکوت بینمونو شکوند

ارتان زول زده بود به میز رو به روش که میشد پشت من منو سامیار همزمان 
برگشتیم سمت اون میز که دیدم سه تا دختر نشستن پشتش دوتا شونو میشناختم 

پشتش به ما بود و نمیتونستم ببینمش رومو تمنا فروزان فر و محیا حسین نیا نفر 
برگردوندم که دیدم ارتان همچنان خیره به اوناس.کاری که ازش بیزار بودم.بااخم 

 غلیظی غریدم:بسه دیگه چشات درد نگرفت

 .سامی_بردیا اون چشم عسلیه هم با هاشونه

میز نگام هنو به ارتان بود ک خیره بود به اونا عصبی دستمو مشت کردم زدم به 
که وحشت زده نگام کرد چنتا از ادمای میزای بغلی هم نگاشون کشیده شد این 

 طرف با اخم یه چشم غره رفتم بهشون که سرشونو برگردوندند

 ارتان_چته وحشی

 سامیار_بسه دیگ ارتان یه ساعته داری نگاشون میکنی

 ارتان_من دارم یکی شونو نگاه میکنم چرا تهمت میزنی

ه زول زدی به دختر مردم که چی میدونی از این کار متنفرم من_هرچنتا یه ساعت
 یانه؟

عصبی بودم و مطمئنن چشام قرمز بود اب دهنشو قورت دادو گفت: ببخشید 
 .داداش

ولی باز نگاش رفت اون سمت دیگ نتونستم خودمو کنترل کنم و از جام پاشدم و 
 گفتم : نمیتونم تحمل کنم این رفتارای سبکتو

 اورده و کوبیدم رو میزو با قدمای محکم زدم بیرونپول غذاهای نی

 کنار خیابون داشتم قدم می زدم که با شنیدن صدای پر عشوه ای سرمو برگردوندم
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 صدا_اقا خوشگله بیا برسونیمت

دختره رو صندلی کنار راننده نشسته بود راننده هم دختر بود ازاون 
بدجور حالمو بهم  گودزیالها.صورتای پر ارایششون زیر نور چراغ ماشین

 میزد.جوابشو ندادم که رانندهه گفت: چه نازیم میکنه بیا باال جیگر

ایستادم.صدای همون دختره بلند شد_آ آ دیدی نیلو راضیش کردم یاد بگیر.بیا باال 
 عزیزم

برگشتم سمتش با دیدن اخمم خنده رو لباشون خشک شد یه قدم رفتم سمت 
 .ماشنشو داد زدم:گورتونو گم کنین

 :با وحشت نگام کردن.بلند تر داد زدم

 د بهت میگم گمشوووو

 به ثانیه نکشید ماشینشون از جا شد

نفسمو فوت کردمو خواستم به راهم ادامه بدم که دستم کشیده شد و صدای ارتان 
بلند شد:داداش بیا بریم.من معذرت میخوام ولی بجون سامی قصد بدی نداشتم 

 نگاهم هرز نیس داداش

 ش.سرش پایین بودبرگشتم سمت

چند ثانیه خیره شدم بهش میدونستم پسر بدی نیست و عادت نداره به هر دختری 
.پس این نگاه کردنش یه دلیلی داره.جرقه ای تو ذهنم زده شد.بالبخند زول بزنه

شیطونی دستامو کردم تو جیب شلوارم و گفتم: میام ولی یه شرط داره.ارتانو سامی 
و یه نگاه به لبخند من.یه تای ابرومو انداختم باال و یه نگاه به همدیگه کردن 

 گفتم:چیشد؟نیام؟

 ارتان اب دهنشو به صورت نمایشی پر سروصدا قورت دادو گفت:شرطت چیه؟

 درحالی که خندم گرفته بود گفتم:باید بگی چرا به اون دختره نگاه میکردی

 کردچشای ارتان گرد شدو سامیار با لبخند پبروزمندانه ای نگامون  
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بعد از چند لحظه صداش درحالی که به وضوح هول کرده بود بلند شد: ُخــ...خب 
 دلیلی نداشت مـ..من فقط

 سامیار _استپ استپ برادران گرامی بیاید باال تو راه حرف میزنیم

ارتان نفس آسوده ای کشید و خواست بره سمت ماشین که بازوشو گرفتم و اروم 
 دروغ بگی چشمات لوت میدن دم گوشش زمزمه کردم:میدونی که

 بدون اینکه نگام کنه سرشو تکون داد

 ولش کردمو راه افتادیم سمت ماشین

 کمی توخیابونا دور زدیم و دراخر هرکی رفت خونه خودش

 جلوی در ورودی چند لحظه چشامو بستم و با نفسی عمیق درو باز کردم

باصدای در برگشتن  مامان وباباوبهار نشسته بودن جلوی تی وی و میوه میخوردن
طرفم... باصدای بلند گفتم: سالم بر خانواده عزیزم جمعتون جمعه فقط گلتون کمه 

 که منم اومدم

هرسه خندیدن و جوابمو دادن.رفتم نشستم کنار باباوگفتم:اقای رییس امروز اصال 
 خونه نیومدیا

اد شده بالبخند دستی کشید به موهام که ربخت تو صورتمو گفت:کارای کارخونه زی
 بابا نمیرسم بیام خونه...سرم شلوغه

نفس عمیقی کشیدمو گفتم:تا چندوقت دیگه درسم تموم میشه میام کمکت بابا 
 !نگران نباش

.. به صورتش مامان با لبخند گفت:یه پسر که بیشتر نداریم تمام امیدمون به اونه.
م گفت:کاش لبخندی زدمو برگشتم طرف بابا درحالی که نگاشودوخته بود به چشما

قبول میکردی االن بیای بابا ولی حاال که دوستنداری اجبارت نمیکنم اینم بگم که 
بعد فارق التحصیلی مدیریت شرکتاو کارخونه با خودته من دیگه نمیکشم 

 پسرم...خسته شدم از این همه کار
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 با عشق به مامان نگاه کردو گفت: میخوام این اخر عمری کنار خانومم باشم

لبخندی از جنس نگاه بابا اخم ظریفی کرد وگفت:ِا زبونتو گاز بگیر اخر  مامان با
 عمری ینی چی؟؟خدانکنه بالیی سرت بیاد عزیزم

با محبت بهشون نگاه کردم چه عشق محکم و بزرگی دارن...که حتی بعد این همه 
 سال هنوز پا برجاست

شلوار و تیشرت جذب ازجام بلند شدمو بعد بوسیدنشون رفتم تو اتاقم لباسامو با یه 
 عوض کردمو دراز کشیدم روتختم

 ""هستی""

 بچها بریم دیگه خسته شدم میخوام برم خونه بخوابم_

 شیشم

 تمنا اهی کشیدو گفت:بریم این سه تاهم که رفتن

 باتعجب گفتم:ک سه تا تمی؟؟

 محیا_این سه تا دیگه....سامیارو بردیاوارتان

رفتن توبشقابو گفتم:چه اسماشونم  نفری یه پس گردنی زدم بهشون که باکله
 حفظن ورپریدها پاشید بریم ببینم

جفتشون با حرص نگام کردن که سریع جیم شدم بعد حساب کردن غذا رفتیم سوار 
 جنسیس نازنینم شدیم

ماشینو روشن کردمو درحالی که از پارک درمیومدم گفتم:شما به این سه تا 
 چیکاردارین؟

که بهش زدمو داد که با کله نزدیک بود برم تو تمنا از پشت جواب پس گردنی  
 فرمون که محیا شونمو نگه داشت و گفت:خفه ادای مامان بزرگارو درنیارا
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از اینه نگاه چپکیمو دوختم به تمنا و گفتم:چه ربطی داره؟میخوام بدونم شما به اونا 
 چیکار دارین همین

ن اومد جلوترو دستاشو تمنا نفسشو فوت کردو گفت: کاری که نداریم ولی)با هیجا
گذاشت رو لبه دوتا صندلیو گفت:خدایی بدچیزین مخصوصا بردیا با چشاش ادمو 

 جادو میکنه

ناخودآگاه چیزی توقلبم فروریخت که باعث شد دستامو دور فرمون بیشتر فشار 
 بدم

 

اخمام جمع شدو بی اختیار داد زدم_بسه دیگه انقد از پسر مردم تعریف نکنین 
 دینحالمو بد کر 

محیاو تمنا با تعجب نگام کردن دستمو بردم سمت پخش تا یکم از جو ایجاد شده 
 خارج بشیم که سوال تمنا باعث شد دستم وسط راه خشک شه

 تمنا_تو چرا بهت برخورد؟ببینم نکنه...اره؟؟

 با اخم از تو اینه نگاش کردمو گفتم: خــیــر الکی خیال بافی نکن

هنوز نگاه جفتشون روم بود... با عصابی داغون  سری تکون دادو حرفی نزد ولی
 جفتشونو رسوندم دم خونهاشون و روندم سمت خونه

 کلیدو انداختم تو درورفتم تو

شبو نشون می داد ۱۰خونه غرق سکوت بود با تعجب نگاهی به ساعت مچیم کردم 
ردم مطمئنن االن نباید میخوابیدن همونطور که از پله ها میرفتم باال گوشیمو چک ک

که یه اس از مامان دیدم"عشق مامان ماداریم میریم خونه مامان جون اگه بیرون 
 ".غذا نخوردی یه چیزی درست کن.گرسنه نخوابیا هستی

گوشیو گذاشتم تو جیبمو وارد اتاقم شدم بعد تعویض لباس دراز کشیدم روتختم 
مناس چشمامو بستم که تصویر چشماش اومد تو ذهنم...چشمای سبزش...حق با ت
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سالمه باهیچ پسری دوست نشدم و به کسی ۲۲چشماش جادو میکنن...تااالن که 
دل نبستم...اما بردیا....بدجوری رومخمه...غرورش...تخس 
بودنش...شیطونیاش...همه و همه باعث خاص بودنش شدن و چشم خیلیا تو 

حیا( دانشگاه دنبالشه... امشب اومدن رستوران تا دوستش به ما )البته به گفته م
خیره شد یهو عصبی بلند شد و یه چیزایی گفتو زد بیرون...این چند سالی که باهاش 
هم کالسیم ندیدم حتی یکبار به دختری خیره بشه یا توجه کنه...مطمئنا امشبم 

 بخاطر خیره شدن دوستش به ما عصبی شد نمیدونم

نتونستم  نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم بخوابم ولی هرچی با خودم کلنجار رفتم
بخوابم و از فکر اون پسر چشم سبز بیام بیرون صدای اذان صبح از مسجد محلمون 

 !میومد بلند شدم وضو گرفتم و نماز خوندم

بعد از نماز از خدا خواستم هرچی به صالحمه همون بشه و از این سردرگمی 
 !!!!دربیام

پیچیدو باعث باصدای زنگ گوشیم از خواب پریدم که همزمان درد بدی تو گردنم 
 شد جیغ بلندی بکشم

در اتاق باشدت باز شدو مامان هراسون اومد تو و هولزده در حالی که میدویید سمتم 
 گفت:چیشده هستی چرا جیغ میکشی مامان

تمام بدنم خشک شده بود مامان که با دیدن وضعیتم همه چی دست گیرش شده 
چرا رو زمین خوابم برده بود کمکم کرد بشینم رو تختو درهمون حال غر میزد که 

داشتم گردنمو ماساژ میدادم که نگام افتاد به ساعت دیواری و چشام گشاد شد و 
 جیغ زدم:دیرم شـــد

قبل اینکه مامان فرصت کنه دمپاییشو پرت کنه سمتم پریدم تو دستشویی اتاقمو 
ئن بعد از انجام کارای مربوطه وقتی از نبود مامان و ضربه احتمالی دمپاییش مطم

شدم اومدم بیرونو سریع رفتم سمت کمدو یه جین قهوه ای و مانتو کرم و شال 
قهوه ای پوشیدم و کوله و گوشیمو برداشتم و دوییدم از اتاق پایین داشتم کفشای 
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عروسکیمو میپوشیدم که صدای مامان از تو اشپزخونه بلند شد: هستی؟؟بیا صبحونه 
 بخور

 یرم شدهدرو باز کردمو داد زدم: نمیخورم د

دوییدم بیرونو منتظر جواب مامان نشدم سوار ماشین شدمو با سرعت روندم سمت 
دانشگاه ...یه خیابون پایین تر از دانشگاه پارک کردمو باعجله رفتم سمت دانشگاه 

 امیدوارم استاد نرفته باشه تو کالس وگرن عمرا رام میداد مرتیکه عقده ای

عمیق درو باز کردم درکمال تعجب استاد  رسیدم جلوی در کالس رسیدم وبا نفسی
 سرکالس نبودوبچها با هیایو و اظطراب

کتاب به دست این طرفو اون طرف میرفتن...چشم چرخوندم محیو تمی رو پیدا 
 کنم که نگام قفل شد تو یه جفت چشم سبز

بردیا بود که زول زده بود به چشمام از طرز نگاهش گر گرفتمو سرمو چرخوندم با 
نا سریع رفتم کنارشون نشستم در همون حال گفتم: چخبره اینجا؟؟جنگ دیدن تم
 شده؟

 محیا_علیک سالم.کاش جنگ بود اقای دماغ باز بی خبر امتحان گذاشته

مین پیش اومد گفت مبحثای ترم جدید ۲۰باتعجب نگاش کردم که تمنا گفت: 
ا داره خالی امتحانه باز معلوم نیست ک خدا خیر ندیده ای پاچشو گرفته اینم سرم

 میکنه

 نفس اسوده ای کشیدم دیروز بعدظهر خونده بودم محبثاشو پس مشکلی نداشتم

جزوه مو دراوردم و قبل باز کردنش نگاهی به بردیا انداختم با خیال راحت چشماشو 
بسته بودو سرشو گذاشته بود رو میز بلــه طبق معمول تنها کسی که استرس 

رزو به دلم موند یه بار استرس امتحانو ببینم تو چهره امتحانو نداشت اقا بردیا بود ا
 ش

نگاهم هنوز به بردیا بود که با ورود استاد از حواسم بهش جمع شد با اخمایی درهم 
 بدون سالم گفتن برگه هارو پخش کردو نشست سرجاش
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عوضی حتی یه سالم خشکوخالیم نکرد شیطونه میگه بزنم دماغ کجو کولش کج تر 
 بشه

 تمرکزمو به دست بیارمو شروع کردم به جواب دادن سواالسعی کردم 

تمام سواالرو جواب دادمو سرمو اروم چرخوندم سمت تمی که دیدم با نگاه ملتمس 
سرمو تکون دادم و تو " ۳امیزی نگام میکنه چشمکی زدم که منظورو گرفتو لب زد "

دیدم سرش  برگه کوچیکی نوشتم و اروم انداختم رو پاش به محیا نگاه کردم که
کامال پایینه این یعنی داره از تقلب به دست اومده رو نویسی میکنه خندم گرفت 
بزور لبخند مو خوردم و رفتم سمت آقای دماغو برگمو گذاشتم رومیزش وسایلمو 
جمع کردمو رفتم سمت بوفه پشت میزهمیشگیمون نشستم بعد سفارش قهوه سرمو 

 گذاشتم رو میزو چشامو بستم

 د وقت گذشت که صدای محیاروکنار گوشم شنیدمنمیدونم چن

 محیا_خوابی؟

 سرمو بلند کردمو گفتم:نه.امتحان چطور بود؟

 محیابا رضایت سرشوتکون دادو گفت:خوب

تمناهم همین جوابو داد با حس سنگینی نگاهی سرمو چرخوندم که دیدم بردیا کنار 
تا به خودم  دوستاش نشسته و بالبخند محوی نگام میکنه نفس عمیقی کشیدم

 مسلط شم ضربان قلبم رفته بود باال

برگشتم سمت بچها که با چشمای تنگ شده نگام میکردن و قبل اینکه دهن باز کنن 
تند تند گفتم: امروز که دیگه کالس نداریم من میرم خونه دیشب اصال خوب 

 نخوابیدم.بای

رون و رفتم سمت ازجام بلند شدمو قبل گرفتن جواب ازشون از بوفه با سرعت زدم بی
 ماشینم

وقتی رسیدم کسی خونه نبود بیخیال شونه باالانداختم و رفتم تو اتاقم افتادم رو 
 تختم به سه نرسیده خوابم برد
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 ""بردیا""

نمیدونم چند ساعت از برگشتنم از دانشگاه میگذره از وقتی که اومدم دراز کشیدم 
 !!!!!!!پیش هستیهروتختو خیره شدم به سقف فکرم 

یلی دختر جالبو جذابیه امروز بعد از امتحان که تو بوفه سرشو گذاشته بود رو میز خ
تا وقتیکه از بوفه خارج شد خیره نگاهش میکردم دقیقا کاری که ازش بیزارم وباعث 
تعجب سامیو ارتان شد خودمم گیجم این دختر واس من متفاوته اولین کسیه که 

 هشبه رفتارش دقیق شدم و حتی خیره میشم ب

 توسرم هزار جور فکر بود نگامو چرخوندم تو اتاق که رو گیتار کنار میز ثابت موند

 خیز برداشتم سمتش که گوشیم زنگ خورد دست دراز کردم برش داشتم سامیار بود

 جواب دادم:جونم داداش؟

 سامیار _الو بردیا میای بریم بیرون ؟

 من_واس چی؟کجا؟

 ررفتهسامیار _بیرون دیگه عزیز من حوصلم س

 من_نه نمیام عصاب بیرونوندارم

 سامیار _چرا؟چیزی شده؟

 من_نه داداش چیزمهمی نیس

 سامیار_باشه پس نمیای؟

 من_نه

 سامیار _اکی دادش فعال

 من_بای
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گوشیو قطع کردمو رفتم سمت گیتار پرده اتاقمو کنار زدم نورخورشیده درحال غروب 
و گیتارو گرفتم بغلم کوکاشو پخش شد تو اتاق رفتم نشستم رو لبٔه تخت نشستم 

 تنظیم کردمو چشمامو بستم اولین آهنگی که اومد توذهنمو زدم

 نزار امشبم با یه بغض سر بشه

 بزن زیر گریه چشات تر بشه

 بزار چشماتو خیلی اروم روهم

 بزن زیر گریه سبک شی یکم

 یه امشب غرورو بزارش کنار

 اگه ابری هستی با لذت ببار

 تی کههنوزم اگه عاشقش هس

 نریز غصه هاتو تو قلبت دیگه

 غرورت نزار دیگه خستت کنه

 اگه نیست باید دل شکستت کنه

 نه میتونی پنهون کنی داغونی

 نه میتونی یادش نباشی

 به این اسونی

 (بزن زیر گریه _رضا شیری)

صدای در اتاق باعث شد دست از زدنو خوندن بردارم و به پشت سرم نگاه کنم... 
پکری داشت نگام میکرد لبخند تلخی زدم که سریع اومد نشست کنارم بهار با قیافه 

سیدم که گذاشتم کنارو بغلش کردم سرشو بوو سرشو گذاشت رو شونم گیتارو  
 صداش بلند شد

 بهار_داداشی چرا انقد ناراحتی
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دستی به موهای خرماییش که تو نور افتادم قهوه ای شده بود کشیدم و گفتم: 
 ناراحت نیستم فسقلی

 سرشو بلند کرد و گفت:فسقلی خودتی.پس چرا صدات بغض داره؟

نفس عمیقی کشیدم و ضربه ارومی با انگشتم زدم رو دماغش و گفتم:چیز خاصی 
 نیست عزیزم

 شو غنچه کرد و گفت:مطمئن؟لبا

لم جا به جاش کردم و برا قیاقش ضعف رفت محکم گونشو بوسیدم و تو بغ دلم
 سته کردمچشمامو به نشونه تأیید بازو ب

لبخندی زدو از جاش بلند شدو درحالی که دستمو میکشید گفت:باشه پس پاشو 
بریم پایین عصرونه بخوریم از جام بلند شدم و با هم دیگه رفتیم سمت در که یهو 

 برگشت سمتمو گفت: بردیا؟

 من_جونم؟

م(به اینجا اعتماد کنی مطمئنن حرف هار_کافیه فقط)دستشو گذاشت رو قلبب
 نمیزنه اشتباهی

 لبخندی زدمو دستشو کشیدم و باهم رفتیم پایین

 ""هستی""

الی چشمامو باز کردم اتاق غرق تاریکی بود...چند ثانیه طول کشید تا مغزم باال 
بیاره موقیتمو از اون همه تاریکی ناخودآگاه لرزیدم...از بچگیم از تاریکی می 

ازتو کوله م درش نیاوردم  ترسیدم...دست دراز کردم گوشیمو بردارم که یادم اومد
بیخیالش شدمو از جام بلند شدم دستمو گرفتم به دیوارو حرکت کردم یکم که رف 
تم جلو دستم خورد به کلید برقو روشنش کردم...با روشن شدن اتاق نفس اسوده 
ای کشیدم که چشمم خورد به اباژور... یعنی دلم میخواست جــیغ بکشم...یه 

م این لعنتی این جا بود با حرص لگدی به عسلی زدمو رفتم ساعته مثه کورا راه رفت
سمت دستشویی که صدایی از طبقه پایین شنیدم با دقت گوش کردم که فهمیدم 
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صدای خاله مونائه.... با خوشحالی رفتم دستشویی و بعد از انجام کارای مربوطه 
دن برق لب ختم دورمو با مالیلباسمو با تاپ و شلوارک سفید عوض کردم موهامو ری

 م رفتم پایینبه لبا

 دستامو از پشت دور گردن خاله حلقه کردمو گفتم :سالم خاله جون

 سیدو گفت:سالم عزیزم خوبی؟گونمو بو

 نشستم کنارش و گفتم:مرسی شما خوبی؟عموفرشاد خوبه؟

 خاله_خوبیم گلم خداروشکر

خورد به  لبخندی زدمو از تو ظرف میوه سیب برداشتم خواستم گاز بزنم که چشمم
ه سالم بارون جونه خودم ـَ  مامان با خنده گفتم:ب

 مامان بالخند گفت:سالم مامان جان.تااالن خواب بودی ناهار خوردی؟

 گازی به سیبم زدم و گفتم:نه گرسنم نبود

نفسشو فوت کردو با غرغر گفت: چند دفعه بگم بچه مثه ادم غذا بخور انقد 
 یده که تقصیر منهنمیخوری مریض میشی بابات به من گیر م

منو خاله از لحن حرصی مامان به خنده افتادیم و خاله گفت:چیکارش داری 
 .باران.گرسنش بشه خودش میخوره دیگه

چشمکی به خاله زدمو از جام بلند شدم داشتم می رفتم سمت آشپزخونه که صدای 
 خاله متوقفم کرد

 خاله_راستی هستی جان؟

 برگشتم سمتشو گفتم:جانم خاله؟

هفته دیگه خالع بیتات مراسم ۲ه پاشو انداخت رو اون یکی پاشو گفت:قراره خال
 عروسی شو برگزار کنه

 جیغی از سر خوشحالی کشیدم و پریدم باال
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 من_اخ جـــــووووووون اخ جـــــووووووون

مامانو خاله از ورجه وورجه کردنم به خنده افتادن و من درحالی که قر میدادم راه 
خونه بعداز برداشتن یه کاسه پاستیل رفتم سمت پله ها و لحظه  افتادم سمت اشپز 

 اخر برگشتم سمت خاله و گفتم: راستی چرا دارن زودتر برگزار میکنن؟

 خاله_چه میدونم واال ظاهرا اقا بهرام اینطور خواسته ماهم روحرفش نه نیاوردیم

 سرمو تکون دادمو رفتم باال

ته بودم تو مراسم شرکت کنم و فامیالی واس نامزدی خاله پام شکسته بودونتونس
 بهرامو اصال ندیدم

پاستیلمو که تموم کردم بلند شدم از تو کتابخونه اتاقم کتابی که فردا امتحان 
 داشتیمو برداشتم و برگشتم نشستم روتخت و شروع کردم به خوندن

 صفحه های آخر بودم که صدای ایفون از پایین بلند شد کتابمو بستم و کشو قوسی
به بدنم دادم و از جام بلند شدم لباسمو عوض کردم و راه افتادم سمت طبقه پایین 
صدای چند نفر درحال احوال پرسی میومد که صدای سیروان ازهمشون بلندتر 

 بود..لبخند شیطنت آمیزی نشست رو لبمو از پله ها رفتم پایین

ه بزرگم(اروم بعد از سالم و احوال پرسی باهمه نشستم کنار مهتاب )دختر خال
 گفت:,خیلی بی معرفتی

 باتعجب گفتم:من؟؟

اره!تو! میدونی چند وقته ندیدمت بیشعور؟؟یک ماه پیش خونه دایی محمدرضا _
 دیدمت دیگه هیچ جا نیومدی

من_چندوقته سرم خیلی شلوغه مهتاب امتحانای ترم جدید داره شروع میشه 
 فرصت سرخاروندنم ندارم

 ت:حاال اینارو بیخیال.واس عروسی خاله چیکار میکنی؟جا شدو گفیکم تو جاش جابه

 من_باید کاری کنم مگه؟
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 مهتاب_نه مسخره منظورم اینه لباس خریدی؟

خم شدم از تو ظرف میوه خیار برداشتم و شروع کردم به پوست کندنش و گفتم:نه 
 هنوز.نمیدونم چی بگیرم.تو خریدی؟

 ریم خرید؟مهتاب_نه منم هنوز نخریدم.میگم میخوای باهم ب

 سرمو تکون دادمو یه تیکه خیار دادم دستشو گفتم:حتما.کی بریم؟

 مهتاب_فردا خوبه؟

 میام دنبالت۴کالس نداشتم پس خوب بود.گفتم:اره ساعت 

 خواست چیزی

 بگه که صدای سیروان بلند شد

 سیروان_شما دوتا موذی چی دارین بهم میگین؟؟

بود که باعث شد اخمام جمع شه هرون برگشتیم سمتش.لبخند مسخره ای رو لبش 
 و گفتم:داریم در مورد اینکه تو چقد زشت و حال بهم زنی حرف میزنیم

بااین حرفم ساشا که کنارش نشسته بود زد زیر خنده پشت بندش منو 
 مهرشاد)خواهر مهتاب(و مهتاب زدیم زیر خنده

د:تاحاال سیروان درحالی که از حرص قرمز شده بود از الی دندونای کلید شدش غری
 کسی بهت گفته خیلی بامزه ای؟

دستی به موهای قهوه ایم کشیدمو با لبخند حرص دراری گفتم:اره خیلیابهم گفتن 
 !!!اولین نفر نیستی

 صدای خاله مونا باعث شد همه برگردیم سمتش کنار مهرشاد ایستاده بود

 ره میترکه؟خاله_باز داری چه اتیشی میسوزونی ورپریده که این پسره بیچاره من دا

مهرشاد درحالی میخندید گفت_هیچی خاله داریم در مورد خصوصیات سیروان 
 !!صحبت میکنیم
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 دوباره صدای شلیک خنده ماو حرص خوردن سیروان

برگشتم سمتش نگاهش پر حرص به مهرشاد پوزخندی زدمو گفتم _سیروان 
چاره جان!زیاد حرص نخوز پوستت خراب میشه میترشی میمونی رودسته خاله بی

 من

خنده ها بیشتر شد.سیروان با نگاه اتیشی گفت:تونگران من نباش نگران خودت 
 !!!باش)بالحن مرموزی ادامه داد( خیلی مواظب خودت باش

بااینکه از تهدیدش کمی ترسیدم اما بروی خودم نیاوردم و با گستاخی همیشگیم 
 جواب دادم_حتما به توصیت عمل میکنم ممنون از اطالع رسانیت

اصدای مامان که همه رو برای صرف شام دعوت میکرد بحثمونو تموم کردیم و ب
لشم سیروانه شا نشسته بودم روبروم مهرشاد و بغرفتیم سر میز من بین مهتابو سا

 عزیـــز

از موقعی که یادم میاد همیشه با سیروان کل کل میکردم و باهاش سرجنگ داشتم 
اییم( بااونا رابطم خیلی خوب بود ما درست برعکس ساشا و مهرشاد و سپهر)پسر د

ازبچگی باهم بزرگ شدیم منو مهتاب و ستاره و سپهر و مهرشاد و مهتاب و ساشا و 
سیروان پریا...بخاطر رابطه خوب خانواده پدری و مادریم بیشتر اوقات دوتا خانواده 

..واال یه جا جمع میشدیم و بهونشونم این بود بچها باهم بازی میکنن مارو کارندارن.
خودشون بیشتر از ماها به این جمع شدنا نیاز داشتن...داشتم میگفتم از بچگی با 
سیروان سرجنگ داشتم و همیشه جنگو دعوا داشتیم باهم البته نه من کم میاوردم 
نه اون یادمه یه بار خواب بود اون موقع هممون بچه بودیم رو موهاش تخم مرغ 

نگام کرد و رفت خیلی تعجب کردم که بالیی شکوندم وقتی بیدار شد فقط با حرص 
سرم نیاورد وقتی داشتم می رفتم پایین بازی کنم حس کردم تو کفشم یه چیزیه 
پامو اوردم بیرون که یه سوسک بزرگو دیدم داره از پام میره باال بماند که چه جیغ 

که فرا بنفشی کشیدم و باعث شدم پدر سیروان دعواش کنه...نکته جالب اینجا بود  
ساشا و سپهر همیشه پشتم بودنو من هیچ وقت مورد بازخواست بزرگ ترا قرار نمی 

 گرفتم..از فکر اومدم بیرونو غذا کشیدم تو بشقابم
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بعد از شام همه دورهم جمع شدیم و درمورد عروسی خاله بیتا که امشب خونه پدر 
تن منم شوهرش دعوت بود حرف زدیم...ساعت نزدیکای دوازده بود که مهمونا رف

بعد ازاینکه به مامان تو شستن ظرفا کمک کردم رفتم باال تو اتاقم لباسمو با لباس 
خواب عروسکی کوتاهم عوض کردم و پریدم رو تخت...بازم یاد بردیا و حرکاتش 
افتادم...هردفعه که میبینمش تنم داغ میشه ودستام یخ میکنه...دستپاچه 

م فرو میریزه تی نگام میکنه یه چیزی تو قلب..وق..کال میشم یه ادم بی دستو پامیشم
نمیدونم این حسی که دارم اسمش چیه..ولی یه حسیه که تاحاال به هیچکس 

 !!!نداشتم و برام غریبس

 ""بردیا""

نمیدونم ساعت چنده فقط صدای مامان و بابا و بهارو میشنوم...از موقعی که بهار 
ر خورد پشت بندش صدای بابا بلند اون حرفارو زده بیشتر گیج شدم...چند تقه به د

 شد_پسرم میتونم بیام تو؟

 نس

 !نشستم رو تخت و گفتم:بیا تو بابا

در اتاق اروم باز شد و قامت بابا تو چهار چوب در قرار گرفت صدای متعجبش بلند 
 شد

 بابا_بردیا چرا چراغ خاموشه؟

ف رفت تو منتظر جوابم نشد اومد داخل و برقو روشن چشامو بستم تور المپ صا
چشمم المصب.بعد از چند مین چشامو باز کردم بابا با لبخند نشست رو تخت 

 دستمو گرفت و گفت:پسر بابا چطوره؟لبخندی زدمو گفتم:مرسی بابا خوبم

 سید و از جاش بلند شد و گفت:پاشو بریم پایین شام بخوریمپیشونیمو بو

 ریماز جام بلند شدمو گفتم:شما وایسا صورتمو بشورم باهم ب

 سرشو تکون دادو تکیه داد به در
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وارد دستشویی شدم و بعد از شستن دستو صورتم اومدم بیرونو با بابا رفتیم از پله 
 .ها پایین

مامان کنار اپن ایستاده بود و بالبخند نگامون میکرد بابا درحالی که با محبت نگاش 
 میکرد گفت:چی باعث لبخند خانومم شده؟

ت:بردیا درست مثله جوونیاته علی!وقتی داشتین میومدین مامان با همون لبخند گف
 پایین یه لحظه حس کردم تو دوباره جوون شدی

بابا با لبخند حرفشو تأیید کرد.. نشستم پشت میز کنار بهار...مامان لیوان نوشابه رو 
 داد دست بابا و گفت: راستی بردیا

 سرمو بلند کردمو گفتم:جانم مامان

 رامت دوهفته دیگه جشن عروسیشو برگزار میکنهلبخندی زدو گفت:عموبه

 ابروهامو انداختم باال و گفتم:مبارکه چه زود!مگه قرار نبود یه ماه دیگه باشه؟

بابا_بهرام طاقتش تموم شده میگه میخوام زودتر برم سر خونه و زندگیم ماهم 
سالشه و عاقل و بالغه میتونه واس خودش تصمیم ۳۰مخالفت نکردیم هرچی باشه 

 درست بگیره

 بهار_مامان تا دوهفته دیگه من چی بخرم بپوشم؟

 مامان با تعجب گفت:بهارجان مگه چند دست لباس میخوای بخری؟

بهار_خب معلومه یه دست.ولی مامانی باید یه چی بخرم که خوب باشه دیگه )در 
 !حالی که موهاشو پیچ میداد دور انگشتش( بعدشم من که تو این چیزا سلیقه ندارم

 ابا_خب بابا جان با یه نفر برو که سلیقش خوب باشهب

سرمو اوردم باال هرسه تاشون با لبخند داشتن نگام میکردن منظورشونو گرفتم و با 
 خنده گفتم:انتظار ندارین که من باهاش برم خرید؟
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بهار از گردنم آویزون شدو گفت:میشه داداشی؟قول میدم دختر خوبی باشم بعد از 
کل خر شرک کرد خندم شدت گرفت و گفتم: باشه فسقلی یه این حرف چشاشو ش

 روز که کالس نداشتم میریم

 سیدو گفت:عاشقتم کهباخوشحالی گونمو بو

 موهاشو بهم ریختم و گفتم: میدونم بچه پررو

 شو غنچه کرد و گفت:فعال کاریت ندارم وگرن نمیای بریملبا

 منو مامان و بابا به خنده افتادیم بهش خیره شدیم

 داز خوردن غذام از مامان بابت شام تشکر کردم و راهی اتاقم شدمبع

نشستم رو تخت و کتابی که فردا امتحان داشتیم و برداشتم و شروع کردم به 
 خوندن

بود سه ساعت به کوب خوندم سرم درد ۱۲کتابمو بستم و نگاهی به ساعت کردم 
 گرفت دانشگاه چیه آخه.حولمو برداشتم و رفتم حموم

ینکه دوش گرفتم موهامو با حوله خشک کردم ودراز کشیدم روتخت از بعد ازا
کشوی میز عسلی هنذفریمو برداشتم و به گوشیم وصل کردم و تو پلی لیستم یکی 

 از آهنگا رو پلی کردم و چشامو بستم

 یکی هست

 متوقلب

 که هرشب واس اون مینویسمو اون خوابه

 بی تابهنمیخوام بدونه واسه اونه که قلب من این همه 

 یه کاغذ یه خودکار دوباره شده همدم این دل دیوونه

 یه نامه که خیسه پراز اشکه و کسی بازم اونو نمیخونه

 یه روز همین جا توی اتاقم یه دفعه گفت داره میره
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 چیزی نگفتم اخه نخواستم دلشو غصه بگیره

 گریه میکردم درو که میبست میدونستم که میمیرم

 تم جلوی راشو بگیرماون عزیزم بود نمیتونس

 (یکی هست _مرتضی پاشایی)

 یاز

الی چشمامو باز کردم تصویر یه دختر چشم عسلی و شیطون جلوی چشمم نقش 
بست چرا اینقدر این دختر برام جالب شده؟االن چندسالی هست که باهم...هم 
دانشگاهی هستیم چرااالن تو این چند وقته ذهنمو به خودش مشغول کرده؟دارم 

 ..میشم...یه جورایی حدس میزنم حسم چیه...ولی... مطمئن نیستمدیوونه 

باصدای االرم گوشیم چشامو با حرص باز کردم َاه لعنتی تازه چشمام گرم شده 
بود!باحرص مشتی به بالش کوبیدمو نشستم روتخت! االرم گوشیو قطع کردم و 

پف کرده بود و رفتم تو دستشویی از تو ایینه قیافمو نگاه کردم ِد بیا زیر چشام 
سفیدیه چشام به سرخی میزد... حاال اینجوری برم دانشگاه که همه زول میزنن بهم 
نفسمو فوت کردم و شیر ابو باز کردم... تا من باشم تا خود صبح به یه جفت چشم 

 شیطون فکر نکنم

صورتمو شستم و بعد از انجام کارای مربوط از دستشویی اومدم بیرون رفتم سمت 
جین یخی با پیرهن مردونه سرمه ای برداشتم و پوشیدم استینای  کمدم و یه

پیرهنمو تا ارنج دادم باال و ساعت ورساچمو بستم به مچم عطرمو زیر گلو و مچ 
 دوتا دستم زدم و با برداشتن گوشی و کیف پول و جزوه زدم از اتاق بیرون

انه خوردن بودن از پله ها رفتم پایین و نشستم پشت میز مامان و بابا درحال صبح
 بهشون سالم گفتم که با مهربونی جوابمو دادن

 داشتم چاییمو هم میزدم که صدای مامان بلند شد:دیشب نخوابیدی مامان؟

 سرمو به نشونه نفی تکون دادم
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 ادامه داد:چشات خیلی پف کرده پسرم.چرا خودتو اذیت میکنی؟

لش راحت بشه لبخندی اهی کشیدم مامان از دل من چه خبر داشت؟واسه اینکه خیا
 .زدمو گفتم:اذیت چیه مامانم؟دیشب فقط یه بی خوابی ساده گرفتم همین

 قبل اینکه سوال دیگه ای بپرسه از جام بلند شدمو گفتم:ناهار میام خونه.خدافظ

 هردوشون جوابمو دادن و از خونه زدم بیرون

یکی از همینا  سرخیابون با عصابی داغون به ماشینا نگاه کردم.مجبورم امروزم با
 برم.ماشینم هنوز درست نشده

 صدای زنگ گوشیم نذاشت فکرم بیشتر طول بکشه سامی بود جواب دادم:الو؟

 سامیار_الو چیه بچه؟باید بگی جانم عزیزم؟

 من_گمشو بابا بنال بینم چی میگی

 ....سامیار_نچ نچ نچ هنوز ادم نشدی تو؟منو باش میخواستم بیام دنبالت تا

 رفشو گفتم:سرخیابونم زود باشپریدم وسط ح

 قبل از اینکه غرغراشو بشنوم گوشیو قطع کردم و منتظر شدم تا برسه

 حدود ده مین بعد جلو پام ترمز زد سوار شدم و گفتم:خوبی؟چخبر؟

 سامیار_خوبم.خبری نیست

باتعجب نگاش کردم . سامیار همیشه پر سروصدا بود و تا مغزتو نمیجویید ول کن 
یزی شده که اقا به فکش استراحت داده کمربندمو بستم و نبود.مطمئنا چ

 گفتم:چیزی شده داداش؟

 نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:نه

باچشای تنگ شده نگاش کردمو گفتم:باورکنم؟این قیافه پکرت داد میزنه یه چی 
 شده.بگو بینم زودباش

 سامیار_کال نمیتونی با مالطفت رفتار کنی نه؟
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 :نهتک خنده ای کردمو گفتم

نفس عمیقی کشید و گفت: بردیا چند روزه عوض شدی!دیگه اون پسر شرو شیطون 
نیستی توکالسا کرم نمی ریزی حتی استادا هم وقتی میان از ساکتیه کالس تعجب 

 میکنن

 زیر چشمی نگام کرد و گفت:البته اون دختره هم شده لنگه خودت

 با تعجب گفتم:کی؟؟

 دونی کیو میگم برادر من!بگو دردت چیهدستشو کرد الی موهاشو گفت:خودت می

نفسمو فوت کردم حق با سامی بود تو این چند روز نه تنها من بلکه هستیم ساکت 
 شده و دائم تو فکره

یعنی اونم تو فکر منه؟ بااین فکر چیزی تو دلم فروریخت باصدای سامی برگشتم 
 سمتش

 سامیار _نمیخوای حرف بزنی؟

 رف میزنیمسرمو تکون دادمو گفتم:بعدا ح

 سریع برگشت طرفم و گفت:ِکی؟؟

من_بعدظهر بایدبرم ماشینمو بگیرم واسه ناهارم میرم خونه!میخواین بیاین بریم 
 خونه ما؟

 نمیدونم چرا رنگش پرید و با تته پته گفت:نــ..نه خو..خونه نه بریم بیرون

 باشک نگاش کردمو گفتم:باشه بعد ظهر میام دنبالتون

 شو تکون داد علت هول شدنش هنوز برام مجهول بودنفس راحتی کشیدو سر 

 دواز

چشم دنبال هستی گشتم نشسته بود کنار در کالسو باز کردیم و رفتیم تو با
 دوستاش!نگامو به سختی ازش جدا کردمو رفتم نشستم پشتش
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 المصب مانتوی قرمز بهش میومد

لیت دلی بغراستم گفت:جزوتو بزار رو صنارتان نیومده بود سامیار نشست سمت 
 این پسره االن میاد غر میزنه چرا برام جا نگرفتین

سرمو تکون دادمو کاری که گفت انجام دادم سرمو که چرخوندم متوجه هستی 
 شدم که برگشته و خیره شده بهم

 دلم لرزید چشماش برق میزد

 کالس شلوغ بود و کسی حواسش به ما نبود

 اروم گفتم:سالم خانوم

 دم باصدای لرزونی که سعی داشت نلرزه گفت: سالملرز خفیف بدنشو حس کر 

 بعدشم برگشت سمت دوستش و چیزی گفت

 صدای ارتان باعث شد نگامو از هستی جدا کنم برگردم سمتش

 ارتان:سالاااام رفیقای گلم

 بالبخند گفتم:سالم خود شیرین.باز نخوندی نه؟

 گفت:نهسرشو خاروند و درحالی که سعی می کرد خودشو مظلوم نشون بده  

 سامیار_رو من یکی حساب نکنا

 ارتان چشم غره ای بهش رفت و گفت:تو که هیچ وقت خیرت بهم نمیرسه

 برگشت سمتمو گفت:بردیـــا

 همچین لوس اسممو صدا زد که خندم گرفت و گفتم:باشه پررو حواسم هست

 لبخندی زدو برگشت سمت سامی زبونشو درآورد و گفت:یاد بگیر

ه تأسف تکون دادو حرفی نزد با ورود استاد کالس ساکت شد سامیار سری به نشون
 !و برگه های امتحان پخش



                 
 

 

 شیرین کیومرثی|  تو سقفی برای منورمان  

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir   نلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دا 

 

33 

 

جوابا رو واس ارتان نوشتم و اروم گذاشتم رو میزش.ازجام بلندشدم و برگه رو 
تحویل دادم و رفتم سمت بوفه.سفارش قهوه دادم فکرم رفت سمت قبلنا بچگیه 

سال پیش که ۲۰دوست شدیم...تقریبا از سالگی باهم ۴منو سامیوارتان.منو سامیار از 
 ما اومدیم تو این محله تا االن

منو سامی هم ...۱۹۸سالشه ...چشماش ابیه...قدش ۲۴سامیار تک پسر خانوادشه...
ولبای قهوه ای با موهای خرمایی قدیم فقط اون یکم پر تر از منه...پوستش برنزه 

 تلخ

سالشه...یه خواهر ۲۴اونم مثه ما سالگی با ارتان دوست شدیم...۷منو سامیار از 
ساله داره به اسم اتوسا که دوست صمیمی و هم دانشگاهی بهاره... ارتان قدش ۲۰

دوسه سانت از ما کوتاه تره...چشاش عسلیه..پوستش سفیده... لباش صورتیه... 
گاهی اوقات سامیار به شوخی میگه "خدا لحظه اخر پشیمون شده توروپسر کرده 

 "کپه دختراس  ریخت و قیافه ت

 ..هیچ کمون تا به حال عاشق نشدیم هرچند من راجب هستی به خودم شک دارم

 با اومدن بچها از فکر دراومدم ارتان نشست کنارمو گفت:بعدظهر بریم بیرون؟

 سنگینی نگاه سامی روم بود ولی سرمو بلند نکردم

 !سامیار_باید بریم

ت با لحن مشکوکی گفت:چیزی ارتان یه نگاه به من و یه نگاه به سامی انداخ
 شده؟چرا شما دوتا مشکوکین؟هان؟

 در بوفه باز شدو هستی با دوتا دوستش اومدن تو و رفتن نشستن و

پشت میز رو برویی از شانس گندم هستی پشتش به من بود لبو لوچه م اویزون 
 شد حاال چی میشد یه ور دیگه بشینه

یم بردیا راجب رفتار این چند روزش صدای سامیار بلند شد:قراره بریم یه جا بشین
 حرف بزنه
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 ارتان با تعجب گفت: رفتار این چند روزش؟؟؟مگه رفتارش چشه؟؟

سامیار که معلوم بود کالفه شده نفسشو فوت کردو گفت:اوال چشم نیست گوشه 
 بعدشم یکم مخ نداشتتو به کار بنداز برادر من.َاه

 جون داداش لود نمیکنهارتام سرشو خاروند و گفت:به کار انداختم به 

 مو جمع کردم تا متوجه خندم نشنلبا

 سامیار پر حرص گفت:ارتان خفه پلیز وگرن میزنم با دیوار یکی شی

 .ارتان اب دهنشو پر سروصدا قورت داد و تند تند سرشو تکون داد

بعد از خوردن قهوه مون از بوفه خارج شدیم و سامیار منو رسوند خونه قرارشد 
 دنبالشون ساعت پنج برم

وارد خونه شدم صدای بهار میومد من نمیدونم این چرا همش خونه س؟انگار نه 
 انگار دانشگاه میره

رفتم پشت مبلی که نشسته بود ایستادم متوجه حضورم نشده بود.مامان از 
اشپزخونه اومد بیرونوبا دیدنم خواست چیزی بگه که دستمو به نشونه سکوت اوردم 

دادو اومد نشست جلوی بهار گفت:خب حاال میخوای کجا  باال.با لبخند سرتکون
 بری آرایشگاه؟

 بهار خواست جواب بده که دستامو گذاشتم رو شونه شو گفتم:ارایشگاه چرا؟

قبل از اینکه برگرده نگام کنه همچین جیغ فرا بنفشی کشید که حس کردم پرده 
 گوشم از هفت جا جر خورد

یهو زد زیر گریه با تعجب نشستم کنارشو یعد ازاینکه خوب حنجره شو صفا داد 
 غلم و گفتم:چته دیوونه؟؟چرا گریه میکنی؟؟کشیدمش تو ب

مامان از شک دراومدو با اظطراب از جاش بلند شد و همینحوری که میرفت سمت 
 اشپزخونه گفت:بچم ترسیده برم اب قند بیارم

 سرشو چسبوندم روسینه مو موهاشو بوسیدم هنوزم داشت گریه میکرد
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اروم گفتم:اروم فسقلی..اروم...ترسیدی عزیز دلم؟ ببخشید نمیدونستم انقد بی 
 جنبـ.. یعنی انقدر حالت بد میشه

 مامان با لیوان اب قند اومد باال سرمون و اشاره کرد بدم بخوره

 بعد از اینکه اب قندوخورد و حالش جا اومد

 شروع کرد به جیغ جیغ کردنو مشت زدن تو سینه م

ساله کرم میریزی ۴سالته؟؟مثه بچهای ۲۴ا خیلی بیشعــوری واقعا که مثال بهار_بردی
 ...از هیکلت خجالت بکش اگه سکته میکر

 مامان با خنده گفت: بسه دیگه بهار حاال که سکته نکردی به فکت رحم کن

با این حرف مامان زدم زیر خنده که بهار با حرص گفت:بله بله شماهم که باید طرف 
 ریگل پسرتو بگی

 سیدم وباخنده لپشو بو

 سیز

 گفتم:خب حاال انقد جیغ جیغ نکن

 قبل ازاینکه دوباره شروع کنه مثه فنر پریدم ازجام و رفتم باال

 ""هستی""

 از مامان خداحافظی کردمو از خونه زدم بیرون باید برم دنبال مهتاب

ه سوار ماشین شدم و حرکت کردم امروز بردیا سرحال نبود زیر چشماش پف کرد
 بودو معلوم بود خوب

و بدتر ازاون نخوابیده یه حسی نسبت بهش دارم...امروز که بهم سالم گفت 
 م قابل شمارش نبودگفت"خانوم"ضربان قلب

 انقد هول شدم که فقط یه سالم خشکوخالی کردم
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نمیدونم این حسی که بهش دارم چیه ولی هرچی هس واسم خاصه...جلوی خونه 
ه مهتاب تک زدم بعد از چند مین مهتاب اومد بیرونو سوار خاله اینا ترمز کردم و ب

 خوبی؟شدو گفت:سالم هستی خانوم

 من_سالم عزیزم مرسی تو خوبی؟چخبر؟

 مهتاب_هیچی خبر خاصی ندارم

 سرمو تکون دادمو ماشینو روشن کردم

یکم از راهو که رفتیم از جابه جا شدن مهتاب میشد فهمید که حوصلش سررفته 
وشن کردم و زدم رو اهنگ مورد عالقه م با صدای خواننده لبخندی پخش ماشینو ر 

 رو لب مهتاب نشست

 فکر میکردم اون یه ذره ادمه

 رفتو تنها شد دلم یه عالمه

 البته تا اونجایی که یادمه

 هرچی خوردم از این دل سادمه

 من خسته شدم از ادما و طعنه هاشون

 خسته شدم از اومدن و رفتناشون

 ونو پیاده روهاشخستم از خیاب

 ازت که خواسته بودم مراقبم باش

 چقدر تنهام تنهام تنهام

 چقدر سرده بی تو دستام

 تورو میخوام میخوام میخوام

 پراز اشکه سرده چشمام
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 هنذفری تو گوشمه یه کوله ام رو دوشمه

 به پیرهن سیاهم تنمه همون که همیشه میپوشمه

 (چقدر تنهام_علیشمس)

 ک کردمودوتایی از ماشین پیاده شدیمجلوی پاساژ الماس پار 

 نصف پاساژو گشته بودیم ولی هنوز چیزی که خوشمون بیاد پیدا نشده بود

 داشتیم از کنار ویترین یه مغازه رد میشدیم که صدای مهتاب بلند شد

 هستی وایسا :

برگشتم سمتش نگاهش به ویترین مغازهه بود بعد از چند مین گفت:اون لباس 
 ..کن فکر کنم به تو خیلی بیادقرمزه رو نگاه  

به لباسی که گفت نگاه کردم...یه دکلته قرمز که از رو سینه تا کمر تنگ بودو از زیر 
..خوشم اومد سینه تا زانو شکل پرنسسی داشت یه کت کوتاه همرنگشم کنارش بود

بااینکه ساده بود ولی خیلی شیک بود مهتاب با دیدن لبخندم دستمو کشیدو باهم 
مغازه شدیم سایزمو به فروشنده گفتم وقتی لباسو داد دستم رفتم تو اتاق پرو وارد 

و پوشیدمش...ازاون چیزی که فکرشو میکردم عالی تر بود...پوست سفیدم با رنگ 
قرمز لباس تضاد جالبی رو به وجود اورده بود...در اتاقو باز کردم مهتاب جلوی در 

 وایساده بود بادیدنم خشکش زد

 م:چطوره؟بالخند گفت

کشید باخنده دستمو تکون دادم جلو صورتشو تکون نخورد فکر کنم نفسم نمی
 گفتم:الووو کجایی مهتاب؟چطور شدم؟

.خیلی بهت تکونی خوردو به خودش اومد و گفت: عالی شدی دختر 
 میاد.میگیریش؟
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سرمو به نشونه مثبت تکون دادمو برگشتم تو اتاق لباسمو عوض کردم و اومدم 
یف و کفش ستشم گرفتم و از مغازه اومدیم بیرون...تو مغازه بغلی مهتاب بیرون ک

 یه لباس طالیی دو بنده تا سرزانو خرید با کیف و کفش

 وخریدمون تکمیل شد

 بعد از اینکه رسوندمش خونشون راه افتادم سمت خونه

ند وارد خونه شدم که دیدم مامان داره با تلفن حرف میزنم بادیدنم قطع کرد و بالبخ
 گفت:سالم دخترم.خوبی؟

 من_سالم مامانی.مرسی خیلی خسته م

 مامان_بیا بشین یه چایی بیارم برات.خرید کردی؟

 راه افتادم سمت پله ها و گفتم _اره.چاییم نمیخوام

 مامان_باشه بیا ببینم چی گرفتی

 ابروهامو انداختم باالو گفتم: خــیــر وایسید تا روز عروسی

 ون بیا ببینم دیگهمامان باخنده گفت:شیط

 خندیدمو گفتم:نـــچ روز عروسی مامان جونم

 از پله ها رفتم باال و وارد اتاقم شدم لباسامو عوض کردمو خودمو پرت کردم رو تخت

 قبل از اینکه فکرو خیالی تو ذهنم بیاد چشمام گرم شد

 چهار

 ""بردیا""

 تو پارک الله سه تایی نشستیم زیر یه درخت

 گه منتظریمسامیار_خب بگو دی

 ...نفس عمیقی کشیدمو گفتم...از همه چی... هرچی که ذهنمو مشغول کرده



                 
 

 

 شیرین کیومرثی|  تو سقفی برای منورمان  

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir   نلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دا 

 

39 

 

 وقتی حرفام تموم شد متوجه دهن باز شون شدم حقم داشتن بردیا و فکر یه دختر؟؟

 شون که باعث گرد شدن چشام شدچند مین یه لبخند گشاد نشست رو لببعد از 

 ارتان با صدای شادی گفت:باورم نمیشه

 جب گفتم:چیو؟با تع

 سامیار_اینکه عاشق شدی داداش

 از جام پریدم و تقریبا داد زدم:چــــی؟؟؟عاشــــق؟؟؟

 ارتانو سامی بلند شدنو سر تکون دادن

 لم کردو گفت: عاشق شدنت مبارک داداشمسامیار برادرانه بغ

×××××××××××××× 

اسش یه دکلته روز پیش با بهار رفتیم خرید و۳دوروز مونده به عروسی عمو بهرام 
صورتی تا زانو با کت کوتاه و جوراب شلواری و کیف و کفش خریدم خودمم کت و 
شلوار نوک مدادی با پیرهن مشکی و کفشای ورنی و کراوات مشکی با خطای طالیی 

 خریدم

از هفته پیش که با بچها حرف زدم تقریبا ذهنم اروم شده دیگه دارم لین حس 
ی که باعث تعجب منو سامیو ارتان شده تغیر رفتار ناشناخته رو میشناسم...موضوع

هستیه...دیگه اون دختره شروشیطون نیست... اکثرا تو فکره و دست از کرم ریختن 
برداشته...البته کل دانشگاه دارن یه نفس راحت میکشن...خیلی نگرانشم این 

 ...ساکت شدنش یه دلیل داره که بیشتر فکرمو مشغول میکنه

ه خودم اومدم امشب خانواده خاله مهناز و دایی شهرام خونمون باصدای زنگ در ب
دعوتن...دکمه آیفونو زدم همون لحظه بهار اومد کنارم وایساد و گفت: اومدن 

 داداش؟

 لپشو کشیدمو گفتم:اره اجی
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بهم خیره شدو با لبخند شیطونی که یاد هستی و نگاه و لبخند شرورش افتادم 
 گفت:چیه خوش تیپ کردی.خبریه؟

به لباسام نگاهی انداختم جین مشکی و پیرهن مردونه سفید که استیناشو تا ارنج 
 زده بودم باال کالجای مشکیمم پام بود

 من_من تیپ زدم؟مثه همیشه لباس پوشیدم که فسقلی

بهار باخنده یکی زد پس کلم که خم شدم سمت جلو و گفت: اوال فسقلی خودتی.ا 
 .انقد خوشگلی هرچی میپوشی بهت میاد

درحالی که گردنمو ماساژ میدادم اخمی کردم و گفتم:نه به زدنت نه به تعریف 
 کردنت تعادل نداری خواهر من؟

 خواست جوابمو بده که در باز شد و قوم عجوج مجوج ریختن تو

 مامان و بابا رفته بودن استقبال

بعد از سالم و احوال پرسی رفتیم نشستیم دور هم دیگه طبق معمول جوونا جمع 
 شدن یه طرف

 هیراد نشست کنارمو گفت:داداش واس عروسی لباس خریدی؟

 من_اره تو چی؟

هیراد_منم خریدم.البته)پاهاشو انداخت روهم(واس خریدنش کلی فکرو وقت صرف 
 (کردم.)با عشوه دستاشو آورد باال و صداشو نازک کرد

خونک میترسم شب عروسی دخترا با دیدنم نتونن جلو خودشونو بگیرن و بهم نا
 بزنن

بااین حرفش پوکیدیم از خنده...هاله درحالی که از خنده قرمز شده بود گفت: نترس 
 داداشی خودمون هواتو داریم کسی نزدیکت نمیشه

هیراد با اخم مصنوعی یکی زد پس کله بهراد و خطاب به هاله گفت: خجالت بکش 
 نمیزاری کسی طرفم بیاد دو روز دیگه بترشم تو خرجمو میکشی؟؟
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 هراد بااخم گفت:چرا منو میزنی پررو؟مگه من گفتم!؟ب

صدای خندها هیچ جوره پایین نمیومد هیراد درحالی که سرشو میخاروند گفت:ِا 
تورو زدم؟ دست دراز کرد یکی دیگه زد پس کله بهراد و گفت: ببخشید داداش 

 حواسم نبود

 ل نداره هیراد جانقیافه ها از خنده قرمز شده بود بهراد از جا پریدو داد زد:اشکا

بااین حرف افتاد دنبالش که هیرادم مث فشفشه از جاش پرید و دویید سمت در 
 ورودی

 بعد از خوردن شام مهمونا دوسه ساعت بعد رفتن

رفتم تو اتاقم و دراز کشیدم روتخت...واس نامزدی عمو یادمه یکی از خواهر زادهای 
همه داشتن راجبش حرف میزدن .بیتا نیومده بود...ظاهرا دردونه فامیلشون بود.

..هرکی که که چقدر شیطونه و خوشگله... نفسمو فوت کردم و به پهلو خوابیدم 
هست خوشگلتر از چشم عسلی من نیست!قبل ازاینکه جملمو تحلیل کنم چشمام 

 گرم شد

اون دوروز باهر فکرو خیالی که بود گذشتو االن تو ارایشگاه بودم... امروز عروسی 
داری بیتاست... آرایشگر دوستمه...کارشو خوب بلده... هرچند از نفسای کشبهرام و 

ت حالت نگیرم خسته شده...جرأت خندیدنم ندارم که میکشه معلومه از موهای لخ
 میترسم بزنه کچلم کنه

باهر مکافاتی که بود یکم موهامو به سمت باال حالت داد منم از خیر بقیش گذشتم 
 !فتادم سمت باغ آقاجونو پولو حساب کردم و راه ا

 پانز

 ""هستی""

 آرایشگر _کارت تموم شد عزیزم

 چشامو باز کردم و از جام بلند شدم
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.. آرایشگر با مهارت و دقت موهامو فر کرده و باال سرم خیلی خوشگل شده بودم
جمع کرده بود چنتا گل کریستال هم رنگ لباسم الی موهام گذاشته بود...جلوی 

ود تو صورتم... نمیتونستم از خودم چشم بردارم واقعا کار موهامم چپ ریخته ب
ارایشگر عالی بود...بعد از چند مین بالخره از دیدن خودم دل کندم و پول آرایشگاه 

 و حساب کردم مانتوی بلندمم پوشیدم رو لباسم و زدم بیرون... خیلی س

ندم سمت دیر کردم خاله بیتا مطمئنن شاکیه...نشستم پشت فرمون و باسرعت رو
 !باغ پدرشوهر خاله

بعد از یک ساعت رسیدم جلوی در باغ...بین کلی ماشین با بدبختی پارک کردم...از 
ماشین خیلی خجسته پیاده شدم و برگشتم سمت در ورودی باغ که خشکم 

 زد...این...این اونجا چیکار میکنه؟؟؟

بغلیش که از  بردیا با کتوشلوار نوک نوک مدادی جلوی در وایساده بودو با پسر 
اینجا قیافش خیلی تو دید نبود حرف میزد...مدل موهاشو تغیر داده بود بغالش 

...نگامو به سختی ازش جدا کوتاه و وسطش بلند...بیش از حد خواستنی شده بود 
کردمو خواستم راه بیفتم سمت در که دوباره خشکم زد....این همه مرد جلوی در 

ون حال درستی ندارن این از حرکات غیر عادی و چیکار میکنن؟؟معلوم بود بعضیاش
خندهای بلندشون معلوم بود...نفسمو فوت کردم من با این وضع چجوری از بین 

 این همه مرد سالم برم تو؟؟؟

برگشتم سمت ماشینو گوشیمو از تو کیفم دراوردم خواستم تماسو با مهتاب برقرار 
 کنم که صداش از پشت رعشه به تنم انداخت

 _سالم خانومبردیا 

این باز بمن گفت خانوم؟؟؟وای االن غش میکنم...نفس عمیقی کشیدمو دستامو 
مشت کردم تا از لرزشش کم شه اروم برگشتم سمتش... برگشتم سمتش دوباره 
داغ شدم چشاش برقی میزد که دلم ضعف رفت براش..ناکس چقدر تو این لباس 

 محشر شده بود..سعی کردم لبخند بزنم

 ای رادان شما اینجا چیکار میکنید؟من_سالم اق
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 بردیا _من برادر زاده دامادم

 چشام گرد شد

 من:واقعا؟؟؟

 خندید وگفت:بااجازه شما

 چه جالب مثله من وقتی میخنده دوتا چال میفته رو لپش

 صداش باعث شد از فکر دربیام

 بردیا_شما اینجا چیکار میکنید؟از فامیالی بیتا خانومید؟

 آوردم و گفتم:بله.خواهر زاده خاله بیتامخونسردیمو به دست 

 حاال نوبت اون بود که با تعجب نگام کنه

بعد از چند مین به خودش اومد و گفت:پس شما همون...همون خواهر زاده 
 بیتاخانوم هستی که پات شکسته بود و نامزدی نیومدی؟

 سرمو به نشونه مثبت تکون دادم

ه قدوقوارش ننت به فدات چگده گشنگی رفت تو فکر منم پرووووو زول زده بودم ب
 پسر

 با صداش نگامو از چهرش به کفشاش انتقال دادم:منتظر کسی هستید؟

من_نه راستش میخواستم بیام داخل که دیدم اون همه مرد جلوی در وایسادن روم 
 ...نشد تنها بیام میخواستم زنگ بزنم بهـ

بفرمایید باهم بریم درحالی که بالبخند خاصی نگام میکرد پرید وسط حرفم:
داخل...بدون لحظه ای فکر سرمو تکون دادم و باهاش هم قدم شدم..با کفشای 
هفت سانتی تازه رسیدم به شونه هاش... پسره نردبون خوشگل نکبت...همچنان 

 داشتم بهش القاب خوشگل خوشگل میدادم که دستی دورم حلقه شد
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دیا کردم...دستشو دورم حلقه با چشای گشاد شده یه نگاه به دست یه نگاه به بر 
کرده بودو با اخم و نگاهی جدی خیره شده بود به جلو...با صدای خنده یه نفر 

 حواسم به دورو برم جلب شد

 شونز

رسیده بودیم جلوی درو دقیقا داشتیم از کنار مردا رد میشدیم... ناخودآگاه بازوشو 
اهشو از روبرو گرفتم و خودمو چسبوندم بهش...به کمرم فشاری اورد و نگ

نگرفت...سرمو انداختم پایین ضربان قلبم به اوج رسیده بودم... ارامش خاصی 
داشتم...ارزو میکردم حاالحاالها به در نرسیم...ولی برخالف خواستم همون لحظه 
رسیدیم جلوی درو بردیا دستشو از دور کمرم برداشت و بدون نگاه کردن بهم 

 ت:بروتوباصدایی که از ته چاه درمیومد گف

نفس عمیقی کشیدم و چرخیدم و رفتم تو...اولین نفری که بین این همه مهمون 
منو دید مهتاب بود باخوشحالی اومد طرفمو بعد از سالم و احوال پرسی با لبخند 

 گفت:دختر چه کردی!!!!فوق العاده شدی

 پشت چشمی نازک کردمو گفتم:فوق العاده بودم خانوم

 ..حاال برو پیش خاله بیتا بدجوری از دستت عصبیهخندید و گفت:پررویی دیگه.

سرمو تندتند تکون دادمو رفتم سمت میز مامان اینا با اوناهم سالم و احوالپرسی 
کردم و مانتو و شالمو د اوردم...کیف دستیمو تو دستم فشردم و راه افتادم سمت 

دست به کمر  جایگاه عروس و داماد...خاله بادیدنم با اخم و تخم ازجاش بلند شد و
 گفت:علیک سالم.میخواستی بمونی بعد از شام بیای

سیدن گونش گفتم: ببخشید خاله کارم تو ارایشگاه خندیدمو بغلش کردم و بعد از بو
 طول کشید

برگشتم سمت بهرام... واقعا جذاب بود...با کتوشلوار مشکی میدرخشید...الحق که 
احوالپرسی کردم و به جفتشون تبریک خاله و بهرام به هم میومدن...با اونم سالم و 

 ....گفتم
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اروم نشستم کنار مهتاب...چرخید سمت و خواست چیزی بگه که صدای خاله از 
 کنارم بلند شد

بیتا_هستی جان بلند شو بریم با خانواده بهرام اشنات کنن انقد تو مراسم نامزدی 
رشاد بلند ازت تعریف کردیم مشتاقن ببیننت...از جام بلند شدم که صدای مه

 شد...همه دور ژه میز نشسته بودیم

 مهرشاد_خاله بزار بشینه همین االن اومد

لبخندی زدم و قبل از جواب دادنه خاله رو بهرام گفتم:من بابرادرزادتون اشنا شدم 
 البته چند ساله میشناسمشون

 بچها با تعجب نگام کردن صدای متعجب بهرام بلند شد: برادر زاده م؟؟کشون؟؟

 قا بردیا.داشتم میومدم تو چون جلوی در شلوغ بود ایشون منو همراهی کردنمن_ا

 صدای پر حرص ساشا ناخون کشید به عصابم

 ساشا_چرا با اون اومدی؟؟؟چرا زنگ نزدی یکی از ماها بیاد؟؟؟

 اخمام جمع شد...همه از غ

عالقه ساشا نسبت به من خبر داشتن...اما من فقط مثه یه پسر خاله دوستش 
 ...تمداش

 من:داشتم زنگ میزدم که ایشونو دیدم.حاال چه فرقی داره بردیا یا یه نفر دیگه

ساشا با صورتی که به قرمزی میزد پورخندی زد و گفت:اول اقا بردیا بود حاال شد 
 بردیا؟؟

اوپس..چه سوتی ای...قبل از اینکه بحثمون باال بگیره ومنم گندمو جمع کنم خاله 
 بریم بعدا راجبش حرف بزنیددستمو کشید و گفت:بیا 

نفسمو فوت کردم خاله نجاتم داد...با خاله و بهرام رفتیم سمت یه میز که چنتا زن 
و مرد دورش نشسته بودن...خواهر و برادرای بهرام با همسراشون بودن... 
باهمشون اشنا شدم و با دیدن پدرو مادر بردیا فهمیدم چشماشو از پدرش ارث 
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فتیم سمت به میز که یه گروه دختر م پسر دورش جمع برده...بعد از اون ر 
بودن...خواهر زاده و برادر زادهای بهران بودن..از تنها دختر اکیپشون خیلی خوشم 
اومد...اسمش هاله بود... دستمو فشرد و با لبخند گفت:واسه نامزدی عمو نیومدی 

 ...ل تریولی همه درموردت حرف میزدن... باید بگم خیلی از تعریفاشون خوشگ

خاله و بهرام با صدای ارکستر مجبور شدن برن سرجاشون منم خواستو برم سرجام 
که هاله دستمو گرفت و گفت: میشه بشینی پیش ما؟اینجا همه پسرن حوصله م 

 سر میره.از یه طرفم خیلی دلم میخواد بیشتر باهات اشنا شم

تنها بزارم شما اگه  لبخندی زدمو گفتم:هاله جان من نمیتونم مهتابوبقیه بچهارو
 مایلید بیاید پیش ما

 ..با صدای یکی از پسرای جمع که فک کنم اسمش هیراد بود چرخیدیم سمتش

 هیراد_خوبه بهتره بریم اونجا وگرن این خواهر من تا اخر جشن مخمونو میخوره

خندیدیمو همگی راه افتادیم سمت میز ما چنتا صندلی به میز اضافه کردیم و 
م...من بین مهتابو هاله نشسته بودم...نیم ساعتی گذشته بود راجب نشستیم دوره

...چشماش همه چی با هاله و مهتاب صحبت کرده بودم خیلی دختر بامزه ای بود
 طوسی بود درست مثل محیا

داشتم راجب درسای دانشگاه باهاله حرف میزدیم که صدای بردیا همونجوری که 
 بهمون نزدیک میشد بلند شد

 شما چرا اومدین اینجا؟اونور مگه ننشسته بودین؟بردیا:

 هف

بهراد_چرا داداش!ولی وقتی هستی خانوم اومد و باهامون اشنا شد هاله خواست 
 !کنارش بشینه ایشونم پیشنهاد دادن همه دورهم بشینیم

 بردیا بالبخندنگام کرد و کنار سپهرو هیراد جاگرفت

 شتت معماریه؟هاله بحثمونو ادامه داد_خب داشتی میگفتی ر 
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 سرمو تکون دادم و گفتم:اره

 هاله_واس چی میخونی؟

 من_دکتری  

 سالت نیست؟۲۲دهنش باز موند.باچشای گشاد شده گفت: مگه 

 ...سرمو به نشونه مثبت تکون دادم.تعحبش بیشتر شدو گفت:پس چطوری تو اینـ

 صدای بردیا باعث شد حرفش نصفه بمونه

اوالی دانشگاه هستن تونستن چند بار جهش بردیا _هستی خانوم چون از شاگرد 
 !بدن هاله جان

خندش گرفته بود دستشو چشم غره ای بهش رفتم "هاله جان"چی بود این وسط؟؟
 شگذاشت رو لب

 هیراد_تو از کجا میدونی بردیا؟

بردیا بدون اینکه نگاشو از چشام بگیره گفت:چون چند سالی میشه باهم تو یه 
 !دانشگاهیم

نی شده بود...بعضیا با تعجب و بعضیا با حسادت و خشم نگامون قیافه همه دید
میکردن منم این وسط تو یه جاییم عروسی بود...بعد از چند مین که جو اروم شد 
مهتاب دستمو گرفتو از جاش بلند شدو گفت:خسته شدم انقدر نشستم پاشید بریم 

 !برقصیم دیگه

 زور زدی نه؟ ستاره باخنده گفت:تااالنم خودتو نگه داشتی کلی

 مهتاب باخنده سری تکون دادو دستمو بیشتر کشید و گفت:پاشو دیگه هستی

صم... ناخودآگاه که میدونست توعروسیا خیلی کم میرقباتعجب نگاش کردم...اون
نگام کشیده شد سمت بردیا....بااخم به مهتاب نگاه میکرد... با اصرار هاله و مهتاب 

 ...صمتا اهنگ برقبرم باهاشون وسط و چن مجبور شدم
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داشتم برمیگشتم سرجام که صدای دستی رو بازوم نشست برگشتم و با سپهر روبرو 
 شدم

 سپهر:هستی؟

 من:بله؟

دستی به گردنش کشید ظاهرا دودل بود که حرفشو بزنه یانه.اما بالخره گفت:از 
 اون...اون دوستت چخبر؟

 نیشم باز شد و گفتم:ک دوستم؟

 ....خندم گرفت دلم نیومد بیشتر اذیتش کنم و گفتم:خوبهسپهر با بیچارگی نگام کرد

 چشمکی زدم و گفتم:چرا خودت حالشو از خودش نمیپرسی؟؟

 با دستپاچگی گفت:ها؟؟...نه نه...االن وقتش نیست

باخنده سری تکون دادم و برگشتم سرجام سرمو که بلند کردم با نگاه اتیشی بردیا 
ر کردم باز؟؟؟نگامو ازش گرفتم که متوجه نگاه مواجه شدم...یا قمر بنی هاشم...چیکا

ستاره بهش شدم... همچین زول زده بود به بردیا که دلم میخواست برم گیساشو 
بکشم تا از ریشه دربیان.. دختره نکبت آویزون... دستامو مشت کردمو و شروع 
کردم به سابیدن دندونام رو هم...دختره اشغال خجالتم نمیکشه..با صدای نازک و 

 !ظریفی نگامو ازش گرفتم و سرمو اوردم باال

 هج

 صدا_تو باید هستی باشی درسته؟؟

باتعجب نگاش کردم...یه دختر چشم سبز با پوست سفید و موی قهوه ای و گونه 
برجسته...لباسشم یه دکلته صورتی با کت کوتاه بود...همچنان مشغول انالیز 

هارم... بردار زاده دامادو خواهر کردنش بودم که دستشو به طرفم دراز کرد و گفت:ب
 ...بردیا
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اهاااا...االن فهمیدم...پس بگو چشاش چرا چشاش همرنگ چشای بردیاست...از 
 !جام بلند شدم و دستشو فشردم و گفتم:خوشوقتم بهارجان

 بالبخند گفت:منم همین طور عزیزم

دستشو  جواب لبخند شو دادم که دستی به شونم زدو رفت نشست کنار بردیا...اونم
 انداخت دور گردن خواهر شو گفت:فسقلیه من چرا دیر کردی؟؟

بهار که معلوم بود حرصش گرفته مشتی به بازوش زد که باعث شد با اخم 
روموبرگردونم...بهار باصدایی که خنده توش موج میزد گفت:فسقلی خودتی... 

 ..بعدشم من که گفتم تا غروب کالس دارم

 مهتاب گفت:هستی امشب عربی میرقصی؟؟ مهتاب و هاله نشستن کنارم و

باچشای گشاد شده نگاش کردم..من تا حاال تو هیچ مراسمی عربی نرقصیده بودم 
 ...مهتابم یه بار که محیاو تمنا خونمون بودن و من رقصیدم دیده بود

 صدای پر هیجان هاله اخمامو جمع کرد

 هاله_هستی مگه عربی بلده؟

فقط ..در حد یه استاد بلده این دختر خاله ما...مهتاب سری تکون دادو گفت:اره.
 ...صیدهحیف تو هیچ مراسمی تااالن نرق

 صدای پر حرص بردیا چیزیو تو دلم فروریخت

 صشو دیدین؟_بعد اونوقت شما از کجا رقبردیا 

مهتاب که معلوم بود از اخم و لحن بردیا ترسیده بزور گفت: خب...خب یه بار که 
 صیداشم اومدن اونجا..هستیم برامون رقستخونشون بودم دوتااز دو

صم قه م...به من چه خو؟؟...نرفتم برقبردیا بااخم نگام میکرد...که کلمو کردم تو ی
 ...ولی خودمونیم از این توجهش قند تو دلم کیلو کیلو اب میشد...که

 هاله دست از اصرار برنداشت
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 ...تو ببینمصهاله_هستــی حاال یه امشبو برقص خیلی دلم میخواد رق

در برابر اصرارش کالفه شده بودم که صدای عصبی بردیا درحالی که سعی میکرد 
صداشو پایین نگه داره بلند شد_بس کن هاله... وقتی میگه نه یعنی نه...خوشم 

 نمیاد 

 ..."بدون استثنا همه با تعجب نگاهش کردم..."خوشم نمیاد"..."خوشم نمیاد

م رفت رو یره بشن بهم؟؟بااین فکر ضربان قلبدا خیعنی واس اون مهمه که بقیه مر 
 هزار... باصدای هاله از فکر دراومدم و فهمیدم بردیا نیست

 صتو ببینمهاله_خو چیکار کنم؟دلم میخواد ر 

صمو نباش عزیزم یه روز بیا خونمون رق دستشو گرفتم و با مهربونی گفتم:ناراحت
 ببین

 ...لبخندی زدو سرشو تکون داد

شام دوباره دورهم جمع شدیم... بردیا هم بعد از شام اومد نشست بعد از صرف 
فت جفت کنارمون... صدای موسیقی الیتی به گوش میرسید...تک تک زن و مردا ج

صیدن... سیروان از جاش بلند شدو رفت کنار ستاره رفتن وسط وشروع کردن به رق
 و گفت: افتخار میدین بانو؟

م رفتن وسط...ستاره اصال به غیرت برادرش ستاره با لبخند دستشو گرفت و باه
اهمیت نمیداد... سپهر بیچاره از عصبانیت سرخ شده بود و دستای مشت شدش رو 
میز بود....نفسمو فوت کردم اینم از تربیت زندایی... از جام بلند شدم و رفتم کنارش 
نشستم... دستمو گذاشتم رو دست مشت شدشو گفتم: سپهر واس چی حرص 

 صه؟گه ستاره باراولشه با سیروان میرقممیخوری؟؟

صه یکی تو گوشم ید: هردفعه که بااون اشغال میرقاز الی دندونای کلید شدش غر
داد میزنه بی غیرت نمیتونی جلوی خواهر تو بگیری؟...حیف مامان دستو پامو 
بسته...باباهم که حرفش حرف مامانه.. وگرن میدونسم بااین دختره خیره سر چیکار 

 کنم
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ستشو فشردم و گفتم:اروم باش سپهر...تو بی غیرت نیستی...ستاره اگه قدر د
ارزششو بدونه از این کارت نمیکنه...وقتی نمیذارن کاری کنی پس عصبیم نشو 

 عزیزم

 سری تکون دادو اروم گفت:کاش تو خواهرم بودی هستی

 خندیدمو گفتم:چاکریم مگه غیر از اینه؟؟

 لبخندی زد و سرشو تکون داد

بهتر شده بود از دست کارای این دختره... برگشتم سمت چپ تا به هاله اشاره  کمی
کنم بیاد اینجا که نگام افتاد تو دوتا چشم سبز عصبی...زول زده بود به دست منو 
سپهر..دستاش مشت بودو صورتش سرخ...اب دهنمو قورت دادم وبه سختی نگامو 

ساده سرمو اوردم باال... ساشا بالبخند ..بااحساس اینکه یکی باالسرم وایازش گرفتم.
 دستشو به سمتم دراز کرد و گفت:افتخار یه دور رقصو میدی؟

به بردیا نگاه کردم نیم خیز شده بود تا به ساشا حمله کنه...درست مثل یه ببر زخمی 
...هیراد دستاشو محکم گرفته بودو بهار یه چیزایی تو گوشش میگفت... قبل از بود

 صمگشتم سمت ساشا و گفتم:نه من نمیرقبه عزا تبدیل شه بااخم بر اینکه عروسی 

 بالبو لوچه ای اویزون سرشو تکون داد و گفت: هرجور راحتی

 نوز

بعد از این حرف با قدم های بلند ازم دور شد...با صدای پرخنده مهرشاد برگشتم 
 سمتش

 صا همش بزارش تو خماری باشه؟رشاد_دختر یه بار بااین بدبخت نرقمه

 باخنده گفتم: چشم هرچی تو بگی

زیر چشمی به بردیا نگاه کردم نفسشو فوت کردو از جاش بلند شد و با سرعت رفت 
سمت ته باغ... با نگرانی نگاش کردم...بااون همه عصبانیتش بالیی سر کسی 
نیاره... سرمو چرخوندم که متوجه شدم بهار بالخند داره نگام میکنه...از خجالت 
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مو انداختم... مرده شور ببرنت هستی...االن خواهرش میگه این سرخ شدم و سر 
 ...دختره چشش دنباله داداشمه

حدود یک ساعت بعد همه مهمونا رفتن و فقط فامیالی نزدیک عروس و داماد 
موندن واس عروس کشون..از اونجایی که خیلی خسته بودم و از یه طرفم بردیا 

شدم و مانتو و شالمو پوشیدم از بچها  برنگشته بود کسل شده بودم از جام بلند
 خدافظی کردم و رفتم کنار بابا و گفتم:بابایی من برم خونه؟خیلی خستم

 سید و گفت:برو عزیزم میخوای برسونمت؟پیشونیمو بو

 من_نه بابا خودم میرم

 از بابا خدافظی کردم و رفتم سمت در که صدای هاله از پشت متوقفم کرد

 هاله_هستی؟

 تم سمتش و گفتم: جانم؟بالخند برگش

دستمو گرفت و گفت:منم تا جلوی در باهات میام که اگه بردیا رو دیدم باهاش 
 حرف بزنم

 ناخودآگاه اخمام جمع شدو گفتم:چرا؟چیزی شده؟

 صیدن تو دلخوره باید از دلش دربیارمهاله_نه فقط از دستم سر رق

..این دیگه نیاز با حرص نفسمو فوت کردم...یعنی چی؟...خب دلخوره که هست.
به حرف زدن داره...دستمو از دستش کشیدم بیرونو سرمو تکون دادم... جلوی در 
چشم چرخوندم بردیا تکیه داده بود به ماشینش و دستاش تو جیبش بود...به 
سردی با هاله خدافظی کردم و رفتم سمت ماشینم نشستم توش و سرمو گذاشتم 

انقد اون پسر و توجه هاش برام مهمه؟چرا  رو فرمون...َاه لعنتی من چم شده؟؟چرا
دلم نمیخواد کسی نزدیکش شه؟؟؟جوابش معلوم بود... اگه تاامشب شک داشتم 

 که عاشقشم االن مطمئن شدم...ولی اون چی؟به من حسی داره؟
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چند تقه به شیشه خورد ... سرمو اوردم باال و درکمال تعجب بردیا رو دیدم که یه 
اشینو یه دستشم تو جیب شلوارشه و خم شده سمت دستشو گذاشته رو سقف م
 ...شیشه...پرستیژت تو حلقم

شیشه رو کشیدم پایین و خیره شدم تو چشاش... نمیدونم چند مین گذشت که 
 باصداش نگامو از چشاش گرفتم و سرمو انداختم پایین

 بردیا_میتونم یه چیزی ازت بخوام؟

 ؟با تعجب همونجوری که سرم پایین بود گفتم:چی

 نفسشو فوت کردو گفت:دارم باهات حرف میزنم زول بزن تو چشام تا بگم

اروم سرمو بلند کردم و خیره شدم به جنگل سبز چشاش...یه چیزی ته چشماش 
 ...داشت فریاد میزد اما نمیدونستم چیه

 ...صیباهیچ کس تو هیچ مراسمی تانگو برقبردیا_دلم نمیخواد 

 ه هزاربودم رو دنفسشو فوت کرد...ضربان قلب

 ...صی جایی که حتی یه مرد هستادامه داد_دلمم نمیخواد عربی برق

دستشو از تو جیبش دراورد و گذاشت رو گونه اتیشم...از تماس دستش با صورتم 
لرزیدم...دستاش دااااغ بود... منم که کوره اتیش....خیره شد تو چشام و اروم 

 گفت:توکه به حرفم گوش میکنی.مگه نه؟

شاش ناخودآگاه سرمو تکون دادم... لبخندی زد که دلم ضعف رفت مسخ شده چ
براش...دستشو رو گونم نوازش گونه کشید و برداشت...صاف ایستاد و گفت: 

 مراقب خودت باش. شبخوش

 ...قبل از اینکه بتونم جوابی بدم چرخید و با قدم های بلند ازم دور شد

چند لحظه به اتیش کشیده  دستمو گذاشتم رو گونم دقیقا جایی که دست بردیا
 !بود...خیره شدم به هیکل بی نقصش از پشت و زمزمه کردم:شبخوش عشق من

 "بردیا"
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خیره شده بودم به آب استخر...چند ساعت از برگشتنمون میگذره و من نشستم لب 
لم ی شده بود...چقد دلم میخواد تو بغاستخر و فکرم پیش هستیه... امشب رویای

ص داد اگه بهار جون هستیو قسمم ساشا بهش پیشنهاد رق بدم... وقتی فشارش
نداده بود و هیراد دستامو نمیگرفت اون مرتیکه رو تیکه تیکه کرده بودم...وقتی 

صه دلم براش ضعف رفت... بخاطر این مهتاب گفت تو هیچ جشنی عربی نمیرق
 خانوم بودنش... وقتی نشست

اره با یاد اوریه اون لحظه خشم م فشرده شد... دوبکنار سپهرو دستشو گرفت قلب
پیچید تو کل بدنم و یه چیزی گیر کرد تو گلوم دکمه های پیرهنمو باز کردم و دستی 

 ...به گلوم کشیدم...غده ی تو گلوم داشت خفه م میکرد

 صدای بهار از پشت بلند شد_داداش اینجا چرا نشستی؟

رو بازومو اومد نشست کنارم و با دیدن قیافه م باترس دستشو گذاشت 
 گفت:چیشده بردیا چرا قرمز شدی

لم سرمو گذاشتم رو موهای خیسش...ظاهرا نفسمو فوت کردم و کشیدمش تو بغ
 رفته بود حموم...نفس عمیقی البه الی موهاش کشیدم و گفتم:بهار من عاشق شدم

با خنده دستاشو دور گردنم حلقه کرد و گفت:چه عجب همه فهمیدن عاشق شدی 
 خودت گرفتی؟ اقا االن تازه

 سرمو کشیدم عقبو نگاش کردم

 من_یعنی انقدر ضایع بودم؟

 ...باخنده سرشو تکون داد

خیره شدم به اسمونو حرفی نزدم... سرشو گذاشت رو سینمو گفت:اونم تورو دوست 
 !داره

 با تعجب از خودم جداش کردم و بزور گفتم:چی.؟؟؟

 لبخندی زد و گفت: هستی دوستت داره داداش
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 گاش کردم تا ادامه بدهمنتظر ن

بهار_امشب وقتی ستاره خیره شده بود بهت با چنان حرصی نگاش میکرد که میدونم 
اگه مبتونست میرفت چشاشو در میاورد...یا وقتی که ساشا بهش پبشنهاد داد اول 
به تو نگاه کرد تا عکس العملتو ببینه...وقتی بلند شدی رفتی ته باغ با نگرانی داشت 

..هاله بهم گفت وقتی به هستی گفته میخواد با تو حرف بزنه تا از دلت نگات میکرد.
دراره هستی با عصبانیت خدافظی کرده و رفته.خب وقتی این همه روت حساسه 
و توجهت براش مهمه چه معنی ای میده؟میدونی که اهل اینجور حرفا نیستم که 

 یه چیزی بگم دل ک خوش کنم

.نفسمو فوت کردم چقدر هوا گرمه...ظاهرا این م به هزار رسیده بود..ضربان قلب
 جمله رو بلند گفتم که بهار با صدای بلند زد زیر خنده و گفت:تبه عشقه برادر من

 از جاش بلند شد و چشمکی زد و شبخیر گفت و رفت تو خونه

 نفس عمیقی کشیدم...یعنی حرفای بهار حقیقت داره؟

 که؟  نگامو چرخوندم رو به اسمون...یعنی ستاره من

با سوز سردی که تو تنم نشست چشامو باز کردم...من اینجا چیکار میکنم،؟؟؟اروم 
نشستم جام...تمام عضله هام گرفته بود...دیشب انقدر به هستی فکر کردم که 
نفهمیدم کی کنار استخر خوابم برده بود با بدبختی از جام بلند شدم و راه افتادم 

 ...سمت خونه...این دختر اخر منو میکشه

درو باز کردم و رفتم...مامان و بابا و بهار نشسته بودن پشت میز صبحانه با صدای 
چرخیدن سمتم و با تعجب نگام کردن...صدای حیغ بهار بلند شد_بردیــا دیشب 

 بیرون خوابیدی؟؟؟

مامان چنگی زد به صورتشو گفت:خاک به سرم.پسر تو این هوا بیرون 
 ...اراخوابیدی؟؟مریض میشی مامان این ک

 بابا پرید وسط حرفش

 بابا_خانوم یه لحظه صبر کن
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 چرخید سمت و گفت:برو باال باباجان یه دوش اب گرم بگیر حالت جا بیاد

لبخند تشکر امیزی زدم رو با سرعت رفتم تو اتاقم بعد دوش اب گرم سریع یه شلوار 
تاق بیرون کتان کرم و پیرهن مردونه قهوه ای پوشیدم گوشیمو برداشتم و زدم از ا

داشتم می رفتم سمت در که صدای مامان بلند شد_بردیا مامان حداقل بیا یه چیزی 
 بخور گرسنه نرو

 ...نفسمو فوت کردم و عقب گرد کردم و نشستم پشت میز...بهار رفته بود

 داشتم شیرمو سر میکشیدم که صدای مامان باعث شد به سرفه بیفتم

یه.همیشه دلم میخواست عروسم این مامان _میگم علی هستی چقدر دختر خوب
 شکلی باشه اخالق و رفتارش.نظر تو چیه؟؟

داشتم خفه میشدم بابا باخنده زد پشتم و لیوان چاییو داد دستم...بی هواس تر از 
 بابا چاییو سر کشیدم که تا ته اعماقم سوخت و دادم رفت هوا من_سوختــــــم

بود...یکم که حالم جا اومد گفتم:بابا  مامان و بابا از خنده اشک تو چشاشون جمع شد
 جان من از این به بعد داشتم میمردمم شما کمکم نکن

 خندشون شدت گرفت سرمو تکون دادم و با خدافظی از خونه خارج شدم

ش بود گفت:فک کنم حالی که ته مانده های خنده رو لب باران خیره به علی در "
 "عروسی بعدی.عروسی پسرمونه

پارک کردم و با عجله دوییدم سمت کالس...درو باز کردم و رفتم با سرعت ماشینو 
.. اولین کاری که کردم چشامو چرخوندم تا هستیو پیدا کنم...دوستاش نشسته .تو

بودن جلوی ارتانو سامیار ولی هستی نبود... ناخودآگاه ترسی به دلم چنگ زد...چرا 
ظطرابی که سعی داشتم نیومده؟ارتان دستشو تکون داد تا برم پیششون...با ا

پنهونش کنم رفتم نشستم کنارشون..بعد از سالم و احوالپرسی سامیار که نگاه بی 
 قرارو سرگردونمو دید با اخم گفت:چیشده بردیا؟ یه لحظه اروم بگیر

 یکم
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نفسمو فوت کردم...میترسیدم...هنوز نیومده...اگه بالیی...نه نه چیزیش نشده 
باز شد به امید اینکه هستیه نیم خیز شدم که استاد حتما خواب مونده...در کالس 

مهدوی وارد کالس شد...استرسم بیشتر شد استاد اومده هستی نیومده 
هنوز...تاحاال نشده بود بعد استاد بیاد...صدای حضور و غیاب کردن استاد میومد 
ولی من به این فکر میکردم که هستی کجاست...اسم هستی رستگار و استاد خوند 

خواست غایب بزنه در کالس با شدت باز شد و هستی خودشو پرت کرد تو...یه تا 
ارامش خاصی نشست تو دلم...چشامو بستم و نفس عمیقی کشیدم... خداروشکر 

 سالمی دختر دق دادی که منو

 استاد بااخم گفت:چخبره خانوم رستگار؟؟این چه وضعه وارد شدنه؟

گفت: معذرت میخوام خواب   هستی نفس عمیقی کشید تا نفساش منظم شه و
 موندم با اخرین سرعتم خودمو رسوندم

 استاد که انگار قانع شده بود سرشو تکون دادو اشاره کرد بشینه سرجاش

با دیدن دکمه های مانتوش نزدیک بود از خنده منفجر بشم...نشست جلوم و از تو 
ه کولش جزوشو دراورد استاد شروع کرد به درس دادن ظاهرا هیشکی متوج

وضعش نشده بود اروم خم شدم سمت شونه راستش و کنار گوشش گفتم:دکمه 
 هاتو باال پایین بستی خانومی

بدون اینکه نگام کنه سرشو تکون دادو دکمهاشو اروم درست بست...صاف نشستم 
که صدای پر حرص ارتان کنار گوشم بلند شد_تااالن قیافه ت شده بود مثل میت 

 ؟؟بخاطر دیر کردن هستی بود؟

 ...خندم گرفت چه حرصی میخوره

 زمزمه سامیار باعث شد ریز بخندم

 سامیار _چیت به ادم ایزاد رفته که بخواد عاشقیت بره

 با تذکر استاد ساکت شدیم و به درس گوش دادیم
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با بچها از دانشگاه  ۲/۳۰بعد از تموم شدن کالس دوتا دیگه کالسو گذروندیم و ساعت 
خودشو سامیو رسونده بود و جفتشون بامن  زدیم بیرون...خواهر ارتان

اومدن...توراه همه اتفاقای دیشبو تعریف کردم که جفتشون چشاشون گرد شد 
وقتی فهمیدن هستی باهام فامیل شده...حرفای بهارم بهشون گفتم..که تا حرف 
بهار شد به وضوح رنگ سامیار پریدو سعی میکرد خودشو اروم نشون بده...بعد از 

رفام سامیار که کال تو هپروت بود ارتان نفس عمیقی کشید و گفت:با تموم شدن ح
تعریفایی که تو کردی و حرفایی که بهار خانوم زده میشه امیدوار بود هستی هم 

 تورو دوست داره.نه؟سامی مردی باتواما

پشت بند این حرف محکم زد پس گردن سامیار که باکله رفت تو داشبورت شدت 
که کنار خیابون نگه داشتم و با ارتان از خنده ولو شدیم رو خندم انقد زیاد بود  

 ...صندلی

 سامیار باحرص داد زد:زهرمـــار رو اب بخندین نمیبینی دارم فکر میکنم؟؟؟

 بزور جلو خندمو گرفتم و گفتم:اروم باش داداش.چیزی نشده که

ه بود...بعد بادیدن قیافه حرصی سامیار دوباره زدم زیر خنده...ارتان که کال تلف شد
 از چند مین ماشینو روشن کردم و حرکت کردم

 

یه هفته از اون روز میگذره...تو عروسی عمو بهرام مامان و بابا با پدرو مادر هستی 
خیلی صمیمی شدن جوری که تو همین یه هفته مامانو باران خانوم هردفعه یه جا 

ات داشته... امشبم قراره رفتن باهم...باباهم با اقای رستگار چندباری تو شرکت مالق
بیان خونمون...مثل دخترایی که میخواد واسشون خواستگار بیاد استرس 
دارم...صدتا لباس عوض کردم.... انقدر جنب و جوش داشتم مجبور شدم دوبار برم 

زنگ خونه ۸حموم...بهار کلی به حرکاتم خندید و حرصمو دراورد...بالخره ساعت 
ن با اشتیاق شروع کرد به زدن...همه از جا بلند شدیم به صدا د اومد و قلب عاشق م

و رفتیم کنار در...بابا واس خوش امد گویی رفت تو حیاط... یه بار دیگه تو اینه 
قدی جلوی در به خودم نگاه کردم..جین زغالی و پیرهن مردونه ابی کاربنی و 
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ا بدبختی یکم به کالجای مشکی...استینای پیرهنمو تا ارنج زده بودم باال...موهامم ب
سمت باال زدم...از عطرمم نگم بهتره انقد زده بودم که حالم داشت ازش بهم 

 ...میخورد

با ورود مهمونا دست از کنکاش خودم برداشتم و با پدرو مادر هستی سالم و 
احوالپرسی کردم پدرش پیشونیمو بوسید که لبخندی رولبم نشست...بعد از پدرو 

گرفت....جین سفید و مانتو طالیی و شال سفید و   مادرش خودش اومد تونفسمو
...درست مثل فرشته ها...بدون ذره کیف و کفش سفید و طالیی...محشر شده بود

ای ارایش...موهای قهوه ایشو طبق معمول چپ ریخته بود تو صورتش پوست 
سفیدش زیر نور لوستر میدرخشید...جوری محوش شده بودم که نفهمیدیم بهم سالم 

ضربه ای که بهار به کمرم زد به خودم اومدم و تند بهش سالم گفتم که با  گفت با
گونه های گل انداخته سرشو انداخت پایینو با بهار رفت سمت مامان اینا...فدای 

 ....خجالتت بشم من... تقصیر خودته که انقد نازی

دستی توموهام کشیدم و رفتم نشستم رو مبل تک نفره روبروی هستی...مامانو 
اران خانوم کنارهم...باباو عمو محمد کنار هم...هستیو بهارم که کنارهم...این وسط ب

من تک افتاده بودم...این بهار ورپریده هم که چسبیده به هستی نمیاد اینجا سه 
تایی حرف بزنیم...البته من اصال به این که بخوام با هستی حرف بزنم فکر 

 (نکردما)جون خودم

بود که صدای باران خانوم نجاتم داد درحالی که لبخند  حدودًا نیم ساعت گذشته
رو لبش بود گفت: بردیا جان امروز هستی گفت که باهم،هم دانشگاهی 

 هستین،درسته؟

 سرمو تکون دادم و گفتم:بله درسته

عمومحمد_این وروجک ما تو دانشگاه چطوره پسرم؟تو خونه که از دیوار راست میره 
 ؟باال تو دانشگاهم همین طوره

قبل از اینکه حرفی بزنم هستی با حرص لباشو غنچه کرد و گفت:ِا بابا کی گفته من 
 از دیوار میرم باال؟
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من که کال دیگه چیزی نمیشنیدم فقط خیره شده بودم به لبای صورتی غنچه 
 شدس...

 صدای عمو محمد از هپروت خارجم کرد_نگفتی پسرم؟

ال( هستی خانوم خیلی تکونی خوردم و گفتم:,بله عمو جان )هی جان ج ـِ ان جان بـ
 .شیطونو البته باهوش هستن

 عمو لبخندی زدو با شیطنت رو به هستی گفت: بلــه دختر من خیلی باهوشه

 هستی لبخندی به پدرش زد و حرفی نزد...نامرد از این لبخندا فقط به باباش میزنه

اعت دور هم بعد از یک ساعت همه برای صرف شام نشستیم دور میز و بعد از دوس
نشستن خانواده رستگار عزم رفتن کردن که باران خانوم لحظه اخر گفت: پنجشنبه 
بردار و خواهر محمدو دعوت کردم شماهم تشریف بیارید البته به خواهر و زن 
 داداش افسانه جونم)مامانم( گفتم بیان خوش حال میشیم شماهم تشریف بیارید

هستی و پدرومادرش خدافظی کردن و رفتن بعد از یکمی تعارف مامان قبول کرد و 
از پله ها رفتم باال و خواستم برم تو اتاقم که دستی نشست رو گوشمو شروع کرد 
به پیچوندش پشت بندش صدای بهار بلند شد_تو خجالت نمیکشی پسرٔه بی 

 حیا؟؟هان؟؟کارت به جایی رسیده که زول میزنی به دختر مردم؟؟؟اره؟؟؟

دم طرفش از رو زمین بلندش کردم و وارد اتاقم شدم همونجوری ک خم شده بو
بدون اینکه لباسمو عوض کنم دراز کشیدم رو تختو بهارم گرفتم تو بغلم با انگشت 
اشاره ام ضربه ای زدم به دماغشو گفتم:تو تمام حواست به من بود اره؟؟منو میپایی 

 فسقلی؟؟؟

د میخندید و التماس می بعد ازاین حرف شروع کردم به قلقلک دادنش با صدای بلن
کرد ولش کنم بعد ازاینکه حسابی به التماس افتاد ولش کردم و بغلش کردم سرشو 

 گذاشت رو سینه مو گفت:بردیـــا

 دستمو کردم الی موهاشو گفتم: جونم

 خمیازه ای کشید و گفت:پنج شنبه که رفتیم اونجا ضایع بازی درنیاریا همه بفهمن
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ه خودمم خندم گرفته بود خواستم دوباره قلقلکش بدم بعد از این حرف زد زیر خند
 که دستاشو دورم حلقه کرد و گفت: ببخشید ببخشید بخوابیم اصال این حرفا چیه

تک خنده ای کردم و سرشو بوسیدم با نوازش موهاش و فکر هستی کم کم چشام 
 گرم شدو خوابم برد

تو بغلم سریع دست دراز با صدای االرم گوشیم چشامو اروم باز کردم بادیدن بهار 
کردم صدای گوشیو قطع کردم پیشونیشو بوسیدم و اروم از تو بغلم درش اوردم و 
از جام بلند شدم...َاه.. تمام لباسام چروک شده بود...نفسمو فوت کردم و حاضر 
 شدم و رفتم پایین بدون خوردن صبحانه از خونه خارج شدم و رفتم سمت دانشگاه

تو کالس...خوشبختانه هستی اومده بود..لبخندی نشست رو درو باز کردمو رفتم 
لبم و راه افتادم سمت ارتانو سامیار...بعد از سالم و احوالپرسی با لحن مشکوکی رو 

 به ارتان گفتم:ببینم شما چرا همش پشت هستی و دوستاش میشینین؟؟

س ارتان سرشو گرفت سمت سقف و شروع کرد به سوت زدن...یکی از پسرای ته کال
 داد زد:اوی ارتان چخبرته؟؟سوتت برا چیه االن؟؟

 ارتان خیلی بیخیال به سوت زدنش ادامه داد و گفت:خفه

 ...بااین حرفش زدیم زیر خنده

 بعد از چند مین استاد اومد تو کالسو درسشو شروع کرد

وقتی کالس تموم شد خواستیم از کالس خارج شیم که اقای غفاری)رییس 
د شد...بعد از سالم و صبح بخیر رو به جمع گفت: شنبه تمام دانشگاه(در زد و وار 

 کالساتون کنسل شده به دلیل اینکه یه جلسه خیلی مهم با چنتا از دانشجوها داریم

کاغذی از تو جیب کتش درآورد و ادامه داد_اسم کسایی رو که میخونم شنبه رأس 
 صبح باید تو دانشگاه باشن۱۰ساعت 

..خوشبختانه اسم منو سامیو ارتان جزوشون بود...تو شروع کرد به خوندن اسما.
 ..اسم دانشجوهای دخترم اسم هستیو دوستاش بود
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بعد ازخوندن اسما یه بار دیگه یاد اوری کرد که حتما باید تو جلسه شرکت کنیم و 
از کالس خارج شد.... همین که اقای غفاری رفت بیرون ارتان مثل فنر از جاش پرید 

 ...شید بریم یه چیزی بخوریم...گشنمه نیاز به ویتامین گیری دارمو گفت:پاشید پا

بعد از کلی گشتن بالخره جین قهوه ای و پیرهن مردنه کرم و تک کت قهوه ایمو 
پوشیدم...از خیر ور رفتنه الکی با موهامم گذشتم و کیف پول و گوشیمو چنگ زدم 

م و با اسی که از هستی و بعد از دوش گرفتن با عطرم رفتم پایین سوار ماشین شد
 دریافت کردم راه افتادم سمت خونه عشقم

بعد از چند مین در  مین بعد رسیدم جلوی در خونشون و بهش تک زدم۱۵حدود 
خونه باز شد و خانوم خانوما اومد بیرون...با لبخند اومد سمت ماشین تو دستش 

جوابشو با لبخند  یه گیتار بود...نشست جلو و گیتارم گذاشت پشت و سالم کرد که
دادم...خواستم استارت بزنم که متوجه لباساش شدم...ابروهام با تعجب پرید باال.. 
چرا لباساش کرم قهوه ایه؟داشتم با نگاهم قورتش میدادم که با اخم شیرینی 

 برگشت سمتو گفت:چرا زول زدی به من؟؟

 خندم گرفت چه طلبکارم هست نیم وجبی

و ادامه ندادم و خیره شدم بهش نگاهی به لباساش من_هیچی فقط لباسات...حرفم
کرد و خواست حرفی بزنه که تازه متوجه ست بودن لباسامون شدو بالبخند روشو 

 ...برگردوند سمت پنجره...لبخندی زدم و ماشینو راه انداختم

دست دراز کردم پخشو روشن کردم صدای دلنشین خواننده تو فضای کوچیک 
 ماشین پیچید

 من دستات مال کی میشهیعنی بعده 

 واس من سخت بود واس تو سادس همیشه

 یعنی کی مثل من پای تو دنیاشو میبازه

 اصال نمیخورد به اون چشمای نازت

 قرارمون این نبود باهمدیگه سرد بشیم
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 قرارمون این نبود یه خاطره تلخ بشیم

 قرارمون این نبود سر کنیم با هرکسی

 طعنه میزنن بهم این ادمای لعنتی

 قرارمون این نبود...قرارمون این نبود

 (تلخ_علی یاسینی)

باحرص اهنگو زدم جلو این چیه داره می خونه...نیم نگاهی به هستی انداختم 
 لباشو جمع کرده بود تا نخنده...از خیر اهنگ گذشتم و پخشو خاموش کردم

دم جلوی پارک نگه داشتم ودوتایی پیاده شدیم...میل شدید گرفتن دستاشو تو خو
سرکوب کردم و انگشتامو مشت کردم گذاشتم تو جیب شلوارم...به پیشنهاد هستی 
نشستیم زیر یه درخت...بعد از چند مین گیتارشو از کاور دراورد...یه گیتار تمام 
سفید... گذاشتش رو پامو گردنشو کج کردو درحالی که چشاشو مظلوم کرده بود 

یف کردن میگن عالی میزنی و صدات گفت: هاله و بهار از گیتار زدنت خیلی تعر
 حرف نداره )انگشتاشو پیچید توهم(میشه برام بزنی؟؟

بعد تموم شدن حرفش چند بار پشت هم پلک زد...به سختی جلوی خندمو گرفتم 
و سرمو تکون دادم...با شوق دستاشو کوبید به هم و نگام کرد...با چشاش گرد شده 

یر چونش چ گفت:از االن دیگه دختر خوبیم نگاش کردم که دستاشو آورد پایینو زد ز
 قول میدم

لبخندی نشست کنج لبم که ولش میکردم تبدیل به قهقهه میشد...این دختر عقلو 
 هوشو از سرم پرونده...گیتارشو گرفتم تو بغلم و گفتم:چی بخونم خانوم؟

 !لبخندی زد که دلم ضعف رفت و گفت: هرچی خودت دوسداری

وقت به سره بزن زیر گریه رو زدم.... شروع کردم به زدن رفتم تو فکر...این چند 
 ....... چشامو بستم و با تمام احساسم خوندم

 ...واس اخرین بار ناخونامو کشیدم به سیمای گیتارو چشامو باز کردم
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اشک تو چشاش نازش حلقه زده بود...گیتارو گذاشتم کنارو به طور کامال غیر ارادی 
ه خودم فشارش دادم...... خیره شدم تو چشاش..با کشیدمش تو بغلم....محکم ب

هیجان نگام میکرد... مردمک چشاش تو کل صورتم می چرخید...سرمو بردم جلو 
و پیشونیشو به اتیش کشیدم...نفس عمیقی کشیدو سرشو گذاشت رو سینم...... 
ارامشی داشتم که با هیچی تو دنیا عوضش نمیکردم...بعد از چند مین خودشواز 

کشیدبیرون....اروم بود...درست مثل من...خندم گرفت...به صورتم نگاه نمی بغلم  
 !کرد...ظاهرا متوجه خندم شد چون با حرص مشتی به بازوم کوبیدو گفت:مـــرض

ازادانه خندمورها کردم و خیره شدم بهش....حرصش بیشترشده بود و میدونستم 
شدم و گفتم:بریم یه چیزی ادامه بدم یه بالیی سرم میاره...دستشو کشیدمو بلند 

 بخوریم؟؟

گیتارشو گذاشت توکاورشو خواست بندازه رو شونش که ازش گرفتم و انداختم رو 
 شونه خودم...خیره شد بهم با یه نیم چه لبخند...اروم گفتم:نگفتی؟

 نگاهشو ازم گرفتو دستشواز دستم دراورد و حلقه کرد دوربازوم و گفت:بریم

.هردو با لبخند...دست هستی دور بازوم و شونه به شونه شروع کردیم به قدم زدن..
هم راه میرفتیم...ارامش از بدنم خارج نمیشد...با رسیدنمون به ماشین خودمو لعنت 
کردم که چرا دورترپارکش نکردم..دستشو از بازوم جدا کرد و نشست تو 

 ....ماشین...گیتارشو گذاشتمرو صندلی عقب و سوار شدم

ه و کیک شکالتی دادیم...با صدای هستی نگامو از دستام جفتمون سفارش قهو
 ..گرفتم

 هستی_میدونی جلسه دانشگاه راجب چیه؟

 من_نه کامال...در این حد میدونم که مربوط میشه به پایان ناممون

 سری تکون داد و حرفی نزد

بعد از خوردن سفارشامون رسوندمش خونشونو با یه حال خــــوب روندم سمت 
 خونه
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از کردم صدای بهار و مامان میومد... رفتم سمت اشپز خونه بهار بادیدنم درو ب
 گفت:سالم داداشی

پیشونیشو بوسیدم و جوابشو دادم برگشتم سمت مامانو گفتم:سالم مامان جان کجا 
 بودین شما؟

 مامان _سالم پسرم.با باران رفته بودیم ارایشگاه

..ظاهرا رنگ موشو عوض کرده بااین حرف قری به گردنش دادو موهاشو تکون داد.
 بود...خندم گرفت مامان هنوز بچه س

 بالبخند گفتم: دارید میرید بیرون حداقل خبر بدین مادر من

 راه افتادم سمت یخچالو ابو ازتوش دراوردم

 مامان_چیشده مگه بردیا؟

بعد از خوردن اب گذاشتمش تو یخچالو چرخیدم سمت مامان و گفتم:هستی رفته 
ده مامانش نیست و هرچی زنگ میزنه بهش جواب نمیده زنگ زد به بود خونه دی

 من ببینه ازتون خبر دارم یا نه؟منم واس اینکه نگرانیش یادش بره بردمش بیرون

 صدای جیغ بهار بلند شد:چــــی؟؟؟یعنی تووهستی باهو بیرون بودین؟؟؟

ی که سوت سرمو تکون دادم که مامانو بهار باچشای گرد شده نگام کردن...درحال
 میزدم ازجلوشون رد شدم و رفتم سمت اتاقم

 شیشم

 ""هستی""

صبح دارم دور خودم میچرخم... انقدر هولم که نگو...امشب قراره مهمون ۷ازساعت 
بیان خونمون...عشقم و)نیشم شل شد( خانوادشم جزوشونن... دوساعت تو حموم 

دم...با بدبختی و نظر خودمو سابیدم پوستم قرمز شده بود...بعدش موهامو اتو کشی
مامان البته واسه اولین بار... یه کت و دامن مشکی شیک انتخاب کردم....دامنش 
کوتاهو تنگ تا باالی زانوم بود...کتشم استین سه ربع بودو کمرش باکمربند طالیی 
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... خیلی بهم میومد با کفشای پاشنه هفت سانتی مات....بعد از ناهاربا تنگ میشد
ا از باال تا پایین خونه رو تمیز کردیم...بابا بخاطر کمک به ما مونده بود مامانو باب

بود دیگه داشتم ۷/۳۰خونه که اگه نمیموند من از خستگی تلف میشدم...ساعت 
میمردم...افتادم کنار پله ها و گفتم:وای مامان مردم...خونه که تمیز بود چرا الکی 

ه کال حرومه تواین خونه...مامان خودتو مارو عذاب میدی اخه؟کارگر گرفتنم ک
درحالی که با دستمال افتاده بود به جون گلدون رو عسلی گفت: حرف کار گرو اصال 
نزن هردفعه گفتیم بیان یه چیزی شد...خونه تمیزم که باشه باید واس اومدن 

 مهمونا گردگیری شه

 !من_گردگیری چیه مادر من؟کل خونه رو سابیدیم سرویس شدم بخدا

ابا که رو صندلی ایستاده بود و چراغای لوسترو تمیز میکرد بلند شد_برو صدای ب
 دخترم...برو حاضر شو دیگه تمومه...االنم مهمونا میان

 مثل فشنگ از جام پریدم و دوییدم سمت اتاقم

لحظه اخر صدای مامانو شنیدم:تااالن داشت تلف میشدا ورپریده فیلم میاد برامون 
 وصدای خنده بابا

پوشیدم و رفتم جلوی اینه...موهامو با کیلیپس جمع کردم و جلوشم چپ لباسمو 
ریختم تو صورتم...خب حاال میریم سراغ ارایش و ماتیک...یه خط چشم نازک و 
خوشگل کشیدم و با ریمل مژهای بلندمو فر کردم...کمی رژ گونه زدم و ماتیک 

زدم که صدای زنگ در  صورتی...خب اینم از این...عطرمو زیر گلو و مچ دو تا دستام
 .......چنتا نفس عمیق کشیدم و راه افتادم سمت پایینبلند شد

اولین مهمونا خانواده دایی بودن بعد ازاونا خاله و خاله و دایی بردیا...اخرین 
مهمونامون بردیا و خانوادش بودن...بعد از پدرو مادرو خواهرش اومد جلو و 

م...واییی چه داغه... ضربان قلبم رفت رو دستشو اورد سمتم بالبخند دستشو فشرد
هزار....دستمو از دستش کشیدم بیرونو با بهار رفتیم نشستیم پیش بچها...هاله هم 
اومد نشست کنارمون و مهتابم که کال سر جهازیمه...نشسته بود بغلم... غرق 
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صحبت بودیم که صدای پرخنده سیروان بلند شد : ورپریده قبال با مهتاب پچ پچ 
 کردیو نقشه میکشیدی االن داری با دونفر دیگه نقشه میکشی؟می

 ...نه این پسره ادم بشو نیست... هردفعه باید ضایعش کنم از روهم که نمیره ماشاال

تیز نگاش کردم و گفتم: نگران نباش واس هرکی نقشه بکشم واس چزوندن تو یه 
 نفر نمیکشم

 اخماش جمع شد و گفت:چرا اونوقت؟

خم شدم سمتش و گفتم:چون چزوندن تو از اب خوردنم راحت تره  پوز خندی زدمو
 ....نیاز حتی نیاز به فکر کردنم نداره

طبق معمول که حرصش میگرفت دندوناشو سابید رو همو دستاشو مشت کرد و 
 !غرید:از مادر زاییده نشده کسی که بخواد منو بچزونه

ه شده...االنم نشسته خنده بلندی کردم که حرصش بیشتر شد و گفتم:چرا زایید
 ....جلوت

با حرص از جاش بلند شدو رفت سمت حیاط....با رفتنش همه زدن زیر خنده تنها 
کسی که بااخم نگام میکرد بردیا بود...یا باب الحوائج... دیگه چیشده....بهار کنار 

 گوشم گفت:کمتر کرم بریز داداشمو حرص نده

 ....ن صدامون کرد بریم شام بخوریمقبل ازاینکه بتونم با تعجب نگاهش کنم ماما

بعد از شام خواستیم دوباره جمع بشیم یه طرف که خاله مونا از همه مون خواست 
 ...بشینیم یه جا

خاله مونا با لبخند نگاهی به ساشا کرد و گفت:امشب میخوام یه چیزی رو بگم که 
 پسرم خیلی وقته منتظرشه

 ...یکنم نباشهچشامو بستم...خدایا اون چیزی که من فکر م

اقا فرشاد)شوهرش( ادامه داد_منو مونا میخوایم با اجازه محمد جانو باران خانوم 
 هستیه عزیزمونو واس ساشا خواستگاری کنیم
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نفسمو فوت کردم...ممنونم خدا...دست شما مرسی... خیر سرم دعا کردم اینو 
 نگن...با صدای مامان چشامو باز کردم

 ی گفتین اگه اجازه بدین هستی چند روز فکر کنهمامان _مونا جان خیلی یهوی

به بردیا نگاه کردم رگ کنار شقیقه ش زده بود بیرون...چشاش سرخ بود و دستاشو 
آنقدر مشت کرده بود که بند بندش سفید شده بود...یه چیزی ته چشماش بود...یه 

 ....چیزی مثل

فتم:خاله میتونم یه چیزی قبل از اینکه خاله حرفی بزنه از جام بلند شدمو باارامش گ
 بگم؟

 خاله بالبخند گفت:بگو عزیزم

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: جواب من منفیه

 نیش ساشا جمع شد..اها حقته...پسره پررو یه صدای داره دندوناشو نشونم میده

 خاله باناراحتی گفت:یعنی پسر من ارزش فکر کردنم نداره؟

 دوست دارم نه بیشتر.متأسفم من_خاله من ساشا رو فقط مثل یه پسر خاله

بااین حرف با سرعت رفتم سمت اتاقم... پنجره رو باز کردم باد خنکی موهامو به 
 ...بازی گرفته بود

با صدای باز شدن در برگشتم... ساشا با چشمای به خون نشسته بهم نزدیک شد و 
پس تو فاصله پنج سانتیم وایساد و با حرص گفت:من چی کم دارم هان؟؟چرا منو 

 زدی؟؟؟

 صداش بلند شده بود

 اصال چطوری تونست بیاد باال و کسی بهش گیر نده

قبل از اینکه حرفی بزنم با پوزخند گفت:بخاطر اون پسره منو نمیخوای نه؟؟؟دلت 
 باهمونه که سرت غیرت داره اره؟؟؟؟
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اومد جلوتر که رفتم عقبو خوردم به دیوار...دستاشو گذاشت دو طرف سرمو خیره 
 م گفت:دوسش داری اره؟؟؟؟تو چشا

از موقعیت به وجود اومده ترس نشست تو دلم...دیوونه شده بود...االنم که تو یه 
 اتاق بودیم و تنها

بازم صداش بلند شد_داغتو رو دلش میزارم هستی....یکاری میکنم حسرت گرفتن 
 دستات رو دل اقـــا بردیـــا بمونه

یقه ش از پشت کشیده شد و بردیا  باترس نگاش کردم و خواستم حرفی بزنم که
کوبیدش به دیوار و داد زد_ببین مرتیکه اشغال بخوای یه بار دیگه به هستِی من 

 ...نزدیک بشی بالیی سرت میارم که دیگه اسمتم یادت نیاد

 باترس دوییدم و درو بستم میترسیدم یکی بیاد و ببینه چخبره اینجا

ر کرده اره،؟؟؟حق داری خب هم ساشا پوزخندی زد وگفت:چیه؟گلوت پیشش گی
 ....خوشگله هم

با مشتی که بردیا تو دهنش زد حرفش نصفه موندو افتاد رو زمین... بردیا باچشاس 
به خون نشسته خواست بشینه رو سینه ش که بازوشو چنگ زدمو گفتم:بردیا اروم 

 باش االن همه میریزن باال خواهش میکنم

هنوز افتاده بود رو زمین و باحرص به  نگاهی بهم کرد و برگشت سمت ساشا که
 دستم که دور بازوی بردیا بود نگاه میکرد

 بردیا _بلندشو گمشو بیرون دفعه بعد ببینم دور هستی بچرخی زندت نمیزارم

ساشا از جاش بلند شد و با حرص گفت:منتظرم باش هستی خانوم این کارت بی 
 جواب نمیمونه

 و محکم تر گرفتم و ساشا رفت از اتاق بیرونبردیا خواست بهش حمله کنه که بازوش

 صدای کوبیدن پاهاش میومد که داره از پله های پشت ساختمون میره پایین
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بردیا چرخید سمتم و خیره شد بهم .... نگامو دوختم تو چشاش که االن اروم شده 
بود...دستاش اومد جلو و لحظه بعد حس کردم استخونام داره میشکنه... خودشو 

 زم جدا کرد و گفت: مزاحمت شد فقط به من خبر میدی.فهمیدی؟اروم ا

سرمو تکون دادم که دستی به گونم کشید و از اتاق زد بیرون نفسمو فوت کردم و 
 !نشستم رو تخت...چه شبی بود امشب

صبح روز شنبه ساعت ده صبح منو محیا و تمنا تو سالن برگزاری جلسات نشسته 
دلم مثل سیرو سرکه میجوشید بردیا تعریف کردم.. بودیم و من تمام ماجرای دیشبو

 هنوز نیومده بود.... با صدای محیا نگامو از در ورودی گرفتم

 محیا _اینجوری که تو میگی به احتمال نوددرصد بردیا دوست داره

تمنا هم سرشو تکون داد وگفت:موافقم.بالخره این رفیق ترشیده مونو یکی داره 
 ...میگیره

نده و منم درحالی که خندم گرفته بود محکم زدم پس کله ش و محیا زد زیر خ
 گفتم:حاال خوبه یکی میخواد منو بگیره.توکه دیگه از دست رفتی خانوم

تمنا با خنده گفت: من نمیخوام شوهرم مخشو خر گاز بگیره.بردیاهم که میخواد 
 بگیرتت همون خره یه گاز خوشگل زده به کلش

که بردیا و دوتا دوستش از در اومدن تو و بردیا با خواستم دوباره بزنم تو کلش  
 نگاهی عمیق که هرلحظه به ذوب شدن نردیک تر میشدم اومدن و جلومون نشستن

بعد ازچند مین اقای غفاری پنج تا از استادا اومدن داخل که به احترامشون بلند 
که شدیم... آقای غفاری رفت روی ِسن و شروع کرد به حرف زدن:هدف ما از این

 (دورهم جمع شدیم اینه که )به استاد علیزاده اشاره کرد

علیزاده_واسه هشت تا دانشگاه از دانشگاهایی که رشته معماری توشون تدریس 
میشه یه بخش نامه اومده....البته این بخش نامه واس کل دانشگاهای کشور بوده 

مو کشیدم که بینشون هشتا انتخاب شده....دانشگاه ماهم جزو این هشتاست)خود
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پایین تر و سرمو تکیه دادم به صندلی...اوردنمون اینجا به سخنرانیشون گوش کنیم 
 (!ایش

دانشجو به ۱۰تا پسر...این ۵تا دختر و ۵تا دانشجو انتخاب شده... ۱۰از هر دانشگاه 
ماه باید برن شیراز....که البته دانشگاه تمام امکاناتو براشون فراهم کرده...تو ۶مدت 

ماه باید تو دانشگاه شیراز درس بخونن و با کمک و همکاریه همدیگه با اون شیش 
طبقه با دیزاین فضای جلوش ۲۰زمینی که در اختیارشون گذاشته میشه یه ساختمون 

 ...بسازن

 (چشام اروم باز شد.چی داره میگه؟)

نفرشون داره وهم به ۱۰غفاری_البته این ساختمون هم یه جایزه نفیس برای هر 
 ایان نامه شون انتخاب میشه و فارق التحصیل میشنعنوان پ

 اسم کسایی که میخونم دانشجو های خوش شانسی هستن که انتخاب شدن

نگاهی به جمع انداخت...همه تو شک بودیم...شیش ماه...شیراز.....وای خداکنه 
 انتخاب شم

سامیار غفاری:اقای ارتان اهتشام...اقای امیر ساجدی....اقای ارمین دلیری...اقای 
 !مهرزادو رییس کل گروه اقای بردیا رادان

واییی عشق من انتخاب شده....ته دلم خالی شد...اگه من انتخاب نشم 
چی؟؟؟عمرت بزارم با پنج تا دختر بره شیراز... اونم شیش ماه...شده ازش 

 خواستگاری میکنم اما نمیزارم تنها بره

نیا...خانوم ساغر رادمهر...خانوم غفاری_و اما دانشجوهای دختر... خانوم طناز اذر 
 ...محیا حسین نیا..خانوم تمنا فروزان فر و خانوم

 ای الهی درد بگیره د بنال دیگه قلبم دیگه نمیزد

 !غفاری_خانوم هستی رستگار



                 
 

 

 شیرین کیومرثی|  تو سقفی برای منورمان  

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir   نلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دا 

 

72 

 

همه دست زدنو تشویقمون کردن....نیشم تا بناگوشم باز شد....هه هه هه دیدی 
 ...اقا بردیا...من سرجهازیتم پسر

با بردیا...چه شود...بهش که تو ردیف جلو نشسته بود نگاه کردم...لبخند  ماه۶
محوی رو لبش بود...منم که شفت...نیشمو شل کردم...با صدای غفاری حواسمونو 
دادیم بهش:فردا تمام مدارکتونو تحویل دانشگاه میدینوبلیط هاب شیراز و کلید 

رو تحویل میگیرین البته اینوهم  خونه هارو که تو شیراز در اختیارتون گذاشته میشه
 بگم که دوروز دیگه پروازتونه.موفق باشید

دهنم باز موند...دوروز؟؟؟....من چجوری ننه بابامو راضی کنم لبو لوچه م اویزون 
 شد... بردیا یا بامن میره یا نمیره

 سرمیز ناهار کال تو فکر بودم...خب االن چجوری بگم که بزارن برم؟؟

 اردوی پنج روزه مدرسه رو برم حاال شیش ماااااه یادمه نمیذاشتن

بعد ناهار اروم و شمرده حرفای اقای غفاریو تعریف کردم که وقتی اصرارمو دیدن 
بابا با عصبانیت گفت فکر شیرازو از سرم بیرون کنم منم با عصابی داغون رفتم تو 

ه...نشستم رو اتاقم اگه بردیا انتخاب نشده بود عمرا حتی به رفتن فکر میکردم اَ 
تخت و سرمو گرفتم تو دستام... فکری به ذهنم رسید...شاید بردیا بتونه راضیشون 
کنه...با یه جهش گوشیو از رو میز کش رفتم و شمارشو گرفتم بعد از اینکه تعریف 

مین دیگه اینجاست...منم درحالی که تو یه جاییم عروسی ۲۰کردم چیشده گفت 
پایین...بابا که دید بیخیال نشستم کنارش بالبخند  بود لباسامچ عوض کردم و رفتم

دستشو انداخت دورمو گفت:قربون دخترم برم که انقدر عاقله و رو حرف باباش 
 حرف نمیزنه

از خنده میخواستم منفجر شم که زنگ در به صدا دراومد و وقتی مامان ایفونو 
 برداشت و درو زد بابا پرسید:کی بود باران؟

 مامان_بردیا
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با حرص نگام کرد و خواست چیزی بگه که فلنگو بستم و رفتم تو حیاط... اروم بابا 
با سری پایین از پله ها اومد باال...ظاهرا متوجه حضورم نشده بود منم که فرصت 
طلب شروع کردم به دید زدنش....یه شلوار طوسی و پیرهن مردونه طوسی 

دی... موهاشم که یکم رو به تر)منظورش اینه از شلواره پررنگ تره( با کت نوک مدا
باال بود... سرشو اورد باال و نگامو غافل گیر کرد که منم ریلکس گفتم:سالم ممنونم 

 که اومدی

 لبخندی زد و گفت: خداروشکر تموم شد...سالم

 منظورشو گرفتم و خندیدم خودشم خندیدو باهم وارد سالن شدیم

مینه بردیا داره یه بند ۳۰..حدودلیوانارو از شربت آلبالو پر کردم و رفتم پیششون.
حرف میزنه فکر میکنم راضی شدن چون مامان داشت گریه میکرد و بابا با ناراحتی 
سر تکون میداد...این یعنی دارن به دوری از من فکر میکنن...نیش همیشه بازمو 
جمع کردم و سینیو گرفتم جلوی بردیا با لبخند برداشت و گفت:خب عموجان بالخره 

 یدید یانه؟اجازه م

 نشستم کنار مامان و خیره شدم به دهن بابا

نفس عمیقی کشید و گفت:حاال که تو هستی و انقدر به اینده هستی کمک میکنه 
 باشه حرفی نیست

 لبخندی از ته دل زدم خداروشکر

بردیا سوار ماشینش شد و شیشه رو کشید پایین و گفت:مسئولیت بزرگی رو 
ه من...خیره شد بهم و ادامه داد:هرچند واس کنار تو گردنمه...بابات تورو سپرده ب

 بودن هرکاری میکنم

 قبل ازاینکه بتونم حرفشو تجزیه وتحلیل کنم صدای جیغ الستیکای فراریش بلند شد

 چی گفت؟؟...واس کنار تو بودن؟؟؟
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وایییی درحالی که شلنگ تخته مینداختم رفتم تو که دیدم مامان همچنان داره گریه 
اهم نبود...رفتو سمتشو گفتم:مامان جان باور کن واس منم سخته دوری میکنه باب

 ...از شما ولی

پرید وسط حرفمو کوبید پس کله م و گفت: ساکت شو بچه پررو.. اگه برا تو سخت 
 بود که پسر مردمو نمیکشیدی تا اینجا راضیمون کنه

... اینم مامانه درحالی که گردنمو ماساژ میدادم نفسمو فوت کردم و رفتم سمت اتاقم
 ما داریم اخه؟؟؟

 ""بردیا""

قبل از اینکه برم خونه هستی اینا درمورد این سفر با مامان و بابا حرف زدم که 
 مامان با گریه رفت تو اتاقشو باباهم ناراحت حرفی نزد

درو باز کردم که یکی مثل فشنگ اومد وچسبید بهم....صدای گریه ش که بلند شد 
ن دختره منو با درخت اشتباه گرفته...اویزون شده بهم ول کنم فهمیدم بهاره....ای

نیس.... هرکاری کردم ازم جدا نشد که مجبور شدم از رو زمین بلندش کنم و ببرمش 
تو اتاقم با همون لباسا دراز کشیدم رو تختو گرفتمش تو بغلم...یکم که حالش بهتر 

ری... الهی فدای اشکات شد درحالی که موهاشو ناز میکردم گفتم: بهارجان خواه
بشم هستی هم تو این سفر هست خودت که میدونی نفسم به نفسش بنده نمیتونم 

 شیش ماه ازش دور باشم

باتموم شدن مشتاشو کوبید تو سینمو با گریه گفت:همش تقصیر هستیه... اگه تو 
 !ماه تنها بزاری۶عاشقش نمیشدی االن حاضر نبودی خانوادتو 

ردم بهار از یه چیز دیگه هم ناراحته...ولی ازش چیزی دروغ چرا ولی حس میک
صبح با صدای االرم گوشی چشام باز شد...یک ساعته خوابم برده ۷نپرسیدم...ساعت

ای گندت بزنن... بهار و از خودم جدا کردم و بوسه ای به گونش زدم... هنوزم گونه 
 ....ه زدم بیرونهاش مرطوب بود...لباسمو عوض کردم و مدارکمو برداشتم و از خون
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مدارکو تحویل دادم و بلیت و کلیدای خونه رو گرفتم...با اخمایی درهم نشستم تو 
ماشینو روندم سمت خونه....خونه ما از خونه دخترا جدا بود...یعنی چسبیده به 

 هم بود دوتا خونه ویالیی کپی همدیگه...حاال میمردن بزارن تو یه خونه

 سی ام

 بمونیم

 ...اس کنار بهار دراز کشیدم و سعی کردم بخوابمبعد از تعویض لب

بانوازش دستی رو موهام چشامو باز کردم... بهار باچشایی غمگین نگام میکرد...چرا 
 حس میکنم غم این چشما فقط بخاطر دوری از من نیست؟

افکارمو پس زدم و نشستم رو تخت اروم کشیدمش تو بغلم که بغش واس هزارمین 
چند مین از بغلم اومد بیرونو گفت:باران جون امروز صبح زنگ بار شکست...بعد از 

زدو گفت امشب میخوان یه مهمونی بگیرن که هستی از همه خدافظی کنه مامان 
و باباهم چون همین تصمیمو برا تو داشتن قرار شد تو ویالی لواسون یه مهمونی 

 بگیریم و فامیالی دو تا خانواده بیان اونجا

 امه داد:چمدونتو ببند)بغضش گرفت( میخوایم راه بیفتیمنفسشو فوت کرد و اد

بعد از این حرف با سرعت از جاش بلند شد و از اتاق زد بیرون با کالفگی دستی تو 
موهام کشیدم و رفتم دوش گرفتم بعد از اون چمدونمو بستم و رفتم تو حیاط بابا 

ا این مدارک ماشینم به ماشینش تکیه داده بود و تو فکر بود رفتم کنارشو گفتم:باب
فردا صبح خودم ماشینو تحویل بار بری فرودگاه میدم شماهم مدارکشو بدین تا 

 زودتر بفرستنش برام

با نگاهی غمگین سری تکون دادو پاکتو ازم گرفت...چمدونمو گذاشتم تو صندوقو 
ند برگشتم مامان از پله ها اومد پایین از دیشب باهام قهر کرده بودیم با دوتا قدم بل

خودمو رسوندم بهش که کشیدمش تو بغلم... سرشو بوسیدم و گفتم: دلت میاد با 
 قهر راهیم کنی مامان؟
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دارم نمیرم بمیرم که اینا اینجوری چنگی به پیرهنم زد و گریه رو سرداد...ای خدا..
.منو بهارم نشستیم تو میکنن...بابا مامانو ازم جدا کرد و رفتن سمت ماشینشون.

 اه افتادیم سمت لواسونماشینم و ر 

اینکه اون شب چی به خانواده منو هستی گذشت بماند...تا سه صبح مادر و 
پدرامون کنارمون نشستن و با ناراحتی و گریه خواستن مواظب خودمون باشیم 

 لحظه آخرم پدر هستی ازم قول گرفت مواظب دخترش باشم

از کنار بهار بلند شدم و رفتم به ساعتم نگاه کردم پنح صبحه باید راه بیفتیم...اروم 
پایین هستی نشسته بود تو اشپز خونه و صبحانه میخورد بی حرف کنارش نشستم 

 و شروع کردم به خوردن

دیشب با همه خدافظی کردیم و قرار بود هیچکس نیاد فرودگاه...چمدون هستیو 
رفتم تو دیشب گذاشتم تو ماشینم تا امروز کمتر سروصدا کنیم که بقیه بیدار نشن...

اتاق باال سر بهار بوسه ای به گونش زدم و گردن بندمو از تو گردنم دراوردم...اول 
 ....اسمم بود ....اروم بستم دور گردنشو با هستی از ویال زدیم بیرون

تو راه بالخره بغض هستی شکست...برام سخت بود اشکاشو ببینم انگار یکی قلبمو 
ریه نیاز داشت...کل دیشب در برابر گریه تو دستش فشار میداد... اما به این گ

 ....مادرش یه قطره اشکم نریخته بود

مین بعد بقیه هم ۱۵بعد از دوساعت رسیدیم به فرودگاه و نشستیم رو صندلی... 
اومدن...همه با سری پایین و چشمایی قرمز..َاه َاه...این دوتا هم که هستن...به 

تاش اون دوتا دختر نچسبم باهامون کل یادم رفته بود که بغیر از هستی و دوس
 ...میان

 زمزمه پر حرص هستی باعث شد لبام به خنده باز شه

هستی:دختره اویزون خجالتم نمیکشه بااین سرو وضع داره میاد اه چقد بدم میاد 
 ازش

 برگشت سمتو با اخم گفت:حق نداری نگاش کنی فهمیدی؟
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 ...ن بلند شدیمقبل ازاینکه حرفی بزنم بچها رسیدن بهمونو ازجامو

 ...باصدای بلندگو راه افتادیم سمت تحویل بار باید سوار میشدیم

 یکم

 با صدای ارتان چشامو باز کردم

 ارتان _پاشو داداش رسیدیم شیراز

 کمربندموباز کردمو از جام بلندشدم

نفربودیم ۱۰از هواپیماخارج شدیم و بعد از تحویل گرفتن چمدونا رفتیم بیرون...چون
تا تاکسی بگیریم تمناو محیاو هستی و ساغر نشستن تو یکی و طناژ ۳م مجبورشدی

باعشوه خودشو چسبوند به ما...اصال حوصله خودشو اون صورت پر ارایششو 
نداشتم...رفتم جلو نشستم تو تاکسی ....سامی و ارتان و امیرم رو صندلی عقب 

دادم و سرمو تکیه  جاگرفتن... طنازو ارمینم با تاکسی میومدن...ادرسو به راننده
 !دادم به صندلی

نفرمون به ویالهای رو برومون خیره ۱۰با توقف ماشین پیاده شدیم و نگاه هر 
موند...هردو با نمای سنگی سفید و کپی همدیگه...حتی در حیاطاشونم یه شکل 
بود.... رفتم سمت هستیو کلید خونشونو دادم و با پسرا رفتیم تو ویالی سمت 

تقریبا بزرگ خونه پراز سنگ ریزه بود...از سمت چپ ساختمون تا راستی... حیاط 
حیاط پشتی چمن کاری شده بودو استخرم همونجا بود...از پله های سفید رفتیم 
باال و وارد خونه شدیم...یه سالن بزرگ با دو دست مبل...سمت چپمون اشپز خونه 

رفتم باال و وارد  بود و سمت راست پله هایی که به طبقه وصل میشد...از پله ها
اتاق اول شدم...همه چیزش سفید و مشکی بود...چمدونمو گذاشتم کنار کمدو 
حولمو دراوردم و وارد حموم شدم بعد از یه دوش سرحال اومدم بیرونو یه تیشرت 
و شلوار اسلش پوشیدم و رفتم پایین...وارد اشپز خونه شدم خب حاال چی 

تره... آشپزی زیر صفر از امیرو ارمینم پرسیدم بخوریم...منو سامیو ارتان که نگم به
که وضعشون مثل ما بود...از خدا خواسته شماره هستیو گرفتم بعد از سه تا بوق 

 جواب داد
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 هستی_جانم

 نیشم باز شد... فدای جانم گفتنت

 من_میگم چیزه

 هستی_چیه؟

 من_خب ما غذا نداریم

 هستی با خنده گفت:ماهم نداریم

 م و گفتم:یعنی هیچ کتون بلد نیست درست کنه؟دستی به گردنم کشید

 هستی_چرا!هممون بلدیم

 من_اسکلم کردی خانوم؟

 صدای خندش لبخند رو لبم اورد

 چند مین گفت:بیاین اینجا دارم غذا درست میکنمبعد از 

قبل از اینکه حرفی بزنم قطع کردم... با سرخوشی درحالی که سوت میزدم راه افتادم 
 م:بیاین اونورسمت حیاط و داد زد

زنگ خونشو فشردم و در باصدای تیکی باز شد.از حیاط خونشون که کپی خونه ما 
بود گذشتیم و وارد خونه شدیم...درحال بررسی خونشون بودم که هستی با کفگیر 
از اشپز خونه اومد بیرونو رو به ما گفت:یعنی شما پنج نفر بلد نیستین یه غذا درست 

 کنین؟

با یه حرکت دستامونو کردیم تو جیب شلوارمونو به سقف نگاه  منو ارتانو سامیار 
کردیم...امیرو ارمینم تک افتاده بودن به همدیگه نگاه میکردن...محیا باخنده 
 لیوانارو چید رو میز و گفت:,بیچاره زناتون...همش باید خودشون غذا درست کنن
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اینا که جز خوردن تمنا از پشت هستی اومد بیرونو گفت:کی به اینا زن میده محی؟
و خوابیدن کار دیگه ای بلد نیستن... ارتان دستاشو زد به کمرشو گفت:االن دیگه 

 کسی به ما زن نمیده؟مگه چیمون کمه؟هان؟

بچها به کل کلشون ادامه دادنو من دنبال هستی وارد اشپزخونه شدم...پشت اجاق 
 ...گاز ایستاده بود و سیب زمینی و مرغ رو میزاشت توظرف

ل شدید از پشت بغل کردنشو پس زدم و باتعجب رفتم کنارشو گفتم:, اینا رو از می
 تهران اوردی؟

به مرغو سیب زمینی اشاره کردم که خندید و گفت: خــیــر تو یخچال بود.ظاهرا 
 همه چی تو خونه ها هست

سرمو تکون دادمو دست دراز کردم سیب زمینی کش برم که هستی نا جوان مردانه 
 کوبید پشت دستم و گفت:ناخونک نداریم اقای رادان  با کفگیر 

 دستمو مالیدم و گفتم:یه دونه میخواستم خانوم رستگار

بعد از این حرف دستامو رو سینم جمع کردم و رومو برگردوندم سمت چپ...صدای 
 پر خنده ش بلند شد: باشه بابا قهر نکن بیا بردار

 بردیا ناز نکن بیا بردارسرمو انداختم باال که خندش بیشتر شدو گفت:, 

 دوباره سرمو انداختم باال که اینبار با حرص گفت:,اصن به درک نخور

منتظر بودم از اشپز خونه خارج بشه که اینبار صداش بلند شد:هنوزم نمیخوای 
 بخوری؟

سرمو اروم چرخوندم صورتش تو فاصله پنج سانتی صورتم بود....اروم دستشو اورد 
ینی بزور چپوند تو دهنم و باخنده دویید بیرون.... سیب باال و یه مشت سیب زم

زمینیارو قورت دادم و بالبخند رفتم بیرون...دخترا میزو چیدن و نشستیم دورش از 
شانس بدم طناز نشسته بود جلوم اشتهام بادیدن عشوه هاش کور شد...حیف دست 

ودم که چجوری پخت هستی...َاه اخه غذا خوردنم عشوه ریختن داره...تو فکر این ب
خودمو از دستش خالص کنم که صداش بلند شد: بردیا میشع طرف ساالدو بدی 
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بهم... به ظرف ساالد نگاه کردم...ابروهام پرید باال...من بلند شدم براش ساالد 
بیارم؟ظرف رو اپن بود ظاهرا دخترا یادشون رفته بود بیارن... هستی از جاش مثل 

 فنر پرید و گفت:من میارم

تو اشپز خونه و ساالدم برداشت برد بعد از چند مین با یه لبخند خبیث ظرفو رفت 
 گذاشت جلوی طناز و گفت:بیا عزیــزم نوش جونت

مطمئنم یه نقشه ای کشیده..وگرن از طناز که اصال خوشش نمیاد بعد بهش بگه 
 عزیزم؟؟؟

 طناز با لبخند گفت:ممنون گلم

 نشست سرجاش هستی با همون لبخند چشمکی بهم زد و رفت

باید منتظر باشیم ببینیم چه اتیشی سوزنده...سرمو انداختم پایین تا غذا بخورم که 
 طناز با جیغ از جاش پرید

 طناز_وااااااااای سوختم واییییییی

باال پایین میپرید و جیغ میزد ساغر که دید هیچکمون قصد نداریم بریم چی شده از 
پزخونه هستی و محیا و تمنا ریز ریز جاش بلند شدو دستشو کشیدو بردش تو اش

میخندیدن و سرشون تو یقه شون... با نیش باز غذامو خوردم طناز بعد از چند مین 
همراه ساغر با حرص اومد جلوی هستی و گفت:منتظر تالفی باش این کارت بی 

 جواب نمیمونه

 هستی پوزخندی زد که حرصش بیشتر شد و با ساغر لز پله ها رفت باال

لیمو بردم تو اشپزخونه که هستیم اومد بالبخند گفتم: خب چیکار کردی ظرف خا
 اتیش پاره؟

 باذوق دستاشو کوبید بهمو گفت:تو ساالد فلفل قرمز ریختم

 چند ثانیه بهش نگاه کردم و با یاد آوری قیافه طناز زدم زیر خنده
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دست به  بعد از اینکه یه دل سیر خندیدم خواستم از اشپزخونه برم بیرون که محیا
 کمر اومد جلومو گفت:کجا تشریف میبرید؟

 من_میرم بیرون دیگه پیش بقیه

 ابروهاشو انداخت باال و گفت: نخیر شماو پسرا باید ظرفا رو بشورید

 باداد گفتم:چـــی؟؟؟

صدای خنده هستی بلند شد و تمنا اومد تو آشپزخونه و گفت:بقیه هم دارن میان 
 ناقا بردیا بفرمایید ظرفا منتظر

نفسمو فوت کردم و رفتم سمت کابینتا کشو رو کشیدم بیرونو پیش بند ابی و 
دستکش زرد پوشیدم...چرخیدم سمت در که صدای خنده هستی و تمنا محیا بلند 
شد.... سامی و بقیه پسراهم اومدن تو و بادیدن سرووضعم پوکیدن از خنده...بااخم 

 گفتم:مرض بیاین شروع کنیم نکبتا

و بعد از چند مین سامیارو ارتان و امیر و ارمینم شکل من شده بودن...  باخنده اومدن
دخترا رو که از خنده رو زمین پخش شده بودن انداختیم بیرونو بعد از شستن ظرفا 
رفتیم بیرونو با دخترا خدافظی کردیم و رفتیم خونه... افتادم رو تخت و بیهوش 

 ...شدم

سرجام و به دورو برم نگاه کردم...ارتان  با ضربه ای که به سرم خورد سیخ نشستم
 با نیش باز کنار در اتاق ایستاده بودو ابروهاشو انداخت باال و گفت:صبح بخیر عزیزم

با حرص بالشتی که تو سرم زده بود و برداشتم و پرت کردم سمتش که محکم خورد 
...قبال تو کلش...در حالی که سرشو میمالید زیر لب گفت:خیر از جوونیت نبینی پسر

 انقد وحشی نبودی

 خیز برداشتم سمتش که پرید از اتاق بیرون

 ""هستی""
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صبح ولی خوابم نمیبره...تو فکرو مامان و بابام...گریه های اخرشون ۵ساعت شده 
قلبمو به درد اورد...چه جوری شیش ماه ازشون دور باشم؟؟ دونه های اشک 

ا قرار نبود کنارم باشه تو این میریخت رو بالشتو حالمو بدتر میکرد... اگه بردی
چندوقت همون لحظه اول انصراف میدادمو خانوادمو تنها نمیزاشتم...از جام بلند 
شدم و رفتم کنار پنجره اتاق و بازش کردم...پنجره اتاق من روبه حیاط پشتی 
ساختمون بود و استخر تقریبا بزرگ خونه کامال تو دیدم بود..یه تاب دونفره هم 

بود...در کل نمای پشت ساختمون بهتر از جلوش بود...اروم از اتاقم گوشه حیاط 
خارج شدم و رفتم تو حیاط پشتی...اروم نشستم لب استخر و پاهامو فرو کردم تو 

 اب...خیره بودم به اسمون که صدای تمنا از پشت سر بلند شد:نخوابیدی؟

 نشست کنارمو پاهاشو کرد تو اب.. نفسمو فوت کردم و گفتم :نه

 !سرشو گذاشت رو پام و دراز کشید و گفت: میخوام یه چیزیو بهت بگم هستی

 من_بگو تمی گوش میدم

 نفس عمیقی کشید و گفت:من عاشق ارتانم

 جیغ کشیدم: چــــــی؟؟؟؟

اروم گفت:حق داری تعجب کنی رفتارم با ارتان جوری نیست که بخوای همچین 
ت که عاشقش شدم و تنها فکری کنه که دلم پیششه... ولی من چندماهی هس

 ...دلیلی که وادارم کرد بیام به این سفر بودن کنار ارتان بود

تمنا و محیا جفتشون مثل من تک بچه بودن و وابسته به خانواده... اینکه قبول 
کردن بیان برام جای تعجب داشت اما فکرشم نمیکردم بخاطر ارتان تمنا حاضر شده 

 بیاد؟

 فتم:االن دیگه درد منو میفهمی خواهریدستی الی موهاش کشیدم و گ

 دستشو گذاشت رو دستمو بالبخند کم جونی گفت: اره عزیزم

 سرشو چرخوند و بانگاه خماری گفت:بریم بخوابیم؟
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 من:بریم گلم

 باهم رفتیم باالو هرکی رفت تو اتاق خودش

باسروصدایی که از پایین میومد الی چشامو باز کردم...َاه...ک خروس بی محلی 
اره ظرف میشکنه؟معلوم بود یکی داره از قصد ظرفارو میکوبه به سینکو کابینت...با د

عصابی داغون رفتم دستشویی و بعد از انجام کارای مربوطه اومدم بیرون... لباسمو 
عوض کردم و رفتم پایین...بـلـه حدسم درست بود... طناز خانوم داشت ظرفارو 

دی بود...با یه جهش پریدم تو اشپزخونه میکوبوند به سینک و نگاهشم به در ورو
که جیغی زد و ظرف از دستش ول شد و افتاد زمین صد تیکه شد...نیش خندی 
زدم و رفتم جلو...چون دمپایی پام بود باخیال راحت رفتم جلوش ایستادم و 

 گفتم:بیدار شدم الزم نکرده خسارت بهمون بزنی

ست حرفی بزنه که گفتم:اینه و به ظرف شکسته شده اشاره کردم...با حرص خوا
 تالفیت؟؟)پوزخندی زدم(یچهای دو ساله هم اینجوری تالفی نمیکنن

 با حرص گفت:منتظر تالفیم باش پوزخندی زد و ادامه داد:این تازه اولشه

با صدای بلند خندیدم و گفتم:البد فردا میای باالسرم با صدای طبل و دوقل بیدارم 
 میکنی اره؟؟

 !!!یدم به گونش و گفتم:موفق باشیانگشت اشاره مو کش

 ....نگاه از چهره سرخش گرفتم و از اشپزخونه زدم بیرون

بعد از خوردن ناهار دراز کشیده بودم رو مبل که گوشیم زنگ خورد...نگاهی به 
 صفحه ش انداختم...نیشم شل شد...با لبخند جواب دادم:جانم؟

 بردیا_سالم خانومی.خوبی؟

 اهار چرا نیومدین اینجا؟من_سالم خوبم تو خوبی؟ن

بردیا _امیر رفت از رستوران غذا گرفت شماره چنتا از رستوراناهم گرفت تا مزاحم 
 شما نشیم
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 من_مزاحم چیه؟این چه حرفیه میزنی؟

 خندید و گفت: من که ناهار نخوردم بیام بخورم؟

 من_نخوردی؟چرا؟؟؟

 بردیا_االن بیدار شدم

 لبخندی زدمو گفتم:بیا غذا هم هست

 ردیا_نه گرسنم نیس.راستش زنگ زدم بگم لباس بپوشین بریم بیرونب

 من_بیرون؟سخته بی ماشین

 بردیا _ماشین منو سامیار رسیده جا میشیم دیگه

 از جام بلند شدم و گفتم:االن حاضر میشیم

 بردیا_منتظریم فعال

 من_فعال

 قطع کردم و به بچها گفتم لباس بپوشن

الی زانو پوشیدم شال مشکیمو گذاشتم روسرمو جین مشکی با مانتوی سفید تا با
موهامو چپ ریختم بیرون... ریمل و ماتیک صورتی زدم و با عطرم دوش 
گرفتم...کوله مشکیمو برداشتم و از اتاق زدم بیرون به در ورودی تکیه دادم و منتظر 
 شدم بقیه بیان....بعد از چند مین محیا و تمنا اومدن پایین...محیا تیپ طوسی زده
بود درست رنگ چشاش...تمنا هم تیپ سرمه ای زده بود... چشمای تمنا عسلی و 

 ...سبزه

اومدن کنارمو محیا خواست حرفی بزنه که صدای ساغر از رو پله ها بلند شد:ما 
 حاضریم بریم

نگامو دوختم به تیپ طناز و ساغر...حالم داشت بهم میخورد...طناز سرتا پا البالویی 
مانتوش باز بود با یه کیلو ارایش...ساغرم با تیپ سبز یکی مثل  پوشیده بود و جلوی
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طناز.....نفسمو فوت کردم....چی میشد اینا نمیومدن باما؟؟...حداقل عصابمون اروم 
بود...با تکی که بردیا بهم زد از خونه خارج شدیم....فراری بردیا جلوی در پارک بود 

ود....نگاهی به بردیا کردم...شلوار جلوترم یه لکسوز که سامیار بهش تکیه داده ب
مشکی با پیرهن سفید تنش بود...طبق معمول استیناشو تا ارنج باال زده بودو عینک 
خوش فرم دودیشم رو چشاش بود...عینکو از چشاش برداشت و بااخم اومد جلوم 

 ایستاد و گفت:دوسداری موهاتو کوتاه کنم؟؟

 با تعجب گفتم:چرا؟؟؟

ارش چند تار از موهای چپ ریختمو گرفتو گفت: خوشم نمیاد با انگشت سبابه و اش
 زول بزنن بهت

با دستش موهامو زد پشت گوشم و با لبخند خاصی گفت: اینجوری بیشتر بهت 
 میاد خانوم

 ...من که کال تو هپروت بودم و مسخ شده چشاش نمتونستم حرفی بزنم

 با صدای ارتان به خودم اومدم

 ارتان_بردیا بیا دیگه

 و تکون داد و گفت:بیا بریمسرش

خواستم برم سمت ماشین که چیزی یادم اومد و در حالی با سرعت میرفتم سمت 
 خونه گفتم:االن میام

دوییدم تو خونه و ساندویچ ماکارونی)غذای ناهار(که براش درست کرده بودم و 
 برداشتم و از خونه زدم بیرون....رفتم تو ماشین بردیا و نشستم پشتشو از کنار 

 شونش ساندویچو گذاشتم رو پاش و گفتم:بیا بخور تلف نشی

با تعجب از تو اینه نگام کرد که صدای پرخنده ارتان بلند شد:هی خدااااا یکی از این 
حوریا نمیتونی برامون بفرستی به فکر شیکم مبارکمون باشه؟؟واال اگه من بیفتم 

 بمیرمم کسی نمیگه چرا مرد همه میان حلوا کوفت کنن
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حرفای ارتان خندیدیم و خواستم سرمو بچرخونم سمت شیشه که بردیا از تو اینه به 
 لبخندی بهم زد... جواب لبخندشو دادم و سرمو تکیه دادم به شیشه

بردیا جلوی یه پارک نگه داشت و پیاده شدیم...منو تمنا و محیا 
داشتیم از جلوی باهم...طنازوساغر...امیرو ارمین ...ارتان و سامیار و بردیاهم باهم...

یه گروه پسر رد میشدیم که از شانس گندم زول زده بودن به من...تمنا کنار گوشم 
 گفت:شانس بیاری بردیا اینجا دعوا راه نندازه

باتعجب برگشتم سمتش که دیدم بردیا رفت جلوی اون پسرا و دست به جیب یه 
شت سمتون و با چیزایی بهشون گفت که اوناهم به ثانیه نکشیده جیم شدن... برگ

اخم اومد سمتم...اب دهنمو قورت دادم که بازمو محکم گرفتو کشیدم سمت یه 
سمت دیگه پارک...حس میکردم بازوم کبود شده...رفت بین دخترا و برگشت سمتم 
با چشمای به خون نشسته خواست داد بزنه که متوجه اشک تو چشام 

 شد...باتعجب گفت:چته هستی؟؟؟

 با بغض گفتم:بازوم

باچشای گرد شده نگاهی به بازوم انداخت و سریع مشتشوباز کرد که بازوم نفس 
 ...کشید....اروم گفت:من...من نمیدونسم انقد دردت میگیره

 دستشو کرد الی موهاشو کالفه گفت: استینتو بزن باال

 با تعجب گفتم:هاان؟؟

 بااخم گفت:نشنیدی؟؟بزن باال

 با لج گفتم: نمیخوام

برم گردوند ازپشت بغلم کردو ریلکس استینمو داد باال...از  دستشو اورد جلو و
 ....گرمای بدنش به نفس نفس افتاده بودم... ضربان قلبم رو هزار بود

 با اخم نگاهی به دستم کردو سرشو بلند کرد و گفت:من انقدراهم فشار ندادما

 با اخم لبامو دادم جلو و گفتم:پس کی دستمو این شکلی کرده؟؟؟
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ز بود مطمئن بودم کبود میشه.. گفت:کسی بجز من مگه میتونه بهت دستم قرم
 دست بزنه؟

منو بردیا با چشای گرد شده چرخیدیم سمت صدا که دیدیم یه پیرمرد باغبون با 
 لباس سبز شلنگ اب دستشه و ریلکس داره لباسامونو خیس میکنه و نطق میکنه

..زمزمه اروم شو شنیدم: حاال بردیا با خنده دستمو کشید و راه افتادیم سمت بچها.
 که نزاشتی ما کاری کنیم شدیم اش نخورده و دهن سوخته

بجای اینکه خجالت بکشم خندم گرفت و سرمو چرخوندم که ایستاد و بااخم 
 گفت:دیگه نبینم بااین وضع بیای بیرون

 باتعجب گفتم:وضعم چشه مگه؟؟؟

این موهاتو قیچی میکنم  اشاره کرد به موی بیرون اومده از شالم و گفت:من اخر 
 ببرش تو

 باخنده موهامو بردم پشت گوشم که لبخند محوی زدو دستمو کشید

رفتیم نشستیم کنار بچها رو نیمکت و بعد از خوردن بستنی پیشنهاد امیرو واس 
 ....خوردن شام تو رستوران رد کردیم و راه افتادیم سمت خونه

 ند شد: هستی چرا نمیخوری؟بااخم باغذام بازی میکردم که صدای تمنا بل

 لبامو برچیدم و گفتم:بردیا اینا از رستوران غذا میگیرن

البته اروم گفتم تا فقط تمنا بشنوه... لبخندی زد و گفت:تو ماهیتابه بازم کتلت 
هست ببین غذا نگرفتن ببر براشون مثل فشنگ از جام بلند شدم و راه افتادم سمت 

 دیا رو گرفتماشپزخونه و درهمون حال شماره بر 

 بعد از دوتا بوق جواب داد:جانم

 نیشم باز شد و گفتم: بردیا؟

 بردیا_جانم؟
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 نیشم تا بناگوشم باز شد و گفتم:شام گرفتین؟

 بردیا _نه.ارمین میخواد زنگ بزنه بیارن

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: بگو زنگ نزنه دارم میارم براتون

 منتظر جوابش نشدم و قطع کردم

تو دیس و دورشو با خیارشورو گوجه تزیین کردم راه افتادم سمت  کتلتاروچیدم
 خونشون...زنگو زدم که همون لحظه درباز شد و بردیا اومد بیرون

بالبخند دیسو بردم جلو که ازم گرفتو با مهربونی گفت:مرسی خانوم.نجاتمون دادی 
 از غذای رستوران

 لبخندم پررنگ تر شد و اروم گفتم: شببخیر

 ربونیش که دلم ضعف میرفت براش گفت:شب بخیر عزیزمباهمون مه

سریع چرخیدم و دوییدم تو حیاط ضربان قلبم رو هزار بود...وایییی به من گفت 
 عزیزم

بانیش باز راه افتادم سمت خونه و با اشتها غذامو خوردم که محیا باخنده گفت: 
 چخبره االن که داشتی باغذات بازی میکردی.خفه نشی هستی

پوزخند گفت: اقـــا بردیـــا غذا نخورده بودن اشتها نداشت االن که خیالش  ساغر با
 راحته داره غذا میخوره

 بالبخند حرص دراری گفتم: آفرین حدست درسته

باچشای گردشده نگام کرد که طناز با عصبانیت از جاش بلند شدو رفت تو آشپز 
 خوردن غذام سرخوش رفتم تو اتاقمخونه منم بعد از 

وم اومدم بیرونو رفتم سمت کمدم درشو باز کردم که در اتاقم با شدت باز شدو از حم
 ...محیا پرید تو اتاق و گفت:هستی بیا میوه
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نگاش میخ شد رو دستم وحرفش نصفه موند...نگاهی به بازوم کردم که دهنم باز 
موند...دقیقا جایی که بردیا گرفته بود تو دستش کبود شده بود....نفسمو فوت 

 م که محیا با اخم اومد دستی کشید به بازوم و گفت:دستت چی شده؟کرد

 ....از تو کمد یه تاپ شلوارک و برداشتم درو بستم و گفتم:چیزی نی

 با دادش خفه شدم: کار بردیاس؟؟؟؟

 با کالفگی نگاش کردم که با حرص گفت:اره؟؟؟؟

قط دستمو گرفتو نشستم رو صندلی میز توالت و گفتم:اره ولی از قصد که نبود اون ف
 کشید

با عصبانیت گفت:من به اینکه چجوری دستتو این شکلی کرده کار ندارم میخوام 
 بدونم تو نمبخوای چیزی بهش بگی؟؟؟

 دستمو بردم الی موهای خیسمو گفتم:نه

اومد جلو گفت:تو همون هستی ای هستی که تالفی یه نگاِه دیگرانم با بدترین 
 روش میکرد اره؟

 دیا بابقیه فرق دارهاروم گفتم: بر 

 اهی کشید و گفت:اره چون عاشقشی نمیتونی اعتراض کنی

قبل از اینکه حرفی بزنم از اتاق خارج شد...نفسمو فوت کردم....من نمیتونم بردیا 
رو اذیت کنم اونم که پشیمون شد پس تالفی الزم نیست...حاال نکه الزم بود تالفی 

 ...میکردم

 چهلم

 ""بردیا""

شستم لب استخر... هنذفریمو گذاشتم تو گوشمو اولین اهنگو پلی طبق عادتم ن
 ...کردم
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 نزار دور بشیم از هم نرو من بی تو میترسم نرو

 فقط باتو میخندم نرو همه درارو میبندم نرو

 گرفتمت دست کم میگم اروم باش دیگه بسه مرد

 خسته از این روزای بی تو خطای روی دست چپ

 چقدر راست گفتم که کج نرییه وقتایی زدم به هر دری 

 چقدز خورد شدم تو نشکنی چقدر زود گذشت و رفت ازاین خونه

 همه جا درد داره بی تو خستم از این شعرای بی ذوق

 از این فکرای بیخود از این تهران بی تو

 نزار دور بشیم از هم نرو من بی تو میترسم نرو

 فقط با تو میخندم نرو همه درارو میبندم نرو

 یگم و خودم خیلی اروممدروغ م

 سرمو گرم کی کنم به کی بگم خانومم

 بگم اشکامو از چشام پاک کنه

 به کب بگم عاشقتم هروقت زیر بارونم

 فکر کردم مهمم برات همون قدر که میخوامت

 کجایی حالمو ببینی عشقت شبا نمیخوابه

 چقدر عوض شدیم روزای خوبمون چه زود رفت

 تماشتباه کردم فکر میکردم ارزو

 زول بزن نگام کن نرو تویی تموم هرچی خوندمو

 دلیل بغضو این غمو به چی فروختیم همو
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 به کی فروختی منو

 تزار دوریشیم از هم نرو من بی تو میترسم نرو

 فقط با تو میخندم نرو همه درارو میبندم نرو

 (تهران_علی یاسینی)

دم که دستی هنوزم نمیدونم ستاره من ک یکی از این ستارهاست...اهی کشی
نشست رو شونم... سرمو چرخوندم که دیدم ارتان نشست کنارم هنذفریو از تو 

 !شبه۳گوشم دراوردمو گفتم:چرا نخوابیدی؟ساعت 

 خیره شد تو چشام و گفت: فکرم مشغوله

 با ابروهای باال رفته گفتم:مشغول چی؟

 دستاشو ستون بدنش کرد و خیره سد به اسمون

 م بهت فقط ناراحت نشو که تااالن نگفتماروم گفت:یه موضوعیو میگ

 بااخم گفتم:باز چه گندی زدی؟

 نفسشو فوت کرد و گفت:یعنی همیشه منتظری من یکاری کنم بیام سمتت؟؟؟

 با لبخند محوی سرتکون دادم که گفت: نه!این دفعه فرق داره

 چهار زانو نشستم و گفتم:خب بگو میشنوم

 دستم دلخور نشیا زیر چشمی نگام کرد و گفت:قول دادی از 

 سرمو تکون دادم که گفت:من که میدونم تهش پدرمو درمیاری

 نفسمو با حرص دادم بیرونو گفتم:د بنال دیگه کاریت ندارم

 !نفس عمیقی کشید و اروم گفت:من عاشق تمنام

 یکم

 اب دهنمو قورت دادم و گفتم:عاشق کی شدی؟
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 خیره شد تو چشام و گفت: تمنا

کردم... فکر هرک میکردم جز تمنا...اخه رفتار تمناو ارتان   با چشای گرد شده نگاش
کامال معمولی بود البته بجز یک باری که یه پسر تو محوطه دانشگاه به تمنا شماره 

 ...دادو ارتان دید و رفت پسره رو چپو رااست کرد

باصدای ارومش ازفکر خارج شدم:یک ساله شده همه چیزم بردیا... نمیتونم از فکرش 
 امدربی

بااخم از جام پریدم و داد زدم:چـــی؟؟؟یک ساااااال؟؟؟اونوقت تو االن داری به من 
 میگی؟؟؟

 ...از جاش بلند شدو دستمو گرفت و گفت:بردیا حق داری داداش ولی من

 دادزدم:ولی تو چی هان؟؟؟انقدر غریبه شدم اره؟؟؟

 ؟؟صدای سامیار از پشت سر اومد_چخبره اینجا؟بازافتادین به جون هم

برگشتم سمتشو دستمو از دست ارتان کشیدم بیرون با حرص رو به سامیار گفتم:اقا 
 یک ساله عاشقو مجنون شده االن داره به من میگه تازه پرو پرو میگه ناراحت نشو

 سامیار باچشای گشاد شده گفت:هاااا؟؟؟عاشق؟؟عاشق کی؟؟؟

تی تو موهاش جمله اخرش صداش لرزید...حس میکردم رنگش پریده...ارتان دس
 کشید و گفت:بیاین بشینین راجبش حرف میزنیم

 خواستم اعتراض کنم که با لحن ملتسمی گفت:بردیا!!!بیا بشین

نفسمو فوت کردم و خودمو کوبیدم رو زمین...سامیار اروم نشست کنارمو ارتان 
روبرومون....سامیار با اضطراب نگاش میکرد که باعث تعجبم شد...نکنه اینم عاشق 

 اس؟تمن

ارتان_من عاشق تمنام...از یک سال پیش...ازوقتی کالسای مشترکمون بیشتر شدو 
دیدم به هیچ پسری محل نمیده... وقتی تازه متوجه خانومیش وصد البته 
شیطنتاش با دوستاش شدم...وقتی توجه و غیرتمو روش دیدم...وقتی به خودم 
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این حسارو داشتم فهمیدم  اومدم و دیدم شبو روز تو فکرشم...من از همون روزا که
عاشقش شدم...اما هیچ دفاعی ندارم از خودم بکنم وقتی االن اعتراض 

 کنین...نمیدونم چرا تااالن نگه داشتم تو دلم ای رازو

سرشو اورد باالو باغم نگامون کرد...وضعیت سامیار نرمال شده بودو فقط با یه 
لند شدم که ارتانم از جاش پرید نیمچه اخم توفکر بود...نفسمو فوت کردم و از جام ب

 ....و سریع گفت:داداش من که گف

با لبخند دستی به بازوش زدم و گفتم:مهم اینه خودت میدونی چه حسی داری 
 ارتان بقیش مهم نیست

 لبخندی زد و خودشو تو بغلم جا کرد

محکم بغلش کردم و اروم گفتم:واس داشتنش بجنگ حتی اگه حسی بهت نداشته 
 ثابت کن بهش باشه عشقتو

 آروم گفت:نوکرتم بردیا چشم حتما

 دستی به کمرش زدم و راه افتادم سمت خونه

صبح با صدای سامیار چشامو باز کردم ...نشسته بود باالسرم بادیدن چشای بازم 
پوفی کشید و گفت:ای الهی بمیری من راحت شم...وقتی میخوابه انگار مرده 

رده هم بود زنده میشد)بااخم ادامه داد(چیه المصب...واال ایه که من صدات کردم م
 برو بر منو نگاه میکنی پاشو بینم هنو خوابیده

درحالی که از لحن حرصیش خندم گرفته بود نشستم روتخت و گفتم: علیک سالم 
 اقا سامیار...صبح بخیر

نفسشو فوت کرد و گفت:سالم درد پاشو بینم گشنمه بعدشم صبح نیست ساعت 
 دوئه

 داختم باالو گفتم: واقعا؟ابروهامو ان

 چرا زودتر بیدارم نکردی
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 تو حالت استند بای بودی برادر من٬باحرص گفت:من تمام تالشمو کردم تو

 خندیدم که با اخم زد پس کلم و گفت:بهت میگم پاشو گشنمه نیشتو برام باز میکنی؟

 ن؟با بالش کوبیدم تو سرشو گفتم:مگه من باید غذاتو درست کنم اومدی دنبال م

دستی به سرش کشید و گفت: نخیر شما هنر نمایی نکن خونه رو احتیاج داریم غذا 
 سفارش دادیم منتظریم اقا تشریف بیارن بخوریم

از جام بلند شدم و رفتم سمت دستشویی که برام زیر پایی گرفت و اگه دستمو به 
گ دیوار نگرفته بودم پخش زمین بودم با حرص خیز برداشتم سمتش که مثل فشن

 ...از اتاق زد بیرون

 بعد از خوردن ناهار خواستم برم باال که امیر گفت: حاضرشید میخوایم بریم بیرون

 برگشتم سمتش و گفتم:بیرون؟کجا؟

سامیار مثل قاشق نشسته پرید وسط حرفمو گفت:تو که خواب بودی گوشیت زنگ 
جواب  خورد و من وسط عملیات بیدار کردنت بودم)نیششو باز کرد(دیدم هستیه

دادم که گفت میخوان برن خرید ظاهرا ماشین خودشو طناز اومده...از ماهم 
خواست اگه میخوای چیم باهاشون بریم که وقتی به بقیه گفتم ارتان گفت اویزون 

 شیم

باتموم شدن حرفاش نفس عمیقی کشید و باحالت غش افتاد رو مبل آرمین سری 
 برته نفس بکشباتأسف تکون داد و گفت:خوبه نمردی سامی چخ

 نفس عمیقی کشیدم و راه افتادم سمت اتاقمو به ادامه بحثشون گوش ندادم

جین سرمه ای و پیرهن مردونه سفید پوشیدم و باعطرم دوش گرفتن و از اتاق زدم 
 ...بیرون

 _پارت#

 سامیار پشت سر هستی میرفت
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اید دور صدای ارتان از پشت سرم بلندشد_حاال هستی میدونه کجا باید بره؟یا ب
 خودمون بچرخیم؟

 سامیار نگاهی از تو اینه بهش انداخت و گفت:نمیدونم ولی البد میدونه دیگه

 آرمین_خب یکیتون زنگ بزنه بپرسه مطمئن شیم

 سامیار با شیطنت چرخید سمتو گفت:بفرماداداش بهونه برات جور شد زنگ بزن

یا پیچید تو اخمی بهش کردمو شماره هستیو گرفتم بعد از سه بوق صدای مح
 گوشی:بله؟

 من_سالم محیا گوشیو بده هستی

 صدای ریز خندش میومد

 .کارتو بگو بهش میگممحیا _نمیشه که.پشت فرمونه

 خندیدم و گفتم:کاری ندارم فقط میخوام بدونم شما میدونین دقیقا باید کجا بریم؟

 محیا_اره

 من_از کجا اونوقت؟

این هستی ابجی خانوم ما  صداشو صاف کرد و گفت:عرضم به حضورتون که
 ازینترنت ادرس چنتا فروشگاه مواد غذایی و پاساژ و مرکز خرید و گرفت

 لبخندی زدم و گفتم: باشه.کارنداری؟

 محیا_نه فعال

 من_فعال

 ....قطع کردم و حرفای محیارو براشون گفتم

فک میکنم نصف پاساژو دخترا خالی کردن... اونوقت منو ارتانو سامیار و امیرو 
ارمین نفری یه بسته پاپ کرن دستمونه و به ردیف پشتشون میریم...داشتم از 
جلوی یه مغازه رد میشدم که نگام رو یه لباس مجلسی صدفی ثابت موند... رفتم 
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جلوتر و از نزدیک دیدمش...رو سینش سنگ کاری شده بود و جلوش تا زانو و 
این لباس تصور پشتش بلند بود استینای بلند حریرم داشت...هستیو تو 

کردم....اومممم واقعا مثل فرشته ها میشد... سرمو چرخوندم صداش کردم اومد 
 کنارمو گفت:چیزی شده؟

 _پارت#

باسر به لباسه اشاره کردم ووقتی لبخندشو دیدم دستشو گرفتم و رفتیم تو...از 
از کرد فروشنده لباس سایز هستیو گرفتیم و رفت تو اتاق پرو...بعد از چند مین درو ب

که با دیدنش خشکم زد...خدایا این دختر چطوری میتونه اینقدر خوشگل و 
 خواستنی باشه؟

فکری از ذهنم گذشت...یعنی بقیه هم بادیدن هستی تو این لباس همین فکرو 
 میکنن؟؟؟ بااین فکر دستام مشت شد و بااخم گفتم:درش بیار قشنگ نیست

 اومد ازش لبو لوچه ش اویزون شدو گفت:چرا؟؟ من خوشم

رفتم جلو و تو فاصله پنج سانتیش وایسادم... خیره شدم تو چشاش و گفتم: 
 نمیخوام همه زول بزنن بهت بااین لباس خیلی خواستنی شدی

نیشش باز شد که خندم گرفت... باذوق گفت: خب تو مراسمی میپوشم که خانوما 
 هستن

 یه تای ابرومو انداختم باال و گفتم: دروغ که نمیگی؟

 شو تکون داد که گفتم: باشه میگیربمشسر 

 لبخندی زد و رفتم حساب کردم

 جلوی در منتظرش بودم که بااخم اومد طرفمو گفت:چرا تو حساب کردی؟؟

 دستشو گرفتم و راه افتادم آروم گفتم:من حساب نکنم کی حساب کنه؟

 !لباشو داد جلو و گفت:من

 رده بنده نقش هویجو که ندارمسرمو چرخوندم تا زوم نکنم رو لبش و گفتم:الزم نک
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 هستی_باشه پس منم برات یه چیزی میخرم

 برگشتم سمتشو گفتم:چی؟

 دستمو کشید و برد جلوی یه مغازه گفت این تیشرته چطوره؟

نگاهی به لباس انتخابیش کردم یه تیشرت آستین کوتاه سبز لجنی درست رنگ 
کمه یقش باز چشام که یه جیب کوچیک سمت چپ سینش داشت و با سه تا د 

 میشد

 زمزمه هستی نیشمو باز کرد

 هستی_بازوهای المصب این که گنده تره تو این لباس میترکه

باخنده نگاش کردم که ریلکس دستمو کشید و رفتیم تو مغازه حق با هستی بود 
بازوهام تو استین لباس کیپ کیپ بود...بعد از دید زدن خودم تواینه لباسو دراوردم 

 هستی برگشت سمتم و با تعحب گفت: نپوشیدی؟و اومدم بیرون 

تیشرتو گذاشتم رو پیش خونو گفتم میبرمش و بعد از حساب کردن اومدیم بیرون 
 که هستی دست به کمر جلوم وایساد

 هستی:چرت نداشتی من ببینم تو تنت؟

دماغشو الی انگشت سبابه و اشارم فشار دادم و گفتم:چه معنی داره پسر مردمو 
 دید بزنی؟

احرص گفت:ِا پسر مردم نه؟؟چطور این پسر مردم منو تو اون لباس دید زد بعد ب
 من نمیتونم؟

به حرص خوردنش خندیدم که با اخم گفت:چرا نداشتی من حساب کنم؟میخواستم 
 یه کادو باشه برات

 دستشو گرفتم و راه افتادم و گفتم: انتخابش که کردی االنم کادوئه
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ه مواد غذایی و دو به دو با یه چرخ دستی تقسیم بعد از خرید رفتیم یه فروشگا
شدیم که دست هستیو کشیدم و با یه چرخ رفتیم سمت قفسه ها... نصف چرخ از 

 پاستیل و ا

لواشک پر شده بود و این وسط فقط من چیزای ضروریو برمیداشتم...این خانوم که 
تاده و فقط تو فکر شیمک خودشه برگشتم سمت هستی که دیدم رو نوک پاش ایس

داره زور میزنه از طبقه باال کنسرو برداره...دختره کوچولوی ریزه میزه قدم 
نداره...رفتم پشتشو کمرشو گرفتمو کشیدمش باال... باتعجب گفت: چیکار 

 میکنی؟؟بزارم پایین االن یکی میاد زشته

بالبخند گفتم:به کارت برس هرکی میخواد بیاد به کسی ربطی نداره سرشو با کالفگی 
تکون دادو دوتا کنسرو برداشت گذاشتمش زمین که متوجه گونه های سرخش 

 شدم

 با ابروهای باال رفته گفتم:تو و خجالت؟؟؟؟باورکنم؟؟

باحرص مشتی زد به بازومو گفت:ارع پس چی؟؟؟؟نکنه فک کردی همه مثل خودت 
 !پرروأن؟؟

 باخنده گفتم:نه عزیزم تو از من یه چیزی فراتری تو پررویی

ردم یه مین دیگه وایسم جلوش سقف فروشگاهو روسرم خراب میکنه و حس میک
 سریع با چرخ دستی فلنگو بستم

 رفتیم خونه۱۰بعد از خرید شامو تو یه رستوران خوردیم و ساعت

 شیشم

 ""هستی""

زانوهامو جمع کردم تو شکمم و خیره شدم به لباسم....لباسی که بردیا برام خریده 
خت...یاد حرفش افتادمو دوباره ضربان قلبم رفت رو بود و پهن کرده بودم روت

 'هزار....'تو این لباس خیلی خواستنی شدی
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 تابیام به چیزای دیگه امشب فکر کنم دراتاقم زده شد اروم گفتم:بیاتو

درباز شد و تمنا اومدتو کنارم نشست نشست... دستی به لباسم کشید و گفت: 
 بردیا اینو برات خریده؟

 که بالخند گفت:سلیقش عالیه  سرمو تکون دادم

حس میکردم حالش بده صداش بغض داشت دستشو کشیدمو سرشو گذاشتم رو 
 سینم اروم گفتم:چیشده اجی؟

 اهی کشید و باهمون بغض گفت: میترسم هستی

 موهاشو ناز کردم و گفتم: از چی عزیزم؟

 ؟؟؟بغضش به گریه تبدیل شد و با هق هق گفت:اگه ارتان دوسم نداشته باشه چی

یه دل سیر که گریه کرد گفتم:تمنا باید صبرکنی!هنوز هیچی معلوم نیست پس نباید 
 جلو جلو عذا بگیری

 لباشو برچید و گفت:میترسم.توخودت نمیترسی؟

 خواستم حرفی بزنم که به لباسم نگاه کردو گفت: هرچند بردیا انگار دوستت داره

 یم رو تختلباسو برداشتم گذاشتم تو کمدو با تمنا دراز کشید

دستی به موهاش کشیدم که صدای زنگ گوشیم بلند شده بابا بود با ذوق جواب 
 دادم

 من: سالاااام بابایییی

 مامان_سالمو درد ورپریده بهت خوش میگذره اونجا به ما یه زنگ نمیزنی؟؟

باخنده گفتم:ِا مامان تویی؟سالم عزیزم.زنگ نمیزنم مامان؟؟؟من که هرروز با تو بابا 
 حرف میزنمدارم 

مامان_خبه خبه اون زنگای پنج دقیقه ایتو به رخ نکش.اونجا جات راحته کمو 
 کسری نداری؟
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صدای بابا اومد_خانوم هرروز همین سواالرو میپرسی از هستی اونم میگه همه چی 
 خوبه خب یه چیز دیگه بپرس

 خندیدم و گفتم:اره واال مامان دیوونم کردی بااین دوتاسوال

 تر گل بابا.خوبی؟بابا_سالم دخ

 من_سالم بابایی مرسی مامان کجا رفت؟

 بابا باخنده گفت_رفت تو اتاقمون.قهر کرده باید منت بکشم

 خندیدم و گفتم:اوه موفق باشی باباجان

خندید وگفت:خب کارنداری بابا؟من برم ببینم مامانت به ما یه شام میده یا تو تنبه 
 م؟

 مامان باش.خدافظ باخنده گفتم:برو بابایی مواظب خودتو

 بابا_توام همین طور.خدافظ دخترم

 قطع کردم که تمنا گفت: هستی من همینجا مبخوابما

 خندیدم و گفتم:بخواب کسی مگه گفت بری؟

 ""بردیا""

یک ماه از اومدنمون به شیراز میگذره...تو این مدت هم رفتیم دانشگاه و هم به 
ه باهم یه نقشه قشنگ بکشیم...تو زمینی که در اختیارمون گذاشتن سرزدیم و قرار 

دانشگاه از کنار هستی تکون نمیخورم... نمیذارم هیچ پسری نزدیکش بشه...دخترا 
به این رفتارم شک کردن و پسرا میخندن و میگن زل ذلیل....هستیم که بدش نمیاد 
من کنارشم...از همون لبخندای خوشگلش بهم میزنه که دلم ضعف میره....هرسری 

چپ میریزه بعد از اینکه یه دل سیر حرص میخورم موهاشو میبره تو  که موهاشو
 ....شال... دختره کال کرم داره دوسداره حرص بخورم

از اتاقم گیتار به دست اروم اومدم بیرونو از پله ها اومدم پایین که متوجه شدم 
یکی تو اشپزخونس... رفتم اون سمت که دیدم ارتان سرشو گذاشته رو میز 
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ی ... رفتم جلو و دستمو گذاشتم رو شونش که از جا پرید با ترس نگام نهارخور
کرد...نیشمو براش باز کردم که از شک دراومدو با حرص گفت:درد.این چه طرزه 

 وارد شدنه؟؟

 توهپروت به سر میبری و نفهمیدی اومدم تو٬بالبخند گفتم:بمن چه تو

 ؟نفسشو فوت کرد و با نگاهی به گیتارم گفت:میری حیاط

 سرمو تکون دادم که بلند شدو گفت:منم میام

باهم راه افتادیم سمت حیاط پشتی و استخر ارتان چند قدم ازم عقب تر بود برگشتم 
 ببینم چرا نمیاد که خشکم زد

دقیقا دیوار بین خونه ما و دخترا... این چیه؟؟؟یه در تو دیوار سمت چپ خونه بود..
داره؟؟؟پس چرا تااالن این درو ندیدم؟؟من که یعنی...یعنی این دوتا خونه بهم راه 

 هرشب میام اینجا...چطور ندیدمش؟؟ارتان اومد کنارم و گفت:چرا وایسادی بردیا؟

 نگاش کردمو گفتم:ارتان تاحاال این درو دیده بودی؟

 ...ارتان باتعحب گفت:در؟؟ک در؟؟در حیاط که

 پریدم وسط حرفش:نه نه این در

اشاره کردم که بانگاه کردن بهش مثل من خشکش با انگشتم به در روبرمون 
ـه.... دقیقا تو حیاط پشتی خونه دخترا باز زد....اروم رفتم جلو و بازش کردم...بـل

 شد...ارتان کنارم وایسادو گفت:در به این بزرگیوچطوری تااالن ندیده بودیم؟

 شونه باالانداختم که گفت:به نظرت دخترا دیدنش؟؟

 ...ده بودن که میگفتن بهمونمن_فکر نکنم اگه دی

 گوشیمو از تو جیبم دراوردم و شماره هستیو گرفتم

 بعد از چهار تا بوق صدای گرفتش پیچید تو گوشی

 هستی_جانم
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 من_هستی؟چرا صدات گرفته؟؟

 سرفه ای کردو گفت:چیزی نیست.اتفاقی افتاده؟

 من_اوم اره یه مین میای تو حیاط پشتی؟

 باتعجب گفت:چی؟؟

 نوممن_بیا خا

 هستی_اونجا واس چی؟تواونجایی؟

 من_اره

 بعد از چند ثانیه سکوت گفت:تنها بیام؟

 من_کی پیشته؟

 هستی _تمنا

 من_باهم بیاین

 هستی _باشه

بعد از این حرفش قطع کردمو تکیه دادم به دیوار...حدود ده دقیقه بعد هستیو 
ین که سرشو تمنا رو دیدم که از سمت چپ ساختمون دارن میان اینور...هستی هم

بلند کرد نگاش افتاد به ما و چشاش گرد شد...تمناهم متوجه ما شدو مثل هستی 
با تعجب نگامون میکرد....اخمام جمع شد...چشای جفتشون قرمز و باد کرده بود... 

 ...چیشده که اینا گریه کردن

بعد از چند مین اومدن پیشمون و هستی باتعجب گفت:این در چیه بردیا؟کی اینو 
 اشتن؟گذ

 من_از اول گذشتنش فقط ما ندیده بودیم

 ,تمنا باصدایی گرفته گفت:مگه ممکنه؟
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شونه ای باال انداختم و به آرتان نگاه کردم...با غم با تمنا خیره شده بود...ارتان 
خیلی داغون بود...وضعش ازمنم خراب تربود...هرچی باشه یکساله عاشقه...هستی 

 ت: بردیا؟به گیتار تو دستم خیره شد و گف

همچین بامظلومیت صدام زد که دلم ضعف رفت براش...با لبخند محوی 
 گفتم:جانم؟

 اروم گفت: میزنی برام؟

 لبخندم پررنگ شدو گفتم: چشم بریم بشینیم کنار استخر

 ...درو بستیم و رفتیم سمت استخر...منو ارتان کنارهم...روبرمون هستیو تمنا

 گیتارو بغل کردم و گفتم:چی بخونم؟

تمنا که سرش پایین بود و حواسش به هیچی نبود...ارتانم که با کالفگی نگاش 
 میکرد هستی بعد از چند مین گفت:افسردگیه علی یاسینی

 سرمو تکون دادم و بعد از تنظیم سیمای گیتار شروع کردم

 فکرکنم اخراشم دیگه کارم تمومه

 خودمو نمیشناسم هیچی ازم نمونده

 ن گاهیدرودیوار خونه قهرن بام

 بیا بهشون بگو که تقصیر من نبوده

 یه روزی حقمو از این دنیا میگیرم

 بیا که ارزوهام بدون تو میمیرن

 هیچ جایی بدون تو انگار جام نیست

 تموم خیابونا بهونتو میگیرن

 ازتکرار روزای مثل هم خستم
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 کاش نمی دیدمت توی بی عاطفه رو اصال

 همه چی واسم یه حس غریبی داره

 پیرمرد توی اینه میترسم از این

اهنگو که به آخر رسوندم چشامو باز کردم...ارتان با چشمای غمگینش زول زده بود 
به اب استخر... درکمال تعجب دیدم که تمنا صورتش پراشکه...هستیم با چشاش 
پرازاشک نگام میکرد.به ثانیه نکشید تمنا از جاش بلند شدو به حالت دو از در بین 

ج شد...بعد از چند ثانیه هستی هم بلند شدو رفت دنبالش...حاال دوتا خونه خار
من مونده بودمو ارتان...هردو سکوت کرده بودیم...من تو فکر چشای پراشکه 

 هستی...ارتانم...البد تو فکر تمنا

 بعد از نیم ساعت ارتان گوشیشو از جیبش دراورد وگفت: بردیا شماره هستیو بده

 باتعجب گفتم: واس چی؟

 ان_بده بهت میگمارت

زول زدم بهش بااخم که نفسشو فوت کردو گفت: میخوام یه چیزی راجب تمنا 
 ازش بپرسم

 گوشیمو درآورم و شماره هستیو گرفتم درهمون حال گفتم:من زنگ میزنم بپرس

 گذاشتم رو اسپیکر

 صدای هستی پیچید تو گوشی:جانم بردیا

 نیشم باز شد که ارتان گفت: هستی ارتانم

 تی تغیرکردو گفت:بله چیشده بردیا خوبه؟لحن هس

نیشم تا بناگوشم باز بود ارتان رد پس کلم و گفت: خوبه زنگ زدم یه چیزی ازت 
 بپرسم

 هستی باتعجب گفت:چی؟
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 ارتان_میخوام بدونم تمنا منو دوست داره؟

چشام گرد شد... صدایی هم از هستی بلند نشد...این دیگه چه سوالیه؟انتظارداره 
 بگه االن؟اگه بگه نه داغون میشههستی چی 

ارتان نفسشو کالفه فوت کرد و گفت: ببین هستی من به تمنا یک ساله عالقه دارم 
ولی میترسم بیام جلو اون پسم بزنه... اگه بدونم یه عالقه ای هرچند کم بهم داره 

 انقدر خودمو عذاب نمیدم و تکلفیم روشن میشه

 پست نمیزنهچند ثانیه گفت:بهش بگو.هستی بعد از 

 بعد از این حرف قطع کرد

 منو ارتان نگاهی بهم انداختیم و ارتان گفت:یعنی چی

 باخنده گفتم:خنگه خدا یعنی اونم دوست داره دیگه

باچشای گرد شده نگام کرد و بعد از چند مین باصدایی که از هیجان میلرزید 
 ـــــه مگه میشه؟؟گفت:نـــ

 و گاز گرفت و عاشقت شده.چرانشه؟؟خندیدم و گفتم:بالخره یکی خر مخش

ارتان با ذوق خندیدو گفت:وای بردیا باورم نمیشه یعنی کسی که عاشقشم منو 
 دوستداره؟

 بالبخند نگاش کردم... کاش یه روزی منم حال ارتانو داشته باشم

 پنجاهم

 باصدای ارتان از خواب پریدم

حلوای درستو حسابی ارتان_َاه بردیا پاشو دیگه.... مردی؟؟ خب خداروشکر یه 
 افتادیم

چپ چپ نگاهش کردم که باخنده گفت:ِا تو که زنده ای...دیدی شانس ندارم یه 
 حلوا بخورم
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بابالشم زدم تو سرشو گفتم:حلوای خودتو من بخورم بیشعور.مرض داری اول 
 صبحی بیدارم میکنی؟؟

عتون خندید)کال امروز خیلی سرحاله(و گفت:مرضو که از خودت گرفتم محض اطال
 بعدظهره.اول صبح نیست.بعدشم پاشو کارت دارم۲ساعت

 ابروهام باال پرید و گفتم: چیکار؟

 چهارزانو نشست رو تختو شروع کرد به تعریف کردن

 لعد ازاتمام حرفاش وقتی استقبالمو دید گفت:پس لباس بپوش بریم دنبال کاراش

ای مربوطه لباسای سرمو تکون دادمو راه افتادم سمت دستشویی بعد از انجام کار 
 سرتا پا مشکی پوشیدم و از پله ها اومدم پایین ارتان جلوی در بود

 من_بقیه کجان؟

 ارتان_سامی تو ماشینه امیرو ارمین با دخترا رفتن حیاط پشتی درو ببینن

 !!!!!سرمو تکون دادم و رفتیم تو حیاط نشستم جلو و سامیار روند سمت طالفروشی

ده کرده بودیم و منتظر بودیم دخترا بیان بریم شام بود... همه چیو اما۸ساعت
بخوریم...از نقشمون هیچ ک از دخترا خبر نداشتن چند بار خواستم به هستی زنگ 

 بزنمو بگم که ارتان مچمو گرفتو گفت بزاریم همه شون سورپرایز شن

نگاهی به خودم تو اینه کردم..جین سفید با تیشرت سبز همونی که به سلیقه هستی 
یدم....با صدای امیر که از طبقه پایین صدام میزد از اتاقم خارج شدم و رفتم کنار خر

 نردها نگاش کردم

 امیر _بردیا بیا پایبن دخترا اومدن بقیه هم رفتن پیششون

 سرمو تکون دادمو باامیر راه افتادیم سمت بچها که تو حیاط پشتی بودن

ه برگشتن طرف ما و کسی که نشسته بودن رو چمنا نزدیک استخر با ورودمون هم
 از دیدنم خشکش زد هستی بود... مات شده بود.رو لباسم و چشاش برق میزد
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 لبخندی به چهره شگفت زدش زدم و نشستم کنار سامیار

 ارمین با شیطنت گفت:چیشده بردیا؟.خوشتیپ کردی خبریه؟

ن! بردیا داشت باناز گفت:وا آرمیهمه خندیدیم که طناز درحالی که چشم ازم برنمی
 همیشه خوش تیپه چه به خودش برسه چه نرسه

اخمامو کشیدم توهمو حرفی نزدم... هستی هم از اون حالت دراومده بودو سرشو 
 !بااخم انداخته بود پایین

 بعد از خوردن شام که جوجه بودو باکمک پسرا درست کردیم نشستیم دور استخر

صورتی با جین صورتی کثیف و به لباسای هستی نگاه کردم تونیک استین سه ربع 
شال سفید... بعد از مدتها موهاشو چپ ریخته بود..پوفی کشیدم... حتما باید زور 
باالسرش باشه تا یکارو انجام بده...اگه من این تیکه موهاشو کوتاه نکردم...دلمم 

 نمیاد موهاش خیلی نازه لخته و قهوه ای...ارتان سقلمه ای زد به پهلوم

 و رفتم تو خونه و با گیتارم برگشتم سرجام و از جام بلند شدم منظورشو فهمیدم

 هستی بالبخند نگام کرد که جوابشو دادم

 رو به ارتان گفتم:چی بخونم ارتان؟

قبل ازاینکه ارتان چیزی بگه طناز با عشوه موهاشو انداخت پشت گوشش و 
ست "نگرانمه  گفت:وای بردیا من تاحاال ندیدم بزنی بچها میگن صداتم فوق العاده

 پازل بند" بخون

خواستم یه چی بگم ضایع شه که هستی با لحن حرص دراری گفت: عزیزم اگه 
شنیده باشی بردیا از ارتان سوال کرد این یعنی نظر اونو خواسته از تو که نخواست 

 ابراز وجود میکنی

ه با بدبختی جلوی خندمو گرفتم...بقیه هم وضعشون مثل من بود...طناز با حرص ب
 هستی نگاه میکرد و از عصبانیت رو به انفجار بود

 قبل از اینکه بحث کش پیدا کنه ارتان گفت:"اصال دلم خواست"بخون
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 سرمو تکون دادمو شروع کردم

 یکم

 این جنوِن آنی که ، حس روانی که

 اومد از زمانی که ، دیدم چشماتو حتمًا عشقه

 این قلِب دیوونه که ، دیوونه میمونه که

 و میدونه که ، حسش با تو حتمًا عشقهخوب این

 مگه تقصیر من بود دیوونت شدم ، از همه َرد شدم

 تو نمیمونه به یادت ، اما دلم میخوادت

 اصاًل دلم خواست ، تو بشی دنیام

 ببینی تنهام ، بدونی خیلی من خودتو میخوام

 تو رو دوس دارم ، به جز عشِق تو چاره ندارم

 دنیاماصاًل دلم خواست ، تو بشی 

 ببینی تنهام ، بدونی خیلی من خودتو میخوام

 تو رو دوس دارم ، به جز عشِق تو چاره ندارم

♫♫♫♫♫♫ 

 قلبم سِر حاله که ، خستگی محاله که

 زندگیم باحاله که ، جادوِی دنیا حتمًا عشقه

 یه فکرایی داره که ، سر به سر میذاره که

 بازی در میاره که ، میگم این کارا حتما عشقه

 ه تقصیر من بود دیوونت شدم ، از همه َرد شدممگ

 تو نمیمونه به یادت ، اما دلم میخوادت
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 اصاًل دلم خواست ، تو بشی دنیام

 ببینی تنهام ، بدونی خیلی من خودتو میخوام

 تو رو دوس دارم ، به جز عشِق تو چاره ندارم

 اصاًل دلم خواست ، تو بشی دنیام

 تو میخوامببینی تنهام ، بدونی خیلی من خود

 تو رو دوس دارم ، به جز عشِق تو چاره ندارم

 ♫♫♫ اصاًل دلم خواست ♫♫♫

 (اصال دلم خواست _پازل بند)

با ریتم تند اهنگ بچها دست میزدنو یه جاهایی رو باهام میخوندن... تمام مدتی 
که میخوندم خیره شده بودم به هستیو اونم یک ثانیه نگاشو از چشام نگرفت که 

 ربان قلبم بره رو هزارباعث شد ض

 ....این وسط فقط طناز با حرص نگامون میکرد که واسم ذره ای اهمیت نداشت

 ارتان دستی به شونم زد و گفت:پاشو بریم داداش

 از جام بلند شدمو رفتم گیتارو گذاشتم رو تاب دونفره

 سامیار رو به دخترا گفت:خانوما بیاین بشینین این ور

 پسرا نشسته بودن اشاره کردبه سمتی که خودشو بقیه 

 ساغر باتعجب گفت:چرا؟؟؟

 امیر_بیاین بشینین بعدا می فهمین

 محیا_اهل یعنی همتون میدونین اینجا چخبره اال ما

امیر باخنده سرتکون داد که دخترا با کلی غرغر رفتن نشستن اونور و وقتی تمنا 
 خواست بلند ارتان گفت:شما بشین
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 تمنا باتعجب گفت:چرا؟

 ن بالبخند مهربونی گفت:بشین خانومی میگمارتا

تمنا با تعجب نشست سرجاش و منو ارتان رفتیم تو خونه از تو یخچال کیک بزرگو 
 برداشتمو دادم دست ارتانو زیر دستی و چنگاالرو برداشتم وباهم رفتیم سمت بچها

 بهشون که نزدیک شدیم دخترا باتعحب و پسرا بالبخند نگامون کردن

گذاشت کنار تمنا و منم زیر دستیارو همونجا گذاشتم و نشستم کنار ارتان کیکو  
هستی و اروم دستشو گرفتم که لرزید و اروم دستمو فشرد... لبخندی رو لبم 

 نشست...چقدر این دخترو دوست دارم

ارتان دست تمنارو که باچشای گرد شده نگاش میکرد گرفتو بلندش کرد سامیار با 
 دوربین فیلم میگرفت

 ن از تو جیبش جعبه حلقه رو درآورد و گلوی تمنا زانو زدارتا

 با نگاهی خیره بهش گفت:بامن ازدواج میکنی؟

دهن همه دخترا باز مونده بود و تمناهم از همشون بدتر با چشای گشاد شده و 
دهنی باز نگاش میکرد ارتان بعد ازچند مین که دید تمنا قصد نداره از اون حالت 

:یک ساله منو اسیر خودت کردی!یک سال تمنا!!!نمیدونستم دربیاد بالبخند گفت
احساسم چیه تا روزی که با ارسام سرت دعوا کردم... اونروز فهمیدم عاشقت 
شدم...همیشه همه جا زیر نظر داشتمت...حتی اگه راجب درسو جزوه بود حسادت 

د... اما کل وجودمو میگرفت... فکر اینکه تو به یکی دیگه عالقه داری داغونم میکر 
االن دیگه طاقتم تموم شده...تمنا من خیلی عذاب کشیدم نمیخوام نجاتم بدی عشق 

 !من

اشک تو چشای تمنا حلقه زده بود... هستی با هیجان دستمو میفشرد که منم سوء 
استفاده گر دست انداختم دور کمرشو به خودم فشردمش...بعد از چند مین تمنا با 

وست دارم ارتان...منم عذاب کشیدم...منم داغوت صدای لرزونی گفت:من...منم د
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شدم وقتی دخترا بهت نردیک میشدن... بدتر از همه اینا نمیدونستم احساست بمن 
 چیه و شرایطم خیلی سخت میشد

 ارتان لبخندی زد و حلقه رو انداخت تو دست چپ تمنا بوسه ای روش زد

 ه دست زدنهمون لحظه دخترا به خودشون اومدن و همه شروع کردیم ب

ارتان بلند شد ایستادو یه جعبه حلقه دیگه داد دست تمنا و اونم از تو جعبه رینگ 
 ساده ای رو دراورد و انداخت تو دست ارتان

 همه از جامون بلند شدیم و بهشون تبریک گفتیم

گفتن تبریکا نشستیم سرجامون که سامیار گفت:اون کیک بیچاره منتظره ما بعد از 
 اره اینقد منتظرش میذاریمابخوریمش گناه د

همه خندیدیم که تمنا بالبخند و ذوق نگاهی به کیک کرد و گفت:وای ارتان مرسی 
 این کیک چقدر خوشگله

 ارتان باعشق گفت:قابل خانوممو نداره

تمنا لبخندی زد که امیر گفت: راستی ارتان طرح رو کیک نظر کی بود؟, بااین حرفش 
ه ...طرح از من بود قرار بود کسی از ما ابن سوالو منو سامیو آرمین زدیم زیر خند

نپرسه اگه دختراهم پرسیدن یه جوری بپیچونیمشون...ارتان نمیخواست تمنا بفهمه 
 طرح از خودش نیست.... تمنا باتعجب گفت:مگه طرح از کیه؟

ارتان چشم غره ای بهمون رفت و خواست جمعش کنه که سامیار باشیطنت 
رتان جان خوب نیست اول زندگی به شریک زندگیت دروغ گفت:طرح از بردیائه.ا

 بگی

دخترا که از قضیه باخبر شده بودن همراه ما میخندیدن ارتان با حرص گفت:باشه 
 داداس بعدا بخاطر این توصیه ت ازت تشکر میکنم

بعد از خوردن کیک از جامون بلند شدیم که هستی یهو برگشت سمتم و گفت:تو از 
 ا چخبره نه؟اول میدونستی اینج
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دستامو کردم تو جیبمو سوت زنان به آسمون نگاه کردم...اروم گفتم:به به آسمون 
 چه صافه

 همه رفته بودن باال فقط سامی چند قدم دورتر منتظرم بود که ریز ریز میخندیدن

 هستی با حرص گفت: باتوام بردیا

ت کسی از سامیار اومد جلو گفت: هستی جان تقصیر بردیا نیست ارتان نمیخواس
 شماها چیزی بدونه

 هستی با چشای گرد شده اومد جلو که یه قدم رفتم عقبو پام موند رو لبه استخر

 هستی _تو اگه میخواستی میتونستی به من بگی مگه نه؟

بامظلومیت سرمو به نشونه مثبت تکون دادم که حرصش گرفتو اومد جلوتر خواستم 
 استخربرم که پام لیز خورد و افتادم تو اب یخ 

صدای جیغ هستی که اسممو صدا زد اومد و سامیار باداد گفت: بردیا بیا بیرون اب 
 یخه مریض میشی

 اروم از اب خارج شدم

بزور جلوی لرزش بدنمو گرفته بودم هستی با نگرانی نگام میکرد که لبخندی زدمو 
 گفتم:خوبم نترس خانوم برو خونه هواسرده

 یض نشی لباس گرم بپوشسرشو تکون دادو گفت:مواظب باش مر

 بالبخند گفتم:چشم.شببخیر

هستی به منو سامیار شببخیر گفت و رفت سمت در بین دوتا خونه و ازش خارج 
 شد با سامیار راه افتادم سمت خونه دندونام داشت به هم میخورد

 ""هستی""

برای صدمین بار گوشیمو برداشتم تا به بردیا زنگ بزنم... از دیشب گوشیش دست 
انه و اون بیچاره هر وقت زنگ زدم رفت باالسر بردیا و حالشو چک کرد...ظاهرا ارت
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تا بوق خورد ولی کسی جواب نداد...تو دلم یه چیزی خالی ۵داره مریض میشه.... 
شد...نکنه واس بردیا اتفاقی افتاده...بااین فکر گوشیو انداختم رو تختو با سرعت از 

 اتاق خارج شدم جلوی در که رسیدم

 یا دادزد:کجا میری؟؟مح

جوابشو ندادم و دوییدم تو حیاط...درو باز کردم...نفسم تو سینه گره خورد...ارتانو 
سامیار زیر بغل بردیا رو گرفته بودن و داشتن میخوابوندنش رو صندلی عقب 
ماشین...بردیای من بیهوش بود...چه بالیی سر عشقم اومده؟؟؟...دستام شروع کرد 

کردم قلبم دیگه نمیزنه...باقدمای سست رفتم سمتشون...بغضم به لرزیدن...حس می
گرفته بود...بردیا چرا اینجوری شده؟؟.... سامیار در ماشینو بست و خواست بره 
سمت در راننده که متوجه من شدو وقتی اشک تو چشامو دید سریع گفت:نترس 
 هستی!چیزیش نیست فقط تب داره و از حال رفته...فک کنم بخاطر اب یخ

 استخره...داریم میبریمش بیمارستان

 !باتموم شدن حرفش اشکام جاری شد...لعنتی تقصیر منه... با گریه گفتم:منم میام

سامیار خواست اعتراض کنه که ارتان سرشو از تو ماشین دراوردو گفت:بزار بیاد 
 سامی خونه نمیتونه بمونه االن

 سامیار سرشو تکون داد و گفت:باشه زود سوار شو

ی به چشام کشیدم و رفتم رو صندلی عقب نشستم سر بردیا رو گذاشتم رو دست
پام... اشکام بدون کنترل میریخت رو صورتش...سامیار باسرعت از بین ماشینا الیی 

..موهای قهوه ایشو که عاشقشون بودم نوازش و پشت سرهم بوق میزد  میکشید
هستی حالش خوب میشه کردم... ارتان بانگرانی چرخید سمتمو گفت:گریه نکن 

 الکی خودتو عذاب نده

 !با هق هق گفتم:چجـ... چجوری خوب میـ...میشه...نـ..نگاه...کن...صو...صورتشو

 ارتان نگاهی به صورت رنگ پریده بردیا کرد و کالفه سرشو تکون داد
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مین رسیدیم بیمارستان...دکتر بعد از معاینه گفت چون تو هوای ۱۵بالخره بعد از 
 ...تو اب یخ سرما خوردگی شدیدی خورده و نیاز به مراقبت داره سرد رفته

پرستار بعد ازاینکه سرم بردیارو چک کرد از اتاق خارج شدو من حاال با بردیا تنها 
 !!!!بودم

رفتم کنارشو روصندلی نشستم...رنگ صورتش کمی برگشته بود... باچشای قرمزش 
که بیحال بود....صورتمو که از اشکام   نگام کرد...نگاهش هنوزم دلمو میلرزوند بااین

تر شده بود پاک کردم و زول زدم به صورتش...اخم چهرشو پر کرده بود...فک کنم 
بخاطر گریه کردنم بود..اخه یکی دوبار که اشکامو دیده بود گفت دوسنداره چشام 
بباره منم که تواون لحظها هپروت متر میکردم...هنوز نگام تو چشاش بود که درباز 
شدو ارتانو سامیار اومدن تو و کنار تخت بردیا ایستادن...سامیار دستشو گرفت و 
بابغض گفت:دیوونه...روانی...تو جنون داری!!! اگه نداشتی بعد از افتادنت تو اب 
یخ حداقل لباساتو عوض میکردی میخوابیدی... عوضی اگه یه چیزیت میشد ما 

این دختره بیچاره نبودی؟؟...بخدا از  چیکار میکردیم هان؟؟؟...اصن ما به درک فکر 
لحظه ای که دیدتت تا همین االن یه بند داشت گریه میکرد... دکتر به جای اینکه 
بفکر تو باشه به میگفت این خانومو اروم کنین...خجالت نمیکشی؟؟نگاه کن 

 !!!چشاشو

مدیم سرمو انداختم پایین...سامیار بندو اب داده بود بدجور...خوبه نگفت وقتی او
چقدر سر پرستارا داد زدم بیان سراغ بردیا...سنگینی نگاهشو حس میکردم....ارتان 
نفس عمیقی کشید و گفت: تمنا زنگ زد گفتم بیمارستانیم ظاهرا وقتی هستی زنگ 

 زده و جواب ندادیم باهول از خونه زده بیرون اوناهم نگرانش شدن

 یادم رفت...اخی تمنا نگرانم شدهلبمو گاز گرفتم...وای خاک تو سرم...اصن بچهارو 

 بردیا باصدای اروم و گرفته ای گفت: میشه با هستی تنها باشم؟

 !!!!ارتانو سامیار نگاه معنی داری نثارمون کردن و رفتن بیرون

بردیا همون طور که بانگاهش اتیشم میزد دستشو که بهش سرم وصل بود کشید 
با فشاری که بهش وارد کرد لبم از رو گونه هام و چشام..دستشو رو چونم گذاشتو 
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زیر دندونم کشیده شد بیرون...با تعجب نگاش کردم که اخم بامزه ای کرد و 
 ...گفت:دیگه نبینم بیفتی به جون این لبای

حرفشو ادامه نداد و خیره شد بهم...گرمم شده بود...رو کمرم عرق نشسته 
 ...بود...باصداش نگامو دوختم بهش

 ه این اشکات ببارن اسمتو نمیارمبردیا _یک بار دیگ

باچشای گرد شده به صورت جدیش نگاش کردم.... انقدر اشکام براس 
 مهمه؟؟...وای یکی منو بگیره...افق از ک طرفه؟؟

 بردیا _شنیدی؟

سرمو اروم تکون دادم که دستمو گرفت و شروع کرد به نوازش انگشتام... چندمین 
سرمو گذاشتم رو تخت کنار دستای قفل زیر نگاهش به مرحله ذوب شدن رسیدم و 

شدمون...اروم چشامو بستم چند ثانیه ای هیچ حرکتی نکرد اما بعداز اون دستش 
 که ازاد بود و کشید رو موهام و نوازشش کرد

 !!نیم ساعت گذشته بود و درهمون حال مونده بودیم

 ....اون موهامو ناز میکرد و من بغض میکردم

 ....قلبم میومد تو دهنماون موهامو ناز میکرد و 

 ....اون موهامو ناز میکرد و غرق لذت می شدم

 .....اون موهامو ناز میکردو

 !!!!!!!میفهمیدم چقدر عاشقشم

سرمش که تموم شد از دستش جداش کردم و ارتانو سامیارو صدا زدم تا بیان 
اق کمکش کنن لباس بپوشه قبل از اینکه از اتاق بیان بیرون راه افتادم سمت ات

 دکترش تو راه رو پرستارا بااخم نگام میکردن که خندم گرفته بود

بیچارها میترسیدن ازم....رفتم تو اتاق دکترش و بعد از شنیدن سفارشای الزم ووقتی 
 از سالم بودن بردیا مطمئن شدم رفتم سمت اتاق بردیا
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کنارشو ارتانو سامیار کمکش کردن لباساشو عوض کنه و دراز بکشه رو تخت... رفتم  
 پتورو روش مرتب کردم و گفتم:میرم خونه سوپ درست کنم برات

خواستم برم که مچ دستمو گرفتو یه عطسه زد...از بیمارستان تا خونه یا عطسه 
میزد یا سرفه میکرد... با گرمای دستش رو دستم ضربان قلبم رفت رو هزار...خدا 

 !!!این پسر چی از جونم میخواد؟؟؟

 _نروصدای ارومش بلند شد

خیره شدم به چشماش... درست مثل پسر بچهای شیطونی بود که سعی داشت 
 لبخندی زدم و گفتم: زود میام عزیزمخودشو مظلوم نشون بده 

 !!!!لبخندی زد که دستمو از دستش کشیدم بیرونو رفتم سمت خونه

ا درو که باز کردم یه چیزی داشت میومد بخوره به سرم که سریع جا خالی دادم...ب
چشای گرد شده سرمو اوردم باال...این دیگه چی بود...تمنا باحرص اون یکی لنگه 

 دمپاییشو پرت کرد سمتم که این بارم با جاخالی جان سالم به در بردم

با محیا پریدن جلوم و تمنا با حرص گفت:میمیری داری یه قبرستونی میری قب از 
اونوقت اینجور موقع ها الل متر زبون داری ۶رفتنت خبر بدی؟؟واس حاضر جوابی 

 میشی اره؟؟؟

از لحن حرصیش خندم گرفته بود..بیچاره چقد از دستم عصبانیه....با دیدن لبخندم 
حرصش بیشتر شدو گفت:مرض به چی میخندی ورپریده؟؟؟خوشحالی دارم سکته 

 میکنم از دستت؟؟؟

ا میخوای یه محیا با کالفگی گفت:واااااای تمنا یه مین ببند.میزاری حرف بزنه؟؟ی
 سره وراجی کنی؟؟

تمنا با حرص زول زد بهم و چیزی نگفت... لبخندمو جمع کردم و گفتم:واس اینکه 
...حالم خیلی بد بود و حواسم نبود باید بهتون از خونه بیخبر رفتم معذرت میخوام 

 !!خبر بدم

 تا کس دیگه ای نبود۳نگاهی به درو برم انداختم بجز ما 
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 بود نگرد نیستمحیا گفت: گشتم ن

 باخنده گفتم:کجان؟

 راه افتادم سمت اشپز خونه که اون دوتاهم پشت سرم اومدن

تمنا _صبح اقای غفاری زنگ زد به بردیا که جواب نداد و سامیار و ارتانم که یکی 
خاموش و اون یکی اشغال بود زنگ میزنه به امیر...گفته مجوز ساخت ساختمون 

کارمونو شروع کنیم... بخاطر همین ارمین و امیرو ساغر   اماده شده و از فردا میتونیم
و طناز رفتن مجوزو بگیرن و یه نگاه دیگه به زمین بندازن منو تمناهم که نگران 

 ...جنابعالی بودیم نتونستیم بریم

 خندیدم و گفتم:نفس بکش محیا نمیری عروسی تمی عذا شه

..تمنا به اپن تکیه داد شن کردمخندیدیم و قابلمه پر ابو گذاشتم رو گاز و زیرشو رو
 وگفت:,حاال داری چیکار میکنی؟؟

من_دارم واس بردیا سوپ درست میکنم دکترش گفته به مراقبت نیاز داره تا حالش 
 کامل خوب شه

محیا خندید و گفت _هـــی بسوزه پدر عاشقی!من مطمئنم تو اگه از بقیشون 
شبانه روز کنار بردیا...رو تخت  خجالت نمیکشیدی جلو پالستو جمع میکردیو میرفتی

 ....بردیا...در اغوشه

هویجی که دستم بود و پرت کردم براش که حرفش نصفه موند و با خنده دویید 
 تو سالنو از همونجا داد زد_مگه دروغ میگم؟؟؟تو که از خداته

 داد زدم _محیا ببند میام میزنم لهت میکنما

 ها دویید باال خیز برداشتم سمتش که جیغی کشید و از پله

تمنا باخنده نگام میکرد خودمم خندم گرفته بود...وای به روزی که محیا شیطون 
 بشه...دست منوهم از پشت میبنده
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یک ساعت بعد که سوپ اماده شد لباسامو عوض کردم و قابلمه رو برداشتم و رفتم 
رو جلوی درو رو به تمناو محیا که جلوی تی وی نشسته بودن گفتم:من میرم غذا

 ببرم.شما نمیاین؟

 تمنا از جاش پرید و گفت:چرا میایم بریم یه سر به بردیا بزنیم

 محیا باخنده بلند شدو گفت:فقط واسه سرزدن به بردیا دیگه؟

 ادامه حرفشو گفتم:یعنی اصن واس دیدن ارتان نمیای نه؟

 هرسه تامون خندیدیم و تمنا گفت:حاال هی به من تیکه بندازیت روزی که مثل من
 شدین یادتون میارم

 محیا باخنده گفت:خدا از دهنت بشنوه!مت که از خدامه مثل تو بشم

... منو تمنا به عالقه محیا نسبت به سپهر خبر تو صداش شوخی نبود
داشتیم....نفسمو فوت کردم و راه افتادم سمت خونشون که اوناهم دنبالم 

یم و راه افتادیم سمت در اومدن....از در بین دو تا خونه وارد حیاط پشتی شد
....کسی پایین ورودی....یکم الی در باز بود که ریلکش هلش دادم و رفتم تو .

نبود...محیا باصدای ارومی گفت: خاک بر سر بی مخت هستی! همین جوری مثل 
گاو سرتو میندازی میای تو ماهم که دنبالت....شاید یکی شون لخت بود اونوقت 

 یختیم؟چه خاکی تو سرموت میر

 باخنده گفتم:اون یه نفر اگه ارتان بود که خوش بحال بعضیا میشد

منو محیا زدیم زیر خنده تمناهم درحالی که میخندید گونه هاش قرمز شده 
 بود...هنوز اثار خنده تو صورتمون بود که صدای ارتان باعث شد خفه شیم

 ارتان_ک یه نفر قراره من باشم؟

 شیطنت نگامون میکرد وسط پله ها وایساده بود و با

 زمزمه تمنا باعث شد منو محیا بزور حلو خندمونو بگیریم

 تمنا_الهی از بی شوهری بترشین عوضیا االن من چی بگم به این؟؟
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 ارتان با شیطنت گفت:خانومم بلند تر بگو منم بشنوم

 تمنا لبخندی زدو گفت:چیز مهمی نبود عزیزم

م زد به پهلوش و بچه کال نفس کشیدن محیا از خنده قرمز شده بود که تمنا محک
یادش رفت چه برسه به خندیدن!!واس جلو گیری از خوردن ضربه احتمالیه تمنا راه 
افتادم سمت پله ها که ارتان با ذوق جلوم وایساد و گفت:واس ما غذا درست 

 کردی؟؟اخ جوووون

واسه دستشو اورد جلو قابلمه رو بگیره ازم که کشیدمش عقبو گفتم: این سوپه 
 بردیا

 لبو لوچه ش اویزون شدو گفت:خب منم سوپ دوست دارما

 خندیدم و گفتم:به خانومت بگو واست درست کنه

اهی کشیدو گفت:تمنا فقط بلده غر بزنه غذا درست کردن بلد نیست اصن!من 
 جوون بودم خام بودم انداختینش بهم

و گفت: ارتاااان ما منو محیا زدیم زیر خنده که تمنا با حرص دستاشو زد به کمرش 
تازه یه شبه حلقه دستمون کردیم تو چجوری فهمیدی من غذا درست کردن بلد 

 نیستم؟؟؟که منو انداختن بهت نه؟؟

 خیز برداشت سمت ارتان که بیخیال از پله ها رفتم باال و وارد اتاق بردیا شدم

د تو پتو رو الی پاهاش گذاشته بود و بالشتش تو بغلش بود...موهاش ریخته بو
صورتش... دلم واسش ضعف رفت....قابلمه رو گذاشتم رو عسلی و نشستم 
کنارش...با نگاهی خیره بهش دستمو بردم جلو و موهاشو زدم کنار که دوباره اومد 
تو صورتش... دوباره زدمش کنار که بازم اومد تو صورتش...نفسمو فوت کردم و 

 نمیاد چه برسه به خودش زیر لب گفتم:لعنت بر شیطون... موهاشم باهام راه

 صداش با چشمای بسته بلند شد_مطمئنی خودشم راه نمیاد باهات؟
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اب دهنمو قورت دادم...خوبه دیگه.. ابرو حیثیتم به باد رفت... چشاشو باز کرد و 
 با شیطنت نگام کرد

دستمو خواستم بکشم عقب که مچمو اروم گرفت و باهمون نگاه شیطونش 
رد؟؟تا االن که داشتی با موهای من دعوا گفت:چیشد زبونتو موش خو

 میکردی!چیشد پس؟

سعی کردم از در لج بازی وارد شم زبونمو تا ته دراوردم و گفتم: نخیر دارمش فقط 
 میکنم هروقت الزم باشه ازش استفاده

خندیدو نشست تو جاش...نگاش افتاد به قابلمه و باهول برشداشت و همونجوری 
باز میکرد گفت:وای غذای خونگی! مردم انقد غذای رستوران و فست فود  که درشو
 خوردم

قاشق توشو برداشت و شروع کرد با ولع خوردن...محوش شده بودم که سرشو اورد 
 باال و گفت:چیه؟ گشنمه خب

موهامو ناز کرد و گفت:مرسی خانوم خیلی خوشمزه بود.واس شبم درست میکنی 
 برام؟

 ش و گفتم: همینو زیاد درست کردم شبم بخورسرمو گذاشتم رو قلب

 سرشو خاروند و گفت:مگه واس امشبم بود؟

 سرمو بلند کردم و گفتم:اره

 سرشو کج کرد و مظلوم گفت:من که همشو خوردم

باتعحب نگاهی به قابلمه انداختم واقعا خالی بود...معده بود یا دره؟؟ چجوری اون 
 ....همه غذارو جا داد تو خودش

 خوندم و بااخم گفتم:من دیگه درست نمیکنم میخواستی همشو نخوریسرمو چر 

 بردیا_تقصیر خودته.میخواستی بهم بگی باید ذخیره نگه دارم
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با حرص نگاش کردم... بچه پررو...تقصیر منه تو مثل جارو برقی همشو کشیدی 
 باال؟

که باته   باصدای بلند زد زیر خنده که فهمیدم جملمو بلند گفتم... نیشمو باز کردم
مونده خندش در حالی که چشماش از شیطنت برق میزد گفت:خب به طناز 

 جوووون میگم برام درست کنه

ابروهاشو تند تند انداخت باال و نگام کرد با لج گفتم:به جهنم بگوهمون دختره 
 اویزون درست کنه برات

اق خارج نفسمو فوت کردم و از تو بغل بردیا اومدم بیرون...بدون نگاه بهش از ات
شدم و راه افتادم سمت سالن...دستم به دستگیره در نرسیده بود که صدای ارمین 

 بلند شد_هستی خانوم کجا میری؟

 برگشتم و سعی کردم خونسرد باشم

 من_میرم خونه یکم خستم

پوز خند طناز رو مخم بود قبل ازاینکه کسی حرفی بزنه ازاون خونه زدم بیرون و 
 دوییدم سمت خونمون

تنظیم کردم تابلند شم واس بردیا سوپ درست کنم ۸م گوشیمو واس ساعت آالر 
 دراز کشیدم رو تختو سعی کردم بدون فکر کردن بهش بخوابم

باصدای گوشیم یه متر پریدم باال...ای الهی بترکی من راحت شم... واسه چی زنگ 
پتوم گیر میزنی اخه؟ یاد شام بردیا افتادم و باهول خم شدم االرم گوشیو خفه کنم 

 ....کرد الی پاهام و با کله و افتادم رو میز

اخخخخخخخخ با حرص دستامو کوبیدم به عسلی که لیوان افتاد پایینو اگه به 
موقع خودمو عقب نمیکشیدم میخورد تو سرم... نفسمو فوت کردم و نشستم رو 

دارم... ... نگاهی به لیوان خورد شده کردم...َاه...من االن حال جمع کردنتو نتخت
 میمردی نشکنی؟
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دستی به سرم کشیدم...دیوونه شدم دارم با لیوان دعوا میکنم... از جام بلند شدم 
و رفتم تو دستشویی دستو صورتمو شستم و اومدن بیرون... جین مشکی با تونیک 
قرمز و شال مشکی پوشیدم و بعد از دوش گرفتن با عطرم از اتاق زدم بیرون... 

ت میزدم رفتم سمت اشپزخونه که حس کردم یه بویی سرخوش درحالی که سو
میاد...یه بویی شبیِه...نهههههه...این بوی سوپه؟؟؟)نگرانم واسه ذهن بیمارتون 
نگرانم!!!(با اخم رفتم تو اشپز خونه که طنازو دیدم جلوی اجاق گاز وایساده... همون 

امیز لحظه چرخید سمت ورودی اشپزخونه که منو دید و با نگاهی تمسخر 
 گفت:چیه؟ چرا زول زدی به من؟

 !دستامو مشت کردم و رفتم جلوش با خونسردی گفتم:داری چیکار میکنی؟

 طناز_واس بردیا سوپ میپزم

چشامو بستم بزنم لهش کنم االن؟؟؟ صدای بردیا پیچید تو گوشم"به طناز جووون 
 "میگم برام درست کنه

 یعنی بردیا ازش خواسته؟؟؟

 ردم و نگاه اتیشیمو دوختم بهشبا صداش چشامو باز ک

 طناز_حرص نخوووور من یا تو چه فرقی داره؟؟

اروم گفتم:پاتو از کفش من بکش بیرون طناز.کاری نکن یکاری کنم ارزو کنی کاش 
 مثل ادم رفتار میکردی

دستامو گذاشتم رو بازوهاشو با یه حرکت چسبوندمش به یخچالو تو چشمای 
تو حتی لیاقت یه نگاه بردیا زو هم نداری چه ترسیدش خیره شدم و اروم گفتم:

 ...برسه به

حرفمو ادامه ندادم و خیره شدم بهش... چقدر ازش متنفرم... بااینکه ترسیده بود 
 اما پوزخندی زد و گفت:من عاشق بردیام 

دستام از رو بازوهاش افتاد...نگام ثابت شد به زمین...جملش پیچید تو گوشم"باهام 
 "راه میاد
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رفتم عقب...حق داشت.....طناز هم خوشگله هم لوند...یه مرد مگه چقدر  یه قدم
میتونه جلوی خودشو بگیره....اون که عالقه ای بمن نداره تا بخاطر من نره سمت 

 کسی... طناز با لبخند پبروزمندانه ای نگام میکرد...اهی کشیدم و ر

م تو حیاط مانتو مو دوییدم سما اتاقم...مانتو و کوله و سوییچمو برداشتم و رفت
پوشیدم و نشستم تو ماشین با آخرین سرعت میروندم واسم مهم نبود کجا میرم یا 
با این سرعت چه بالیی ممکنه سرم بیاد فقط داشتم به بردیایی فکر میکردم که 

 بالخره جلوی عشوه هاس طناز کوتاه میاد

وون بغضم شکست و باهق هق مشت میزدم به فرمونو جیغ میزدم_ ازتووو
 ....ــووووونمتنفــــرم...از همتــ

سرعت ماشین کم کم اومد پایینو بعد از چند مین از حرکت ایستاد اشکامو پاک 
کردم و با تعجب استارت زدم که روشن نشد...به امپر بنزین نگاه کردم...مشتمو 

 کوبیدم رو فرمون..لعنتی االن چه وقت بنزین تموم کردنه؟؟؟

هی به دوروبرم کردم...د بیا...کلکن بدبختیم تکمیل نفسمو فوت کردم و نگا
شب....پشه پر نمیزنه چه برسه به ادم...از ماشین پیاده ۱۲شد...وسط اتوبان ساعت 

مین یه سانتافه کنارم وایسادو یه پسر ۱۰شدم و دور ماشین قدم زدم که بعد از 
سرشو از شیشه کنار راننده اورد بیرون و بالحن چندشی گفت: چیشده 

 خوشگله؟؟این وقت شب تو این اتوبان خلوت...حیف نیست تنها وایسادی؟

اب دهنمو قورت دادم معلوم بود مسته...صدای راننده اومد_کامی بریم ببینیم این 
 خااانوووم کمک نمیخواد

تازه مغزم بکار افتاد و سریع پریدم تو ماشینو قفل مرکزیو زدم...قلبم داشت میومد 
بیفتم کارم تمومه...باترس نگاشون کردم...درحالی که بزور  تو دهنم...اگه دستشون

رو پاهاشون بودن اومدن کنار شیشه و ازم میخواستن درو باز کنم با ترس کوله مو 
کشیدم تو بغلم و از تو جیبش گوشیمو دراوردم به میسکاال توجه ای نکردم و شماره 

 ید تو گوشمبردیا گرفتم یه بوق نصفه خورده بود که صدای فریادش پیچ

 بردیا _کـــجــایــی هــســتــی؟؟؟
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 اب دهنمو قورت دادم و با گریه گفتم:بردیا

 صداش هنوزم عصبی بود اروم تر گفت:بهت میگم کجایی لعنتی؟؟حرف بزن هستی

 هق هقم بلند شد و گفتم: بردیا بیا

 داد زد:د بگو کجایی تا بیام حرف بزن

بلند شد:این موقع شب اونجا رفتی که چی اروم اسم اتوبانو گفتم که باز فریادش 
 ...هان؟؟؟؟دعا کن دستم بهت نرسه وگرن

 ادامه نداد و قطع کرد

اون دوتا نکبت هنوزم کنار در ماشین بودنو با لحن چندششون ازم میخواستن درو 
 باز کنم

مین گذشته بود...هنوزم بردیا نیومده بود... یکی از پسرا رفت سمت ماشینشون ۱۵
 ون و اورد بیرونو قفل فرم

 شصتم

اشهدمو خوندم... میخواست چیکار کنه...باخنده اومد کنار شیشه و دستاشو برد باال 
کیفمو اوردم باال و سرمو فرو کردم توش...منتظر بودم شیشه بشکنه و بدبخت شم 
که صدای جیغ الستیک یه ماشین سکوت شبو شکست....وبعد ازاون صدای فریاد 

رامشی تو دلم نشست...سرمو اوردم باال بردیا با جفتشون درگیر بردیا... ناخودآگاه آ 
شده بود...بعد از چند مین از ماشین پیاده شدم بردیا نشسته بود رو سینه رانندهه 
و باتمام زورش بهش مشت میزد...اون یکی پسره بیهوش افتاده بود رو زمین... 

یش میخوای باعجله رفتم سمتشو بازو کشیدم و گفتم:ولش کن بردیا کشت
 بدبختمون کنی؟؟

بانگاه به خون نشستش خفه شدم... دستامو از بازوش جداکردم و رفتم عقب... 
بردیا از رو سینه پسره بلند شدلگدی به پهلو شد وداد زد: گورتونو گم کنین تن لشای 

 ...بی خاصیت...پسره بابدبختی رفیقشو سوار ماشین کرد و فلنگو بستن
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...نزنه امام حسین...اب دهنمو قورت دادم....االن نوبت منه بردیا چرخید سمتم...یا
منو نکشه؟؟...دنبالس یه راه فرار بودم که اومد جلو...یه قدم رفتم عقب که خوردم 
به ماشین پوزخندی زد و اومد جلوم و لحظه بعد نصف صورتم بی حس بود...قبل 

ــا چه غلطی ازاینکه درد سیلیشو بفهمم فریاد زد_این موقع شـــب اینجـ
میکردیییییی؟؟؟؟ اگه نرسیده بودم میدونی چه بالیی سرت 

 میاوردن؟؟؟ارهههههه؟؟؟

دستمو گذاشتم رو دماغم داشت خون میومد...بی توجه بهم با داد ادامه داد_چرا 
 الل شدی هااااااان؟؟؟ واس چی از خونه زدی بیرووووون؟؟؟؟

تو کی هستی که میزنی تو صورتم  بابغض رفتم جلو و جیغ زدم_به تو ربطی نداره 
 هاااان؟؟تو کی هستی که من واس رفتو امدم به تو جواب پس بدم؟؟؟

اومد جلوتر که رفتم عقبو پرس شدم با ماشین چسبید بهمو مشتی به سقف ماشینم 
زدو از الی دندونای کلید شدش غرید:بابات تو رو سپرده بمن احمق...بالیی سرت 

 بیاد از چشم من میبینن

زخندی زدم و گفتم:الزم نکرده تو مراقبم باشی خودم به اندازه کافی بزرگ شدم پو
 و میتونم از خودم مراقبت کنم

زر مفت میزدم... همین چند مین پیش مثل سگ داشتم میلرزیدم و از بردیا کمک 
 خواستم

نگاهش ثابت موند رو خون دماغم که پخش شده بود رو لبو چونم پوزخندی زد و 
هرجور راحتی میریم خونه از این به بعدم من باهات کاری ندارم گفت: باشه 

 هرکاری میکنی بکن

ته دلم خالی شد اما کم نیاوردم و با لج گفتم: زودتر از اینا باید این حس مسئولیت 
 !پذیریتو خفه میکردی اقای رادان

قفل  با عصبانیت نگام کرد که بیخیال برگشتم وکولمو از تو ماشین برداشتم و بعد از 
 کردنش نشستم رو صندلی عقب ماشین بردیا
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دستی الی موهاش کشید و با کالفگی اومد نشست پشت فرمون بدون اینکه نگاهی 
 ......بهم بکنه با سرعت راه افتاد سمت خونه

 یکم

 ""سه ماه بعد""

 من_سامیار اون خط کشو میدی بهم؟

تو حیاط پشتی خونه سامیار لبخندی بهم زدو خط کشو داد دستم... نشسته بودیم 
پسرا و نقشه ساختمونو میکشیدیم... بردیا طراحی هر قسمت از ساختمونو به 
یکیمون داده بود و با نهایت بدجنسی پنتهاوس و نمای بیرونی ساختمون و داده 
بود به من...از اون شبی که بردیا دعوا کردم تااالن که سه ماه گذشته باهم حرف 

نمی کنیم....هنوزم بردیا تو دانشگاه پشت سرم میشینه  نزدیم... حتی سالم و علیکم
و هرجا میرم کنارمه... انگار طبق یه قرار نانوشته جفتمون مجبوریم کنارهم باشیمو 
اعتراضم نکنیم...هر دفعه با هرپسری حرف میزنم با حرص دندوناشو روهم فشار 

وز بعد همون میده و دستاشو مشت میکنه و نمیدونم چه اتفاقی میفته که چند ر 
پسری که یه جورایی بهم گیر میده با صورت اشوالش میاد دانشگاه...مثل 
شروین...دوهفته پیش سرکالس بودیم که بعد از اتمام درس استاد رفت بیرون 
داشتم وسایلمو جمع می کردم که شروین اومدو ازم جزوه خواست منم چون 

و داد بهم و گفت هرموقع جزوهم خونه بود گفتم فردا بهش میدم که اونم کارتش
 جزوه رو آوردم بهش زنگ برنم

غیر مستقیم داشت طناب میداد بچه که نبودم لبخندش داد میزد چه افکار پلیدی 
داره...اون لحظه بردیا خیلی خونسرد کنارم وایساد تا وسایلمو جمع کنم و مثل 

شت اما همیشه بریم خونه راستش از بی تفاوتیش دلم گرفت...قبال روم غیرت دا
االن؟؟... باحرص کارتشو انداختم تو کیفم و با بردیا رفتم بیرون...چند روز بعد 
شروین با چشم کبود و صورت باد کرده اومد دانشگاه و ووقتی خواستم بهش جزوه 
بدم گفت از یکی دیگه گرفته...به بردیا که نگاه کردم با لبخند پبروزمندانه ای نگام 

ین اتفاقا به بردیا ربط داره...از فکر دراومدم و به کارم میکرد...راستش حس میکنم ا
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ادامه دادم غرق نقشه شده بودم که گوشی بردیا زنگ خورد...از تو جیبش دراوردو 
 بالبخند جواب داد_سالاااام افسانه جون چه عجب یادی از من کردی بانو

بااخم از جاش مادرش بود نگاه زیر چشمیمو ازش گرفتم و به کارم ادامه دادم بردیا 
مین با صورت اخمویی اومد نشست ۲۰بلند شدو رفت سمت تا ب دونفره و 

...یه دلشوره ای تو دلم بود...نمیدونستم از چیه سرجاش...حواسم بهش بود
 نمیتونستم تمرکز کنم... سامیار گفت:چیشده بردیا؟

 !!!!بعد از چند ثانیه با حرص گفت: مامان میخواد برام بره خواستگاری

فسم تو سینه گره خورد... چشامو بستم... خواستگاری؟؟واسه بردیا؟؟؟ امکان ن
نداره... اگه..اگه ازدواج کنه چی؟؟ دستام شروع کرد به لرزیدن به بردیا نگاه کردم 
با زیرکی خیره بود بهم و حرکاتمو زیر نظر داشت...تو چشاش برق خوشحالی 

 شحاله؟؟بود...چشام سیاهی رفت... بخاطر خواستگاری خو

صدای تمنا به گوشم رسید:هستی؟؟ابجی حالت خوبه؟؟رنگت چرا پریده؟؟ 
 هستی!؟؟

با ناتوانی از جام بلند شدم...بردیا منو دوست نداره؟؟؟ قدم اولو برداشتم که سرم 
 ....گیج رفتو قبل از سقوطم تو اغوش گرمی فرو رفتم

 ""بردیا""

ماه ۳بیمارستان خواب بود... نشستم رو صندلی کنار تخت هستی....عشقم رو تخت
ماهه اسممو صدا ۳ماهه باهم حرف نزدیم...۳از قهر بودن منو هستی میگذره...

نزده... دیگه طاقتم تموم شده...همین امشب بهش میگم عاشقشم مطمئنم نسبت 
بهم بی میل نیست...نفسمو فوت کردم بالخره معنی اشاره های مامانو بهارو فهمیدم 

واسم انتخاب کرده بود...یه دختر اروم که شیطنتو نمیدونه با  مامان دختر دوستشو
ک 'ت'مینویسن....من از همچین دختری خوشم نمیاد که بخواد زنم بشه...نیشم 
باز شد من عاشق هستیمم...همین دختر شرو شیطون لج باز...پشت تلفن به مامان 

اره و برگشتیم گفتم به هستی عالقه دارم که با شوق و ذوق گفت انتخابم حرف ند
 !!!تهران میریم خواستگاری
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بچها بیرون اتاق نشستن و منتظرن هستی خانوم بهوش بیاد...تمناو محیا انقدر 
گریه کردن که عصابمو ریختن بهم...ظاهرا خیلی به هستی وابستن...حق 
دارن...هستی انقدر دوست داشتنی هست که ادم بهش جذب بشه...تو همین فکرا 

اشو باز کرد و نگام کرد...لبخندی زدمو گفتم:چیشدی دختر؟تو بودم که اروم چش
 !!که همه مونو نصفه جون کردی...تمناو محیا از گریه نزدیک بودن بیهوش بشن

چند ثانیه خیره شد به چشام تو نگاهش غرق شده بودم که یهو چونش شروع کرد 
سرشو با  به لرزیدن و به ثانیه نکشید چشماش پراز اشک شد مالفه رو کشید رو

 !!!گریه داد زد_برو بیرون نمیخوام ببینمت

 باتعجب گفتم:هستی؟

 صداش بلند تر شد _گفتم برو بیرون

نفسمو فوت کردم و از جام بلند شدم جلوی در چرخیدم سمتش هنوز سرش زیر 
 ,!مالفه بود با لحن جدیم گفتم: رفتیم خونه حرف میزنیم

ن که خواستم درو پشت سرم ببندم که بعد از این حرف از اتاق اومدم بیرونو همی
 دونفر مثل فشنگ از کنارم رد شدنو رفتن تو اتاق و درو بستن

 انقد حرکتشون ناگهانی بود که با چشای گشاد شده خیره شده بودم بع در بسته

 ارتان اومد کنارم و گفت:حالش چطوره؟

 بی توجه به سوالش گفتم:اینا کی بودن؟

 خندید و گفت:تمناو محیا

 مو فوت کردم اروم گفتم:حالش خوبهنفس

اروم اروم سمت محوطه بیمارستان و نشستم رو نیمکت زیر درخت بید 
مجنون!!!اسمون پر از ستاره بود....ماه بین این همه ستاره میدرخشید... درست مثل 

 ...هستی... بین این همه دختری که تا حاال دیدم واقعا اخالق و رفتارش تکه
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وقتی به خودم اومدم که نم نم بارون شروع کرده بود به نمیدونم چقدر گذشت 
 باریدن...از جام بلند شدم و قدم زنان از بیمارستان خارج شدم

سرو وضعم درست مثل یه موش اب کشیده بود...سه ساعت زیر بارون قدم زدم 
نباید بهتر این میبودم که...با کلید در خونه رو باز کردم و رفتم تو خونه...از حیاط 

ذشتم و در ورودیو باز کردم...اولین کسی که منو دید ارتان بود گوشیشو از کنار گ
گوشش اورد پایین و با حرص اومد جلوم وایساد و داد زد_ک قبرستونی بودی 

 هان؟؟؟ صد بار بهت زنگ زدم کجا رفته بودی؟

 گوشیمو از تو جیب شلوارم دراوردم خاموش بود...اروم گفتم: شارژش تموم شده

از جاش بلند شد و گفت:داداش)چند وقتیه تمنابه منو سامی میگه  تمنا
داداش...البته محیا به منو ارتان و سامیو... هستی به ارتان و سامیارم میگن( کجا 

 بودی؟از نگرانی مردیم بخدا

نفسمو فوت کردم چشم چرخوندم همه بودن جز هستی سامیار رو به ارتان گفت:به 
 بیان خونه اقا پیداش شده امیر و ارمین زنگ بزن بگو

 بااین حرف باحرص از پله ها رفت باال..بیخیال رو به محیا گفتم: هستی کجاست؟

 طناز گفت:بردیا جان بیا بشین حالت جا بیاد هستیو چیکار داری

 تیز نگاش کردم...چقد یه ادم میتونه اویزون باشه

 ارتان که فهمید کالفم گفت:خونه خودشونه داداش

ادم و گفتم: هیچکس) به طناز با هشدار نگاه کردم(هیچکس امشب سرمو تکون د
 نمیاد اونور میخوام با هستی حرف بزنم

صورت طناز قرمز شد که نیش خندی زدم تمناو محیا بالبخند نگام میکردن لبخندی 
بهشون زدم و راه افتادم سمت اتاقم جین مشکی و پیرهن سفید پوشیدم و بعد از 

 ....خونه دخترادوش باعطرم رفتم سمت 
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در اتاقشو اروم باز کردم...وایساده بود جلوی پنجره و یه فنجون قهوه دستش 
...غرق تو افکارش بود وگرن االن با جیغ مینداختم بیرون...رفتم جلو و پشتش بود

وایسادم ...دستامو از دو طرف بازوهاش بردم جلو سرمم بردم کنار شونش فنجونو 
م نزدیک کردم...با چشای گشاد شده نگام کرد...خوبه جیغ از دستش گرفتم و به لبا

نزد کرم کنه همین اول کاری...کمی از قهوه ش خوردم و بالبخند نگاش کردم بااخم 
 نگاشو ازم گرفت و گفت: برو عقب اینجا چیکار میکنی؟؟

قهوه رو ازش گرفتم گذاشتم رو میز و دستامو از پشت دور کمرش حلقه کردم و 
 ارستان نگفتم باهم حرف میزنیم؟گفتم:تو بیم

 تقال کرد خودشو از بغلم بکشه بیرون و با حرص گفت:من با تو حرفی ندارم

 گفتم:ولی من دارم

 نمیتونست تقال کنه باخنده برشگردوندم و گفتم:چیشد چرا اروم شدی؟

 بااخم گفت:بروبیرون نمیخوام بشنوم حرفاتو

 ..نفسمو فوت کردم چقد این بشر لج بازه

 شو از بین دستام کشید بیرون و رفت عقب و گفت:برو بردیاخود

سرمو تکون دادم و رفتم جلو که رفت عقب و خورد به دیوار اخماش بیشتر جمع 
 شد که خندم گرفت اروم گفتم: حرفامو میزنم اگه بعدش بازم خواستی میرم

:اوال ...تیکه ای از موهاشو گرفتم تو دستمو خیره به چشاش گفتممنتظر نگام کرد
برام یه دختر شیطون و لج باز بودی...دختری که جلوی هیشکی کم نمیاورد و حتی 
تا پای اخراج شدن از دانشگاه هم دست از شیطنتش برنمیداشت...کم کم برام مهم 
شدی...نظرم نسبت بهت عوض شد...به کارات دقیق شدم...به رفتارت...به 

د... تا با یه پسر تو دانشگاه حرف حرفات..... خالصه همه چی که به تو مربوط میش
میزدی یه چیزی ته دلم میلرزید که اون موقع ها نمیدونستم بخاطر چیه...چند 
وقت گذشت هروقت هرکی درموردت حرف میزد حتی سامیار و ارتان عصبانی 
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میشدم و بهشون میپریدم..تا سر یه کالس دیر میومدی نگرانی کل وجودمو 
 ...م فهمیدم چه مرگم شدهمیگرفت... هستِی من...کم ک

صورتشو با دستام قاب گرفتم و ادامه دادم_من عاشقت شدم هستی...باهمه 
وجودم...ذره ذره عاشق شدم و این عشق خیلی وقته تو دلمه و واسم یه دنیا ارزش 

 !!!داره

نفس راحتی کشیدم..بالخره گفتم...اخیش....حالت باید عکس العمل هستیو 
بهم...یهو چشاش پر از اشک شد و با صدای لرزونی  ببینم... خیره شده بود

 !!گفت:باورم نمیشه

 چشاشو بوسیدم و گفتم:گریه نداریم.! چی باورت نمیشه خانوم؟

 چشاشو بست و گفت: یعنی...یعنی توهم منو دوست داری بردیا؟

 نفسم حبس شد...این یعنی اونم...اونم منو دوست داره؟؟

 !!و گفت:منم دوست دارم عشق منچشاشو باز کردو زول زد تو چشام 

 اب دهنمو قورت دادم بهترین لحظه عمرم بود...عذابام تموم شد...خدایا شکرت... 

ابروهامو انداختم باالو راه افتادم سمت کمد دو تا مالفه دراوردم و دادن دست 
هستی و راه افتادم سمت حیاط پشتی...دستاشو انداخت دور گردنم و گفت:کجا 

 میریم؟

 ....یشو بوسیدم و گفتم:میریم یه جای خوبپیشون

نشستم کنار استخر و هستیم نشوندم رو پام مالفه هارو برداشتم و یکیو انداختم 
 ......دور هستی اون یکم دور خودم...هوا سرد بود...خب تو بهمن ماه بودیما

سرشو گذاشت رو سینم و دستاشو گذاشت رو سینم و با دکمه پیرهنم ور 
کرم دارها...من االن بچه خوبیم... موهاشو ناز کردم و تو بغلم   میرفت...خودش

 فشردمش که اروم گفت:بردیا؟

 من_جان بردیا؟
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 سرشو بلند کردخیره شد بهم و گفت: تو میخوای بری خواستگاری؟

 منظورشو کامل گرفتم و باشیطنت گفتم:اره

 اب دهنشو قورت دادو با اظطراب گفت:خواست... خواستگاری کی؟؟

خند گونشو بوسیدم و گفتم:یه دختر چشم عسلی مو قهوه ای...یه دختر که با بالب
 ....شیطنت و لج بازیاش منو دیونه خودش کرده...یه دختر که

اروم گفت:من عاشق این مرده مغرورم که میخواد بیاد خواستگاری اون دختر لج 
 !!!باز

دنبال ستاره ام  تو بغلم فشارش دادم و خیره به اسمون گفتم: میدونی من همیشه
 تو اسمون بودم؟

 سرشو تکون داد... بوسه ای به سرش زدم و ادامه دادم: بالخره ستارمو پیدا کردم

 باتعجب سرشو بلند کردو نگام کرد

 !!!لبخندی زدم و گفتم:ستاره من تو اسمون نیست... ستاره من االن نشسته تو بغلم

 ""یک ماه بعد""

 ا منتظرنامن_هستی جان بیا دیگه دیرشد.بچه

دراتاقش باز شدو با شتاب اومد پایینو از نردها سرخورد اومد پایین...انتهای نردها 
 پرید تو بغلم و نیششو باز کرد

بااخم موهاشو بردم پشت گوشش و گفتم:اوال صددفعه گفتم از این لعنتیا سرنخور 
 میفتی یه چیزیت میشه...ا تو باز موهاتو ریختی بیرون؟؟؟

د دور گردنم و با لحن لوسی که عاشقش بودم گفت:اوال من عاشق دستاشو حلقه کر 
اینم تو نگرانم بشی پس بازم از این لعنتیا سر میخورم...ا من دیوونه اینم که سرم 

 غیرتی میشی پس بازم موهامو میریزم بیرون

 بعد از تموم شدن حرفش گونمو بوسید که اخمام باز شد و گذاشتمش پایین
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م...پالتوی سفید خزدار تا زانو و جین سفید بوتای کوتاه سفید به لباساش نگاه کرد
 و شالو کاله سفید...باخنده گفتم:خانومی سفید برفی شدی که

 لباشو غنچه کردو گفت:البد توأم زورو شدی

لباسام سرتا پا مشکی بود حق داشت اینو بگه لپشو کشیدم و گفتم:بیا بریم وروجک 
 به لباسای من گیر نده

بازوم حلقه کرد و باهم رفتیم جلوی در...منو هستی تو ماشین  دستشو دور 
من...تمناو ارتان تو ماشین ارتان... سامیار وامیر و ارمین باهم...ساغرو طنازو 
محیاهم باهم... نشستیم تو ماشینو راه افتادیم سمت کوه...ساعت شیش 

دو ماه وقت  صبحه...داریم میریم اسکی...کارای ساختمون تقریبا اخراشه...البته
داریم و خیالمون راحته میتونیم از پسش بربیایم...پشت سر سامیار حرکت 

 ...میکردم... راهو فقط اون بلد بود ارتانو طنازم پشت سرم بودن

نگاهی به هستی کردم...د بیا...خانوم با خیال راحت صندلیو خوابونده و 
یگه اول صبحی این مرده خوابیده...زیر لب گفتم:اینم زنه من میخوام بگیرم... نم

 خوابش میگیره تصادف میکنیم میمیریم بیدار بمونم باهاش حرف بزنم

صدای هستی بلند شد_کمتر غرغر کن کی بهتر از من پیدا میشه برات؟از خداتم باشه 
 میخوام زنت بشم

نگاهی بهش انداختم یه چشمشو باز کرده بود و با شیطنت حرف میزد دماغشو بین 
سبابه ام فشار دادم و گفتم:تو که بیداری چشاتو باز کن حوصلم  انگشت اشاره و

 سرنره

لبخندی زد و صندلیو صاف کرد...دستشو گذاشت رو دستم که رو دنده 
بود...لبخندی زدم...دستمو از زیر دستش دراوردم و بوسه ای روش زدمو گذاشتمش 

 ....رو دنده

ود هستی هیچی از دوریه راه یک ساعتی طول کشید تا برسیم به کوه...البته با وج
 ....حالیم نشد
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 ....ماشینارو پارک کردیم و دست تو دست راه افتادیم سمت بچها

 ....اروم گفتم: هستی یه بار دیگه میگم اگـ

پرید وسط حرفم:بله بله میدونم اگه مریض بشم یا بالیی سرم بیاد دیگه جایی 
 نمیبریم!منم گفتم چشم بریم دیگه

راه افتادیم سمت کوه... برگشتم سمت تمنا و گفتم:ابجی  خندیدم و با بچها
 کوچولوی من چقد کسریه خواب داشتی تا اینجا یک سره خواب بودیا

تمنا درحالی که بازوی ارتان تو دستش بود لبخندی زدو گفت:اره داداش خیلی 
 !خوابم میومد اخه دیشب تا صبح با تمناو محیا داشتیم حرف میزدیم

 ی گفت:چه حرفی عزیزم؟ارتان با کنجکاو

 هستیو تمنا باهم گفتن:فوضولی موقوف بحث دخترونه بود

خندیدم و رو به ارتانه ضایع شده گفتم: خوردی ارتان جان؟تا تو باشی تو مسائلی 
 که بهت ربط نداره دخالت نکنی

 ارتان خواست جوابمو بده که امیر داد زد_بیاین دیگه

یه...از مسئول کرایه اسکی نفری یه جفت چوب قدمامونو تند کردیم و رفتیم کنار بق
اسکی گرفتیم و هرکی داشت میپوشیدش...خم شدم چوبارو ببندم به پام که هستی 
دستمو ول کرد و رفت کنار تمناو محیا...سرمو اوردم باال داشتن میرفتن سمت نوک 
کوه...هنوز به رفتنش خیره بودم که صدای ارتانو شنیدم:هی...داداش چقد من 

 بختمبد

 با تعجب صاف وایسادم و گفتم:دیگه چرا؟

اه جگر سوزی کشید و گفت:تمنا تا به محیاو هستی خانومتون میرسه منو ول میکنه 
و میره با دوستاش اصن انگار این دوتا شدن هووی من باید یه فکری راجبشون 

 بکنم

 خندم گرفت...همچین با اه وسوز حرف میزد که ادم دلش کباب میشد
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وابشو بدم مع سامیار پرید جلومونو گفت:بیچاره تمنا حق داره از دستت خواستم ج
 فرار کنه برادر من ...یک سره مثل بالنسبته کنه چسبیدی بهش میخوای در نره؟

 بااین حرفش دوتای زدیم زیر خنده

ارتان درحالی که خودشم باهامون میخندید گفت:خب اگه بهش نچسبم که رو هوا 
 باشممیزننش!مجبورم کنارش 

 !باخنده گفتم:اخی توأم که اصال دلت نمیخواد خودتو بهش چسب بزنی

سامیار _تو یکی حرف نزن بردیا از ارتانم بدتری... نمیذاری ابجیم بیچاره نفس بکشه 
 بیست چهاری تو حلقشی

خواستم یه جواب دندون شکن بهش بدن که ارتان زودتر گفت:هستی مگه بدش 
یبینی تو جمع همش کنار این تحفه)به بنده اشاره کرد( میاد؟ اونم لنگه بردیاس...نم

 میشینه و پچ پچشون به راهه؟

سامیار سری تکون داد و گفت:ارع راست میگی تو این یه ماه بزور صدای این دوتا 
 رو ماشنیدیم

خم شدم چوبا رو بستم به پامو همونجوری که میرفتم سمت هستی اینا گفتم:کمتر 
 نیم این سه تا کجا رفتنزر بزنین بیاین بریم ببی

 سامیار با صدای ارومی گفت:زن ذلیلی دیگه کاریشم نمیشه کرد

با یه حرکت چرخیدم سمتشو زدم پس کلش باخنده گفتم:بزار نوبت خودت بشه 
 ...میبینیم دختره روچطوری فراری میدی

ارتان درحالی که ازخنده داشت دار فانی رو وداع میگفت بزور گفت: میترسم 
 . ازدست..سام..سامیار...سر بهدختره..

 ....بیابو.

داشت جون میکند بقیشو بگه که سامیار با حرص گفت:اه خفه شو دیگه یکسره فک 
 میزنه...تمنا چجوری تورو تحمل میکنه؟؟
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 بعد ازاین حرف راه افتاد سمت بچها

نفسمو فوت کردم و روبه قیافه اویزون ارتان گفتم: بیا بریم بچه بق نکن بازاین 
 طی کردهقا

 باهم راه افتادیم سمت بچها

نزدیک قله بودیم که هستی و تمنا و محیا از بینمون با سرعت رد شدن سریع 
 !برگشتم سمت عقب و داد زدم: مواظب باش هستی

سرش روبه جلو بود دستشو توهوا تکون دادو به راهش ادامه داد...رسیدیم نوک 
 زد_بردیا صبر کن باهم بریمکوه تا خواستم شروع کتم آرمین از پایین داد 

سرمو تکون دادمو منتظر شدم چند مین بعد امیرو ارمین و ساغرو طناز در اخرم 
تمناو هستیو محیا اومدن...همه به ردیف کنار هم وایسادیم و با یک دو سٔه سامیار 
پریدیم! شیب کوه زیاد بود و سرعتمون زیاد...از چنتا تپه که گذشتیم یهو یه دختره 

چپ جهت گرفت طرف ارتانو دقیقا جلوش موند ارتانم چون انتظارشو  از سمت
  نداشت نتونست سرعتشو کنترل کنه و دوتایی محکم افتادن زمین....

سریع رفتم کنارشون و بازوشو کشیدم بااین حرکتم انگار به خودش اومد و از جاش 
ست مثل فنر پرید و ایستاد...دختره هم بلند شدو بااخم داد زد_اقا حوا

 کجاست؟کوری؟؟ادم به این بزرگیو نمیبینی؟؟

ارتان با عصبانیت گفت:من کورم یاشما؟؟مثل اینکه شما یهو پریدی جلوی من!حاال 
 به جای معذرت خواهی طلبکاری؟؟؟

دختره بلندتر دادزد_من معذرت بخوام؟؟تو بااین هیکلت. حاال من معذرت خواهی 
 بکنم؟؟

..تقصیر این دوستمون تر گفت:باشه خانوم.ارتان خواست جواب بده که امیر زود
 بود شما به بزرگیه خودت ببخش

پشت بند این حرف پوزخندی زد که دختره از حرص کبود شد بعد از چند ثانیه با 
 ...حرص راه افتاد و ازمون دور شد
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با رفتن دختره به ارتان نگاه کردم خیره شده بود به زمین...مطمئنا تو فکر اتفاقی 
ود...تمنا چوبای اسکیو با حرص از پاش جدا کرد و پرت کرد بین برفا با افتاده ب

عصبانیت راه افتاد سمت پایین... هستی سریع اسکیاشو دراورد و گفت:بردیا من 
 برم دنبالش االن بهتره تنها نباشه

 سرمو تکون دادم و گفتم: مواظب خودت باش

سید بهش و جلوش وایساد تند سرشو تکون دادو رفت سمت تمنا که ارتان زودتر ر 
 و گفت:چته تمنا؟واسه چی اینجوری میکنی؟

فاصلشون با ما کم بود و صداشون راحت میومد تمنا داد زد_برو کنار ارتان حالم 
 ازت بهم میخوره

 ارتان_چی؟؟چی داری میگی؟؟این رفتارت واسه چیه؟؟

 ....ارتان کالفه دستی تو موهاش کشید و گفت:تمنا باید واست توضیـ

 پرید وسط حرفش و گفت:هیس هیچی نگو نمیخوام صداتو بشنوم

 ارتان_تمنا

 جیغ زد_تمنا مرد... برو کنار

ارتان اروم خودشو کشید کنار که تمنا با سرعت از کنارش رد شدو هستیم دویید 
دنبالش...همه نشستیم رو زمین و ارتانم همونجایی که ایستاده بود نشست...امیر 

یره شده بود گفت: بردیا ارتان حق داره...اون فقط تو شک درحالی که به ارتان خ
 بود

 نفس عمیقی کشیدم و سرمو تکون دادم

 ساغر_از ارتان همچین کاری بعید بود هیچکس انتظارشو نداشت

 !سامیار با حرص گفت:ک کار ساغر؟؟ارتان فقط گیج شده بود همین

جاش بلند شه...البد طناز پوزخندی زد و گفت:بله.گیج شده بودو خیال نداشت از 
 جاش راحت بود دیگه
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 آرمین:این حرفا یعنی چی طناز؟شما ارتانو نمیشناسید؟؟اهل اینجور چیزاس؟؟

طناز_من که حرفی نزدم آرمین فقط دارم میگم حتما یه دلیلی داشت که تو اون 
 موقعیت حرکتی نکرد

چین مردی ازجام بلند شدم وگفتم: شما لطفا قاضی نشین و حکم ندین...ارتان هم
 !نیست...اون عاشق تمناست و محاله دختر دیگه ای بیاد تو ذهنش

بعد ازاین حرف اسکیامو دراوردم و رفتم سمت ارتان...ارنجاشو تکیه داده بود به 
زانوهاش و موهاشو گرفته بود تو مشتش...اروم نشستم کنارشو گفتم:نگران نباش 

 روم میشهداداش تمنا االن عصبانیه تا یکی دوساعت دیگه ا

 ؟چرا زول زدم بهش؟ بدون اینکه نگام کنه گفت: بردیا خودم بدتر از تمنا گیجم...

 برگشتو منتظر نگام کرد

االن من چی بگم؟....یکی دیگه رفته گند زده من دارم دلیلشو اب دهنمو قورت دادم..
 توضیح میدم

 خیره شدم تو چشماشو سعی کردم قانعش کنم

 ود توهم نتونستی تعادلتو حفظ کنی دیگهمن_خب حرکت دختره یهویی ب

 سرشو تکون دادو گفت: باشه این درست...ولی چرا وقتی افتادم سریع بلند نشدم؟

بزنم تو سرشا...من از کجا بدونم وقتی خودتم نمیدونی...سکوتمو که دید اروم 
 ...گفت:مطمئنم تو اگه جام بودی از جات بلند میشدی...پس چرا من

و اهی کشید...درست میگفت...اگه این اتفاق واسه من میوفتاد  حرفشو ادامه نداد
به ثانیه نکشیده خودمو میکشیدم کنار....چون واقعا نمیتونم به هیچ دختری جز 

 هستیم نزدیک بشم

 خواستم از جام بلند شم که گوشیم زنگ خورد

 از تو جیبم درش آوردم هستی بود
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 جواب دادم_جانم خانومم؟

 ا خوب نیست بیاین برگردیم خونههستی_بردیا حال تمن

 من_مطمئنی؟

 هستی_اره.بیاین

 من_باشه فعال

 تماسو قطع کردم و رو به ارتان گفتم:پاشو باید برگردیم خونه

 به بقیه هم همینو گفتم و راه افتادیم سمت پایین

 هفتادم

هستیو تمنا به ماشینم تکیه داده بودن و باهم حرف میزدن..چشای تمنا قرمز 
لوم بود گریه کرده... وقتی بهشون نزدیک شدیم ارتان خواست بره سمت بود...مع

تمنا...تمنابا التماس نگاهم کرد منظورشو گرفتم و بازوی ارتانو گرفتم با تعجب نگام 
 کرد که اروم گفتم:االن نه ارتان بزار اروم بشه بعدا باهاش حرف بزن

 عال چیزی نگی بهترههستی اومد کنارمون و دستمو گرفت و گفت : اره داداش ف

ارتان با کالفگی سرشو تکون دادو رفت سمت ماشینش...در کنار راننده رو باز کردو 
 به تمنا بااخم خیره شد

 تمنا با صدای گرفته ای گفت:من بااون نمیام

 ....هستی _تمنا جان چرا لجـ

 !تمنا _گفتم بااون نمیام هستی

 کردین  دزدگیر ماشینچ زدم و گفتم:بشینین تو ماشین یخ

 رو به ارتان گفتم:تمنا بامن میاد

چند ثانیه با حرص به تمنا نگاه کرد و وقتی تمناو هستی نشستن توماشین در 
 ماشینشو با حرص کوبیدو دستشو فرو کرد تو موهاش
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نفسمو فوت کردم و رفتم نشستم پشت فرمون استارت زدم که در عقب باز شدو 
 میام حوصله اون تا عجوزه رو ندارم محیا نشست کنار تمنا و گفت: منم باشما

از محدوده کوه خارج شدیم که یهو ماشین ارتان با سرعت زیادی از کنارمون رد 
شدو ماشینش تو جاده گم شد...پسره روانی انگار میخواد اسفالت جاده رو ازجا 

 ...بکنه

 سرعتمو بیشتر کردم و نفسمو کالفه فوت کردم

گاه کن چجوری رانندگی میکنه دلت میاد صدای ناراحت هستی بلند شد:تمنا ن
 اتفاقی براش بیفته؟

 تمنا بابغض گفت:معلومه که نه

 محیا_خب خواهر من تو که انقد دوسش داری واسه چی اذیتش میکنی؟

هستی_تمنا خودتم دیدی که دختره چجوری پرید جلوی ارتان! هرکسی هم جای 
 ...اون بود نمیتونست خودشو کنترل کنه

ون دادو گفت:باشه قبول!دختره یهو پرید جلوی ارتانو اونم نتونست تمنا سرشو تک
خودشو نگه داره و افتاد...افتاد روش...بعدش چی؟؟بعدش چرا زول زد بهش؟؟چرا 

 تا وقتی که بردیا بلندش نکرد از جاش بلند نشد؟

 اشک توچشاش جمع شده بود

ونه چرا به دختره اروم گفتم: تمنا جان اون خودشم گیجه...هنوزم تو شکه...نمید
 زول زده... توأم یکم باید درکش کنی همه چی یهویی شده بود

اهی کشید و گفت:یه لحظه فکر کنین اگه بجای دختره من بودم و بجای ارتان یه 
 پسر دیگه،ارتان چیکار میکرد؟

 محیا_هم تورو میکشت هم اون پسره رو

ارتان که میرسه باید  تمنا با بغض گفت:دیدین؟چطوری مجازات من اینه اما نوبت
 بیخیال بشم؟
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 نفسمو فوت کردم و حرفی نزدم...تا خونه دیگه هیچ کمون حرف نزدیم

 یکم

....برگشتم جلوی خونه ترمز کردم که تمناو محیا رفتن پایین و وارد خونشون شدن
 سمت هستی که محکم گونمو بوسید

اشتم بغلش کنم چشماش از شیطنت برق میزد... دلم ضعف رفت براش.. خیز برد
که مثل فشنگ از ماشین پرید پایینو دویید تو خونشون...باخنده سرمو تکون دادم 

 ...و ماشینو بردم توحیاط

 امیر و ارمین تو سالن بودن و نشسته بودن جلوب تی وی

 من _ارتان کجاس؟

 امیر_باالئه فک کنم رفت تو اتاقش

وض میکنم بعد میرم سرمو تکون دادم و رفتم سمت اتاقم...اول لباسامو ع
سراغش...درو باز کردم در کمال تعجب ارتانو دیدم که جلوی پنجره دست به جیب 
وایساده بود...بدون اینکه چیزی بگم رفتم سمت کمدو لباسامو با شلوار اسلش و 

رفتم کنارش وایسادم و خیره شدم به حیاط...دونه های تیشرت عوض کردم 
شده بود و شهر زیبای شیرازو سفید پوش  کوچیک برف بازم مهمون این شهر 

میکرد...برگشتم سمت ارتان...تو فکر بود...حقم داشت...بیشتر از همه خودش از 
 ...اون اتفاق متعجب بود و جوابی واسه سواالی ذهنیش نداشت

 اروم گفتم:ارتان؟

 نگاشو از بیرون گرفت و منتظر نگام کرد

محیا با تمنا حرف میزنن الزم بشه من_بهش فکر نکن دیگه درست میشه...هستیو 
 !!!منو سامیارم باهاش حرف میزنیم اونم متوجه میشه اشتباه فکر کرده
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نفسشو با اه بیرون فرستاد و رفت نشست رو لبه تخت و بهم خیره شد رفتم نشستم 
کنارش که همون لحظه در اتاق بازشد و سامیار مثل گاو سرشو انداخت پایین و 

 اومد تو

 :یه بار شد در بزنی بیای تو؟باحرص گفتم

 باخنده نگاهی به ارتان کرد و گفت:ِا ارتان اینجایی رفتم تو اتاقت دیدم نیستی

 بعد از این پررو پررو اومد نشست اونوره ارتان

 با همون حرص گفتم: نشنیدی چی گفتم؟

 خونسرد گفت:شنیدم ولی چه کنم که عادت کردمو ترک عادت موجب مرض است

 دم و چیزی نگفتمنفسمو فوت کر 

سامیار_ارتان جان!انقدر ناراحت نباش داداش درست میشه واسه چی خودتو عذاب 
 میدی؟

ارتان درحالی که سرش پایین بود اروم گفت:چی چیو درست میشه؟تمنا رو 
 ندیدی؟از اخالقش بهتون نگفتم؟

 نمیدونین وقتی یه چیزی ناراحتش کنه تا یه مدت ول کنه اون قضیه نیست؟

خره که چی؟فوقش یکی دو روز اینجوریه بعدش که خسته بشه مجبوره من_بال
همه چیو فراموش کنه و برگرده پیشت چون بینتون عشقه!!!حداقل بخاطر عشقتون 

 !!مجبوره دست از لجبازی برداره

ارتان_اگه از یکی دو روز بیشتر بشه چی؟اگه حاالحاالهانخواد دست از رفتارش 
دوساعتی که باهام حرف نزده دارم دیوونه میشم  برداره چی؟ بردیا همین یکی
 چجوری چند روز تحمل کنم؟

سامیار_باید تحمل کنی ماهم باتمنا حرف میزنیمو از اشتباه درش میاریم نگران 
 !!نباش
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ارتان نفس عمیقی کشید ازجاش بلندشد و از اتاق رفت بیرون...سامیار دراز کشید 
الی موهام کشیدم که ریخت تو رو تختو دستاشو زیر سرش جمع کرد.دستی 

صورتم...نفسمو با حرص فوت کردم و بردمشون باال که بازم ریختتو 
صورتم...شیطونه میگه برم کچل کنم راحت شم...خخخخ هستی منو میکشه...هنوز 
درگیر موهام بودم که صدای سامی بلند شد:ول کن اون موهای بدبختتو چیکارش 

 !گیر ندهداری؟بیا دراز بکش انقدم به اون  

دراز کشیدم کنارش که سرشو گذاشت رو بازوم و درحالی که نگاش به سقف خیره 
 :بود گفت

 بردیا؟

 همونجوری که موهاشو اروم نوازش میکردم گفتم:جانم؟

بعد از چند ثانیه گفت:چند وقتیه میخوام یه چیزیو بهت بگم ولی...ولی موقعیتش 
 !جور نمیشه

 بگو با کنجکاوی گفتم:چی شده؟خب االن

نفساش تند شده بود و پیشونیش عرق کرده بود هول شده بود...دلیل این هول 
 شدن چیه؟

 بعد از چند مین گفت:ولش کن بعدا میگم

خواستم اعتراض کنم که چرخید به پهلو و سرشو گذاشت رو سینم دستاشم دور 
 مکمرم انداخت و با چشای بسته گفت:قول میدم بعدا بگم داداش االن بزار بخوابی

شونه ای باالانداختم و چشامو بستم... اگه نمیخواست بگه عمرا نمیگفت پس الکی 
 !...اصرار نکردم

چشامو اروم باز کردم اتاق غرق سکوت و تاریکی بود...چشامو مالیدم و اباژور و 
 روشن کردم...یا امام حسین...این کیه تو بغلم این شکلی خوابیده؟

 "ا آخر شب نمیایم واسه شام منتظرمون نباشین.امیرمنو ارمین رفتیم پارک احتماال ت"
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برگه رو انداختم رو میزو از تو یخچال بطری ابو برداشتم و سرکشیدم... رفتم تو 
سالن خب ارتان حتما یا بیرونه یا تو اتاقشه راه افتادم سمت اتاقش و چند تقه به 

 در زدم که اروم گفت:بیاتو

بود رو تختو زول زده بود به دیوار رو به  رفتم تو و با چشم دنبالش گشتم نشسته
 !روش

 نشستم کنارش که گفت: االن بیدارشدی؟

 من_اره ولی سامیار هنوز خوابه

 سری تکون داد و گفت: بردیا برام گیتار میزنی؟

نفسمو فوت کردم و گفتم:بردار من هم تو هم سامیار بلدین بزنین از وقتی اومدیم 
شماها هم دخترا هستی که ویولن بلده تمناهم  اینجا همش گیر میدین به من، هم

که خودت بهتر میدونی پیانو بلده محیاهم مثل شما گیتار اونوقت من چرا باید 
 همش بزنم؟

 نفسشو کالفه فوت کردو گفت: بزن بردیا حوصله ندارم

 پوفی کشیدم و از تو کمدش گیتار قهوه ایشو دراوردم و نشستم جلوش

 من_چی بخونم؟

 گارتان _شاهر 

 سرمو تکون دادم و شروع کردم

♪♪♪♪♪♪ 

 یه بازی شبیه دو خط موازی

 که باید دوتایی ببازیم

 یه آهنگ دیگه بسازیم

 یه حسرت که از سینه میخونه برگرد
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 پر از دودو فریادو سر درد

 که با حس تنهایی سر کرد

 عروسیت یکی بعد تو مشکی پوشید

 نبودیو عکساتو بوسید

 دچه ساده تو این خونه پوسی

 یه پاکت یکی اومد اینجا چه راحت

 که دستای مارو جدا کرد

 یه حوا که بازم خطا کرد

 یکم غم دوباره یه بارون نم نم

 بگو که کجارو بگردم

 بدون تو روزام چه سردن

 زمستون یه سیگارو گیتارو فنجون

 یه خواننده ی خسته بی جون

 یه عکسو یه مویه پریشون

 یه فانوس یه عشق قدیمی دوتا دوس

 شبا بیقراریو کابوس

 یه مردو یه شاهرگ یه کابوس

 یکم خون دوباره جنونه یه مجنون

 که راهش جدا میشه از اون

 تو این خونه باید بدم جون
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 عروسیت یکی بعد تو مشکی پوشید

 نبودیو عکساتو بوسید

 چه ساده تو این خونه پوسید

 (شاهرگ_احمدسلو)

 ""هستی""

 ی سگم میکنیامن_تمنا این در المصبو بازکن دار

 جیغش دراومد_نمیخواااااام ولم کن

 لگدی به در زدم و از پله ها رفتم پایین

همه نشسته بودن رو مبل و ارتان منتظر نگام میکرد...از اون روزی که رفتیم اسکیو 
اون اتفاق افتاد یه هفته گذشته و تو این یه هفته دهنم سرویس شد ازبس با این 

تو کلش نمیره که نمیره انقد تو این یه هفته عصبیم دختره لجباز حرف زدم حرف 
کرده که اگه االن دروباز کنه خودم خفش میکنم...ارتان بیچاره هرروز وشب میاد 

...هرچی پشت در اتاقش دادو هوار میکنه خانوم اینجا و با در بسته روبرو میشه
از شکسته شدن در  درو باز نمیکنه و اخرم یکی از پسرا ارتانو بزور میبره بیرون تا

اتاق تمنا جلوگیری بشه...نشستم کنار بردیا و باحرص گفتم:بازنمیکنه معلوم نیست 
 چه مرگش شده

ارتان عصبی از جاش بلند شدو با عجله رفت سمت پله ها... امروز اگه اون در نشکنه 
 ....دیگه نمیشکنه

 ه بده؟آرمین_تمنا چرا تمومش نمیکنه؟تا کی میخواد به این رفتارش ادام

سامیار باحرص گفت: ارتان اگه ادم کشته بود زودتر میبخشیدنش تمنا زیادی داره 
 کشش میده

صدای زنگ گوشیم بلند شد.. بردیا دست کرد تو جیب شلوارش و گوشیمو داد 
 دستم...به صفحه ش نگاه کردم مامان بود...روبه جمع گفتم:یه مین ساکت مامانمه
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 جواب دادم:سالم مامانه خودم

 امان_سالم دختر گلم خوبی؟م

 من_مرسی مامان تو خوبی؟بابا خوبه؟

 مامان_همه خوبیم عزیزم.چخبر؟

 من_هیچی سالمتی

 مامان_هستی مامان نمیای درو باز کنی؟

 از جام پریدمو باصدای بلندی گفتم:در؟؟مگه کجایین شما؟

 !خندید و گفت:پشت در خونتونیم مامان میخواستیم سوپرایزتون کنیم

فوت کردم تو این چند ماه مامان بابای منو تمناو محیاوطنازو ساغر ماهی نفسمو 
یه بار بهمون سر زدن و همیشه هم خانواده منومحیاوتمنا باهم میان مطمئنا االنم 
باهمن...ولی چرا یهویی؟اونا که همیشه قبل اومدن بهمون خبر میدادن و ماهم به 

نشن که سه بشه...وای پسرا...محکم پسرا میگفتیم حواسشون باشه این ورا افتابی 
 کوبیدم تو سرم االن چه غلطی کنیم ما؟

 صدای مامان از فکر خارجم کرد_ هستییییی؟؟مامان کجایی چیشد

 من_هیچی هیچی اومدن مامان چند مین وایسید

بعد از این حرف قطع کردم و رو به پسرا تند تند گفتم:پاشید برید خونتون مامان 
 ت درن اگه شمارو اینجا ببینن همه چی خراب میشهاینا اومدن االن پش

از جاشون بلند شدن و سریع رفتن بیرون به محیا گفتم بره به ارتان بگه باید بره و 
تمناهم بیاد بیرون چرخیدم سمت سالن که دیدم بردیا دست به جیب خیلی ریلکس 

یکنم اینا داره میاد سمت در نفسمو با حرص فوت کردم من دارم اینجا جلز و ولز م
 زودتر برن این اقا داره راحت قدم میزنه

رفتم پشتش وایسادم و همونجوری که هولش میدادم گفتم:بردیااااا کم منو حرص 
 بده برو باید درو باز کنم
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 وایساد که منم باکله رفتم تو کمرش و اگه پیرهنشو نمیگرفتم پخش زمین میشدم

 زاری بهشون بگم هان؟اروم گفت: هستی من نمیخوام فرار کنم چرا نمی

 برگشت سمتمو بااخم نگام کرد

نفس عمیقی کشیدم و گفتم: عزیزم االن وقتش نیست بزار برگردیم تهران بعدا.بردیا 
 لج نکن برو بزار درو باز کنم

عصبی دستشو الی موهاش کرد و خواست بچرخه که دستشو گرفتم دستشو 
 باحرص از دستم کشید بیرون و از خونه زد بیرون

 سمو فوت کردم باز مامان اینا اومدن این اقا سگ شدنف

 َاه

ارتان اومد پایین و بااخم از خونه رفت بیرون اونم مثل بردیا...جفتشون میخواستن 
زودتر خانوادها بفهمن...تمناو محیا رفتن تو حیاط منم اف افو زدم و رفتم 

 ....پیششون

مادر تمنا( و خاله مینا و همونجوری که حدس میزدم خاله ثریا و عموفرزاد)پدرو 
عمو کامران)پدرو مادر محیا( با مامان بابام اومده بودن! سریع از پله ها رفتم پایین 
و خودمو انداختم تو بغل مامان و با ولع عطر تنشو کشیدم تو ریه هام! چند مین 
بعد ازش جدا شدم و بعد از سالم و احوالپرسی با بقیه رفتم تو بغل بابا...منو محکم 
به خودش میفشرد و رو موهام بوسه میزد... بعد از تموم شدن بوس و بغل راه 
افتادیم سمت خونه که نگام افتاد به سمت چپ خونه...چشام گرد شد... بردیا و 
ارتانو سامیار کنار دیوار وایساده بودن و جوری که فقط کله هاشون معلوم بود 

بغل باباش بود نگاه میکرد و ادای داشتن نگامون میکردن... سامیار به تمنا که تو 
 گریه کردنو در میاورد که خندم گرفت...اینا ادم بشو نیستن

نشستیم رو مبالو محیا رفت شربت بیاره... طنازوساغر رفته بودن بیرون و فعال جمع 
خودمونی بود...نمیدونم چه حکمتیه هردفعه خانواده ما سه تا میان خانواده اون 

هم خانواده اونا میان واس ما نمیان...همین موضوع باعث  دوتا نمیان...هر دفعه



                 
 

 

 شیرین کیومرثی|  تو سقفی برای منورمان  

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir   نلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دا 

 

149 

 

شده تااالن این سه خانواده با اون دو خانواده اشنا نشن...با ایستادن محیا جلوم از 
فکر خارج شدم و از تو سینی یه شربت برداشتم که صدای مامان بلندشد_هستی 

 جان این جا راحتین؟ سخت که نمی گذره عزیزم؟

زدیم زیر خنده...بیشترین حرفی که مامان تو این چند ماه زده  بااین حرفش همه
 ...همین دوتا جملس... دیگه هممون حفظ شدیم از بس گفته

مامان درحالی که خودشم خندش گرفته بود اخم ظریفی کرد و گفت: به چی 
 میخندین؟سوالم نپرسم؟

عسل بابا رو  بابا با لبخند گفت: سوال بپرس خانومم ولی نه سوال تکراری هردفعه
 میبینی همین دوتا سوالو بیست بار میپرسی ازش

ادامه داد_هردفعه هم هستی میگه همه چی خوبه و همه راحتیم.مگه نه خاله ثریا
 خاله جان؟

 باخنده گفتم:اره خاله

مامان_خب چیکار کنم؟نگرانم این یکی اهم بگذره و برگردین تهران اونوقت نمیزارم 
 بدون من جایی بری

نو محیاو تمنا باز شد...مامان خبر نداره بریم تهران بردیا میاد خواستگاری... نیش م
دوساعتی کنارهم نشستیم و حرف زدیم بعدشم مامان اینا رفتن تو اتاقای باال تا 

 استراحت کنن

دراز کشیده بودم رو تختو تو فکر این بودم چجوری بردیا رو اروم 
اله هم زبون نفهم تره...دراتاقم باز شدو محیا کنم...اوففففف....االن از یه بچه پنج س

و تمنا اومدن تو...تمنا سمت چپم و محیا سمت راستم دراز کشیدنو نگاهشونو 
 دوختن به سقف...نفسمو فوت کردم... چیکار کنم خب؟؟

 بردیا....بردیا...بردیا
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گوشیمو برداشتم و زنگ زدم بهش...دوتا بوق خورد و رد داد...خب...االن چیز 
یبی نیست...دوباره زنگ زدم که بازم رد...محیا باخنده گفت:چیه جواب عج

 نمیده؟؟

 بااخم گفتم: مرض به چی میخندی؟

 محیا _قیافت باحاله داری منت میکشی

 محکم کوبیدم به کلش که تمنا باحرص گفت:یه مین خفه شین کم بپرین بهم

 بعد از این حرف چپ چپ نگامون کرد

 ر میکنی چجوری اون بدبختو بچزونی ما مزاحمت شدیم؟اخم کردمو گفتم: داری فک

 مثل من اخم کرد و گفت:هستی توام به من حق نمیدی؟

من_کی گفته حق نمیدم؟اتفاقا تو حق داری ناراحت شی اما دیگه نه تا این حد که 
 یه هفته نه بزاری ببینتت نه باهاش حرف بزنی

ده چجوری رو برو شم نفسشو فوت کرد و گفت:هستی وقتی دلم باهاش صاف نش
 باهاش؟

محیا دستشو زد زیر چونشو با تفکر سری تکون دادو گفت:بهتره حرفای ارتانو 
 بشنوی اونوقت دلت خود به خود پاک سازی میشه

 زدم زیر دستش که با چونه افتاد رو تخت

..دیگه هممون به این ریلکس برگشتم سمت تمنا که عادی به محیا نگاه میکرد 
 ادت کرده بودیموحشی بازیا ع

من_زبونم مو دراورد انقد گفتم بزار باهات حرف بزنه...عزیز من تو این یه هفته تو 
فقط حرفای منو این چلغوز)به محیا باسرم اشاره کردم(و سامیارو بردیا رو 

 شنیدی...خودتم میدونی ارتان باهات حرف بزنه حالت خوب میشه

ه خودمم میدونم باهام حرف بزنه تمنا روشو برگردوند و گفت: نمیخوام خرم کن
 قبول میکنم اما اینجوری حس میکنم خرم کرده که واقعنم میکنه
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تمنا قلطی زد و به پشت خوابید و گفت:البد یه چیزی تو وجودت دیده که خرت 
 میکنه خواهرمن

تمنا چرخید و باحرص بالشتشو پرت کرد محیا سرشو پشت من قایم کردو درنتیجه 
 به سر منبالشت محکم خورد 

 باحرص جیغی زدم و باارنجم یکی کوبوندم به شکم محیاو یکیم زدم تو سر تمنا

جفتشون ساکت نگاهی باهم ردو بدل کردن و خیز برداشتن سمتم قبل از اینکه 
 بتونم فلنگو ببندم افتادن رومو شروع کردن به قلقلک دادنم

یاو تمنا بالخره دست از از خنده اشکم دراومده بود و افتاده بودم به التماس که مح
 سرم برداشتن و افتادن کنارم

 نفسمو فوت کردم از جام بلند شدم

 رو به تمنا گفتم: اگه منم که نمیزارم ارتان دیگه نگاتم بکنه

رو به محیا هم تند تند گفتم:نمیزارمم سپهر بیاد توی وحشیو بگیره از جاشون 
 !!!!نباحرص پریدن که سریع گورمو گم کردم از جلو چشاشو

 با صدای مامان چشامو باز کردم

 مامان_هستی جان چرا اینجا خوابیدی

کشو قوسی به بدنم دادم و نشستم رو مبل...اخ گردنم...الهی درد بگیرین 
ورپریدها... مامان نشست کنارمو همونجوری که گردنمو ماساژ میداد 

تو اتاقت  گفت:صددفعه نگفتم رو مبل نخواب؟ بدنت میگیره مامان جان اصال چرا
 نخوابیدی؟

 محیا با خنده از تو اشپزخونه اومد بیرونو گفت: توضیح بده هستی جان

چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:چیزی نیست مامان بچها نمیزاشتن بخوابم اومدم 
 اینجا

 خاله ثریا با دیس برنج رفت سمت میز و گفت:باز این دوتا تورو اذیت کردن هستی؟
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ه خاله بااخم گفت:خودم به حسابشون میرسم عزیزم تو سرمو مظلوم تکون دادم ک
 غصه نخور

نیشم باز شد که متوجه تمناو محیا شدم... جلوی در اشپزخونه بااخم نگام 
میکردن...چشامو چپ کردم وزبونمو تااخرین حد اوردم بیرون که بیشتر حرصشون 

که به گرفت...مامان اروم باخنده گفت:من که میدونم پشت این چهره مظلومی  
 خودت گرفته بودی کیه کمتر این دوتا رو اذیت کن

 خندیدم و گفتم: چشم.بابا اینا کجان؟

 قبل از جواب دادن مامان در باز شد و باباو عموفرزادو عمو کامران اومدن تو

عمو کامران درحالی که باعجله میرفت سمت میز گفت:وای من گشنمه بیاین 
 بخوریم

 میز همه باخنده رفتیم نشستیم پشت

 مشغول خوردن غذا بودیم که بابا گفت: هستی جان بردیا میدونه ما اومدیم؟

بااوردن اسمش نزدیک بود نیشم شل بشه که زود جلوشو گرفتم و گفتم:نه بابایی 
خبرنداره امروز که صبح دانشگاه رفتیم و نمیدونستیم شما میاین بعد ازاونم که 

 ندیدمش بهش بگم

خیلی پسر خوبیه!نمیدونم چرا ولی مهرش به دلم بابا سری تکون دادو گفت: 
 نشسته.نظرتو چیه باران جان؟

مامان لیوان نوشابه رو داد دستم و گفت:منم نظرم همینه واقعا پسر خوب و اقاییه 
افسانه میگفت بردیا دوست نداره تو شرکت پدرش ِسَمتی داشته باشه و میخواد 

و شوهر مجبوره بعد از تموم شدن رو پای خودش وایسه اما بخاطر اصرار افسانه 
 درس بره جای باباش

 بابا_لیاقتشو داره پسر با جنمی ایه و مطمئنا ازپسش برمیاد
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سرمو انداختم پایین و با غذام مشغول شدم اما ته دلم داشت قیلی ویلی 
میرفت...مامان اینا که بردیا رو دوست دارن حتما کارا زودتر حل میشه و زودتر منو 

 میشیم بردیا 'ما'

 محیا کنار گوشم گفت:االن دقیقا تو یه جاییت عروسیه نه؟

 !!!سقلمه ای به پهلوش زدم که باخنده خودشو کشید عقب

بعد از خوردن غذا با تمناو محیا ظرفارو شستیم که طنازوساغر اومدن خونه...ظاهرا 
. ماهم با از صبح بیرون بودن...بعد از سالم و احوالپرسی با مامان اینا رفتن باال...

 سینی چایی رفتیم پیششون و یک ساعت بعد همه رفتن تو اتاقشون

برای ین بار شماره بردیا رو گرفتم که بازم رد داد...با حرص خواستم اس براش 
 بنویسم که خودش بهم اس داد

 "بیا کنار در حیاط پشتی"

اخمامو جمع کردم و گوشیو پرت کردم رو تخت و جلوی آینه وایسادم با حرص 
گفتم: خوبه هر دفعه مامان بابای من میان اقا هرشب منو میببنه )اداشو 

 دراوردم(کنار در حیاط پشتی...اونوقت طلبکارم هست جواب تلفن نمیده

نفسمو فوت کردم...دیوونه شدم باز دارم باخودم حرف میزنم... لباسام خوب 
رو سرم و  بود...جین مشکی و تونیک استین سه ربع سفید شال مشکیمو انداختم

 ...راه افتادم سمت حیاط پشتی

دروباز کردم که دستم کشیده شد و قبل از اینکه فرصت کنم جیغ بکشم دستی رو 
دهنم نشست...با چشمای گشاد شده به دوروبرم نگاه میکردم... خوبه دیگه همه 
جا هم تاریک االن منو بکشنن کسی نمیفهمه این پسره بیشعور بلد نیست ابراز 

 کنه نخواستم دیگه چرا سکتم میده؟احساسات  

انگار تازه یادش اومد دستش رو دهنمه ومنم ممکنه کمی خفه بشم دستشو از رو 
 دهنم برداشت...

 بردیا _کی میرن؟
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 نفسمو فوت کردم سرمو از رو سینش برداشتم و زول زدم بهش

 من_انقدر مزاحمتن داری واسه رفتنشون لحظه شماری میکنی؟

م گرفت و کشید سمت خودش که دوباره سرم موند رو سینشو با اخم گردنمو ارو
گفت:اره دارم لحظه شماری میکنم چون تقصیر توئه...اگه میذاشتی بهشون بگم 

 االن مجبور نبودم نصفه شب بشینم تو حیاط تا بتونم ببینمت

 گفت:کرم نریز بچه پاشو برو هوا سرده

 خیر گفتم: برم هواسرده.شبب

 ز در رد شدم و راه افتادم سمت خونهمنتظر جوابش نشدم و ا

با نوازش اشنایی رو موهام الی چشامو باز کردم...بـلـه مامان به روش همیشگیش 
 ...بیدارم کرده بود

 لبخندی زد و گفت: سالم عزیزم

 نشستم تو جام و گفتم: سالم مامانی.ساعت چنده؟

 نگاهی به ساعت مچیش کرد وگفت: دوئه خوشگل خانوم

 واقعا؟چرا بیدارم نکردین؟باتعجب گفتم:

مامان خندید و دستمو کشید که افتادم تو بغلش و گفت:تمناو محیا بیست بار 
اومدن باالسرت صدات زدن بیدار نشدی میخواستن بیفتن به جونت که ما جلوشونو 

 گرفتیم

لبخندی زدم و دستامو دورش حلقه کردم...نفس عمیقی کشیدم و عطرشو کشیدم 
مامانو این عطر تنشم...چند تقه به در خورد و بابا درو باز کرد  تو ریه هام...عاشق

 و اومد تو از بغل مامان اومدم ببرون و گفتم:سالم بابا صبح بخیر

 خندیدوگفت:سالم دخترم صبح یا ظهر؟چخبره تااالن خوابیدی بابا؟
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لبامو غنچه کردم براش ناز کنم که مامان گفت:محمد دختر منو اذیت نکنا وگرن 
 مون میره توهمکاله

بابا دستاشو زد به کمرش و گفت:ِا اینجوریه؟نو که میاد به بازار کهنه رو میندازین 
من رابطه خوبی با ضرب المثال نداره(بازم ما اومدیم پیش این دختره  دور؟)کال بابای

منو یادت رفت؟این چندوقت هستی نبود تموم حواست پیش من بودا پاشو بریم 
 تهران پاشو

ان به حرفاش ریز میخندیدیم باتموم شدن حرفش اخم کردم و با ناز منو مام
 گفتم:یعنی شما خوشحالی که من ازتون دورم بابایی؟دستتون درد نکنه

رومو برگردوندم سمت مخالفشو دستامو بغل کردم مامان داشت میخندید و باعث 
 میشد لبخندم جمع نشه

 میدونی عشق بابایی قهر نکن دیگه بابا کنار گوشم گفت:هستیه بابا قهری االن؟تو که

 گونمو با مهر بوسید که دلم ضعف رفت براش و برگشتم محکم گونشو بوسیدم

حاال مامان حالت اعتراض به خودش گرفت و گفت: هستی عشقته من چیم 
 پس؟هان؟

 بابا خندید صاف وایسادو گفت: شما زندگیه منی باران خانوم.خوبه؟

شد تِه بحثمون واسه اینکه شاهد صحنه های مثبت بازم تکرار اون نگاه عاشقانه 
 نباشم تک سرفه ای کردم و گفتم:من گشنمها بریم ناهار۱۸

 بابا باخنده نگام کرد و گفت:پاشو لباس بپوش میخوایم بریم بیرون

مامان با گونه های گل انداخته از جاش بلندشدو گفت:زود باش مامان خیلی وقته 
 بقیه منتظرتن

دوتایی از اتاق رفتن بیرون منم از جام بلند شدم و رفتم سمت بعد ازاین حرف 
 دستشویی
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پالتوی کرم و جین قهوه ای و شال قهوه ای پوشیدم و با یه ریمل و ماتیک صورتی 
کولمو برداشتم و از اتاق رفتم بیرون..تو پله ها موهامو چپ ریختم رو صورتم و 

ند شدن و محبا با حرص گفت:چه رفتم پایین...با ورودم به سالن همه از جاشون بل
 عجب!خرس قطبی از خواب بیدارشد بالخره

بااین خرف همه زدن زیر خنده و عمو کامران با اخم مصنوعی گفت: محیا خانوم با 
 عزیز دل عمو درست حرف بزنا وگرن من میدونمو تو.فهمیدی دخترم؟

ه بالیی سرت خاله مینا هم ادامه داد_بابات راست میگه محیا.هستیو اذیت كنی ی
 میارم که پشیمون بشی از کارت

 همه این حرفارو با شوخیو خنده میزدنو محیا به دل نمیگرفت

تمنا میون خنده گفت: اوه اوه خوش بحاله هستی که این همه پشتیبان داره... 
 محیا من اگه بجات بودم دیگه به هستی سالمم نمیکردم

ن توهم حواستو جمع کن عزیزم حق دوباره همه خندیدن که خاله ثریا گفت:تمنا جا
 نداری دخترمو اذیت کنی

 !تمنا بااعتراض و درحالی که حرص میخورد گفت:مامان!!!!دخترشما منم نه هستی

عموفرزاد دست انداخت دور گردنم و درحالی که نگاش به تمنای درحال انفجار بود 
 .گفت: هستی هم دخترمونه تمناخانوم

 ل عموشم هستپیشونیمو بوسید و گفت:عزیز د

زبونمو تا ته واسه محسا و تمنا دراوردم وگفتم:خوردین؟حقتونه! تا شما باشین مثل 
 ادم با من حرف بزنین

 .بعد از این که خندها ته کشید راه افتادیم سمت حیاط

 رفتم کنار محیا و اروم گفتم:این دوتا عتیقه کجان؟

 محیا_فکر کنم رفتن پیش پسرا

 مئنی؟وایسادم و بااخم گفتم:مط
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 شونه باالانداخت و گفت:نمیدونم ولی از قیافه شاده طناز معلوم بود داره میره اونور

دستامو مشت کردم و راه افتادم سمت ماشینم...دیشب طناز سوییچ ماشینشو داد 
به بابام...چیز جدیدی نبود...اکثرا ماشینامونو به هم دیگه قرض میدادیم.... نشستم 

ه کردم مامان اینا نشستن تو ماشین طناز....ماشینش پشت فرمون و به بقیه نگا
 ...شاسی بلند بود و راحت جا شدن...محیا نشست کنارم و تمنا پشت

 از پیچ کوچه رد شدیم گوشی مو دراوردم به بردیا بزنگم که خودش زنگید

 با اخم جواب دادم_بله؟

 بردیا _سالم کجا دارید میرید

 خواستم یکاری کنم اون مقصر بشهد بیا این طلبکاره مثال خیر سرم می

 من_تو از کجا میدونی جایی داریم میریم؟

 بردیا_از پنجره اتاق سامیار دیدمتون

 نفسمو فوت کردم و گفتم: طناز اونجاس؟

 با شیطنت گفت:بــلــه طناز جون دارن واسمون غذا درست میکنن

چرا دست از  دندونامو روهم فشار دادم و فرمونو تو دستم چلوندم...دختره عوضی
 سرمون برنمیداره؟؟

 اروم گفتم:باشه خوشبگذره

 خندید و گفت:ممنون نگفتی کجا دارید میرید؟

 من_میریم رستوران ناهار بخوریم

 بردیا _ک رستوران؟

 با حرص گفتم:مهمه؟؟تو برو غذای طناز جونتو بخور

اشم بیام باصدای بلند خندید و گفت: حسود خانوم بگو کجا میرید منم با این دوتا پ
 ارتان کچلم کرد هی گفت میخوام تمنا رو ببینم
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تمام عصبانیتم باهمین جوابش خوابید و بانیش باز اسم رستورانو گفتم که گفت 
 االن راه میفتن

 بعد از قطع تماس تمنا گفت:دارن میان؟

 سرمو تکون دادم که محیا اروم گفت:طبق معمول ما شدیم موش و اقا بردیا ُدم

 کردم و گفتم:محیا شنیدم چی گفتیا  از اینه نگاش

 با لبخند مسخره ای نگام کرد که خندم گرفت

نفره ۱۰مین بعد رسیدیم.بعداز پارک کردن ماشینا رفتیم تو پشت یه میز ۲۰حدود 
نشستیم...گارسون اومد سفارشا رو گرفت و رفت که در رستوران باز شد و بردیا 

سختی جلوی نیش تا بناگوشم و  پشتش ارتان و اخرسرم سامیار اومدن تو...به
گرفتم و مثل بچه های خوب نشستم سرجام...به سرتاپاش نگاه کردم پیرهن 
مردونٔه قهوه ای با کت کرم و جین کرم...پالتوی بلندشم رو دستش اویزون 

 ...بود...مثل بیشتر وقتا لباسامون ست شده بود پس جای تعجبی نداشت

ا شد و بالبخند از جاش بلند شد بردیای مارمولکم بابا اولین نفری بود که متوجه بردی
خودشو متعجب نشون دادو همونطوری که میومد سمت میز گفت:ِا عمو محمد 

 شمایین؟؟کی رسیدین؟

وقتی رسید جلوی بابا همدیگرو بغل کردن و بابا بعد از بوسیدن پیشونیش 
 گفت:دیروز غروب اومدیم عموجان.خوبی؟

بقیه هم سالم و احوالپرسی کرد ارتانو سامیارم که تو  بردیا جواب بقیه رو دادو با
 این رفتو امدای خانوادها با همه اشنا بودن سالم و احوالپرسی کردن

بابا هرچی به پسرا اصرار کرد بشینن پیشمون قبول نکردن و رفتن نشستن پشت 
 ...یه میز که دو تا میز ازمون دور تر بود

سمتمو لبخندی زد که با لبخند محوی  بردیا وقتی رو صندلی جا گرفت برگشت
جوابشو دادم...جلوی مامان اینا که نباید کل دندونامو نشونش بدم خیرسرم نباید 

 ...کاری کنم شک کنن بهم
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غذارو که اوردن خواستم شروع کنم که صدای اس ام اس گوشیم بلند شد محیا که 
کرد که اخمی بهش   سمت راستم نشسته بود با خنده و شیطنت اشاره ریزی به بردیا

 کردم

 تمنا کنار گوش چپم گفت: میمردی به بردیا بگی ارتانو با خودش نیاره؟

 برگشتم سمتشو با بدجنسی درحالی که لبخند مرموزی رو لبم بود گفتم:چرا؟

 باحرص گفت: چرُا مرض... نگاه کن چجوری زول زده بهم

اله خودشه تو مشکلی محیا سرشو ارود نزدیکمون و اروم گفت:میتونه زول میزنه.م
 داری؟

 تمنا که دیگه نزدیک بوداز حرص بترکه گفت:کی گفته مال خودشه؟

 من_اون حلقه ای گفته که تا قبل از اومدن مامان اینا تو دستت بود

 تمنا خلع سالح شد و سرشو انداخت پایین و باغذاش مشغول شد

 از تو جیبم گوشیمو دراوردم اس از طرف بردیا بود

 "!موهاتو ببرتو شالت خانوممهستی جان "

 باشیطنت لبخندی زدمو تایپ کردم_ نچ دوست ندارم

بعد از اینکه سندش کردم دزدکی نگاش کردم خیره شده بود به گوشیش که همون 
 لحظه سرشو اورد باالو بااخم نگام کرد

ابروهامو چند بار باال انداختم که اخمش غلیظ ترشدو با غیض با گوشیش ور رفت 
 .صدای اس گوشیم بلند شد که بازم

 محیا درحالی که غذاشو میجویید زیز لب گفت:صدای اون بی صاحابو ببند تابلو

بیخیال اسو باز کردم"هستی یا همین االن موهاتو میبری نو یا خودم میام درستش 
 "میکنم

 سریع سرمو اوردم باال
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التش فهمیدم یا امام حسین با اخم وحشتناکی خیره خیره نگام میکرد...با دیدن ح
... نفسمو فوت کردم اروم اگه دیر بجنبم میاد موهامو از ریشه میکنه میده دستم

 موهامو بردم تو شال و گوشیمو با حرص پرت کردم تو کولم

 محیا و تمنا یه نگاه متعجب به منو یه نگاهم به بردیا کردن و اروم زدن زیر خنده

 فتم:مرض!!!!میزنم تو سرتونابا حرص جوری که فقط خودمون سه تا بشنویم گ

خندشون شدت گرفت و سرشو کردن تو یقیشون تا بقیه شک نکنن...به بردیا نگاه 
کردم درحالی که لبخند پبروزمندانه ای گوشه لبش بود واسم ابرو باال انداخت و 
برگشت سمت سامیار....کثافت واس من ابرو باال میندازه...تااالن اخم کرده بود 

 ...بودم دیگه ازهم جدا نشن نگران ابروهاش

 بعد از خوردن ناهار یه سر به حافظیه زدیم و راهی خونه شدیم

 یکم

 ""بردیا""

 من_الو هستی رفتن؟

 هستی_اره اره بیا

 سریع گوشیو قطع کردم و از جام پریدم

درحالی که میدوییدم سمت در باصدای بلند رو به بقیه که رو مبال نشسته بودن 
 بیاین بریمگفتم:رفتن...رفتن 

سریع از در خارج شدم و به حالت دو رفتم سمت خونشون... نزدیک ساختمون که 
رسیدم هستیو دیدم که جلوی در وایساده و بالبخند نگام میکنه... سرعتمو بیشتر 

 !!!!!......کردم و همین که رسیدم جلوش بدون لحظه ای تردید کشیدمش تو بغلم

م واسش یه ذره شده بود...این فکر خندم اخیش...قلبم به ارامش رسید... دل
 ...گرفت...حاالخوبه هستی هرشب میومد تو حیاط پیشم

 باصدای سامیار مزاحم هستی ازم جدا شد



                 
 

 

 شیرین کیومرثی|  تو سقفی برای منورمان  

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir   نلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دا 

 

161 

 

 باخنده درحالی که بهمون نزدیک میشد گفت:به به چی میبینم؟

 خجالت بکشید اینجا خانواده زندگی میکنه جای اینجور کارا اینجاست؟؟

 لی که گونه هاش قرمز بود سرشو انداخت پایینهستی باخنده درحا

سامیار رسیده بود کنارمونو با شیطنت نگامون میکرد...گوششو گرفتم و باخنده 
 گفتم:توهمه جا هستی دیگه نه؟ از دست تو باید کجا برم هان؟؟

درحالی که میخندید دستشو گذاشت رو دستم و گفت:ای ای ول کن بردیا جون 
ا غلط کردم اصن به من چه هرجا دوستدارین ابراز عالقه مادرت گوشمو کندی باب

 کنین بمن چه ربطی داره؟

 گوششو بیشتر کشیدم که داد زد_ای ابجی بگو ولم کنه گوشم کنده شدا

 هستی باخنده دستشو گذاشت رو بازوم و گفت: ولش کن بردیا کشتیش

 ولش کردم و گفتم:فقط بخاطر هستی!!! حاالهم شرتو کم کن کاردارم

رحالی که گوششو میمالید رفت سمت در و باصدای بلند گفت: بله دیگه کارداری د
 پریدم وسط صحنه احساسیتون باید از اول اجراش کنی.اره؟

خیز برداشتم سمتش که پرید تو خونه و درو محکم بست..باخنده برگشتم سمت 
 هستی که با لبخند نگام میکرد

 گفتم:بریم تو خانومم هوا سرده

خونه شدیم و نشستیم پیش بقیه که امیرو ارمین و ارتانم اومدن و جمع باهم وارد 
 ...نفرمون بعد از یه هفته جور شد۱۰

به ارتان و تمنا نگاه کردم هردوشون سراشون پایین بود و تو فکر بودن...دست 
انداختم دور کمر هستیو به خودم فشردمش سرفه مصلحتی کردم و گفتم: تمنا جان 

کافی این داداش مارو عذاب دادی...باور کن بیشتر از اونی که   خواهری به اندازه
 ...حقش بوده تنبیه شده
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سامیار مثل قاشق نشسته پرید وسط حرفم:حاالکه همه دور هم جمع شدیم توهم 
 این بدبخت بیچاره فلک زده رو ببخش بزار یه نفس راحت بکشه

 !!از طرز حرف زدنش همه به خنده افتادیم حتی خوده ارتان

 تمنا چند لحظه به من و چند لحظه به ارتان نگاه کرد و لبخند کوتاهی زد

بااین حرکتش ارتان از خداخواسته از جاش پرید و خواست بره سمت تمنا که امیر 
دستشو محکم گرفتو کشیدش عقب...ارتانم که انتظارشو نداشت افتاد و رو مبل و 

 اداش چرا رم میکنی؟با تعجب نگاش کرد که امیر باخنده گفت:اروم باش د

ارتان با حرص دستشو از دست امیر کشید بیرونو رفت جلوی تمنا زانو زد و دستشو 
 گرفت

 ....درحالی که باعشق به عشقش نگاه میکرد گفت:تمنا باور کن من

تمنا انگشتشو گذاشت رو لب ارتانو گفت:هیس دیگه راحبش حرف نزنیم من 
میار و ارمین عین بوقلمون شروع کردن فراموشش کردم...ارتان لبخندی زد که سا

 ...به کل کشیدن...با مسخره بازیاشون از خنده کبود شده بودیم

بعد از اینکه خسته شدن افتادن رو مبل ماهم نفسمون اومد باال که امیر گفت:بالخره 
 طلسم ارتان شکست راحت شدیم مگه نه بردیا؟

 شدم از دست این دوتاسرمو تکون دادم و گفتم: اره دیگه داشتم روانی می

ارتان دست تمنا رو گرفت از جاش بلند شد و گفت:همه برید آماده شید امشب شام 
 !مهمون من

بااین حرفش همه مثل فنر از جاشون پریدن و قبل ازاینکه ارتان از پیشنهادش 
 !!!!پشیمون بشه رفتن که اماده بشن

 "یک ماه بعد"

 ا منتظرنمن_ سامیار گور به گور بشی زود باش دختر 
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باحرص قبل از اینکه منتظر جوابش باشم گوشیو قطع کردم...ارتان نفسشو فوت 
 کرد و گفت:شیطونه میگه برم زیر مشت و لگدم لهش کنم هممون راحت شیما

 آرمین _اروم باش ارتان االن میاد دیگه

زیر لب ادامه ادامه داد_از دست این پسره...روز اول عیدم باید از دستش حرص 
 مبخوری

دیگه صبرم تموم شد خیر سرم قرار بود به موقع برسیم پیش دخترا که لحظه سال 
با حرص ... ۲بود و سال تحویل ساعت۱/۳۰تحویل پیش هستیم باشم...ساعت

کمربندمو باز کردم دستم رو دستگیره در بود که در عقب به شدت باز شد و سامیار 
اش کردیم...درحالی که نفس خودشو پرت کرد تو ماشین...هر چهارتامون بااخم نگ
طبقه رو با پله ها اومدم ۲۰نفس میزد رو به هممون گفت:درد مرض زهرمار....

 انتظار دارین دو دقیقه ای پیشتون باشم؟

امیر برگشت سمتمو گفت:بردیا روشن کن بریم این همیشه یه چرتوپرتی به عنوان 
 جواب داره

کرد و محکم زد پس کله سامیار   سامیار خم شد بزنه تو سرش که ارتان زودتر عمل
و گفت:راست میگه دیگه...هم یه ساعته مارو اینجا کاشتی هم داری جوابمونو 

 میدی؟

 ....نفس عمیقی کشیدم و ماشینو روشن کردم

مین مونده بود...با عجله پیاده شدیم ۱۰زدم رو ترمز و به ساعت ماشین نگاه کردم 
ثانیه در باز شد و با قدمای سریع رفتیم و زنگ خونه دخترا رو زدیم...بعد از چند 

 ...سمت ساختمون

درو باز کردم و با چشم دنبال هستی گشتم... لبخندی رو لبم نشست..کنار تمناو 
محیا و ساغر نشسته بود رو مبل...رفتم سمتشون که طنازم از اشپز خونه اومد و 

...چرا رنگ نشست کنارشون...با نزدیک شدن بهشون ابروهام از تعجب پرید باال
این سه تا پریده؟.. هستی با اظطراب نگام میکردو انگشتاشو میپیچید بهم... اخم 
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کردم...میدونه از این کار بدم میادا.... نشستم کنارشو انگشتاشو جدا کردم...پسرا 
 هم نشستن و سالم واحوال پرسی کردن...اروم گفتم : هستی؟

تم پشت گوشش و شالشو کشیدم برگشت سمتم و منتظر نگام کرد...موهاشو گذاش
 جلوتر گفتم:چیشده؟ چرا رنگتون پریده؟

همه ساکت بودن و منتظر اینکه جواب سوالمو بگیرم...اب دهنشو قورت داد و 
 گفت: بردیا مامان...مامان زنگ زد

 من_خب؟

 هستی: گفت....گفت که

 اخم کردم و گفتم:چی گفت؟چیزی شده؟همشون خوبن؟

 ...قطهستی:اره اره همه خوبن ف

 من_فقط چی؟

 ...اروم گفت:بردیا

 با عصبانیت گفتم: هستی میگی یانه؟ جون به دلم کردی َاه حرف بزن

 ارتان گفت:اروم باش داداش نمیبینی حالش بده؟

نفسمو فوت کردم و گفتم:باشه من ارومم..خانومم حاال بگو چی شده؟حال مامانم 
 اینا خوبه؟

 خوبن سرشو تکون داد و گفت:اره گفتم که همه

 نفسمو کالفه فوت کردم و گفتم: پس چی

 اروم گفت:بردیا؟

 من_جانم عزیزم

اب دهنشو قورت داد و گفت:مامان زنگ...زنگ زد و گفت..عمت...عمه اتنات زنگ 
 زده بهش
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 بااخم گفتم:خب؟

با اضطراب نگام کرد و گفت:گفت...عمت منو..منو واسه شایان 
 خواست...خواستگاری کرده

 داد زدم_چی؟؟؟؟؟؟ تیز نگاش کردمو

 یه بار دیگه بگو چی گفتی

 ..با ترس گفت:بردیا من

 دادزدم_بهت میگم چی گفتی؟؟؟

 تمنا با اظطراب گفت:داداش اروم باش هستی به مامانش گفته جوابش منفیه

سرمو بین دستام گرفتم...اون مرتیکه اومده خواستگاری عشق من اونوقت من اروم 
 باشم؟؟

بازومو گفت:بردیا بخدا من گفتم مامان بهشون بگه من هستی دستشو گذاشت رو 
 جوابم منفیه

سرمو بلند کردم...خشم تو کل وجودم بود...اخ االن شایان اینجا بود تیکه تیکه ش 
 ...میکردم

از جام بلند شدم که گوشیه هستی زنگ خورد...گوشیشو از رو میز برداشت نگاهم 
هستیو کشیدم و از پله عا بردمش افتاد رو صفحش...شماره عمه اتنا.... دست 

 ...باال...باهم رفتیم تو اتاقش و اشاره کردم بشینه رو تخت و جواب بده

دکمه اتصال و زد که زدمش رو اسپیکر.... هستی با استرس نگام کرد که انگشتمو 
 ....به نشونه سکوت گذاشتم رو دماغم

 صدای عمه پیچید تو گوشی:الو هستی جان؟

 تنا جون خوبین؟هستی _س...سالم ا

 عمه_سالم عزیزم خوبم تو خوبی؟ چخبر
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 هستی _ممنونم سالمتی خبری نیست

 عمه_هستی جان راستش زنگ زدم راجب جوابی که دادی حرف بزنیم

 جا شدو گفت: اتنا جون من جوابمو دادم دیگه چه حرفی؟هستی تو جاش جابه

 صدای شایان پیچید تو گوشی:دلیل این جوابت چیه؟

 شد...اشغال زنگ زده با نفس من حرف بزنه؟ دستام مشت

 گوشیو از دست هستی کشیدم بیرون و از اسپیکر درش اوردم

 من_دلیلش پسر داییته

چند ثانیه حرفی نزد اما بالخره گفت:به پسر دایی عزیز نمیدونستم داری صدامو 
 میشنوی

 دستمو کردم تو جیب شلوارم و گفتم:حاال که میدونی حرفتو بزن

د کنارمو دستشو گذاشت رو بازوم...دستمو از جیبم دراوردم و دور هستی اوم
 ...شونش حلقه کردم و چسبوندمش به خودم

 ...شایان_من با هستی کار دارم نه تو

 از هستی فاصله گرفتم غریدم :اسم هستیو به دهنت نیار کثافت

 خندید و گفت: چرا پسر داییی؟نکنه تو

من پام برسه تهران میرم خواستگاریش و یه پریدم وسط حرفشو داد زدم_اره من...
 بالیی هم سر تو میارم که یادت بره اسمت چی بوده؟

با عصبانیت گفت:تو کی هستی که سرمن بال بیاری؟؟پاتو تو کفش من نکن بردیا 
 هستی ماله منه

 مشتمو کوبیدم به دیوار و عربده زدم: خـــــــفــــــــه شــــــــــو

ـنــــه مــــــــالــــــه مـــــــن میکشم ک که حتی هستی ماله مــــــــ
 بخواد بهش نگاه کنه فهمیدی؟؟؟؟؟؟
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صدای نفس نفس منو شایان قاطی شده بود...مطمئنم اگه االن دم دستم بود زندش 
 ...نمیراشتم

صدای دادش پیچید تو گوشی:روزی که مال من میشه قیافت دیدنیه اقـــای 
 بــــردیـــا رادان

 پرت کردم تو دیوار و فریاد زدم_زندت نمیذارم شایان گوشیو

گوشیه هستی هزار تیکه شده بود نگامو ازش گرفتم و به هستی نگاه کردم...نشسته 
...یکم دقت کردم...داشت میلرزید....رفتم بود کنار دیوار و تو خودش جمع شده بود 

شق سمتشو بغلش کردم و گذاشتمش رو تخت... اروم گفتم:اروم باش ع
افته... نمیذارم کسی تورو ازم بگیره خانومم اروم بردیا...نترس دیگه اتفاقی نمی

 باش

لرزش بندش قطع شده بود و پیرهنمو تو دستش مچاله کرده بود...از خودم جداش 
 ..کردم که با بغض نگام کردو گفت: بردیا تروخدا کاری نکنی نشه جمعش کرد

 ...گفتم:نترس...اتفاقی نمیفته  پیشونیشو بوسیدم و از جام بلند شدم و

 خواستم برم سمت در که دستمو چنگ زد وگفت:کجا میری؟

 دستمو از دستش کشیدم بیرون و گفتم: میرم تهران

 قبل از اینکه فرصت کنه حرفمو تجزیه تحلیل کنه از اتاقش زدم بیرون

 جلوی در سامیار جلومو گرفت و گفت:کجا میری بردیا؟

 :شما که همه چیو شنیدین االن انتظار داری من کجا برم؟نفسمو فوت کردم و گفتم

 صدای ارتان از پشت سرم بلند شد_تهران

سرمو تکون دادم که سامیار گفت: بردیا اون یه زری زد مگه میتونه هستیو مال 
 خودش کنه؟

 ....دستم مشت شد... مرتیکه اشغال میکشمش
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نم شدم لحظه اخر صدای داد سامیارو کنار زدم و از در زدم بیرون.... سوار ماشی
 ارتانو شنیدم _بردیا تو تعطیالتیم بلیط گیر نمیاد

 "ساعت بعد۲"

 !من_ خانوم به بلیط واسه تهران همین االن... سریع

 ..دختره از باالی عینکش یه نگاه بهم انداخت و گفت:چخبرته اقا؟؟ارومتر

 نفسمو فوت کردم و گفتم:من عجله دارم خانوم زودباشید

ر تحکمم کار خودشو کرد...دختره بدون اینکه جوابمو بده کلشو کرد تو صدای پ
 مانیتور و بعد از چند مین گفت:متأسفم تا فردا بعدظهر پروازی به تهران نداریم

 مشت محکمی به میزش زدم و زیر لب گفتم:گندت بزنن لعنت به این شانس

در خواستم بپیچم نفسمو فوت کردم و رفتم تو محوطه سوارم ماشینم شدم...جلوی 
 ...که ماشین ارتان جلوم ترمز زد

کالفه نگاش کردم سامیار از ماشینش پیاده شد و اومد سمت ماشینم که دنده عقب 
گرفتم ارتان با ماشینش اومد سمتم...وقتی از جلوی در رفت کنار مسیرمو عوض 

وایساده  کردم و با سرعت از در خارج شدم....از اینه نگاشون کردم...با بالتکلیفی
 ....بودن کنار ماشینشون

یک ساعت بعد خودمو رسوندم به ایستگاه قطار و رفتم جلوی میز خانومه و 
 ...گفتم:خانوم من واسه امروز یه بلیط میخوام به مقصد تهران

دختره چنتا برگه رو جابه جا کرد و دکمه های کیبوردو فشار داد...اه جون بکن 
 ...داره چه کار شاقی میکنه دیگه...یه جور ژست گرفته انگار 

دو مین بعد که دیگه داشتم نقشه کوبیدن سرش به میزو میکشیدم سرشو بلند کرد 
و گفت:بیست دقیقه پیش قطار شیراز به مقصد تهران حرکت کرده تا دوروز دیگه 

 قطاری به اون مقصد نداریم

 نفسمو فوت کردم ... چرا نمیزارن من برم تهران؟
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طول میکشه... بجز هواپیماو قطارم که با چیز دیگه نمیشه باماشینم برم خیلی 
رفت...دستمو فرو کردم الی موهام...حاال که نمیشه برم تهران باید خودمو خالی 

 کنم... 

... 

راه دوساعته رو سه ساعته اومدم...چشام بزور باز بود.... جلوی خونه کجو کوله 
تکیه دادم و دستمو گذاشتم رو شایدم وسط کوچه پارک کردم و پیاده شدم...به در 

زنگ...حتی حال نداشتم دست کنم تو جیبم کلیدو بردارم...در باصدای تیکی باز شد 
که اگه به موقع دستمو نمیگرفتم به دیوار پخش زمین میشدم....با قدمایی که به 
زمین کشیده می شد راه افتادم سمت خونه که در ورودی به شدت باز شد و هستی 

 ...سامیارو بقیه ریختن بیرون پشتش ارتانو

 هستی رسید بهم و با چشای اشکی گفت: بردیا چیکار کردی باخودت

ارتانو سامیار زیر بغالمو گرفتن و کمک کردن راه برم... دستمو از دور شونه سامی 
برداشتم و گذاشتم رو گونه هستی با صدای گرفته ای که ناشی از فریادام تو اتوبان 

 خیسه؟ مگه نگفته بودم گریه کنی اسمتو نمیارم؟ بود گفتم:چرا چشات

دستمو از دور شونه ارتانم برداشتم و یه قدم به هستی نزدیک تر شدم که دنیا دور 
 سرم چرخید آخرین چیزی که یادمه صدای جیغ هستی بود

 ""هستی""

نشستم کنار تخت بردیا رو زمین و دستشو گرفتم تو دستم...بمیرم براش از وقتی 
ال اومد خونه و از حال رفت بعداز به هوش اومدنش تا االن که ساعت بااون ح

شبه خوابیده...البته ارتان قبل از خوابیدنش بهش اب عسل داد که بی فایده بود ۱۱
ساعت بعد از اومدن بردیا هم تو خیابونا ۲و مثل خرس خوابید....ارمین و امیر تا 

دیم یادمون رفته بود داشتن دنبالش می گشتن...ازبس هممون هول شده بو
 ...ساعت محیا یادش اومد و بهشون زنگ زد بیان خونه۲خبرشون کنیم و بعد از 
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چشامو اروم بستم و سرمو گذاشتم رو تخت...به دستش که تو دستم بود بوسه زدم 
و قطره اشکی از چشام ریخت پایین...انقدر گریه کردم چشام بزور باز میشه...اهی 

رفتن بردیا از خونه مامان زنگ زد و بهم عیدو تبریک کشیدم...امروز بعد از 
گفت...بماند که چقدر خجالت کشیدم که اول زنگ نزدم....حالم انقدر خراب بود و 
نگران بودم که به کل یادم رفت روز اول عیده...موهاشو از رو صورتش زدم کنار که 

و اتاقم دراز باز ریخت رو صورتش...نفسمو فوت کردم و از جام بلند شدم رفتم ت
کشیدم رو تخت...اگه بیدار بشه که بعید میدونم تا فردا ظهر چشاشو باز کنه و منو 

سرمو فرو کردم  ببینه باال سرش اصال خوب نیست...خیرسرم میخوام تنبیهش کنم...
 ....تو بالش لعنت به شایان با این خواستگاری بی موقعش که گند زد به روزمون

...کالفه از جام بلند شدم و رفتم پایین...محیا نشسته بود هرکاری کردم خوابم نبرد
رومبل منم نشستم کنارشو سرمو گذاشتم رو شونش....موهامو ناز کرد و گفت:حال 

 بردیا خوبه؟

 سرمو تکون دادم که گفت: خواهری برو یه چیزی بخور معلومه ضعف کردی

و گفتم:بااین همه  صداش گرفته بود معلومه دوباره گریه کرده...سرمو بلند کردم
گریه به کجا رسیدی محیا؟چون سپهر به تو حرفی نزده یعنی دوست نداره و تو از 

 االن رفتی عذا گرفتی؟

سرشو چرخوند و اروم گفت:یه دلیل وجود نداره منو دوست داشته باشه... اون 
فقط پسردایی تو و دوست پسر خالمه همین...بجز چندبار دیدن همدیگه تو جمع 

ر رسوندنم به دانشگاه حتی دیدار دیگه ای نداشتیم که دلمو خوش کنم بگم و یه با
 تو این رفتو امدا بهم عالقه مند شده

چشاش پر ازاشک بود.. کشیدمش تو بغلم و گفتم:اروم باش عزیز دلم...من مطمئنم 
 وقتی برگردیم سپهر پاپیش میزاره

 ن چیکار کنم هستی؟با گریه گفت:اگه نزاره چی؟اگه دلش...دلش بامن نباشه م

نفسمو فوت کردم و گفتم: همچین چیزی اتفاق نمیفته من میدونم سپهر دوست 
 داره
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یک ساعت بعد وقتی اروم شد باهم رفتیم تو اتاقش و با تالش فراوان ساعت 
 خوابیدم۲

با صدای داد و فریادی که از پایین میومد تر از خواب پریدم..یکم طول کشید تا 
بدم...تو اتاق محیا رو تختش بودم... بازم صدای داد اومد... موقعیتم رو تشخیص 

یکم دقت کردم صدای ارتان بود..باچشای گرد شده از جام پریدم که چشام سیاهی 
رفت...دستمو گرفتم به دیوار و چشامو بستم...لعنتی...این سرگیجه ی چند ساله 

بیرون...بردیا و ارتان ول کنم نیست...بعد از چندمین چشامو باز کردم از اتاق رفتم 
روبروی همدیگه وایساده بودن...باصورتی سرخ و دستای مشت شده...سرم 

 تیرکشید...دستمو گذاشتم روش...این درد دیگه چیه این وسط؟

ارتان نگاه کوتاهی بهم انداخت و بت پوزخند رو به بردیا که پشتش به من بود 
وی بردیا وایساد و داد زد_این گفت:بفرما تحویل بگیر.....اومد دستمو کشید و جل

دختر که ادعا میکنی عشقته بخاطرت همیشه داره عذاب میکشه....این دختر 
همونیه که وقتی دیروز مثل دیوونه ها از خونه زدی ببرون داشت پر پر میزد انقدر 

 ...گریه کرده بود که هنوزم چشاش پف داره

اجازه نمیدم همش اذیتش  مشتی به سینه بردیا زد و بلند تر داد زدو گفت:بهت
 کنی بردیا...اون برام مثل اتوساس....مو از سرش کم بشه من میدونم باتو

به بردیا نردیک تر شد که خودمو انداختم وسطشون و از پشت به بردیا چسبیدم و 
 گفتم:داداش اروم باش تروخدا دعوا نکنین

 کهدستامو گذاشتم رو سرم و گفتم:انقد داد نزنین سرم داره میتر 

ارتان پوز خندی زد و رفت سمت درو گفت:به خودت افتخار کن اقا بردیا...کم کم 
 داری از بین میبریش

 !بشین تماشا کن کارت حرف نداشت...

 ...بعد ازاین از خونه باسرعت زد بیرون که بردیا هم بعد از چند ثانیه رفت دنبالش
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تام...چرا تموم با عجز نشستم کنار پله ها رو زمین و سرمو گرفتم بین دس
 نمیشه...چرا اروم نمیشیم؟

محیا دستمو گرفت و بلندم کرد نشستیم رو مبل....تمناهم نشست کنارم که سرمو 
 ....گذاشتم رو شونش و چشامو بستم

 صدای سامیار بلند شد_هستی اگه حالت خیلی بده ببرمت دکتر

 اروم گفتم: خوبم

میکرد....اروم گفت:انقد صدای نفسای عمیقش میمومد... داشت خودشو اروم 
 خودتو اذیت نکن همه چی بریم تهران تموم میشه

 ارومتر ادامه داد_البته امیدوارم بدون جنگو دعوا تموم بشه

 

بعد از اینکه محیا و تمنا بزور غذا به خوردم دادن راه افتادم سمت اتاقم که تو راهرو 
ردم باال ببینم کی رم دستم کشیده شدو محکم خوردم به دیوار... باتعجب سرمو او

کرده که با طناز روبرو شدم...از چشاش اتیش میبارید...مچ دستمو به دیوار فشار 
 دادو اروم گفت:پاتو از زندگی بردیا بکش بیرون

ناخودآگاه خندم گرفت...چرا همه میخوان ماازهم دوربشیم؟....بادیدن خندم 
دی حرف میزنم تو باید حرصش گرفتو دستمو بیشتر فشارداد و گفت:دارم باهات ج

 از زندگی بردیا بری بیرون

خب دیگه سکوت بسه دور برداشته خانوم...مچ دستمو با یه حرکت از دستش در 
اوردم و بهش نردیک شدم....نگاهم میخ چشاش بود مثل خودش اروم گفتم: 

 اونوقت چرا باید همچین حماقتی کنم؟

ی نداری از وقتی باهات اشنا پوزخندی زد و گفت:چون بجز دردسر واس بردیا چیز
شده بخاطر تو هرروز یه مشکلی داره)باحرص ادامه داد(تو دانشگاه که بادیگارد 

 خانومه دیروزم که واس خواستگار جنابعالی مست کرد و تهشم از حال رفت
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 دستامو بغل کردم و با خونسردی گفتم:تموم شد؟

م میکرد...لبخند حرص بدون اینکه نگام کنه با نگاش داشت تو ذهنش تیکه تیک
دراری زدم و گفتم:مسائل منو عشقم به کسی ربط نداره..خودمون میدونیم که باهم 

 باشیم یانه...به مزاحمایی مثل توأم کوچیک ترین اهمیتی نمیدیم

چرخیدم برم تو اتاق که دوباره دستمو کشیدو چسبوندم به دیوار با عصبانیت 
 من بکش بیرون گفت:هستی بردیا ماله منه پاتو از کفش

دستمو از دستش دراوردمو خونسرد گفتم:خوب نیست ادم به مال مردم چشم 
 داشته باشه...)به چشاش با انگشتم اشاره کردم(چشماتو از رو عشقم بردار

پوزخندی زدو گفت:فکر کردی بردیا باهات میمونه؟خیلی خوش خیالی اون تورو 
نحابیکار نباشه وقتی رفتیم واس سرگرمیش میخواد میخواس تو این شیش ماه ای

 تهران میبینی که مثل یه اشغال پرتت میکنه از زندگیش بیرون

یه چیزی تو دلم فروریخت اما ظاهرم تغیری نکرد با همون خونسردی خواستم 
 جوابشو بدم که صدای بردیا باعث شد جفتمون برگردیم سمتش

مش بیرون)جلوی طناز بردیا_اینکه من میخوام با هستی بمونم یا از زندگیم بنداز 
وایسادو خیره شد توچشاش(به خودم مربوطه...به اندازه کافی اظهار نظر کردی و 

 به هستی هشدار دادی حاال دیگه شرتو کم کن

طناز با حرص دهنشو باز کرد جوابشو بده که پشیمون شدو با سرعت از پله ها رفت 
 پایین

اروم گفت:به چرندیات این عفریته چرخیدم برم تو اتاقم که بردیا از پشت بغلم کردو 
 اهمیت نمیدی هستی.فهمیدی؟

.. دستاشو از دورم باز کردم و قدم اولو از دستش دلخور بودم بخاطر دیروزش.
 برداشتم که یهو دیدم روهوام...با مشت زدم روشونش و گفتم: منو بزار زمین
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و خندید و منو گذاشت رو تخت و خودشم کنارم دراز کشید و خیره شد ت
چشام...اروم اومد جلو و توفاصله پنج سانتیم گفت:دیروز واسه اروم شدنم 

 ...مجبورشدم بزنم زیر قولم... اگه تو پیشم بودی ارومم میکردی اما نبودی

 منو کشید تو بغلش و گفت:بریم تهران حساب شایانو میرسم

 

ثل روزی که درکمدو بستم و یه نگاه کلی به اتاق انداختم...تقریبا خالی شده بود م
فروردین تموم شده بود و امروز آخرین  واسه اولین بار اومده بودم تو این اتاق... 
چهار روز پیش اسم ساختمونم نصب شد روزی بود که از اون شیش ماه مونده بود...

و دیگه کاری اینجا نداشتیم...قرار بود دو روز دیگه جشنواره ای تو تهران برگزار شه 
یروز از همه ساختمونا بازدید کردن نتیجه رو گزارش بدن و برنده و مسئولینی که د

 ....معلوم بشه

نگامو از اتاق سابقم گرفتم و رفتم پایین... جلوی در ورودی برگشتم و یه نگاه کلی 
انداختم به خونه .... اینجا فهمیدم عشقم عاشقمه...اینجا ارتانو تمنا بهم اعتراف 

..بحث کردیم...دعوا کردیم... روزای دیم..شوخی کردیم...اینجا کلی خندیکردن.
 !خوبو بد داشتیم

از در رفتم بیرونو برگشتم دستگیره رو گرفتم درحالی که نگاهم هنوز به وسایل خونه 
ماه طعم خوشبختی رو کنار عشقم و ۶بود زیر لب زمزمه کردم: اما هرچی بود 

 !!!!رهدوستام چشیدم...هیچ وقت این خونه رو یادم نمی

 باصدای بردیا چشامو باز کردم

 ...بردیا_هستی خانومی بیدار شو رسیدیم نکنه میخوای برگردی شیراز

 بادیدن چشای بازم لبخندی زد و گفت:پاشو عزیزم همه رفتن پایین

کمربندمو باز کرد و دستمو گرفت همراه بردیا از هواپیما پیاده شدم و تو قسمت 
 تحویل بار چمدونمو گرفتم
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اومد کنارم و گفت:جانم تمنا که کنار ارتان وایساده بود اشاره کردم بیاد پیشم..به 
 هستی؟

سرمو نزدیک گوشش بردم و گفتم:از اینجا بهتره از پسرا جدا شیم میدونی که مامان 
 !اینا میان استقبال

 بالبو لوچه ای اویزون گفت:حاال نمیشد میگفتی نیان؟

کلشو اورد کنار ماو گفت:چند روز دست از سر   محیا که نمیدونم از کجا پیداش شد
 این داداش ما بردار شاید سرش به سنگ بخوره بفهمه داره تو چه چاهی میفته

منو محیا خندیدیم که تمنا دست به کمر درحالی که خودشم میخندید گفت:از 
 خداشم باشه از من بهتر کجا میخواد پیدا کنه؟

 محیا رفت پشت من و گفت:تو جوب اب

ا جیغی زد که دوروبریامون برگشتن سمتمون و با حرص اومد سمت محیا که تمن
اونم باخنده به من چسبید و گفت:بمن نزدیک بشی هستی کنارمه یه چیزیش 

 میشه...یه چیزیشم بشه بردیا میدونه باتو...حاال میخوای بیای منو بزنی بفرما

و بیار بریم این دلقکو تمنا باحرص نگاش کرد که باخنده گفتم: خواهری برو چمدونت
 بیخیال

بعد از رفتن محیا رفتم کنار بردیا که دستمو گرفت و کشید از البه الی جمعیت رد 
 شد و منم مثل گوسفند مطیع دنبالش....

...اروم گفت: خانومم مواظب خودن باش من امشب قضیه خواستگاریو به مامان 
 اینا میگم احتماال تا بعد از جشنواره میایم خونتون

 قلبم پر از شور شد... یعنی همه چی داره تموم میشه؟

سرشو اورد جلوی صورتم و اخم گفت: میدونی که همه جا حواسم بهت هست 
 نبینم باز موهاتو چپ ریختیا

 خندم گرفت اروم چونشو بوسیدم و گفتم:چشم اقای بداخالق
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 لبخندی زد و گفت:بریم؟

 موهامو بستم شالمو گذاشتم و گفتم :بریم

 و گرفتو از رختکن خارج شدیم و رفتیم پیش بچهادستم

 ....از پسرا خدافظی کردم و با تمناو محیا راه افتادیم سمت پله برقی

 صدای جیغ تمنا بلند شد:اوناش اونجان هستی محیا ببینین

 به جایی که میگفت نگاه کردم

بـلـه مامان اینا پشت شیشه مثل تمنا داشتن شلنگ تخته مینداختن 
ن...پدرو مادر و خواهر بردیا هم بودن...بهار هی سرک میکشید که ببینیمشو

داداششو پیدا کنه... از پله برقی اومدیم پایین و باسرعت رفتیم سمت انتهای 
 شیشه..... با رسیدن به مامان اینا خودمو به اغوش گرم مادرم سپردم

 نود

 ""بردیا""

 مامان مامان_بهارجان ول کن برادرتو باز بچم یکم نفس بکشه

ماهه ندیدمش بازم نباید ۶بهار بیشتر خودشو بهم چسبوندو رو به مامان گفت:
بچسبم بهش؟پسرتون ماشاهلل انقدر بدجنسه نذاشت تو این مدت یه بارم بریم شیراز 
دیدنش همش میگفت مگه من بچم هی بیاین بهم سر بزنین؟ هرکی ندونه فکر 

 سالشه ایش۱۰۰میکنه 

 ش نفس عمیقی کشید که خندمون گرفتبعداز تموم شدن سخنرانی

 من_وای بهار یه نفس بگیر قرمز شدی فسقلی

 باحرص گفت: داداش!چند بار بگم بهم نگو فسقلی؟؟

 !!!ضربه ارومی به دماغش زدم و گفتم: فسقلی خودمی ابجی خانوم
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جا میکرد باصدای بابا نگامو از بهار گرفتم درحالی که لیوان قهوشو تو دستش جابه
دیا قراربود وقتی درست تموم شد مدیریت کارخونه و شرکتو به دست گفت:بر 

بگیری االنم که برگشتین تهران و پایان نامتونو تحویل دادین خالصع بگم که فردا 
صبح میریم شرکت به عبادی)وکیل شرکت(میگم بیاد یه وکالت نامه تام بهت بده 

 و از همون فردا کارتو شروع میکنی

ه دستشو اورد باالو ادامه داد_چیزی نگو پسرم میدونم زوده خواستم اعتراض کنم ک
و عجله کردم اما این تصمیم با فکرو مشورت مادرته و از این کارم هیچ جوره 
پشیمون نمیشم فقط یه چیز دیگه تو شعبه اصلی شرکت دفتر کارتو گفتم درست 

رشون کنم اون دوتای دیگه هم معاونام هستن که اگه بخوای خودت میدونی تغی
بدی نگران هیچیم نباش هرجا به مشکل خوردی خودم هواتو دارم هرچند میدونم 

 !از پسش برمیای اخه تو پسر منی

لبخندی به چهره مهربون پدرم زدم ...نمیتونستم مخالفت کنم البته قراربود خودم 
از صفر شروع کنم بدون کمک بابا ولی االن باابن اوضاع نمیشه کنار کشید بابا شدیدا 

 کار و میخواد کنار مامان باشهخسته شده از 

مامان بادیدن لبخندم با شوق خندید و گفت:مبارکه پسرم واقعا بااین کارت کمک 
 بزرگی به منو پدرت میکنی

بهار با شیطنت خندید و گفت: بله دیگه چند ماهی هست که کارای بابا زیاد شده 
داداش دوباره میرسین بهم و لیلی ومجنون ازهم دور شدن بااین از خود گذشتگی 

 چی از این بهتر.درسته؟

صورت مامان قرمز شدو باتشر اسم بهارو صدا زد..منو بابا به شیطنت بهار فقط 
 میخندیدیم

 یکم

 بعد از اینکه کلی خندیدیم مامان بهم خیره شدو گفت:بردیا جان؟

 بالبخند گفتم: جانم مامان؟
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ی نمیخوای درمورد هستی به ما چیزی نگاهی به بابا انداخت و گفت:حاال که برگشت
 بگی؟

یه نگاه کلی به سه تاشون انداختم خب اینا که لبخند ملیح رو لبشونه انتظار خجالت 
 که ازم ندارن؟

 نفس عمیقی کشیدم وگفتم:مامان من فکر میکردم شما بابارو تو جریان گذاشتین

 مامان_عزیزم تو به من چیزی گفتی که باباتو در جریان بزارم؟

باچشای گشاد شده نگاش کردم که بهار زیر لب گفت:گاوت زایید خان داداش مامان 
 پیچیده تو کوچه علی چپ

مامان با لبخند برام ابرو باالانداخت که باعث شد خندم بگیره...خب باید خودم بگم 
ولی روم نمیشه که... با مامان راحتم اما بین منو بابا همیشه یه حریمی بوده که 

 ...اهاش تا یه حدی راحت نباشمباعث شده ب

نفسمو فوت کردم و گفتم:خب من...من به هستی... راستش من به مامان پشت 
 ...تلفن گفتم که هستیو

دهنم بسته شد...با وجود بابا حس ناشناخته خجالتو تو خودم حس میکردم و 
 ...نمیتونستم حرف بزنم

یی بردیا کشته مرده هستی بهار که دید دارم جون میکنم مثال به دادم رسید _بابا
 شده و االنم میخواد به دستو پاتون بیفته برید براش خواستگاری

 ای الهی درد بگیری بهار...مرده شور حمایتتو ببرن... اروم گفتم:دارم برات فسقلی

 خندید و حرفی نزد

 بابا بالبخند گفت:پس بالخره پسر کوچولوی من دل باخته؟

رفت...تو عمرم خجالت نکشیده بودم حاال کارم به سرمو انداختم پایین که خندم گ
 کجا رسیده که با سر دارم میرم تو میز
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بهار که کال امشب کمر به ضایع کردن من بسته بود با بدجنسی گفت:نیشتو ببند 
 ....بی حیا.خجالت بکش پسرم پسرای قدیم تا حرفه عرو

یگی خجالت پریدم وسط حرفشو با حرص گفتم:تو میدونی به چی خندیدم که م
 بکشم؟

پارو پاانداخت و گفت:بله که میدونم داشتی به هستی خانوم فکر میکردی و نیشت 
 باز شد

از حاضر جوابی بهار مامانو بابا به خنده افتاده بودن خودمم درحالی که بزور جلوی 
 لبخندمو گرفته بودم گفتم:بعدا من باتو کار دارم عزیـــزم

 تباصدای بابا بهار دهن بازشو بس

 بابا _پسرم مطمئنی از ته دلت عاشقشی؟

بیخیال خجالت شدم این سوسول بازیا به من نیومده رو به بابا گفتم:بابا من تقریبا 
یک ساله این حسو به هستی دارم اگه زودگذر بود یا عشق نبود که تااالن ازبین 

 رفته بود و روز به روز زیادتر نمیشد

درت موافق باشه بعد از اینکه جشنوارتون برگزار بابا با لبخند گفت:باشه پسرم اگه ما
 شد با باران خانوم و محمد راجب این موضوع حرف میزنیم

به مامان نگاه کردم که گفت:من پسرمو خوب میشناسم وقتی میگه به هستی عالقه 
داره یعنی پسرم ملکه زندگیشو پیدا کرده من مشکلی ندارم بعد از جشنواره با 

 !ستگاری حرف میزنیمخانوادش درمورد خوا

انقدر خوشحال حدود یک ساعت بعد به همشون شب بخیر گفتمو رفتم تو اتاقم..
بودم که نمیدونستم چیکار کنم تصمیم گرفتم به هستی بگم تا مثل من خیالش 
راحت بشه ولی تا گوشیو دست گرفتم پیشمون شدم درسته از غافل گیر شدن بدش 

 گذشت  میاد اما نمیشه این دفعه از خیرش

 صبح با صدای مامان چشامو باز کردم
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 مامان_بردیا جان پاشو پسرم باید با پدرت بری شرکت

نشستم رو تختو درحالی که به بدنم کشو قوس میدادم به مامان سالم و صبح بخیر 
گفتم که با مهربونی جوابمو دادخم شد گونمو بوسیدو گفت:مامان فدات بشه چقدر 

یروز بود با کلی مکافات از خواب بیدارت میکردم که زود بزرگ شدی انگار همین د
بری مدرسه و همش میگفتی کی میشه منم مثل بابا شرکت داشته باشم که هرموقع 

 دلم خواست برم سرکار؟

 سرشو کشید عقب و گفت:االن همون روزه عزیز دلم زود بیا پایین بابات منتظره

کاری مربوطه اومدم بیرونو.   سرمو تکون دادم و وارد دستشویی شدم بعد از انجام
کتو شلوار سرمه ای با پیرهن مشکی پوشیدم با عطرم دوش گرفتم و بیخیال ور 
رفتنه بیخود باموهام شدم ساعتمو بستم به دستم و سوئیچو گوشیمو برداشتم و از 

 ...اتاق زدم بیرون

قت نشستم پشت میز سنگینی نگاه مامان و بابا رو به خوبی حس میکردم... خیلی و
بود کتوشلوار نپوشیده بودم فکر کنم ازعروسی عمو بهرام به بعد...سامیار همیشه 
میگه تیپای رسمی جذاب ترم میکنه منم باهاش موافقم)اعتماد به نفس کیلو 
هزار(بعد از خوردن صبحانه با بابا رفتیم تو پارکینگ که گفت:بردیا من باماشین 

 یه جا دیگه خودم میام چون بعد از کارای تو باید برم

 ...سرمو تکوت دادم و سوار فراریم شدم

بعد از صحبتای بابا همه کارمندا بهم تبریک گفتن و رفتن سرکارشون برگشتم برم 
 تو اتاقم که یه صدای نازک از پشت سرم بلند شد_ببخشید اقای رادان؟

ه عشق رو پاشنه پا چرخیدم و نگاش کردم...یه دختر قدم بلند و زیبا البته زیباییش ب
من که نمیرسه جلوم وایساده بود... از مهندسای شرکت بود نگامو ازش گرفتم و 

 گفتم: بفرمایید درخدمتم

لبخند عشوه گرانه ای زد و دستشو ارود جلو گفت:بابت مدیرعامل شدنتون تبریک 
 میگم
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 دستامو رو سینه جمع کردم و خشک گفتم:ممنون

اخم ظریفی کرد و گفت:من تینا علی وقتی دید خیال ندارم دست اویزونشو بگیرم 
 پور هستم امیدوارم همکاریه خوبی باهم داشته باشیم

....یه نگاه کلی بهش انداختم.وسط بیخیال سرمو تکون دادم و برگشتم رفتم تو اتاقم
اتاق جلوی دیوار شیشه ای میز بزرگی قرار داشت و یه دست مبل چرم نسکافه ای 

کوچیک گوشه اتاق بود و یه کتاب خونه هم هم جلوش چیده شده بود یه کمد  
کنارش یه میز نقشه کشی هم گوشه دیگه اتاق بود... دیواراشم قهوه ای نسکافه ای 

... رفتم جلوی دیوار شیشه ای وایسادم و دست به جیب به شهر زیر پام نگاه بود 
ن کردم...از این قضیه کسی جز خانوادم خبر نداره...حتی به هستیو سامی و ارتا

 نگفتم...میخوام بعد جشنواره چندتا سوپرایز فوق العاده واسشون داشته باشم

 من_َاه ارتان انقد ناخوناتو نجو داری میری رو عصابم

 انگشتاشو از دهنش کشید بیرون و با اضطراب گفت:بردیا اگه ما اول نشیم چی؟

ت الل سامیار محکم زد پس کلش که باعث شد تا کمر خم شه و گفت:ای الهی زبون
شه بچه...ببند دهنتو از موقعی که اومدیم تو این خراب شده یه سره لفظ میای اول 

 نمیشیم... میمیری یه بار بگی ایشاال اول شدیم؟

بیخیال استرس به حرکات این دوتا میخندیدم...امروز معلوم میشد نتیجه تالش 
 ....شیش ماهه ما و بقیه شرکت کنندها چیه

ان مغزمونو سمباده زد با حرفاش اقای غفاری رفت پشت مین بعد که ارت۳۰حدود 
میکروفون و شروع کرد له حرف زدن_سالم عرض میکنم خدمت حضار 
محترم...دانشجوها استادان و مسئولین....ضمن خیر مقدم باید بگم که خودتون 
خوب میدونین امروز برای چی اینجا جمع شدیم)استادا و مسئوالی جشنواره دونه 

رفتن رو سن و به ترتیب کنار هم وایمیستادن(امروز اینجا جمع شدیم تا به دونه می
دانشجو از سراسر کشور عزیزمونو ببینیم....البته طبق بازدید ۱۰۰ماه تالش ۶نتیجه 

ساختمون ۱۰طبقه مورد نظر که از همه لحاظ بین اون۲۰مسئولین محترم ساختمون 
 بهترین بوده انتخاب شده
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_َاه حاال انگار ما نمیدونیم واسه چی اومدیم اینجا که یه صدای اروم ارمین بلندشد
 ساعت داره صغری کبری میچینه د بنال راحتمون کن دیگه

تا سکته ندن دست از سخنرانی برنمیدارن برادر من من که ۲٬۳امیر_اینا تا مارو 
میدونم یه ساعت دیگه اینجا عالفیم و زیر پاهامون دختروجنگل سبز شده هنوزم 

 فتن ک دانشگاه اول شدهاونا نگ

 سامیار با حرص زیر لب گفت:یه مین خفه شین داره میگه

بعد از اقای غفاری یه اقای دیگه رفت پشت میکروفون و بعد از سالم و خوش امد 
گفت:همونطوری که اقای غفاری گفتنو در جریان هستید یه ساختمون به عنوان 

االن استرس دارین پس خالصه  بهترین و ایمن ترین ساختمون انتخاب شده میدونم
 میکنم

 ارتان_خیرندیده میدونه داریم از استرس خفه میشیما باز داره وراجی میکنه

 اروم با پام زدم به ساق پاش که کال خفه شد

دانشجویی که ۱۰مرده ادامه داد_خب همونجوری که از اول بهتون گفته شده اون
ل شدن جوایز نفیسی هم ساختمونه انتخابیه مارو ساختن ضمن فارق التحصی

 بهشون تعلق می گیره

ای من حلواتو بخورم مرتیکه الهی بخوابی دیگه بیدار نشی جون بکن دیگه االن 
 ....همه باهم سکته میکنیم میمونیم رو دستتون

بالخره دهن المصبشو باز کرد_اسم اون ده نفری که به عنوان برنده انتخاب شدن 
 ...میخونم

 ....دایی نمیومد همه تو تو کف بودیم که کی برنده شدهنفسا حبس شد... هیچ ص

صدای اقای حیدری مسئول پروژه باعث شد ارامش وصف ناپذیری تو دلم سرازیر 
....اقای امیر  بشه_اقای بردیا رادان که رییس اکیپ بودن....اقای ارتان اهتشام

قای سامیار ....خانوم تمنا فروزان فر....اساجدی...خانوم محیا حسین نیا
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مهرپور....خانوم هستی رستگار...خانوم طناز اذر نیا و خانوم ساغر رادمهر از دانشگاه 
 ازاد تهران برنده این رقابت شدند لطفا تشریف بیارید باال

ماه دوری از خانواده و تالشای ۶صدای جیغو سوت کر کننده بود باورم نمیشد نتیجه 
کرپم...محیا و تمنا و ساغرو طناز با خوشحالی   شبانه روزیمون بشه این..به بقیه نگاه

باال پایین میپریدن و جیغ میزدن...سامیارو امیرو امیرو ارتانم همدیگه رو بغل 
کردن.... این وسط فقط هستی بود که با یه لبخند خوشگل خیره شده بود بهم...تو 

 چشاش یه شادی عمیقی برق میزد....مثل وقتی که اعتراف کردم دوسش دارم

بالخره از چشاش دل کندم و از جام بلند شدم باخنده رو به بچها گفتم:بسه دیگه 
 قشنگ ابرومونو بردین بفرمایید بریم باال مثال منتظرمونن

همه استاداو مسئولینی که رو سن بودن بهمون تبریک گفتن و ارزوی موفقیت 
رفت پشت کردن اقای احمدی که طراح این پروژه بود به هممون لوح تقدیر دادو 

میکروفون گفت:البته نکته مهمی که الزم به ذکره اینه که مسئولین این رقابت 
واحد ازهمون ساختمانی که خودشون ساختن بهشون تعلق ۲تصمیم گرفتن نفری 

 بگیره البته باید همینجا فارق التحصیل شدن شما عزیزان رو تبریک بگم

فت از تو جمعیت با چشم اقای احمدی با ما دست داد و به دخترا هم تبریک گ
دنبال مامان اینا گشتم ردیف شیشم کنار پدرومادر سامی و ارتانو هستی و تمناو 

.... چشامو بستم وزیر محیا نشسته بودن رو لب همشونم لبخند رضایت مندی بود
 !!!!لب زمزمه کردم_خدایا شکرت

 ""هستی""

و مگه وقتی داشتیم بردیا_ هستی برو این لباسو عوض کن با منم بحث نکن ت
 میخریدیمش قول ندادی تو مراسم مختلط نپوشیش؟

باخنده گفتم:وای بردیا بسه دیگه از موقعی که اومدیم یه ریز داری میگی برو لباستو 
 عوض کن
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ساعت مونده باور کن سخته ۲باحرص نگام کرد که لبخندی زدمو باناز گفتم:همش 
 شماین همه راه برگردم خونه یه لباس دیگه بپو

 بااخم گفت:حق نداری از جات بلند شی فهمیدی؟

 تند تند سرمو تکون دادمو گفتم:چشم

سرشو برگردوند تا لبخند محوشو نبینم...بیشرف کچلم کرد از وقتی اومده... دیروز 
که تو جشنواره فهمیدیم اول شدیم خانواده منو تمنا و محیا و ارتانو سامیارو بردیا 

گیرن و یه سور درست حسابی بخاطر این موفقیت بزرگ باهم قرار گذاشتن یه باغ ب
بدن...منم امروز ظهر با تمنا و محیا رفتم ارایشگاه و موهامو آرایشگر به درخواست 
خودم باالسرم جمع کرد و یه تاج کج هم گذاشت رو سرم....لباسمم همون لباسی 

ام خرید...چقدم بود که بردیا تو شیراز به شرط اینکه فقط تو مجلس خانوما بپوشم بر 
که من حرف گوش کردم....عشق منم کتو شلوار مشکی و پیرهن مشکی با کراوات 
صدفی هم رنگ لباسم پوشیده بود و موهاشو داده بود باال...موهای لج بازش 
معلومه کلی دهنشو سرویس کرده تا حالت بگیره...رو لباسم کت کوتاه و جوراب 

نمیپوشیدم بردیا منو پیاده برمیگردوند شلواری رنگ پاهم پوشیده بودم که اگه 
. بیخیال بردیا از خونه....البته یکمم تنبیه فیزیکی احتمال داشت داشته باشیم..

کنارش رد شدم و قبل از اینکه بتونه نگهم داره تند رفتم پیش تمنا که با برق 
کنجکاوی تو چشاش زول زده بود به یه جا....این برقو خوب میشناختم...هممون 

 نگه همیم دیگه...ایستادم کنارشو گفتم: ابجی خانوم به چی نگاه میکنی؟ل

 بدون اینکه نگاشو از اون نقطه برداره گفت: هستی اونجا رو نگاه کن

 نگامو تو جمعیت چرخوندم و گفتم:کجا

 زد پس کلمو با حرص گفت: صبر کن نشونت بدم بعد مثل غاز گردن بکش

 ا رو میگیباخنده گفتم:خیله خب بگو ببینم کج

با انگشتش خیلی غیر مستقیم به یه میز اشاره کرد که وقتی ردشو گرفتم رسیدم به 
میز دایی اینا که خانواده محیاهم نشسته بودن پیششون و محیا و سپهر تا کمر خم 
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شده بودن...نه نه ظاهرا سرشو انداخته بودن پایین....بیخیال برگشتم سمت تمنا 
 و گفتم:خب؟

یه نگام کرد فکر کنم داشت جیغشو خفه میکرد اروم گفت: تو چی با حرص چند ثان
 میدونی من نمیدونم؟

 دست انداختم دور گردنشو گفتم:هیچی االخه من محیا داره از ترشیدگی در میاد

 با جیغ گفت: چی؟

یعنی اگه این جیغو نمیزد میمرد عروسی مو عذا میکرد....باخنده گفتم:کوفت اروم 
 میکننتر همه دارن نگامون 

 بااخم گفت:چرا بمن چیزی نگفتین؟

من_محیا هم خبر نداشت االن فهمیده تازه خواستگاری که نیست دارن قرار مدار 
 میزارن برن خونه محیا اینا...منم دیشب فهمیدم سپهر زنگ زد بهم گفت

 مشتی به بازوم زد وگفت:چرا دیشب یمن نگفتی؟

ردی ببین وحشی بازیاتو کنار نزاری به بازومو گرفتم تو دستم و گفتم:تو که باز رم ک
 ارتات میگم نگیرتتا

از کلش دود بلند شد قبل از اینکه گیسامو دونه دونه بکنه فلنگو بستم و رفتم کنار 
 یار

نشستم کنار بردیا که صدای سامیار باخنده بلند شد _ابجی امشب داری داداشمو 
 خوب دق میدیا

حتما داره تو ذهنش لباسمو جروارجر نیم نگاهی به قیافه اخموی بردیا کردم 
میکنه...از این فکر خندم گرفت که اخمش غلیظ تر شد...یا ابوالفضل منو 

 نخوره...باخنده رو به سامیار گفتم: چرا داداش؟مگه چیکار کردم؟
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ارتان با دست به بردیا اشاره کرد و گفت: نگاه کن قیافشو به البالوی له شده که 
گفته بشین من جات هستم....میترسم سکته کنه بیفته   رنگش کبود میشها به اون

 رو دستمون

 اخمی کردم و بااعتراض گفنم:ِا ارتان زبونتو گاز بگیر خدانکنه

ارتان خواست چیزی بگه که تمنا و محیا پریدن جلومونو تمنا با شادی گفت:بچها 
 یه عروسی توپ افتادیم

 ارتان با ذوق گفت:عروسی کی عزیزم؟

نی محکمی بهش زد که ما از خنده پوکیدیم خودشم درحالی که از سامیار پس گرد
خنده قرمز شده بود گفت:بی جنبه خجالت بکش بااین سن و قدوقوارت مثل بچها 

 ذوق میکنی که چی؟

ارتان درحالی که گردنشو میمالید چشم غره ای به سامیار رفت و روبه تمنا 
 گفت:نگفتی عروسی کیه؟

یا پاشو انداخت رو پاشو زودتر گفت:اگه منظورت از تمی دهنشو باز کرد که برد
عروسی توپ عروسی منو هستیه که باید بگم ما هنوز تو به مرحله خواستگاری 

 نرسیدیم از االن خودتو اماده نکن

 تمنا با حرص گفت:میزارید بگم یانه؟

با حرکت سر جواب مثبت دادیم که لبخند گشادی تحویلمون دادو خواست بگه که 
مثل قاشق نشسته پرید وسط حرفش:البته اینم بگم که عروسی منم نیست  سامیار 

 من اصن قصد ازدواج ندارم الکی اصرار نکنین

تمنا از حرص کبود شده بود و ما از خنده غش کرده بودیم.... بالخره محیا با خنده 
 رو به جمع گفت: عروسی منه خودتونو کاندید نکنین نوبت منه

ارتان و گفت:خفه بشین ایشاال عوضیا...میمردین بزارین  تمنا با اخم نشست کنار 
 من بگم؟
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 ارتان بالبخند گفت:تو چرا انقد ذوق داری خانومم

 اخمای تمنا باز شد و با ذوق گفت:عروسی ابجیمها ذوق نداشته باشم؟

زیر چشمی نگاهی به محیا که بالبخند نگاش میکرد کردو گفت: بعد از عمری یه نفر 
 فته میخواد اینو بگیره باید رو هوا بزنیمش نپرهخز مخشو گاز گر 

باتموم شدن حرفش زدیم زیر خنده که محیا باحرص و خنده گفت: اینجوریه تمنا 
 خانوم؟ بعدا کارت دارم عزیزم

 با لبخند بلند شدم و رفتم جلوی محیا و گفتم: مبارکه عزیز دلم

دورش حلقه کردم مه دستامو از هم باز کردم که خودشو انداخت تو بغلم دستامو 
 با بغض گفت:باورم نمیشه هستی

 خندیدم و گفتم:منم باورم نمیشه

 خودشو از بغلم کشید بیرونو با اشک تو چشاش گفت:چیو؟

 من _اینکه پسر دایی من انقد احمق باشه بخواد تورو بگیره

صدای خنده بچها بلند شد که محیا زد به بازوم و گفت: از خداشم باشه از سرشم 
 مزیاد

با خنده سرتکون دادم و حرفی نزدم....تمنا اومد کنارمون و جوری که فقط خودمون 
سه نفر بشنویم گفت: محیا هول نشی همون اول قبول کنیا یه مدت بزارش تو اب 

 نمک بزار دلم خنک شه

 محیا باخنده گفت: چرا؟ چیکارت کرده مگه میخوای دلت خنک شه

ده اما انقد تو این چند ماه تو ناله و گریه تمنا دست به سینه گفت:بامن کاری نکر 
 کردی حالمو بهم زدی همشم بخاطر اون تحفه)پسر دایی بنده(بود

 سرمو تکون دادم و گفتم: راست میگه محی همون اول قبول نکنا

 محیا چشمکی زد و گفت:خیالتون راحت میدونم چیکار کنم
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دم یکم این سپهرو تمنا لبخند شیطنت آمیزی زد وگفت:آ قربون دستت محیه خو
 اذیت کنی روحم شاد میشه بخدا

 باصدای سامیار برگشتیم سمت پسرا

سامیار:اوه اوه تمنا چقد خبیثه ما خبر نداشتیم میگم ارتان داداش خوب فکراتو 
 کردی؟اگه پشیمون شدی بگوها خودم طالقتو ازش میگیرم

امیار نمیدونی ارتان با سری پایین اهی کشیدو گفت:دست رو دلم نزار که خونه س
 این عفریته چه بالیی سرم میاره

 به کلش اشاره کرد و ادامه داد_ببین موهام کم شده همه رو دونه دونه داره میکنه

تمنا دست به کمر تقریبا جیغ زد)مثل همیشه!!!با عرض پوزش(:ارتـــان بمن گفتی 
 عفریته؟؟؟من موهاتو میکنم؟

ن گفتم خانومم؟ چرا حرف تو دهنم ارتان خودشو به هول بودن زد و گفت:من؟؟م
میزاری تو فرشته ای از جنس عزرائـ.... نه چیزه منظورم اینه فرشته ای دیگه نوعشو 

 بیخیال

از خنده ولو شده بودم رو صندلی بقیه هم مثل من نمیتونستن خودشو جمع کنن 
 تمنل باحرص نگاش کرد حرفی نزد

دری حرف میزدیم و قیافه برج  بعد از شام دوباره نشسته بودیم دورهم و از هر 
زهرمار بردیا رو تحمل میکردم که یهو عمو علی رفت رو پیست رقصو میکروفونو از 
خواننده گرفت همه چشما شده بود توپ گلف.... سامیار با دهنی باز گفت: 

 بردیا؟بابات خواننده هم بود و رو نمی کرد؟

 ارتان ادامه داد_شایدم میخواد برقصه هوم؟

 صورتش زد و باصدای نازک و زنونه گفت: خاک به سرمچنگی به 

بردیا محکم زد پس کله جفتشون و گفت: خفه شید نکبتا دارین درمورد بابای من 
 حرف میزنینا
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همه زدیم زیر خنده که محیا گفت:خب داداش چرا بابات رفته رو پیست رقص؟اونم 
 با میکروفون؟

ف من درسته صددردصد رفته بخونه قبل از اینکه بردیا حرفی بزنه سامیار گفت:حر 
 بردیا پس بگو عربی بخونه ابجی)بمن اشاره کرد(هم میرقصه واسمون

..صدای عمو از خنده اشک تو چشاش جمع شده بود قیافه بردیا دیدنی شده بود 
علی از پشت میکروفون بلند شد _میخواستم موضوع مهمی رو به اطالع همه 

 مهمونای عزیز برسونم

ته بودیم به دهن عمو که ارتان اروم گفت:گولشو نخورینا االن همه چشم دوخ
 واسمون بندری میزنه

دوباره زدیم زیر خنده و بردیا چشم غره توپی به ارتان رفت که من به جاش خودمو 
 خیس کردم

عمو علی ادامه داد _این مهمونی هم بخاطر موفقیت بچها تو پروژشون بوده و هم 
 ....بخاطر

.. بردیا بالبخند از جاش بلند شد که ارتان بازم به ردیا خیره شدسکوت کرد و به ب
صورتش چنگ زد و گفت: خاک به سرم داداش تو میخوای برقصی؟مگه ابجی 

 نمیخواس برقصه؟داداش از قدوقوارت خجالت بکش ابرومونو نبر

سامیار ادامه داد_صددفعه به افسانه جون گفتم مواظب این پدر و پسر باشها گوش 
 شد این پدر میخواد بخونه پسرم میخواد برقصه چشممون روشن نداد

بردیا نفسشو فوت کرد و کالفه گفت:یه مین دهنتونو ببندین می فهمین اینجا 
 چخبره انقدم خزبالت بهم نمیبافین

 ...بعد از این حرف با قدم های محکم رفت پیش باباش

 اینجا چخبره؟
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نگاش به افسانه جون بود گفت:دیروز عمو علی دست بردیا رو گرفت و درحالی که 
من یه وکالت نامه تام االختیار به پسر عزیزم دادم از دیروز بردیا مدیریت کارخونه 

 !و شرکتای منوبه عهده گرفته این جشن به این منظورم برگزار شده

چشام گشاد شد و با حیرت به بردیا نگاه کردم...عالوه بر من بقیه مهمونا حتی 
نم که دوستای صمیمیش بودن با تعجب نگاش میکردن این یعنی سامیار و ارتا

 ....هیچکس از این قضیه خبر نداشته

بعد از چند ثانیه همه شروع کردن به دست زدنو تبریک گفتن... فقط منو تمناو 
 ...محیا و سامیارو ارتان هنوز تو هنگ بودیم

شدو اومد کنار میزمون  بعد از این که همه تبریکاشونو گفتن بردیا از جمع فامیل جدا
 بالبخند بدجنسی نشست و گفت:چتونه؟انقد این خبر واستون عجیب بود؟

ارتان مشتی حواله بازوش کردو گفت:خیلی بیشعوری بردیا ما باید این قضیه رو 
 اخر از همه بفهمیم؟

بردیا پا رو پا انداخت و با ژست مخصوص خودش گفت:من که بهتون گفته بودم 
 ایز عالی دارم.نگفته بودم؟واستون یه سوپر 

گفت امروز ظهر تو ارایشگاه که بودم بهم زنگ زد و گفت امشب یه راست می
 !سوپرایز واسه همتون دارم و هرچی هم پاپیچش شدم نگفت قضیه چیه

یادمه همیشه میگفت میخوام بعد از درسم رو پای خودم وایسم بدون کمک بابا... 
ا از وقتی اومدیم تهران یه جور دیگه باهام رفتار اما حاال؟اصال چرا به من نگفت؟چر 

 میکنه؟

نقش عمیقی کشیدم و گفتم:تبریک میگم عزیزم گفته بودی درست که تموم بشه 
 میخوای خودت شرکت تاسیس کنی چیشد پس؟

بردیا_درسته ولی بابا از کارو شرکت خسته شده من مجبور شدم برم به جاش 
 صیلیم ندارهدرضمن این قضیه ربطی به فارق التح

 سامیار با تعجب گفت:نداره؟یعنی چی؟
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بردیا_یه روز قبل از جشنواره من از بابا وکالت نامه گرفتم و شدم مدیر کارخونه و 
شرکتاش میخواستم همون روز بهتون بگم اما)لبخند زد(میخواستم سوپرایزتون کنم 

 !که کردم

 صدم

 "دوهفته بعد "

حرف نمیزنن؟نکنه اتفاقی افتاده من بی  چشم دوختم به مامان و بابا...پس چرا
خبرم؟ بعد از ناهار وقتی خواستم برم تو اتاقم بابا صدام زد و گفت بشینم کارم 

مینه که جفتشون ساکتن و خیره شدن بهم...تو ابن دوهفته ۵داره... ولی االن 
اتفاقای زیادی افتاده...دو شب بعد از جشن خانواده دایی رسمًا رفتن خواستگاری 

حیا و جواب مثبت گرفتن که البته رفیق عزیزم سر جواب دادن کلی سپهرو اذیت م
کرد و منو تمنا حسابی دلمون خنک شد....دو روز بعدشم تو محظر عقد کردن و قرار 
شد مراسم عروسیشون چند ماه دیگه باشه... ارتانم سه شب پیش رفت خواستگاری 

بعد عقدو عروسیشونو باهم بگیرن... تمنا و بعد از گرفتن جواب مثبت قرار شد ماه 
بردیا هم با تالشو پشتکار داره شرکتاو کارخونه رو اداره میکنه و تو کارش 
خوشبختانه مشکلی پیش نیومده....یکی دوباری هم که به شرکتی که توش مستقره 
رفتم با کارمندا اشنا شدم همشون عالی بودن منشیشم یه خانوم سی ساله متأهل 

راحت بود کاری به بردیا نداره....موضوعی که باعث نگرانیم شده اینه بود و خیالم 
که بردیا اصال راجب خواستگاری حرف نمیزنه....تا وقتی شیراز بودم کچلم کرده بود 
که پامون برسه تهران با گلو شیرینی نشسته پشت در اما االن اصال عین خیالشم 

 ....نیست

 باصدای بابا به خودم اومدم

 م امروز علی اومده بود شرکتبابا_دختر 

 !!!مکثی کرد و ادامه داد_واسه فردا شب ازم خواست که بیان خواستگاری

نفسم حبس شد.... بردیا به قولش داره عمل میکنه و من چه فکرایی که نکردم تو 
این مدت...فقط چرا بمن هیچی نگفت؟ میدونه از سوپرایز شدن بدم میاد اونوقت... 
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که باعث شد لبخند محوی به لبم بیاد...خب تالفی که کار بدی فکری به ذهنم رسید  
 نیست هست؟

سرمو انداختم پایین دختره بی حیا جلو مامان بابات نیشتو وا میکنی فکر میکنن از 
 خداته...خب مگه نیست؟

مامان با لبخند گفت:هستی جان پدرت با اومدن اونا مخالفتی نکرده خودت که 
و مثل پسر نداشتمون دوست داریم و راضی هستیم که میدونی منو بابات بردیا ر 

جزو خانوادمون بشه البته اینارو نمیگم که بخاطر ما بهش جواب مثبت بدی..نه! 
 فرداشب اونا میان بعدش همه چی به تو تصمیمی که میخوای بگیری بستگی داره

 ای دهنمو قورت دادم و گفتم:میتونم برم تو اتاقم؟

 برو عزیزکمبابا سرمو بوسید و گفت:

 !سریع از جام بلند شدم و با دو رفتم باال...دارم برات بردیا

 یکم

گوشیمو از رو عسلی چنگ زدم و شمارشو گرفتم بعد از سه تا بوق صدای سر خوشش 
 پیچید تو گوشی: سالااام خانومه خودم خوبی؟

کنم با حرص گفتم: دستم بهت برسه زندت نمیزارم عزیــــزم...موهاتو دونه دونه می
کچل بشی باهمین دستام چشاتو از کاسه درمیارم یه بالیی به سرت میارم که دیگه 

 هوس نکنی منو سوپرایز کنی

نفسم بند اومد و نتونستم ادامه بدم.. صدای خنده ریز بردیا میومد با تموم شدن 
حرفم باخنده گفت:اروم خانومی.نفس بگیر حاال بگو ببینم من چیکار کردم که 

 همه ابراز عالقه کنی بهم؟میخوای این 

دوباره با حرص گفتم:چیکار کردی؟؟؟ به بابات گفتی قرار خواستگاری بزاره اونوقت 
 من نباید از این موضوع خبر داشته باشم؟؟
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بالحن مهربونی که دلم ضعف میرفت گفت:چرا عزیزم!باید بهت میگفتم ولی میدونی 
 که عاشق غافل گیر کردنتو این جیغ جیغ کردناتم

ن_بله میدونم سر مدیر عامل شدنتم همین کارو کردی بردیا اسمم هستی نیست م
 اگه تالفی کنم بشینو تماشا کن

قبل ازاینکه حرفی بزنه گوشیو قطع کردم...رفتم سمت استریو و آهنگ شادی پلی 
کردم و با صدای کم شروع کردم به رقصیدن بالخره باید هیجانمو خالی کنم تا بتونم 

 نمنفشمو عملی ک

 ساقیا می هی هی هی هی بریز بنویس گرکه نرقصم گله مندی بنویس

 ساقیا پیک پیک پیک پیک پیک بریز بنویس هرکه نرقصد گله مندی بنویس

 ساقیا می هی هی هی هی بریز بنویس گرکه نرقصم گله مندی بنویس

 ساقیا پیک پیک پیک پیک پیک بریز بنویس هرکه نرقصد گله مندی بنویس

 ست امشب امشب ماجرا پس بدون معطلی نوش کن بادراکس نداند چی

 وای منوتو خال لبات باد صبا عیشو نوش تو این هوا

 منو محتاج طبیبیست امشبا

 تو حبیبیم شو عزیزم طبیبم شو

 تو حبیبیم شو عزیزم طبیبم شو

 وای ساقیا می هی هی هی هی بریز بنویس گرکه نرقصم گله مندی بنویس

 است من به می لب نزنم تو لبات جام شراب استحال خراب است گر حرام 

 یا رب چه یاری یا رب چه نگاری چه زلف پریشونی عجب مهره ی ماری

 باز توبه شکستم هی مانع به دستم هی وای وای وای وای وای چه مستم

 ساقیا می هی هی هی هی بریز بنویس گرکه نرقصم گله مندی بنویس
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 یس هرکه نرقصد گله مندی بنویسساقیا پیک پیک پیک پیک پیک بریز بنو

 وای وای دیگه بسه تا کجا مسته ساقیا ناز شستت

 وای وای دیگه بسه تا کجا مسته ساقیا ناز شستت

 وای وای دیگه بسه رفته از دست که ساقیا ناز شستت

 (ساقیا_ساسی مانکن)

نگاهی از تو اینه به خودم انداختم... کت و شلوار مشکی که کتش تنگ بود و کمر 
باریکمو به خوبی نشون می داد یه کمربند بزرگم روش میخورد و استیناش سه ربع 

سانتیمم پام کردم ۷بود....تاپ طالیی رنگمم زیرش پوشیده بودم کفشای پاشنه 
موهامم پایینشو فر کردم و با کلیپس جمع کردم باال سرم...رژ لب مسی و ریمل 

عالقه بردیا گرفتم از اتاق خارج شدم تیپمو تکمیل کرد بعد از دوشی که با عطر مورد 
وسط پله ها بودم که صدای زنگ تو خونه پیچید...بابا از تو اشپزخونه اومد بیرون 
و رفت سمت آیفونو دکمه رو زد هنوز منو ندیده بود.. چرخید تا مامانو صدا کنه 
و که نگاش به من افتاد و بالبخند خیره شد بهم...بقیه پله ها رو هم رفتم پایین 

 جلوش وایسادم

چند ثانیه بعد صورتمو با دستاش قاب گرفتو باصدای ناراحتی که دلمو ریش کرد 
 گفت:اینا که میان دخترمو میبرن؟

سرمو انداختم پایین....چی میتونستم بگم...لحن بابا بغض انداخته بود تو گلوم 
؟زشته مامان با سرعت از تو آشپزخونه اومد بیرون و گفت:محمد چرا نرفتی بیرون

 اقا اومدن

 بابا بوسه ای رو پیشونیم زد و با سرعت از خونه رفت بیرون

نفس عمیقی کشیدم که مامان اومد کنارمو منو کشید تو بغلش...طبق عادت 
همیشگیش موهامو نوازش کرد و کنار گوشم نجوا کنان گفت:تا حاال خواستگار زیاد 

 !یاد اخریه و تورو میبرهداشتی ولی نمیدونم چرا حس میکنم این یکی که ب

 ازش جدا شدم و اروم گفتم: اینجوری نگو مامان دلم میگیره
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دست گذاشت زیر چونمو سرمو بلند کرد درحالی که خیره شده بود به چشام 
 گفت:تو بردیا رو دوست داری مامان.درسته؟

هنگ کردم... مامان از کجا فهمیده؟یعنی انقد ضایعم؟ولی من که مواظب رفتارم 
 ....مبود

 !وقتی سکوتمو دید گونمو نرم بوسید و گفت:مبارکه عزیزم

با ورود مهمونا از هم جدا شدیم و رفتیم سمتشون اول از همه افسانه جون اومد تو 
بعدشم بابا و عمو علی اخرشم بهارو بردیا....تو دستای اقامون یه سبد گل رز قرمز و 

 ....گلی دوست دارمسفید بود...لبخندمو بزور خوردم خوب میدونست چه  

افسانه جون بامهربونی بغلم کرد و کنار گوشم گفت:همیشه ارزو داشتم زن بردیا 
 یکی مثل تو خانوم )منو میگها(باشه

عقب کشید و با برق خاصی تو چشاش که بی شباهت به برق چشای بردیا نبود 
 گفت: امیدوارم به ارزوم برسم

 خوبی دخترم؟بعد ازاون عمو علی پیشونیمو بوسید و گفت:

 اروم گفتم:ممنون عمو جان بفرمایید بشینید

 باتعارف مامان و بابا افسانه جون و عمو علی رفتن سمت مبال

بهارو هم در اغوش کشیدم و بعد از سالم و احوالپرسی باهاش بدون نگاه کردن به 
ت بردیا که خیره خیره از لحظه اول نگام میکرد سبد گلو ازش گرفتم و راه افتادم سم

 اشپزخونه

اگه بگم چشاش شده بود اندازه توپ پینگ پنگ دروغ نگفتم انتظار این استقبال 
گرمو)جون عمه جونم( ازم نداشت....حاال خبر نداره قراره چه بالیی سرش 
بیارم....لبخند خبیثی زدم و بعد از گذاشتن گال تو گلدون رفتم تو سالن و نشستم 

 !!!!رو مبل تک نفره روبروی اقای اخمو
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عمو علی و بابا از هر دری حرف میزدن بجز خواستگاری از نفسای کشدار بردیا معلوم 
بود حسابی کالفه شده بهار سرش توگوشیش بود و مامان و افسانه جونم باهم 

 ... حرف میزدن

مین بعد صدای بردیا بلند شد_ببخشید پریدم وسط حرفاتونا اما انگاری ۲۰تقریبا
 ی اومدیم اینجایادتون رفته ما واسه چ

با این حرفش همه زدن زیر خنده و افسانه جون گفت: پسرتو چقد هولی دیر که 
 نمیشه

بردیا با عجز به مامانش نگاه کرد که عمو علی باخنده گفت:خیله خب واسه اینکه 
پسر ما کمتر حرص بخوره بهتره ما به حرفامون ادامه بدیم و بردیا و هستی جان 

 انوبابام گفت(برن باهم حرف بزننبااجازه شما)رو به مام

بااین حرفش بهار بلند زد زیر خنده منم از خنده قرمز شده بودم...بردیا بااخم زیر لب 
 ...به بهار تشر زد و چشم غره توپی هم نثارش کرد که بیچاره کال الل شد

بالبخند گفت: خواهش میکنم اجازه ماهم دست شماست هستی بابا برید تو اتاقت 
 ردیابا اقا ب

زیر لب چشمی گفتم و از جام بلند شدم که بردیا هم بلند شدو باهم راه افتادیم 
 ...سمت پله ها

در اتاقمو باز کردم و بدون تعارف ریلکس رفتم تو...صدای خنده ریزش از پشت سرم 
 ...میومد که بیخیالش شدم و رفتم نشستم رو لبه تخت

چهرش پیدا بود دست به سینه جلوم بردیا درحالی که ته مونده های خنده هنوز تو 
وایساد و گفت:خانوم خانوما درو که باز کردی بدون یه تعارف خشکوخالی اومدی 
تو االنم که سرتو انداختی پایین اومدی نشستی روتخت... میگم این همه منو 

 تحویل میگیری فکر نمیکنی از ذوق سنگ کوب میکنم؟

 تم:خب بشین رو صندلیلبامو جمع کردم تا جلوی خندمو بگیرم و گف

 ابروهاشو باحالت زیبایی انداخت باال و گفت:چرا رو صندلی؟تختت که میخ نداره
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بااین حرف نشست کنارمو دستاشو ستون بدنش کرد رو تخت همونجوری که نگاش 
 به سقف بود اروم گفت: هستی؟

 مثل خودش اروم گفتم:جانم؟

 ه من میشی؟ باورم نمیشهسرشو چرخوند و خیره بهم گفت: تو داری واقعا مال

 لبخندی زدمو گفتم:حاال ببین جوابم چیه بعد میتونی باورش کنی

 !خندید و گفت: مگه چه جوابی قراره بدی؟من که میدونم چیه

 سرمو بردم جلو و با سرتقی گفتم:چیه؟

 سرشو مثل خودم اورد جلو و گفت:یه بلٔه خوشگل البته با اجازه خودم

م درحالی که میرفتم سمت در گفتم:بیا بریم پایین اقای خندیدم و از جام بلند شد
 !خوش خیال

باهم از پله ها رفتیم پایین و وقتی رسیدیم تو جمع همه با لبخند نگامون کردن و 
 افسانه جون گفت:خب عزیزم نتیجه چیشد؟

سرمو اوردم باال و بهش نگاه کردم...همون برق خاص اشنا تو چشاش بود...یه 
 ....دونستن جوابم مثبته اماجورایی همشون می

زیر چشمی به بردیا نگاه کردم با لبخند پبروزمندانه ای نگام میکرد... همچین االن 
لبخندتو بترکونم که کیف کنی..نفس عمیقی کشیدم و به افسانه جون گفتم:دوهفته 

 وقت میخوام تا بتونم فکرکنم

میکرد...عمو علی و  قیافه هاشون دیدنی شد مخصوصا بردیا...با چشای گشاد نگام
افسانه جون و بهارم دست کمی از بردیا نداشتن...پس همشون فکر میکردن امشب 
جواب مثبت میگیرن... بردیا تو فکر بود وای همین االن نفهمه....با صدای عمو نگامو 

 هفته دیگه خانومم زنگ میزنه جوابتو میپرسه۲از بردیا گرفتم:باشه دخترم پس 

رخیدم سمت بردیا...یا باب الحوائج...چرا این شکلی شده سرمو تکون دادم و چ
فهمید به این زودی؟... دستاشو مشت کرده بود وبا صورتی که به سرخی میزد 
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باحرص نگام میکرد....منو نخوره... بادیدن حالتش نمیدونم چرا خندم گرفت البته 
رد...چند مین جرأت نداشتم نیشمو یه کوچولو هم باز کنم مطمئنا بادیوار یکیم میک

بعد خانوادش از جاشون بلند شد و گفتن که میخوان برن ماهم تا جلویدر بدرقشون 
کردیم که لحظه اخر بردیا چرخید سمتو کنار گوشم با صدایی که از خشم میلرزید 
گفت: حق نداشتی اینجوری تالفی کنی هستی تصفیه حسابمون بمونه واسه بعد 

فی فکر کنی اونوقت تضمینی به سالم موندنت فقط خدا نکنه یک درصد به جواب من
 نمیکنم

در حقیقت حس میکردم شلوارمو دارم خیس میکنم....مثل سگ از این تهدیداش 
 میترسما اما باز از رو نمیرم کرم میریزم

خودمو نباختم و با لبخند پبروزمندانه ای نگاش کردم و که به اوج عصبانیت رسید 
 ش منم باهمون لبخند گلو گشادم رفتم باالو با قدمای محکم رفت سمت ماشین

 

به پشتی صندلی تکیه دادم و به چشای از حدقه دراومده تمناو محیا نگاه کردم....با 
باز شدن دهنشون خندم گرفت تمنا باهمون حالت گفت:تودیوونه ای هستی باید 

 ببریمت تیمارستان

 محیا ادامه داد_تیمارستانم تورو قبول نمیکنه

سرم زد و گفت:اخه دختره خلو چل تو مگه کمبود داری اینجوری اون ضربه ای به 
 بدبختو اذیت میکنی؟

تمنا با دل سوزی سر تکون داد و گفت: بیچاره داداشم از دیشب تا االن از حرص 
 سکته نکرده باشه خیلیه

 باخنده گفتم:نترس چیزیش نمیشه تا جواب کارمو نده

نتونستیم یه عمر کرمای همیشه فعالتو محیا_حقته همون از پس تو برمیاد ماکه 
 کنترل کنیم
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خندیدم و گفتم:اوال شماهاهم لنگه خودمین پس به من خرده نگیرین ا چرا همش 
از اون دفاع میکنین؟ مگه من چیکار کردم؟اصن مگه هرکی میره خواستگاری همون 

 جلسه اول جواب میگیره؟

یشناسن نه واس شماها محیا با حرص گفت: احمق اون واسه کساییه که همو نم
 که شیش ماه تو حلق هم بودین

 خواستم جوابشو بدم که تمنا اروم گفت: هستی؟

 نگاش کردم... باچشای تنگ شده نگام میکرد این یعنی مچتو گرفت هستی خانوم

 تمنا _داری تالفی غافل گیریاشو میکنی مگه نه؟

شاپ نبودیم و ترس  نیشمو باز کردم که جفتشون محکم زدن تو سرم و اگه تو کافی
 رفتن ابرو نبود جیغ فرا بنفششونم باید تحمل میکردم

 ""بردیا""

 هستی! هستی تروخدا فقط یه لحظه به حرفام گوش کن هستی خواهش میکنم_

با بی رحمی دستامو از رو زانوهاش هل داد و جیغ زد_ولم کن با چه زبونی بگم؟؟بابا 
 من دو ست َنـ دا رم

سرم بردار.بااین حرف ازجاش بلندشد و ازم دورشد... همونجا  ازت بدم میاد دست از 
رو زمین نشستم و با بغض فریاد زدم_نــــه تو مالــــه مـــــنـــــی 

 !مـــــالـــــــه مـــن

با ضربه های محکمی که به صورتم میخورد چشامو با وحشت باز کردم و یه ضرب 
 نشستم رو تخت

س میزدم...به کنارم نگاه کردم بهار با ترس و تمام بدنم خیس عرق بود نفس نف
 نگرانی خیره شده بود بهم اروم دستمو گرفت و گفت:خوبی داداش؟

لیوان ابی از پارچ تو عسلی ریخت پ داد دستم که یه نفس همشو سرکشیدم...کمی 
... هستی حق نداره منو دوست نداشته از التهاب درونم کم شده بود یاد خوابم افتادم
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..دست خودشه مگه؟... شده بزور ماله خودم میکنمش اما نمیزارم از دستم باشه.
 ...بره

 بهار دستامو فشار داد و گفت:بردیا خوبی؟

سرمو تکون دادم که با مهربونی گفت:انقد خودتو عذاب نده داداش فقط پنج روز 
مونده تا هستی جوابشو بهمون بده یکم دیگه تحمل کن میدونم سخته اما دیگه 

 خودته میدونی که االن لج بازیاش گل کرده و تو فکر تالفیهعشق 

 نفسمو فوت کردم میترسم همین لجبازیش گند بزنه به زندگیم

 اروم گفتم:باشه خواهری برو بخواب عزیزم

پیشونیمو بوسید و از اتاق رفت بیرون....تیشرتمو دراوردم و دراز کشیدم رو 
شو گرفتم طبق معمول"دستگاه مشترک تخت....گوشیمو از رو عسلی برداشتم و شمار 

 "مورد نظر خاموش میباشد

با حرص گوشیو پرت کردم که خورد به دیوار و باطریش دراومد.... دستامو فرو 
کردم توموهام و چشامو بستم....از روزی که رفتیم خواستگاری تااالن نه دیدمش 

 با تمناو محیا نه صداشو شنیدم... دانشگاه که تموم شده و این چند وقته هم اصال
بیرون نرفته....گوشیشم خاموش کرده... دیگه داره باورم میشه که منو نمیخواد و 
بازیم داده...بااین فکر دستام تو موهام مشت شد...غلط کرده منو نمیخواد تو َکت 

 ....من این چیزا نمیره خودش بهتر میدونه یابد منو بخواد

 "روز بعد5"

 ون بردیا بگو مامانش چی گفت دیگهمن_مامان جون به لبم کردی ج

 !مامان درحالی که میخندید گفت: مبارکه پسرم

باصدای جیغ بهار حتی فرصت نکردم حرف مامانو تجزیه تحلیل کنم چپ چپ 
 نگاش کردم که ساکت شد و با لبخند گلو گشادی نگام کرد

 برگشتم سمت مامان و گفتم: یعنی چی؟
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 نی عروس گلم جواب مثبت دادهصورتمو با دستاش قاب گرفت و گفت:یع

دوباره صدای جیغ بهار بلند شد که یه ضرب از جلوی پای مامان بلند شدمو خیز 
 برداشتم سمتش که دویید سمت طبقه باال

 صدای پراز خنده مامان لبخند به لبم اورد_ولش کن بردیا خوش حاله بچم

 .. خداروشکرچشامو بستم و زیر لب زمزمه کردم:دیدی داری مال خودم میشی ..

 من_ممنون ارسام جان شرمنده مزاحمت شدیم

دست هستیو گرفتم و باهم رفتیم نشستیم تو ماشین..امروز اومده بودیم خرید 
حلقه صبحم رفته بودیم آزمایشگاه...کارای خونم یا بهتره بگم خونمون تو یه هفته 

..ماهم قراره انجام شد و با کمک مامان و باران جون جهزیه هستیو دیزاینرا چیدن.
ماه دیگه عروسی بگیریم..یکم از راهو که رفتیم برگشتم سمت ۶فردا عقد کنیم و 

هستی ببینم چرا ساکته....ای جان... خیره شده بود به حلقش با یه لبخنده بردیا 
 ....کش

باخنده دماغشو الی انگشتام گرفتم و کشیدم هستی تازه به خودش اومد و با اخم 
 یمالید گفت:اخ چته روانی؟مگه مرض داری؟درحالی که دماغشو م

 بزور جلوی خندمو گرفتم و گفتم:بیا بوسش کنم خوب شه

 صورتشو برگردوند سمت پنجره و دست به سینه گفت:نمیخوام

 با شیطنت سرمو بردم کنار صورتش که یهو چرخید و داد زد_مواظب باش

م تقریبا خلوت بود سریع برگشتم سمت دهنم باز موند کسی که جلوم نبود و خیابون
برگشتم سمتش اعتراض کنم که یهو بازوم سوخت نگاه سریعی به دستم انداختم 
هستی دندوناشو لز رو بازوم برداشت و بااخم گفت:ایش چقد اینا سفته دندونم 

 درد گرفت

باخنده گفتم: خوشگل خانوم اینایی که میگی اسمش عضلس الکی که نیس میخوای 
 گاز بگیری
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 ردیــــاجیغ زد_بــــ

 خندیدم و به حرص خوردنش نگاه کردم

 ""هستی""

 دوشیزه محترمه سرکار خانوم هستی رستگار برای بار عرض میکنم ایا بنده وکیلم؟_

قرانو بوسیدم و گذاشتمش کنار سفره عقد همه منتظر بودن جواب بدم... صدای پر 
 حرص بردیا اروم بلند شد_جواب بده دیگه

 ه ندم؟با شیطنت زیرلب گفتم:اگ

 دستاش مشت شد

 بردیا _هستی

 خندیدم و گفتم:اون دکلته مشکیه که گفتی کوتاهه

 بردیا بااخم و حرص گفت: حرفشم نزن

 من_باشه پس منم بله نمیگم

 محیا _عروس زیر لفظی میخواد

بردیا بااخم از تو جیب کتش جعبه مستطیلی شکلی بیرون آورد و گذاشت رو پام 
 ند برلیان روبرو شدمبازش که کردم با یه دست ب

 عاقد _برای بار اخر میپرسم.ایا بنده وکیلم؟

بردیا که دید قصد جواب دادن ندارم زیر لب با حرص گفت:باشه میگیرمش اما حق 
 نداری جایی بپوشی

 بانیش باز بلند گفتم: بااجازه بزرگترا بله

بامو گاز همه شروع کردن به دست زدن و زنا کل میکشیدن با دیدن ارتانو سامیار ل
گرفتم که نخندم مثل بوقلمون داشتن کل میکشیدن همه از خنده کبود شده بودن 
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بعد از بله گفتن بردیا بهار با یه لبخند خبیث جام عسلو اورد جلومون که بیخیال با 
 چندش گفتم:من از عسل متنفرم نمیخورم

 بااین حرفم همه زدن زیرخنده

 ینجارو مجبوری رسمه عزیزمدایی مهدی باخنده گفت: هستی جان دایی ا

همچنان داشتم با چشام واس عسله خطو نشون میکشیدم که تمنا کنار گوشم 
 گفت:بابا اونجوری نگاش نکن ادم بود تااالن سکته کرده بود عسل که چیزی نیست

با بیچارگی به بردیا نگاه کردم که با شیطنت ابرو باال انداخت وانگشت اشارشو کرد 
 سبت بیل یه کیلو عسل برداشت آورد جلو دهنمتو جام عسلو بال ن

مهمونا از خنده داشتن درو دیوار و گاز میزدن با چشای گشاد شده گفتم: 
 چخبره؟؟؟میخوای بده هرچی تو جام مونده رو بخورم اینو بریز سرجاش

زد پس کلشو گفت: یکی این بوقلمون و ببره ببنده یه جا مگه ورود حیوون به اینجا 
 ممنوع نیست؟

همه باخنده نگاشون میکردن بیخیال کل کل هیراد ارتان شدم و با انگشت کوچیکم 
یه ذره عسل برداشتم و بردم سمت دهن بردیا با یه لبخند خبیث دهنشو باز کرد 
قبل ازاینکه انگشتمو با فهمیدن نقشش بکشم عقب دندوناش انگشتمو اسیر 

ود بخوره توسرم قطع نشه کرد...لعنتی دندونه یا ساطور؟ مطمئنم کبود میشه کب
 ناقص نشم

بقیه فقط میخندیدن و کسی بفکرشم نمیرسید این روانیو از انگشتم بکنه نفسمو 
 ....فوت کردم خودم باید دست بکار شم

بادیدن کراوات خوشگل سفید سرمه ایش با یه لبخند ژکوند گرفتمشو تو کسری از 
 ثانیه فرو بردمش تو جام عسل

 ب نگام کردن اما با دیدن لبخندم یهو مهظر از خندها منفجرشدمهمونند ثانیه با تعج
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بردیا با چشای گشاد شده انگشتمو ول کرد که سریع کشیدمش عقب..هعی انگشت 
نازنینم قرمز شده...بردیا با اخم مصنوعی کراواتشو از دور گردنش باز کرد و دادش 

رو خونه میبرم به سامیار که بندازتش تو اشغالی برگشت سمتمو گفت:من که تو
 خانوم خانوما

 با اومدن مامان اینا کنارمون نتونستم جوابشو بدم و باهم از جامون بلند شدیم

آخرین افراد از فامیل خاله مونا و شوهرش بودن که با قیافه ای گرفته اومدن جلو 
 خاله بغلم کرد و اروم با بغض گفت:ارزوم بود عروسم بشی

 اقا گوشش اینجاست ــلــهبردیا بااخم نگام کرد ب

خاله اروم ازم جدا شد و بااشک تو چشاش گفت:اما قسمت پسرم نبودی مبارک 
باشه خاله جعبه کوچیکی رو گذاشت تو دستم و به بردیا یه مبارک باشه خشکو 
خالی گفت و از مهظر زد بیرون...سرمو انداختم پایین هیچ وقت دلم نمیخواست 

هونه سفر کاری رفته بود المان و حدس میزدم کسی ازدستم ناراحت باشه ساشا به ب
دیگه برنگرده با صدای اقا فرشاد سرمو اوردم باال رو به بردیا گفت:این جواهری که 

 دادیم دستت دردونه فامیله خم به ابروش بیاری با یه لشکر باید بجنگی

 با لبخند تلخی پیشونیه منو بوسید و بدون گفتن حرفی رفت دنبال خاله

شو فوت کرد و خواست چیزی بگه که بچها اومدن سمتمون تمنا و محیا بردیا نفس
 بغلم کرد و ارتانو سامیار و سپهرم تبریک گفتن

 تمنا باخنده گفت:دیدی بالخره از ترشیدگی دراومدی ابجی

 با شیطنت گفتم:تو که زودتر دراومدی احساسمو درک میکنی اره؟

 تــیبقیه زدن زیر خنده که تمنا باجیغ گفت:هــســ

 محیا باخنده گفت:ولش کن تمی اینم مثل خودمونه ادم بشو نیست

بیخیال کل کل بچها شدم و رفتم سمت سامیار کنار سفره عقد وایساده بود و تو فکر 
بود از وقتی اومدیم تهران خیلی الغر شده و همه خندهاش الکیه دیگه بعد از شیش 
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اینه که بهارم دقیقا این ماه که هرروز و هرشب دیدمش میشناسمش نکته جالب 
 ..عالئم داره و بدجوری بهشون مشکوکم

کنارش وایسادم و اروم صداش زدم که سرشو اورد باالو باغم نگام کرد...دلیل غم 
 این چشما چیه؟

 لبخندی زدم و گفتم:چیزی شده داداش؟میخوای باهم حرف بزنیم؟

 ه الله؟بعد از چند ثانیه فکر کردن گفت:اره فردا میتونی بیای کاف

 سرمو تکون دادم و گفتم:حتما فقط به شرطی که بگی چته

 منتظرتم۴سرشو کالفه تکون دادو گفت: ساعت 

مین بعد قبل از اینکه از مهظر بیرونمون کنن رفتیم بیرون و هرکی سوار ماشینش ۳۰
شد قرار شد منو بردیا یکم تو خیابونا گشت بزنیم و بعدش بریم ویالی باباعلی)به 

 ...دیا میگفتم باباعلی( امشب همه رو اونجا دعوت کرده بود واسه شامبابای بر 

 از مسیری که میرفتیم فهمیدم داریم میریم بام تهران

 باذوق دستامو کوبیدم بهم که بردیا باخنده گفت: خانومم چرا خوشحاله؟

 عین بچها ذوق زده گفتم:داریم میریم بام تهران خوشحال نباشم؟

بودم همه تهران یه طرف بامش یه طرف... بردیا با لبو لوچه در حقیقت عاشق اونجا 
 اویزون و ناراحتی ساختگی گفت: یعنی واس عقدمون خوش حال نیستی؟

خواستم جوابشو بدم که یاد انگشتم افتادم و سریع نگاهی بهش انداختم با جیغ 
 گفتم:بــردیـــا

 زد رو ترمز و با ترس گفت:چیشده؟

ت سرمون بلند شد که سریع ماشینو کشید کنارو بغل صدای بوق یه ماشین از پش
 خیابون پارک کرد

 !!!با حرص مشتی به بازوش زدم و گفتم:ببین چه بالیی سر انگشتم اوردی
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نفسشو فوت کرد و دستمو گرفت زیر لب غر زد_زن که نباید جیغ جیغو باشه اینم 
 شانسه من دارم؟تکون میخوره جیغ میزنه فکر کردم چیشده

ه دستم کرد و بوسه ای رو انگشت کبود شدم زد بااخم گفتم:شوهر که نباید نگاهی ب
انقد وحشی باشه همین اول کاری دستمو گاز میگیره پس از فردا سر زندگی باید 

 انتظار کتک خوردنم داشته باشم

 نگاهی بهم انداختیم و باهم زدیم زیر خنده

 گفت:اصن تالفی نکنی روزت نمیگذره نه؟

 ختم باال و گفتم:نچابروهامو اندا

 اروم گفت: هستی؟

 دستامو انداختم دور گردنش و اروم گفتم: جانم؟

 زمزمه کرد:بالخره مال خودم شدی

 من_سامیار نمیخوای حرف بزنی؟

سرشو اورد باالو تو چشام نگاه کرد امروز طبق قرار دیروزمون اومدم کافی شاپ الله 
زنه که البته اگه سنگم توش بود مینه کلش تو قهوه شه داره همش می۱۰و تقریبا 

 تااالن اب شده بود

 با کالفگی گفتم:داداش بمن گفتی بیام اینجا قهوه هم زدنتو نگاه کنم؟

 نفس عمیقی کشید و بالخره شروع کرد

هردفعه منو ارتان میرفتیم خونه عمو علی بهار یا تو اتاقش بود یا اصن خونه نبود "
ارتان میرفتن بیرون اخه رابطشون خیلی باهم  بیشتر اوقاتم با آتوسا خانوم خواهر 

خوب بود و هنوزم همونجوریه بگذریم...خودت که میدونی بهار فقط تو جمع 
خانوادگیش یا باکسایی که صمیمیه شیطنت میکنه وگرن خیلی دختر خجالتیه و 

 "به راحتیم با کسی ارتباط برقرار نمیکنه ...اون روز خیلی خوب یادمه
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لبش و ادامع داد"همین که در حیاطشونو باز کردم دیدم پشت  لبخندی نشست کنج
در وایساده و میخواد بره بیرون معموال وقتی سه تا خانواده کنارهم جمع میشدیم 
بهار خیلی کم میومد به همین دلیل خیلی وقت بود ندیده بودمش برای اولین بار 

هار با صدایی که باهم چشم تو چشم شدیم سبزیه چشاش از بردیا کمرنگ تر بود ب
 به شدت میلرزید گفت:سـ... سالم

 بالبخند گفتم:سالم بهار خانوم خوبید؟چه عجب ما شمارو دیدیم

لبخند محجوبانه ای زد که دلم لرزید و گفت:شرمنده چند وقتی میشه درگیر درسام 
 میدونید که امسال کنکور دارم

 من_بله میدونم ایشاال موفق باشید

 است بره که گفتم: میخواید برسونمتون؟زیر لب تشکر کرد و خو

 سرشو انداخت پایین و گفت:ممنون راهم نزدیکه خودم میرم

بعد از این حرف مثل برق و باد از کنارم رد شدو من موندم و یه تپش قلب...یه 
حس جدید....حسی که نفهمیدم چجوری تو دلم به وجود اومده....از اون روز به 

فتم خونشون و بیشتر اوقات هرچند کوتاه اما بعد به بهونه هتی مختلف میر 
 !میدیدمش

نمیدونم چیشد هستی ولی عاشقش شدم... عاشق خانوم بودنش...عاشق خجالتی 
بودنش و شیطنتای زیر زیرکیش....تو دلم نشسته بود....برخالف بقیه دخترا 

 ...نخواست خودشو بهم نزدیک کنه...همه این چیزا اونو واسم خاص کرده بود

سالی میشه بخاطرش صبر کردم میخواستم وارد دانشگاه بشه...با محیطی که یک 
دخترو پسر به راحتی میتونن صمیمی بشن باهمدیگه اشنا بشه...به یکی از دوستام 
که هم دانشگاهی و هم رشته ای بهار بود سپردم حواسش به رفتار بهار باشه و 

 !جواب مثبت میده یانه ببینه با پسرا چجوری رفتار میکنه و به نخ دادنشون

تو این یه سال هردفه از اون دوستم در مورد رفتارای بهار میپرسم میگه که با هیچ 
پسری گرم نمیگیره و به پسرایی که باهر راهی بهش نزدیک میشن روی خوش 
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نشون نمیده...وقتی اینارو میشنیدم روز به روز عشقم نسبت بهار بیشتر میشد و 
 !...بیشتر شیفتش میشدم

 یاز

دنبال راهی میگشتم که عشقمو به بهار نشون بدم که زد و ما رفتیم شیراز...اول 
میخواستم انصراف بدم چون میدونستم دوری بهارو نمیتونم تحمل کنم ولی بعدش 

ماه یه فرصته تا بفهمم بهار حسی بهم داره و نشونش ۶به این فکر کردم که این 
ه هرچند کوچیک ازش بودم که جونمو میده یانه؟من منتظر یه حرکت...یه اشار 

 ....براش بدم

ماه اول هیچ خبری ازش نداشتم و خودمو با عکساش اروم میکردم )لبخند شیطنت ۳
آمیزی زد(همون عکسایی که از گوشی بردیا کش رفتم شماره بهارم برداشتم از تو 
.تا گوشیش....یه ماه دیگه هم گذشت و دیگه مطمئن بودم بهار حسی بهم نداره...

اینکه یه شب وقتی که مثله شبای قبل داشتم عکساشو نگاه میکردم گوشیم تو دستم 
زنگ خورد...چند بار پلک زدم...درسته شماره بهار بود...ضربان قلبم رفته بود رو 

 ...هزار و با بدبختی بالخره جواب دادم

هیچ صدایی بجز صدای نفساش نمیومد....انقدری دلتنگش بودم که با صدای 
ساش اروم میشدم...نمیدونم چند مین گذشت که بالخره صدای دلنشینش پیچید نف

 تو گوشی _سالم اقا سامیار خوبید؟

 صداش پراز هیجان بود منم که اینور خطاز فرط خوشحالی رو به موت

 من_سالم ممنونم شما خوبید؟چیشد یادی از من کردین؟اتفاقی افتاده؟

 ...ده فقط من...منبا دستپاچگی گفت:نه نه اتفاقی نیوفتا

دلم نیومد عشقمو اذیت کنم و باخنده گفتم: باشه باشه بهار خانوم مهم نیست چرا 
 زنگ زدین مهم اینه من دارم صداتونو میشنوم

صدای نفساش قطع شد...داشتم خودمو لعنت میکردم بخاطر حرفی زدم میترسیدم 
 چید تو گوشمقطع کنه که همونطورم شد... فورا خدافظی کرد و صدای بوق پی
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هستی باورت نمیشه همون مکالمه کوتاه باعث شد بفهمم بهار نسبت بهم بی تفاوت 
نیست... همونجا باخودم عهد بستم که وقتی برگشتیم تهران برم خواستگاریش اما 
از شانس بد من ارتانو بردیا و سپهر انگار باهم مسابقه داشتن پشت هم رفتن 

 خواستگاری و نوبت من نشد

 یقی کشیدم و گفتم:خب االن میخوای چیکار کنی؟نفس عم

 با چشای گشاد شده نگام کرد و گفت:تو احیانًا نباید االن تعجب کنی؟

 دواز

خندیدم و گفتم:شما دوتا انقد ضایع هستید که من یه جورایی میدونستم چی به 
 ...چیه فقط منتظر بودم یکی تون به حرف بیاد تا مطمئن بشم

 رد و گفت:مگه رفتارمون چجوریه؟بیشتر از قبل تعجب ک

من_از وقتی برگشتیم تهران جفتتون کم حرف شدین... گوشه گیر شدین...مدام تو 
فکرین...دائمم از همدیگه فرار میکنین... خب اینا یعنی چی؟منی که عاشقم دلیل 

 این رفتارا برام روشنه

االن میخوای سامیار تو سکوت بهم خیره شد که لبخندی زدمو گفتم:داداش نگفتیا 
 چیکار کنی؟

 یکم از قهوش خورد و گفت: نمیدونم هستی...میترسم بهار پسم بزنه

من_فکر نکنم اینطور بشه اما اگرم شد اشکال نداره چون تو دیگه عذاب وجدان 
 نداری که چرا واسه رسیدن به عشقت تالش نکردی

 !سرشو انداخت پایین و اروم گفت:ولی من میخوامش هستی

تم: خب برادر من باید یه حرکتی بکنی دیگه نکنه انتظار داری بهار بیاد بالبخند گف
 بهت اعتراف کنه؟

سریع گفت:معلومه که نه ولی اگه...اگه فکرو خیالم الکی باشه و منو نخواد چه 
 خاکی تو سرم بریزم؟اگه اینجوری بشه من نابود میشم هستی
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 سعی کردم بهش امید بدم

مثل برادر نداشتمین و من هرکاری که از دستم بربیاد من_ببین سامیار تو و ارتان 
واسه خوشبختیه شما دوتا میکنم ولی االن تنها کسی که میتونه نجاتت بده خودتی 
باید با بهار صحبت کنی و از احساساتت بهش بگی بعد از اونم منتظر عکس العملش 

 باشی

دا باهاش نفس عمیقی کشید و گفت:راست میگی دیگه هرچی صبر کردم بسه فر 
 حرف میزنم

 !بعد از خوردن قهوه از سامیار خدافظی کردم و راه افتادم سمت خونه

 سیز

 من_ای بابا بهار یه مین اروم بگیر انقد باال پایین نپر همه دارن نگامون میکنن

...سی مین پیش بهم زنگ زدو بااین حرفم صاف نشست و باشوق بهم خیره شد 
...ظاهرا سامیار باهاش حرف زده و االن میخواد گفت بیام پارک نزدیک خونشون

 ...خبرشو بهم بده

 دستشو گرفتم و گفتم:خب االن اروم و شمرده شمرده بهم بگو چیشده؟

 !چشاش برق زد و با هیجان گفت:وای هستی اگه بگم باورت نمیشه

 بالبخند گفتم:چی باورم نمیشه؟اینکه سامیار دوست داره؟

ه باخنده گفتم:حاال نمیخواد سنگ کوب کنی دیروز باهام مثل سکته ایا نگام کرد ک
 حرف زده بود

لبو لوچش اویزون شد و با اخم گفت:خیرسرم میخواستم خودم بهت خبر بدم پسره 
 دهن لق

 خندیدم و گفتم: پشت سر داداشم حرف نزنا

ابروهاشو انداخت باال و گفت:خواهر شوهر بازی در نیار یادت رفته منم خواهر 
 شوهرتم؟
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 خندیدم که یهو با اضطراب گفت:هستی؟

 من_جانم؟

 بهار_من میترسم؟

 باتعجب گفتم_از سامیار؟

 زد تو سرم و گفت:یعنی خااااک اخه سامیار ترس داره که ازش بترسم؟

 باخنده گفتم خب از چی میترسی؟

 نفسشو فوت کرد و گفت:از عکس العمل بردیاببینم نکنه تو به بردیا

 بهش چیزی نگفتمپریدم وسط حرفش_نه من 

 با التماس نگام کرد و گفت:میشه بهش بگی؟

 محکم گفتم:عمراً 

دست به سینه نشست و اروم گفت:سامیار حرفی نداره میگه بهش اما جفتمون 
 میترسیم از عکس العملش میدونی که روم غیرت داره خیرسرم داداشمه

نیست حرف  دست انداختم دور گردنش و گفتم: نترس بردیا اونقدراهم کله خراب
 منطقیو قبول میکنه

با نگرانی گفت:اره ولی وقتی سامیار بهش بگه عکسو شمارمو از تو گوشیش برداشته 
 اتیش میگیره

 لبمو گاز گرفتم اگه میگفت باید انتظار به جنگ درست حسابی رو داشته باشیم

 بهار_هستی من میترسم

 شهگونشو نرم بوسیدم و گفتم:توکل کن بخدا ایشاال چیزی نمی

 چهار

 ""بردیا""
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با حیرت زول زدم به سامیار...با قسمت اول حرفاش مشکلی نداشتم به خواهرم 
... دستام مشت شد عکس خواست بیاد خواستگاریش..اماعالقه مند شده بود و می

و شماره بهارو از تو گوشیم با چه اجازه ای برداشته... اون روزایی که میومده خونه 
ه نه دیدن من....شقیقم نبض گرفته بود...خواهرم ناموسم ما واس دیدن بهار بود

بود و واس ناموسم جونمم میدادم....بهش نزدیک شدم و مشت محکی کوبیدم به 
دهنش چند قدم عقب رفت اما نیوفتاد خون جلو چشامو گرفته بود... لگدی به 
 شکمش زدم که افتاد رو زمین منم نشستم رو سینش و باتمام توانم مشت میزدم
تو صورتش...اون لحظه یکی تو ذهنم داد زد_اگه بیشتر به حرفاش گوش بدی قانع 

 میشی

 اما رگ غیرتم بلند شده بود و هیچ جوره اروم نمیشدم

سامیار بکس کار میکرد و به راحتی میتونست منو بزنه کنار اما در مقابل مشتام 
نفس نفس  هیچ دفاعی از خودش نمیکرد....دستام که خسته شد افتادم کنارش

 ....میزدم

چندتا سرفه کرد وخونه دهنو دماغشو با دستاش پاک کرد اروم گفت:بردیا خدا 
شاهده من از برادریمون سو استفاده نکردم عکساشو برداشتم فقط واسه رفع دل 
تنگی نه چیز دیگه اگه چشم بد به خواهرت داشتم که نمیگفتم میخوام بیام 

 خواستگاری

 هرحال بیست ساله باهاش دوستم و میشناسمشداشتم اروم میشدم به ب

 ...سرشو گذاشت رو سینم

هیچ کمون به خونی که از دهن و دماغش میومد و پیرهنمونو کثیف میکرد توجهی 
نداشتیم دستشو گذاشت رو سینم دقیقا رو قلبم و گفت:تو خودت عاشقی بردیا 

...من عاشق بهارم میدونی ادم عاشق واسه اینکه دل تنگیشو رفع کنه هرکاری میکنه
 حسم بهش عشقه نه چیز دیگه به برادریمون قسم اونو واسه زندگیم میخوام

 از جام بلند شدم نشست تو جاش و با التماس نگام کرد



                 
 

 

 شیرین کیومرثی|  تو سقفی برای منورمان  

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir   نلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دا 

 

213 

 

دستمو بردم جلو و گفتم: پاشو بریم ریختو قیافتو درست کن این شکلی ابجیم 
 ببینتت سکته میکنه

و شکمش و گفت: لعنت بهت بردیا دستشو گذاشت تو دستم و بلند شد خم شد ر 
 زدی داغونم کردی

 دستامو گذاشتم تو جیبم و همونطوری که میرفتم سمت ماشینم گفتم:حقته

تو اتوبان بودیم سامیار اینجا قرار گذاشته بود حواسم نبود که وسط خیابونم برگشتم 
 ببینم چرا نیومد که صدای فریادشو شنیدم

 مواظب باش_

نی به سرعت بهم ضربه زد و تنها چیزی که یادمه پرت شدنم تا خواستم بچرخم ماشی
 !....تو هوا و افتادنم رو زمینه...بعدشم سیاهی و سیاهی

 پونز

 "ماه بعد۳"

صداهای گنگی رو میشنیدم اما هرچی سعی میکردم چشامو بازکنم نمیشد...سوزش 
ه بالیی شدیدی هم تو دستم حس میکردم اما یا من قدرت تکون دادنشو نداشتم یا ی

 ...سرش اومده بود

بازم یه صدای دیگه...اینبار واضح تر_ اقای دکتر...اقای دکتر پلکش تکون میخوره 
 !خدایا شکرت خدایا شکرت

 صدای هستی بود انگار داشت گریه میکرد اما چرا؟

صدای نااشنایی بلند شد_اقای رادان؟ صدای منو می شنوید؟اگه میشنوید اروم 
 چشاتو باز کنید

 ره سعی کردم.. حس کردم چشام باز شده اما...اما چرا نمیبینم؟دوبا

 صدای هستی پر از گریه میومد _بردیا بردیای من منو نگاه کن
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نمیتونستم ببینمش تاریکی مطلق بود جلو چشام حتی بااینکه حس میکردم چشام 
 بازه

ای یکی پلکمو گرفتویکم باهاش ور رفت بعدشم همون صدای نااشنا که فکر کنم صد
 دکتره بود_اقای رادان این نورو میبینین؟

 نور کجا بود مرتیکه همه جا سیاهه

 سرمو به نشونه منفی تکون دادم

صدای بهم خوردن در به دیوار اومد بعدشم صدای چند نفر باهم که صدای مامان و 
باباو بهار و سامیار و ارتان بود... صدای مامان با گریه از باال سرم میومد _خدایا 

 ...رت...خدایا ممنونم پسرمو بهم برگردوندیشک

 سامیار_چرا نگامون نمیکنه؟چشاشو چرا بسته؟پرستار که گفت بهوش اومده

 صدای دکتره بلند شد_یه لحظه سکوت کنید لطفا

 بااین حرفش همه ساکت شدن

 ....ادامه داد_من تمام عالئم حیاطیشو چک کردم همه چی نرماله فقط

 کرد...اخ من چرا نمیتونم ببینمت بزنم با دیوار یکی شی؟  به این جا که رسید سکوت

دست سردی دستمو گرفت و چند بار پشت سرهم انگشتامو بوسید... مگه میشد 
 دستای عشقمو نشناسم؟

 صدای گرفته بابا رسید به گوشم_فقط چی اقای دکتر؟

 خب مطمئن شدم این دکتره...پس من تو بیمارستانم...اما چرا؟

فکر خارجم کرد_خب میدونید این فقط یه حدسه و برای اینکه  صدای دکتره از 
مطمئن بشیم باید چند تا ازمایش ازشون بگیریم منم بهتره تا نتیجه آزمایشارو ندیدم 

 !حرفی نزنم و بهتون استرس وارد نکنم

 صدای مضطرب باران جون اومد_اقای دکتر مگه چه احتمالی وجود داره؟



                 
 

 

 شیرین کیومرثی|  تو سقفی برای منورمان  

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir   نلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دا 

 

215 

 

 ؟چخبره اینجا؟صدای همه گرفته بود یعنی چی

صدای دکتره میخ کوبم کرد _ممکنه بیناییشونو از دست بدن یا تا چند وقت یا 
 بصورت دائم

 شونز

نفسم تو سینه گره خورد... یعنی چی؟.یعنی دیگه نمیبینم؟...نه...یعنی دیگه 
نمیتونم چشامو باز کنم و عشق خوشگلمو ببینم؟...نه نه این امکان نداره... من اگه 

تیو نبینم میمیرم...هیچ صدایی نمیومد مسلمًا همه تو شک بودن و یه روز هس
زبونشون بند اومده بود...صدای دکتره از فکر خارجم کرد_لطفا برید بیرون باید 

 !ببریمشون ازمایش بدن

با تکون خوردن تخت دستم از دست هستی خارج شد و بعد از اینکه کمی با تخت 
یستادن تخت صدای بسته شدن یه در حرکتم دادن یه جا توقف کردن و با ا

 ...اومد...پس اومدیم تو یه اتاق دیگه

 صدای یه مرد کنار گوشم بلند شد_اقای رادان؟صدای منو میشنوید؟

 سرمو به نشونه مثبت تکون دادم

 ادامه داد_خب چشماتونو که باز میکنید چیزی میبینید؟

بازم از سرم استفاده زبونم سنگین شده بود نمیتونستم حتی دهنمو باز کنم پس 
 کردم و به نشونه منفی تکونش دادم

 باز گفت _دستاتونو چی؟

 اروم دستامو تکون دادم

 دکتره_پاهاتون؟

 پاهامم تکون دادم

 به کمک یه نفر به سختی نشستم رو تخت بدنم بدجوری خشک شده بود
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 لبمو با زبونم تر کردم و با بدبختی گفتم:اقای دکتر؟

 خودمم بزور شنیدم حاال چه برسه به اون بدبختفک نکنم شنیده باشه 

 اینبار بلند تر گفتم:اقای دکتر؟

 دکتره _بله؟

 من_چرا نمیبینم؟

سرمو اورد پایینو چونمو گذاشت رو یه چیز صاف و گفت:لطفا چشاتونو باز کنید 
 .االن نمیتونم جواب قطعی بهتون بدم باید صبر کنید تا معاینه تون کنم

 با صدای ارومی گفت:سرتو بلند کنیه ربع بعد دکتره 

 سرمو بلند کردم و گفتم:چیشد اقای دکتر؟

 صدای نفس عمیقشو شنیدم اما حرفی نزد

 باکالفگی گفتم:اقای دکتر؟چرا حرف نمیزنین؟

دکتره_ببین پسرم باید یه موضوعیو بهت بگم ولی قبلش میخوام بدونم یادت میاد 
 چه اتفاقی برات افتاده؟

 هف

 یادمن_نه یادم نم

ماهه پیش یه تصادف شدید کردی و از اون موقع تا دیشب تو کما ۳دکتره_شما 
 بودی چیزی یادت میاد؟

.من...سامیار....اتوبان....حرفاش....دعوامون....رفتنم وسط رفتم تو فکر...اون روز.
خیابون... چرخیدنم سمتش....فریاد سامیار....برخورد ماشین ....پرت شدنم تو هوا 

 ....اهیو سیاهیو بعدش سی

 اروم گفتم:یادم اومد
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صدای فوت کردن نفسشو شنیدم و بعدش صدای خودشو_خوبه!تو اون تصادف 
مهره کمرت اسیب بدی دید که عملت کردیم دستا و پاهاتم شکست که گچ گرفتیم 

 و بعد از اه بازش کردیم االن فقط یه مشکلی هست

 اب دهنمو قورت دادم

 من_چه...چه مشکلی؟

ه زود نرسونده بودنت بیمارستان احتمال داشت اصال بهوش نیای دکتره_اگ
...بگذریم...ضربه بدی به دستگاه عصبی بیناییت وارد شده و متاسفانه چند اما

وقت....چند وقت نمیتونی ببینی ممکنه...ممکنه این وضع هیچ وقت بهبود پیدا 
 !نکنه

 !!!!دستو پام شل شد....این یعنی ته یدبختی

 اجان بزار کمکت کنم دراز بکش رو تخت عزیزمهستی_بردی_

بعد از این حرف بازومو گرفت تا ببرتم سمت تخت که دستمو سریع از دستش 
 کشیدم بیرون و گفتم:برو بیرون

 صداش پر بغض بلند شد_بردیا

 داد زدم_بهت میگم برو بیرون هستی زود باش

 صدای نفس عمیقشو شنیدم و بعد از اون صدای کوبیده شدن در

یه هفته ای میشه اومدم خونه...تو این یه هفته هرچی فامیل داشتیم اومده عیادت 
البته من از در اتاق بیرون نرفتم و نزاشتم کسی بجز هستی بیاد تو اتاق... هستیم 
 !بیشتر از پنج مین نمیزاشتم تو این اتاق بمونه.... نمیخواستم بادیدنم عذاب بکشه

 هج

گوش نمیدادم که میخواستن بیان تو اتاق دلم نمی به التماسای مامان و بهارم  
خواست هیچ کس منو با این وضع ببینه حالم از این زندگی بهم میخورد....زندگی 
ای که توش نتونم عشقمو ببینم به چه دردی می خورد؟اصن ای کاش میمردم...ای 
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ی ..حداقل اونجورکاش سامیار منو دیر میرسوند بیمارستان تا نفسم قطع میشد.
 ....انقد عذاب نمیکشیدیم

عصامو تو دستم تکون دادم و چرخیدم اروم اروم با کمک عصا رفتم به سمت جلو 
و وقتی عصا به یه جسم سخت خورد فهمیدم رسیدم کنار تخت و اروم خم شدم 

 !!!دراز کشیدم روش...دلم این زندگیو نمیخواد

 باید معاینتون کنمبا صدای مردی باالسرم هوشیار شدم_اقای رادان بیدارین؟

نفسمو فوت کردم و نشستم رو تخت...مرده یاهمون دکتره که هرروز میاد اینجا 
 وضعیتمو چک میکنه گفت:سالم اقا مهندس خوشتیپ خوبی؟

 پوزخندی زدم و تو دلم گفتم: مهندس خوشتیپ کور

وقتی دید جوابی بهش نمیدم خفه خون گرفت و بکارش ادامه داد و بعد از اینکه 
 ...تموم شد توصیه های الزم رو کرد و رفت کارش

داشتم دوباره دراز میکشیدم که صدای باز شدن درو شنیدم...توهمون حالت نیمخیز 
 گفتم_برو بیرون میخوام تنها باشم چرا دست از سرم برنمیدارین؟

 ...صدای گرفته سامیار دلمو اتیش زد_داداش چرا اینـ

 اتاق دادزدم_گفتم بیرون گمشو بیرون از این

صدای ارتانو شنیدم صدای لرزونه داداشمو_سامیار بیا بریم از صبح صدبار اومدم دم 
اتاقش ولی نمیزاره برم تو فقط هستی اجازه داره بره تو اتاقش اونم بعد از پنج مین 

 میندازتش بیرون

صدای پر بغض سامیار_ولم کن ارتان.... بردیا داداش...جون هستیت بزار بیام 
 !...تو..بردیا

 صداش داشت دور میشد مطمئنا ارتان داشت بزور میبردش

 هنوز صدای بسته شدن درو نشنیده بودم پس حتما یکی اینجا بود

 من_هرکی اینجاست زود بره بیرون میخوام استراحت کنم
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 صدایی نیومد

 بلندترگفتم:برو بیرون

طمئن بازم صدایی نیومد شاید توهم زدم اما با صدای تندتند نفس کشیدن یکی م
شدم یکی تو اتاقه...کالفه با کمک عصا از جام بلند شدم و زیر لب گفتم:لعنت به 

 !همتون

 نوز

و همون کسی که حدس اروم اروم رفتم سمتی که حدس میزدم در اتاق اونجاست 
میزدم تو اتاقه اونجا وایساده!دستمو دراز کردم و همونجوری که با کمک عصا 

 ممیرفتم جلو توهوا تکونش میداد

داشتم دستمو میاوردم سمت راست که نوک انگشتم با یه چیزی برخورد 
کرد..دستمو بردم جلوتر فکر کنم مو بود... خیلی نرم و لطیف بود... اروم دستمو 
کشیدم پایین تر از پیشونیو ابروهاش گذشتم رسیدم به چشاش که خیسیه زیادی 

چشاش رسیدم به گونه  دستمو اوردم پایین تر از گودیرو مژه هاش حس کردم 
هاش...بغضم گرفت....دستمو به لباش کشیدم...لبای غنچه ای و کوچیک 
ابجیم....بهار دیگه داشت با صدای بلند گریه میکرد....بغضم هرلحظه داشت گنده 

 ...تر میشد

 دستمو گرفت و با بغض گفت:داداشی من؟فدات بشه فسقلی بزار بیام پیشت

ته شد...کلمه ای که باهاش حرصش میدادم و باشنیدن "فسقلی"راه نفسم بس
خودش گفت....بازوشو گرفتم و هولش دادم رفتم عقب و درو محکم کوبیدم 

 ...بهم....دستمو دراز کردم و کلید وتو قفل چرخوندم

با روش قبلی و با کمک عصام برگشتم سرجام و طاق باز خوابیدم رو تخت...باید یه 
 !م این جوری نمیشهفکری واسه این زندگیه جهنمی بکن
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ای بابا چرا هیچ کس نمیاد؟حاال بیست چهاری یکیشون چسبیده بود به در اتاق و 
 ....ول کنم نبودا االن که به یکیشون نیاز دارم هیچ کشون نمیان

نفسمو فوت کردم و دستمو دراز کردم و کشیدم رو عسلی....لیوان و برداشتمو با 
یوار و صدای شکستنش بلند شد.... حرص پرت کردم سمت جلو که خورد به د

 ...حداقل یکی صدای شکستنشو بشنوه بیاد این جا

همونطورم شد به ثانیه نکشید در با شدت باز شد و صدای هولزده بابا بلند 
 شد_بردیا؟چیشده بابا؟چرا لیوان شکستی پسرم؟

 نفسمو فوت کردم و گفتم:بابا گوشیم کجاست؟

 رفت و گفت:گوشیتو میخوای چیکار بابا؟سنگینیشو رو تخت حس کردم دستمو گ

 !من_میخوام به یکی زنگ بزنم

 دستمو ول کرد و گفت:االن میارم برات دسته هستیه

 ...سرمو تکون دادم که سنگینیش از رو تخت برداشته شد

بعد از چند مین صدای پاشو شنیدم دوباره تخت سنگین شد و صدای بابا به گوشم 
 رسید:اوردمش بردیا

 ؟من_روشنه

 بابا_روشنش کردم پینش چیه؟

 ۱۳۷۲اروم گفتم:

آه بابا رو شنیدم... تاریخ تولد هستی بود...نفس عمیقی کشیدم تا از تصمیمم 
 منصرف نشم

 بابا_شماره کیو بگیرم پسرم؟

 من_رامبد

 صدای متعجب بابا_رامبد؟؟؟
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سرمو تکون دادم...سوالی نپرسید... میدونست االن هرچیم بپرسه جواب درست 
 بی نمیگیرهحسا

 بعد از چند ثانیه گوشیو گذاشت تو دستم و گفت:داره زنگ میخوره

 بعد از این حرف ازجاش بلندشد و صدای بسته شدن در اومد

گوشیو گذاشتم رو گوشم بعد از پنج تا بوق صداش پیچید تو گوشی_بـــه رفیق با 
 معرفت چه عجب یادی از من کردی پسر

 من_میزاری حرف بزنم وراج؟

 ده گفت:چی میخوای بگی؟باز کارت گیرم افتاده دیگه.مگه نه؟باخن

 من_دقیقا خوبه زود میگیری پاشو بیا خونه بابام

خندید و گفت:رو نیست که سنگ پاست خیرسرت رفیق چند سالتم هردفعه کارم 
 داری میای سراغم اره؟

 ریلکس گفتم:اره تا بیست مین دیگه اینجایی

 رامبد _چشم رییس فعال

 ممن_منتظر 

صدای بوق اشغالو که شنیدم گوشیو گذاشتم رو عسلی....رامبد یکی از بهترین 
وکیالی تهرانه....تو دبیرستان باهم بودیم...چهار نفری همه جا چسب خورده بودیم 
بهم... واسه کار پدرش که رفتن کرج یکم ارتباطتمون کمتر شد اما بعد از اینکه مدرک 

ه کارم گیرشه میرم سمتش... االنم بهش گرفت و دفتر زد به قول خودش هردفع
 !نیاز دارم....باید تکلیف هستیو روشن کنم

 چند تقه به در خورد و پشت بندش صدای بابا اومد_بردیا میتونم بیام تو؟

 کارش داشتم پس گفتم:بیاین تو بابا

 صدای باز شدن در اومد
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 من_بیاین بشینین اینجا

شست کنارم و گفت: چی شده بابا؟چیزی با دستم به کنارم اشاره کردم که بابا ن
 الزم داری؟

دستمو دراز کردم دستشو بگیرم دستم تو هوا معلق بود که بابا خودش دستمو 
 گرفت

 اروم گفتم:بابا؟

 صداش پراز بغض بود_جان بابا؟

 نفس عمیقی کشیدم تا بغضم نشکنه

 من_به سامیار بگو بیاد خواستگاری بهار

 این شرایط؟صداش متعجب شد_چی؟؟االن؟ تو 

من_اونا که نباید به پای من بسوزن من دیگه شرایطم همینه قبولش کردم به سامیار 
 بگید بیاد خواستگاری

 ....بابا_بردیا انقد ناامید نباش قراره بازم عمل شی اونوقت

 پریدم وسط حرفشو گفتم:مهم نیس بابا من میخوام بهارو سامیار بهم برسن

 صدای نفس عمیقشو شنیدم

 باشه پسرم میگم بیاد خواستگاریبابا_

 سرمو تکون دادم که پیشونیمو بوسید و از اتاق خارج شد

 با ضربه ای که به بازوم خورد هوشیار شدم اصن نفهمیدم کی خوابم برد

 صدای رامبد بلند شد_چه عجب بیدار شدی یه ساعته دارم صدات میکنم

کی از نزدیکام فهمید صداش گرفته بود و میلرزید...جای تعجب نداشت..داشت؟هر 
 چیشده همین شد حالو روزش اگه بهش نیاز نداشتم نمیگفتم بیاد تا عذاب بکشه
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 نشستم رو تخت که دستاش نشست رو بازوم و محکم منو کشید تو بغلش

...مگه ممکنه دیگه چشای خوشگلت بابغض کنار گوشم گفت:باورم نمیشه بردیا
واسه رنگ چشات غشو ضعف نکنن؟چه جایی رو نبینه؟ مگه ممکنه دیگه دخترا 

 بالیی سرت اومده داداش

 اروم خودمو کشیدم عقبو گفتم:بس کن رامبد واسه گریه زاری نگفتم بیای اینجا

 اروم گفت: هرکاری بگی میکنم بگو

نفس عمیقی کشیدم...تو یه ثانیه تمام خاطراتم با هستی اومد توذهنم....بغض راه 
 از تموم وجودم...از اکسیژنم چجوری بگذرمگلومو بست...چجوری بگذرم ازش؟

 با صدایی که از ته چاه درمیومد گفتم: درخواست طالق میخوام

 یکم

 ""هستی""

سرمو گذاشتم رو پای افسانه جون و دراز کشیدم رو مبل... موهامو اروم اروم نوازش 
بودم  میکرد و با حلقه ای از اشک نگام میکرد...انقدر تو این چند ماه بدبختی کشیده

 !که دیگه دلی واسم نمونده بود واسه اشکای افسانه جون بسوزه

صدای ارتان بلند شد_هستی جان خواهری پاشو برو یکم استراحت کن میدونی چند 
 وقته درستو حسابی نخوابیدی؟هیچی هم که نمیخوری شدی پوست استخون

شم داری از پا بهار_پاشو عزیزم پاشو قربونت برم برو تو اتاق من یکم بخواب فدات 
 !میفتیا

چشامو محکم روهم فشار دادم....واسه چی بخوابم؟واسه چی غذا بخورم؟بخاطر 
مین تو بدترین شرایطش کنارش ۵کی؟؟؟بخاطر عشقم؟؟عشقی که نمیذاره بیشتراز 

 باشم؟

 نفس عمیقی کشیدم و اروم گفتم:سامیار؟

 سامیار_جونم
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دوست بردیا اومده اینجا چی  باهمون چشمای بسته گفتم: نفهمیدی یه هفته پیش
 بهش گفت؟

نفسشو فوت کرد و گفت:نه هرچی به رامبد گفتم قضیه چیه گفت بعدا خودتون 
 میفهمید

سرمو تکون دادم که صدای باباعلی از باال سرم بلند شد_پاشو دخترم یه چیزی بخور 
 ضعف کردی رنگ به صورتت نمونده پاشو عزیزدلم برات غذا اوردم

 ...م...باالسرم با سینی غذا وایساده بود و باغم نگام میکردچشامو باز کرد

اشتها نداشتم... هیچی از گلوم پایین نمیرفت اما نمیشد دست باباعلیو پس 
بزنم...نشستم تو جام که سینیو گذاشت رو پام و رفت نشست کنار ارتان...با بی 

غذایی که بردیا  میلی به غذا نگاه کردم...اشک تو چشام حلقه زد... قرمه سبزی...
 براش جون میداد

نتونستم جلوی خودمو بگیرم و اشکام اروم گونمو خیس کرد...خیلی وقت بود 
جلوی هرکسی گریه میکردم و دیگه غروری برام نمونده بود تا حفظش کنم...هه 

 ...همه ضعفمو دیدن...شکستنمو دیدن...داغون شدنمو... نابود شدنمو

غرق اشک بود اشکامو با نوک انگشتش پاک کرد افسانه جون درحالی که صورتش 
و با صدای لرزونی گفت:گریه نکن عشِق بردیا...گریه نکن زندگِی بردیا...تو مگه 

 نمیدونی اگه گریه کنی پسرم نابود میشه؟میخوای ازبین ببریش؟

گریم شدت گرفت و با هق هق گفتم: من از بین ببرمش؟؟من؟؟من که جونم واسش 
سم به نفسش بنده؟اونه که داره منو نابود میکنه...اونه که در میره؟من که نف

 نمیذاره من نفس بکشم

 دیگه داشتم زجه میزدم طبق معمول همه کسایی که دورم بودن به گریه افتادن

محیا نشست کنارمو سرمو کشید تو بغلش همونجوری که پا به پام اشک میریخت 
برم... بردیا اگه صداتو بشنوه  موهامو ناز کرد و گفت:هیسسس...اروم باش قربونت

 داغون میشه اروم باش
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باگریه گفتم:چجوری اروم باشم محیا؟ بردیا دیگه نمی بینه... دیگه چشمای نازشو 
 ...باز نمیکنه...دیگه دلم با دیدن سبزیه چشاش تند تند نمیزنه... دیگه

 ...هق هقم اجازه نداد ادامه بدم

چکس نمیدونست... تمنا با گریه زانو زد هیچکس نمیدونست چه حالی دارم... هی
جلوم و دستمو گرفت بعد از بوسیدن انگشتم گفت: فدات بشم خواهری جون بردیا 

 !گریه نکن داری همه رو داغون میکنیا

با بی حالی گفتم: شما حال منو نمیفهمید...نمیفهمید من دارم میمیرم....بابا ما فقط 
روز ۶روز...فقط تو ۶سرمون اومد... تو  که این بال  روز بود عقد کرده بودیم۶

 !خوشبختیم تبدیل شد به این مصیبت

صدای زنگ در باعث شد ارتان صورتشو پاک کنه و بره سمت ایفون بعدشم از خونه 
 خارج شد

 مین بعد اومد داخلو گفت: هستی باید بری جلوی در۵حدود 

 سرمو از رو سینه محیا برداشتم و گفتم:واسه چی؟

ست چی واست نامه آورده هرچی گفتم بده به من گفت باید به خودت ارتان _یه پ
 تحویل بده

 باتعجب گفتم:نامه؟واسه من؟

 سرشو تکون داد

از جام بلندشدم و شالمو از رو دسته مبل برداشتم انداختم رو سرم رفتم سمت 
 ....حیاط

مرده نامه رو داد دستم و بعد از امضا کردن دفترش درو بستم و نامه رو 
 ....گردوندم... نفسم به شماره افتادبر 

 دادگاه خانواده.؟؟.؟؟؟؟؟؟
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چیشده من بی خبرم؟بادستای لرزون و یخ زده بازش کردم و خوندم....چشام 
سیاهی رفت دستمو گرفتم به در و اروم سر خوردم نشستم کنار در....نفسم باال 

ی چی؟؟مگه من نمیومد....باورم نمیشد بردیا برام درخواست طالق داد؟؟؟اما برا
چیکار کرده بودم؟تمام تنم بی حس شده بود...اشکام تند تند میریخت رو نامه و 
خیسش میکرد...چیزی که ازش میترسیدم سرم اومد...وقتی بردیا بیناییشو از دست 
داد هزار بار این فکر از سرم گذشت...اما هربار یه جوری پسش زدم فکرشم نمیکردم 

با این کار بگه باید برم دنبال زندگیم و جوونیمو به  همچین کاری کنه... میخواد
 ...پاش حروم نکنم

تک خنده عصبی ای کردم...هنوز منو نشناخته...قدرت زیادی تو پاهام حس میکردم 
با یه حرکت از جام کنده شدم باید بهش بفهمونم وضعیت االنش هیچ تغیری تو 

 ....عشقو عالقه من ایجاد نکردهرو نمیکنه

ارد خونه شدم و در مقابل چشاش منتظر بقیه از پله ها رفتم باال و یه باسرعت و
 ....ضرب در اتاقشو باز کردم که کوبیده شد به دیوار

نشسته بود رو تختش و سرش رو زانوهاش بود....بغض لعنتیمو قورت دادم و جیغ 
 زدم:این چیه؟؟؟

منم که شده  ...هی خدا... بازم چشاش بستس...حتی واسه دل خوشیسرشو بلند 
 ....چشاشو باز نمیکنه... دلم واسه نگاه عاشق و شیطونش یه ذره شده بود

 صدای ارومش خط کشید به عصابم:چی چیه؟یادت رفته من نمیتونم ببینم؟؟

بعد از این حرف پوزخندی نشست رو لبش که اتیشم زدو باحرص نامه رو پرت 
ن درخواست طالق کردم رو تخت و با ته مونده توانم جیغ زدم: واسه م

میدی؟؟؟میخوای ازم جدا شی اره؟؟؟بااین کارت میخوای چیو ثابت کنی هان؟؟؟؟؟؟ 
اینکه نمیخوای به پات بسوزم؟؟؟اینکه یه عمر تحملت نکنم؟؟؟اینکه مردونگیتو به 
رخم بکشی؟؟؟اره؟؟؟؟فکر کردی با این بالیی که سرت اومده دیگه عاشقت 

 نیستم؟؟؟اره بردیا؟اره؟؟؟؟؟؟؟؟

 مه جلوی در وایساده بودن و با بهت به منو بردیای خونسرد نگاه میکردنه



                 
 

 

 شیرین کیومرثی|  تو سقفی برای منورمان  

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir   نلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دا 

 

227 

 

رفتم جلوش وایسادم و خم شدم رو صورتش تمام بدنم از خشم میلرزید کنار گوشش 
 !گفتم:فکر طالق دادنمو از سرت بیرون کن اقای رادان.... من از شوهرم جدا نمیشم

 !بیرونبعد از این حرف از اون اتاقو از اون خونه زدم 

 "سال بعد۱"

خانوم مهندس نقشه ای که هفته پیش فرستادیم واسه شرکت آذین قبولش کردن _
 بیان واسه بستن قرارداد۴و قراره فردا ساعت

 سرمو تکون دادم و گفتم:خوبه میتونی بری

خانوم سعادت سرشو تکون داد و از اتاق رفت بیرون....گوشیمو برداشتم و شماره 
نوزم وقتی میخوام باهاش حرف بزنم قلبم مثل دیوونه ها بردیا رو گرفتم....ه

 ....خودشو به درو دیوار سینم میکوبه

 بعد از چهار تا بوق جواب داد_بله؟

 بانیش باز گفتم _سالم آقایی خوبی؟

 صبحانه خوردی؟

 بردیا _اره

 نیشم یکم بسته شد

 من_دکتر اومد چشماتو معاینه کرد؟

 بردیا _اره

 من_خب چی گفت؟

 _هیچیبردیا

گوشیو از خودم دور کردم و نفسمو کالفه فوت کردم میدونستم بخاطر وضعیتش 
به صداهای دور و برش خیلی حساسه و اگه صدای نفسمو میشنید میفهمید کالفه 

 شدم بازم بحث تکراری طالقو میکشید وسط
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 دوباره گوشیو گذاشتو رو گوشم وگفتم: سامیارو بهار اومدن؟

 بردیا_اره

 تن؟من_هنوزم هس

 نفسشو تو گوشی فوت کرد و گفت:اره

 خندم گرفت از سواالی پشت سرهمم کالفه شده بود

 ساعت دیگه میام خونه کارنداری عزیزم؟۲من_باشه من تا 

 بردیا_نه

 من _خدافظ

 "بدون خدافظی قطع کرد اهی کشیدم"طبق معمول

ده...سامیار سرمو گرفتم تو دستام و چشامو بستم.تو این یک سال اتفاقای زیادی افتا
 ....به خواسته بردیا اومد خواستگاری بهارو باهم عقد کردن

ارتان و تمنا بعد از تموم شدن صیغه محرمیتشون عقد کردن...محیا و سپهر بیخیال 
مراسم عروسی شدن و اه رفتن ایتالیا و برگشتن رفتن سرخونه زندگیشون...منم 

بار ۳سال ۱انجام میدم... تو این ماهه به جای بردیا میام شرکتش و کاراشو ۱۰االن 
احضاریه دادگاه اومد برام که یکبارم تو یکی از جلسها شرکت نکردم هرچی هم 
 !وکیل بردیا باهام حرف زد و دالیل مسخره اقا رو برام گفت زیر بار نرفتم که نرفتم

 ماهنوز تو خونه پدری بردیا زندگی میکنیم و البته قراره تا یک ماه دیگه بریم خونه
 ....خودمون هرچند اگه بردیا بیخیال طالق دادنم بشه

تواین یه سال دکترای زیادی اومدن باالسرش و معاینش کردن و االن تقریبا سه 
ماهی میشه که از آخرین عملش گذشته و قراره فردا با بردیا بریم دکتر تا پانسمان 

انقد خودش میره چشاشو باز کنه...دکتره با اطمینان میگفت بردیا خوب شده اما 
 رو عصابم و لفظه نه میاره که کال ناامید شدم

 چند تقه که به در خورد سرمو اوردم باال و گفتم: بفرمایید
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 در باز شد و ارتان اومد تو

 بالبخند از جام بلند شدم و گفتم:سالم داداش چه عجب یادی از من کردی

هرروز اینجا  خندید وگفت:سالم آبجی کوچیکه خودم.خوبی؟بی معرفت من که
 ,پالسم باز میگی عجب کردم اومدم؟

 خندیدم و گفتم: شوخی کردم بیا بشین

ارتان خودشو رو مبل دونفره ولو کرد و منم بعد از اینکه به خانوم سعادت سفارش 
 ...دوتا قهوه دادم نشستم جلوش

 ارتان خیره شد بهم و گفت:از اون شوهر یه دندت چخبر؟دوروزه ندیدمش خوبه؟

 تلخی زدم و گفتم:بد نیست لبخند

 نفسشو فوت کرد و گفت: هستی یادت که نرفته فردا باید ببریش دکتر

سرمو تکون دادم و گفتم:نه یادمه سه ماهه دارم واسه همچین روزی لحظه شمارس 
 میکنم

 اهی کشید و گفت: یعنی میشه خوب بشه؟

 بغضمو قورت دادم و گفتم: ایشاال

ساعت باهم رفتیم خونه ۲ن خوردیمشون و بعد از بعد از اینکه قهوهامونو اورد
 باباعلی

موهامو با کلیپس باال سرم جمع کردم و از تو اینه به خودم خیره شدم... کت و 
دامن شکالتی رنگم به پوستم میومد...دستی به زیر چشام کشیدم... آهم بلند 

 ...شد....یک سال بود که زیرشون گود افتاده و کبود بود

ک قهوه ای زدم و چرخیدم سمت بردیا نشسته بود رو تخت و با دکمه ریمل و ماتی
های پیرهن مردونش ور میرفت...لباساشو خودم انتخاب کردم...جین شکالتی و 
پیرهن مردونه همون رنگی یکم روشن تر.... استینای پیرهنشو تا ارنج باال زده بود 

 ویه کراوات باریک شکالتی هم افتاده بود دور گردنش
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فتم نشستم کنارش و دستشو از رو پیرهنش پس زدم و خودم دکمه هاشو ر 
.... بردیای من انگار بستم...حرفی نزد حرکتیم نکرد...از این بی تفاوتیش دلم گرفت 

بی حس شده بود...بعد از بستن دکمهاش کراواتشو شل بستم و بلند شدم از رو میز 
کف دستم و افتادم به جون توالتم ژلشو برداشتم و یه ذرشو مالیدم به  

موهاش....اولین بار بود تو این یک سال داشتم موهاشو درست میکردم و حس 
 .....قشنگی داشتم.... موهاش لخت و شیطون بود و مدام از زیر دستم در میرفت

مین گذشته بود هنوز داشتم باموهاش کشتی میگرفتم که با کالفگی از جاش بلند ۱۰
 !ور نرو هرکاری کنی حالت نمیگیره شد و گفت:انقد باموهام

 بی توجه دستشو اورد جلو بازومو گرفت و گفت:بریم خندیدم و گونشو بوسیدم...

 و گفت:بریم زبون دراز لبخند کوتاهی زد

باهم از اتاق خارج شدیم و از پله ها رفتیم پایین بردیا بازومو گرفته بود و با 
 ....راهنماییم حرکت میکرد

همه مهمونا باورودمون توجهشون جلب شد و سالم و احوال پرسی شروع 
شد...اخرین نفری که بردیا رو در اغوش گرفت هیراد بود وقتی ازش جدا شد با 

ه ای از اشک نگاش میکرد... اهی کشیدم میدونستم هیراد و بردیا چقدر بهم حلق
 وابستن و همیشه کل فامیل میگفتن این دوتا برادرن نه پسرخاله

 خود بردیا هم همش میگفت هیراد مثل برادرشه و خیلی دوسش داره

 گونه بردیا رو اروم بوسید و از کنارمون رد شد رفت تو حیاط

سال اومده ۱دم چهرش خیلی گرفته بود برای اولین بار بود تو این به بردیا نگاه کر 
 بود تو جمع خانوادگی و میدونستم چقدر حالش بده

نفره که بهار نشست سمت چپم و کنار گوشم اروم ۳دوتایی نشستیم کنارهم رو مبل 
 گفت:چیشد داداش راضی شد بیاد تو مهمونی؟

م خودش بود من هیچ اصراری نکردم... شونه باالانداختم و گفتم: نمیدونم... تصمی
 !سرشو تکون داد و حرفی نزد
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 با اظطراب بند کولمو تو دستم فشردم و گفتم:اقای دکتر چرا حرف نمیزنین؟

دکتر نگاهی از باالی عینکش بهم انداخت و گفت:چرا انقدر هولی دختر؟نترس 
نم نتیجه شوهرت حالش خوبه فقط باید یکم صبر کنی تا خوب معاینش کنم و ببی

 !عمل چیه

بعد از این حرف اروم اروم پانسمان چشمای بردیا رو باز کرد پشت پلکشو دور 
 چشمش خیلی قرمز بود با دیدنش دلم ریش شد بمیرم براش چقدر عذاب کشیده

 صدای دکتره بلند شد_خب اقای رادان میتونین چشماتونو باز کنین؟

بردیا خیره شدم...یاخدا...یا امام  ضربان قلبم رفت رو هزار و باترس و التماس به
رضا چشمای عشقمو بهش برگردونین! خدا جونم بزار خوشبختیو دوباره حس 

 .......کنم....داشتم تو دلم به خدا التماس می کردم که

 نفسم بند اومد...بند دلم پاره شد...دکتره با هیجان گفت:میتونی ببینی پسرم ؟

 اش چسبیده بود گفت:میتونم ولی تارهبردیا با شوق درحالی که اشک به مژه

 دکتره نور چراغ قوشو انداخت تو چشمای بردیا و گفت:این نورو میتونی ببینی؟

 بردیا سریع سرشو به نشونه مثبت تکون داد

دکتره با عجله ازجاش بلندشد و رفت سمت تلفن یه شماره گرفت و به شخص 
 مورد نظرش گفت بیاد تو اتاق

ز شد و به اکیپ دکتر و پرستار اومدن تو اتاق و ریختن سر مین بعد در اتاق با۱۵
 بردیا واسه معاینه کردنش

مین بعد با یه قاب عینک برگشت ۳۰ارسون تموم شد یکیشون رفت بیرون وکوقتی  
 و دکتربردیا عینکی که توش بود و گذاشت رو چشماش و گفت:االن دیدت چطوره؟

سرتشو داشتم با صدای لرزونی نگاه بردیا خیره شد بهم نگاهی که یک سال ح
 !گفت:عادی میبینم

 بادیدن این معجزه نتونستم جلوی خودمو بگیرم و بغضم ترکید
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بردیا دستاشو باز کرد... بدون توجه به اون همه دکتر تو اتاق رفتم سمتش اما بعد 
 از برداشتن قدم اول سرم گیج رفت و همه جا سیاه شد

 "بردیا"

 من_هستی جان؟خانومم؟

نمیداد فقط اشک میریخت و نگام میکرد وقتی دید بعد از یک سال میتونم جواب 
 !مینه بهوش اومده و یه ریز گریه میکنه۵ببینمش از حال رفت و االن

خودم هنوز باورم نشده میتونم ببینم چه برسه به هستی! بالخره بعد از یک سال 
نم...اندام بیش از تونستم به زندگی عادی برگردم...بالخره تونستم عشق نازمو ببی

حد الغرشدشو... چشای به گود نشستشو...صورت رنگ پریدشو.. ازهمه بدتر اشکای 
 !...مثل مرواریدشو

گونشو اروم بوسیدم و گفتم:خانومم بسه دیگه...گریه نکن...یادت که نرفته اشکات 
 !نفس بردیاتو بند میاره

 میتونی منو ببینی؟باشوق بین گریه خندید و گفت:بردیا... باورم نمیشه...تو

دستشو فشردم و گفتم: اره عشق من...اره زندگی من... اره نفس من.... میتونم 
 !ببینمت...خوبه خوب میتونم ببینمت

 بازم خندید و گفت:وای خدایا شکرت...خدایا شکرت

 بازم اشکاش جاری شد و گفت:بردیا؟

 موهاشو بردم پشت گوشش و گفتم:,جان دل بردیا؟

 کمو گفت: تاکی باید اینو بزنی؟خیره شد به عین

 دستشو بوسیدم و گفتم:تا چند ماه دیگه عزیزم

 !دستی به گونم کشید و گفت: اشکال نداره فدای سرت اقایی همین که میبینی کافیه
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زول زدم به چشماش و درحالی که سرمو میاوردم پایین گفتم:خانوم خوشگلم! 
ی عروسی باید بریم سرخونه و زندگی همین که از اینجا بریم بیرون میرم دنبال کارا

 خودمون

 !فاصلمون به میلی متر رسید و اروم گفتم:باید بریم زیر یه سقف عشق من

دستاشو دور گردنم حلقه کرد و پبشونیشو چسبوند به پیشونیم اروم گفت:سقفی 
 !برای منو تو

 !ازت... باتموم وجودم میتونم خوشبختیو حس کنم خدایا ممنونم

 !پـــــــــایـــــــــــان

 

 

 

 

 فروشگاه یک رمان

 

 

 

 

 

 یک رمان مرجع رمان 

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که 
و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می توانید  رمان ها

 .به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید

 کتاب خودشکن

 یی برکهرمان الال

 رمان نسل کرگدن

https://bookstore.1roman.ir/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b4%da%a9%d9%86/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%a9%d9%87/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d9%84-%da%a9%d8%b1%da%af%d8%af%d9%86/
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 پیشنهاد می شود
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