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  عشق قانون نمی شناسد!

 idin_angelنویسنده: 

  

  

 . لطفا اگه هموفوبیا دارید نخوانید. می باشد "همجنسگرایی"این داستان با تم 

  

  

  براي ارتباط با نویسنده به آدرس ایمیل زیر مراجعه کنید:

com. Idin98i@gmail 

  :نویسنده آي دي تلگرام

@Bonneyboy 

 آي دي تلگرام کانال:

@eshghanoon1 

@LGBTRomansara  
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  آغاز:

  

  

  زدم:داد  وجودتمام  سرم رو از الي در کردم داخل و با

  . . ـمــامـــانــ. نــــ مـــامــا

  و گفت: اومد و عجله از توي آشپزخونه دلهرها مامان ب

گلوت  چته؟. ودت به درك به فکر گوش من باشحنجره خیري آدرین این چه طرز صدا زدنه، ـ اي درد بگ

  پاره نشد؟

  دندون نما به مامانم نگاه کردم و گفتم: يبا لبخند

  . شب بر میگردیم. دارم میرم بیرون، میخواد خرید کنه فربدمن با  !!ناااـ ماما

این طور که از ظاهر امر مشخص بود مثل  وت دستکش رو از دستش در می اورد در حالیکه داش مادرم

  گفت:اینکه در حال ظرف شستن بود 

  . ؟ نمیگیلباس بپوشینمی تونی یه کم ساده تر  آدرین؟ ـ تو باز اینجوري لباس پوشیدي

  ذاشتم بقیه حرفاشو بزنه و با ترشرویی گفتم:گن

  . خدافظ ،من رفتم. اصال حوصله ندارمـــ تو رو خدا باز شروع نکنااا ـ اههههه مامان

 ساکن دیگه منتظر نموندم ببینم چی میگه و دویدم سمت آسانسور که هم زمان با من هم خانم محمدي و

به بقیه غر زدن هاش  یگه خدا رو شکر مامانم فرصت نکردواحد روبرویی هم از در آسانسور اومد بیرون و د

. آسانسورخانم محمدي و مامانم گرم احوالپرسی شدن و منم از فرصت استفاده کردم و پریدم داخل . بپردازه

  . رو زدم پارکینگدکمه 
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چون قرار بود . می دونستم جلو در مجتمع هستش. زنگ زد فربدهم زمان با رسیدن من به طبقه هم کف 

بار باید بوق میخورد از اون ور که  4-3تک زنگش کال  فربدکه نی تک زنگ عی. وقتی رسید زنگ بزنه

  . موبایل رو شنیدمزنگ خیالش راحت باشه که صداي 

و زل  سفیدش نشسته 206رو دیدم که پشت  فربدریجکت کردم و پا تند کردم و رفتم جلو در مجتمع و 

سرم رو چرخوندم و نگاهش رو . نگاه می کنه به چی داره اینقدر با دقتنگاه کردم ببینم . زده به روبروش

دختر خوشگلی . دیدم داره به آیناز دختر همین همسایه مون خانم محمدي اینا نگاه می کنه. دنبال کردم

داداشش از . جلوي منم خیلی راحت بود. مثل خواهر بزرگترم بود. بود صمیمیاتفاقا خیلیم با من . بود

سرم رو چرخوندم . از اون کیس هاي دخترکش، بود واسه خودش ايتیکه داداشش . خودش خوشگل تر بود

کال دیدم نه آقا . آروم در ماشین رو باز کردم و نشستم وقتی دیدم حواسش همچنان به آینازه فربدسمت 

  زدم پس کله ش و گفتم:. چقدر این پسره هیزه. هنوز مشغول فیض بردنهحواسش به من نیست و 

  . قورت دادي  رودختر مردم . . اوهووووییـ 

برگشت نگام کرد و یه مشت کوبید تو . خوب بود کمربندشو بسته بود. با ضربه من پرت شد به سمت جلو

  :و با صداي تقریبا بلندي گفتبازوم 

  . ترسیدم. ـ درد آدري روانی

  و گفتم: زدملبخند ریزي 

  . ـ حقته تا تو باشی دیگه اینقدر هیز بازي در نیاري

داشت . سرش داخل موبایلش بود. ا نبودحواسش به م. حرف من آیناز هم از کنار ما رد شد تموم شدن با

همین طور که داشت میرفت . معلوم نبود داشت مخ کدوم بدبختی رو می خورد. تند تند تایپ می کرد

 و صدامو کلفت کردم سوتی واسه آیناز زدم. جیغ آرومی کشید. سکندري خورد و نزدیک بود بخوره زمین

  :مو گفت

  یه سر به هوا ؟!دختر. خوشگله بپا شصت پات نره تو چشمتـ 

با دیدن من . برگشت پشت سرش رو نگاه کردنصف راه رو رفته بود و اصال حواسش به ما نبود  آیناز که

اما به روي خودش . خودش رو جمع و جورکرد و کمی جدي شدرو دید از  فربدوقتی . لبخند اومد رو لبش

  . کرد عادي برخورد کنه نیاورد و سعی

  چطوري عزیزم؟به کجا چنین خوجل موجل؟. ـ سهالم داداش آدري خودم
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  . م خریددارم با دوستم میر. سالمـ 

با داره دیدم حضرت آقا  که معرفیش کنم فربدرو کردم سمت . یادم اومد که به هم معرفیشون نکردم

  اشاره کردم به آیناز و گفتم:. پهلوش بهآروم با آرنج زدم . قورت میده رو چارهیب نازیاچشماش 

  . مثل آتریساست واسم و هـ آیناز دختر همسایمون

  اشاره کردم و گفتم: فربدبه  کردم و زرو به سمت آینا و

  . ـ اینم دوست خل و چلمه که مثل داداش نداشتم می مونه

. بودن به همدیگه عوضیازل زده تابلو چه . پ جنتلمنی به خودش گرفت و ابراز خوشوقتی کردریتی فربد

  به آیناز گفتم:. اهمی گفتم که از این حالت هپروت خوشایند درشون بیارم. داشتن همدیگه رو میخوردن

  . ما هم بریم که عجله داریم. ـ خب آیناز جون مزاحمت نمیشیم

خوب صبر کردم وقتی آیناز . آیناز هم خداحافظی کرد و برگشت سمت خونه. سریع ازش خداحافظی کردیم

  و گفتم: فربدمشت آرومی زدم تو بازوي . ازمون دور شد

  . روشن بکن بریم. حوري که ندیدي. کشتی خودتوـ 

  . خدا این دو تا چشم رو داده واسه دیدن دیگه. ـ اه آدرین خیلی خري

  بعد دستاشو باال برد و گفت:

  . ـ خدایا این دو تا چشم ناپاك رو از ما نگیر

  . روشن کن بریم. وقت ادم بشو نیستی ـ خاك تو سرت که تو هیچ

یه خانواده  یک سال از من بزرگتر بود و توي فربد. از دبیرستان با همدیگه دوست شده بودیم فربدمن و 

کال از نظر ظاهر شبیه هم دیگه . پسري سفید با موهایی بور و چشمهاي عسلی. به دنیا اومده بود مرفه

موهاي بور و . بود بودم و چشمهام هم مشکی فربداز و الغرتر منتهی من یه کم ریزه میزه تر . بودیم

پسر  فربد. و بقیه از نظر خودم ،م شدهاچشمهاي مشکی و همین باعث خوشگل تر و گیراتر شدن چهره 

دوست صمیمی هم  لمیطول تحص يتومن زیاد با کسی ارتباط برقرار نمی کردم و . شوخ و مهربونی بود

یعنی از اول دبیرستان و مهر . یگه دوست بودیمسال بود بود که با همد هفت االن. به اون صورت نداشتم

هر دومون سال اول که کنکور دادیم چون دانشگاه . کارشناسی معماري می رفتیم سهامسال سال ترم 
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تصمیم گرفتیم یک سال صبر کنیم تا بتونیم با همدیگه توي یک دانشگاه و . هاي متفاوت قبول شدیم

  . دوست نداشتیم از همدیگه جدا بشیم. ك درس بخونیمیک رشته مشتر

 باالخره تونست به سمت مرکز خرید مورد نظرش رفتیم و اونم بعد از کلی اینور و اونور چرخیدن فربدبا 

م خوب اسلیقه به قول خودش منو با خودش میبرد واسه خرید چون هم . انتخاب کنه و بخرهیه دونه شلوار 

و هر جا دلش میخواست منو دنبال خودش . هر جایی که میخواست می رفتم پاش بود و هم این که پا به

نم البته م! خرید کنم هزار تا بهونه میاره که از زیرش در بره عوضی اما وقتی من میخواستم. می کشوند

یکی دوبار که بهش میگفتم دیگه . میدونستم بهونه هاش رو چه جوري از بین ببرم و گوشش رو بپیچونم

  . خرید رفتناش رو من حساب نکنه و به حالت قهر ازش جدا میشدم زود راضی میشد واسه

نظرم . بود سیماییپسر خوش . از کنار یه مغازه رد میشدیم که توي مغازه چشمم خورد به پسر مغازه دار

  یه ضربه محکم زد توي کمرم و گفتم: فربد همین طور که زل زده بودم بهش. رو جلب کرد

  !!!حاال من باید بگم خوردي پسر مردمو. به چی نگاه می کنی آدریــــــــ 

  بعد همون طور که به اون سمت نگاه می کرد گفت:

  داشتی اون دختر جیگره رو نگاه می کردي نه؟. ـ نه بابا پسر چیه

  با تعجب برگشتم سمتش و گفتم:

  کی؟ ـ 

ستاده یم چرخوندم و دیدم یه دختر روبروي پسره واچش. با چشم و ابرو به همون مغازه مورد نظر اشاره کرد

اما وانمود . جالب بود که اصال من دختره رو ندیده بودم. فکر کنم مشتري بود. و دارن با هم حرف می زنن

  . کردم که داشتم همون دختره رو نگاه می کردم

  راه افتادم: دستش رو کشیدم و. یه تنه بهش زدم

  . مثل تو هیزن مگه همه. دیوونه. ـ برو بابا

  . هرهر خندید و دنبالم راه افتاد

***  

. ازش خداحافظی کردم و از ماشین پیاده شدم. من رو رسوند جلو در خونه شتموم شدن خریداز بعد  فربد

  گفت: فربد
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  . پسر خیلی لطف کردي. ـ مرسی آدرین

  برگشتم نگاهش کردم و با خنده گفتم:

  . که اصال بهت نمیاداینقدر مودبانه حرف نزن . ـ اوه اوه

  صورتش کمی رنگ شیطنت گرفت:. بلند خندیدبا صداي 

  !خواستم یه کم تواضع نشون بدم فرزندم. ت بوداـ خودم میدونم وظیفه 

  در ماشین رو بستم و یه بچه پرویی نثارش کردم و گفتم:

  . ـ تو هیچ وقت آدم بشو نیستی

  جواب داد:. کم نیاورد

  . ماـ خودم می دونم فرشته 

تا برگشتم . یه بوق طوالنی واسم زد دستی براش تکون دادم به نشونه خداحافظی و راه افتادم به سمت در

  . سرم رو تکون دادم و به سمت آسانسور راه افتادم. دیوانه ست. گازشو گرفت و رفت، یه حرفی بهش بزنم

یون می اومد که اخبار در حال صداي تلویز. کلید انداختم و در رو باز کردم رسیدم جلو در واحدمونوقتی 

روي کاناپه چشمم خورد به بابام که لم داده بود . با صداي بلند سالم کردم کفشامو در اوردم  و. پخش بود

  جواب سالمم رو داد و پرسید:. و داشت اخبار نگاه می کرد

  ـ کجا بودي تا حاال؟

  جواب دادم:

  . رفتیم خرید داشت فربدـ با 

  پرسیدم:. فهمیدم تکون داد و چیزي نگفتسرش رو به نشونه 

  ـ مامان کجاست؟

  . االن میاد. ـ رفته خونه آقاي محمدي

  به سمت اتاقم راه افتادم که پدرم گفت:

  . آتریسا حرف داریمـ آدرین لباستو عوض کن و بیا بشین با تو و 
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  بعد از مکثی اضافه کرد:

  . یمیه سري اتفاقات افتاده که باید در موردش حرف بزنـ 

یعنی چه اتفاق . فکرم مشغول شد. باشه اي گفتم و وارد اتاقم شدم. ي ابروهامو دادم باالکنجکاو از روي

خدا به . حتما یه موضوع مهمی هستش؟! مهمی افتاده بود که بابام اینقدر جدي میخواست با ما حرف بزنه

  . معلوم نیست باز چی شده. بگذرونهخیر 

  !!. آقا و خانوم دیوانیان این بار چه خوابی واسمون دیدن این میشهتا یک ساعت دیگه مشخص 

 ***  

هنوز شلوارم رو آویزون نکرده بودم به چوب لباسی که صداي . توي اتاقم داشتم لباسم رو عوض می کردم

  مامان بلند شد:

  . . آتریسااا. . ـ آدریـــن

خیلی کم پیش . ردش صحبت کننن در موتسمیخوا به سمت موضوعی رفت که امشب بابا و مامان فکرم

ور هم جمع بشیم و پدر و مادرم اینقدر جدي بخوان در مورد یه موضوع باهامون حرف دنفر  4می اومد ما 

  . در اکثر مواقع حرف زدن پدر و مادرم با من و آتریسا بیشتر گیر دادن و پند و موعظه و دعوا بود. بزنن

آتریسا . روبروي تلویزیون نشسته بودروي کاناپه  همچنانبابا . و به سمت نشیمن رفتم زدم بیروناز اتاقم 

ش مشخص بود روي یکی از مبل ها نشسته بود و زل زده بود به اهم با فضولی مشهودي که توي چهره 

مثل اینکه اون مشتاق تر و البته فضول تره که . بابا هر چند ثانیه هم نگاهش می چرخید سمت آشپزخونه

  . سالمی به مامانم کردم و روي مبلی کنار آتریسا نشستم. نشسته ببینه چه خبره زودتر از من اومده و

جواب  همان طور که از آشپزخونه بیرون می اومد و سینی چاي که دستش گرفته بود رو می اورد مامانم

  سالمم رو داد و گفت:

  . ف بزنیمحر خیلی مهم چون میخوایم در مورد یه موضوع ـ بچه ها امشب بهتون گفتیم بیاید

پدرم سرش . انداخت و با چشم اشاره کرد بهش که یعنی تو بگواومد و کنار پدرم نشست و نگاهی به او 

  گفت: بعد از اینکه صداش رو صاف کرد رو تکون داد و

  . موضوع در مورد عمه تونهـ 
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بیشتر پدرم نذاشت . چه مشکلی واسش پیش اومده.  یعنی چی شده. فکرم به سمت عمه گیتی پر کشید

  به کنکاش بپردازم و گفت:

تا حاال چندین . و این اواخر حالش بدتر شده. به خاطر سرطانی که داره ،ـ عمه تون حالش خیلی وخیمه

  . بار ازمون درخواست کرده که بریم پیشش

  مکثی کرد و ادامه داد:

تونستیم ببریمتون به تا حاال هم به خاطر شرایط شماها که نمی . و منم همین یه دونه خواهر رو دارمـ 

تاخیر و تعلل اما دیگه . هی پشت گوش انداختیم. خاطر مدرستون و همچنین نمی تونستیم تنهاتون بذاریم

  . فایده نداره

خودش دنباله صحبت رو مادرم دست گذاشت رو دستش و . غم و ناراحتی از چهره پدرم کامال پیدا بود

  ادامه داد:

اون توي این مدتی که ما ایران نیستیم  که ، سهندم پیش پسر خالتونـ تصمیم گرفتیم که شما رو بذاری

  . البته شما هم دیگه بچه نیستید اما اینجوري خیال ما راحت تره از شما مراقبت کنه تا برگردیم

ما که یه دونه پسر خاله بیشتر . صورت کسی که میگفتند اومد جلوي چشمامتا مامانم گفت پسر خاله 

 تنها. داره دکوراسیون داخلی شرکت یه و سالشه 28. اونم همین سهنده عنق و بد اخالقه نهنداریم که ایرا

 4 سهند. کردن می زندگی امریکا رو من تا جایی که یادم میاد پریوش خاله  و فریبرز آقا.  کنه می زندگی

 چرا دونم نمی. پدرش کمک البته با بود انداخته راه رو شرکت این و ایران بود برگشته که میشد سالی

خیلی جدي بود و بد اخالق و همیشه خدا هم عنق . بود مونده اینجا کشور به اون خوبی رو رها کرده بود و

ش نزدیک نشیم تا گرفتار معموال من و آتریسا سعی می کردیم زیاد به. زیاد خوشم نمی اومد ازش. بود

  رو بلند کردم و گفتم: با اعتراض صدام. نشیم موج منفی و گیر دادن هاي گاه و بیگاهش

مگه بچه ایم که یکی باید حواسش . ما همین جا می مونیم. ـ مامان؟ من دوست ندارم برم پیش سهند

  . بهمون باشه

با چشم بهش اشاره کردم که . دیدم بیخیال نشسته و داره به ما نگاه می کنه. نگاهی به آتریسا انداختم

  گفت: انداخت وشونه اي باال . چیزي بگویعنی توام یه 

  . سارا اینایا من میرم خونه . یا اینجا می مونیم با آدري. ـ منم اونجا راحت نیستم

  من بالفاصله پشتش اضافه کردم:
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  . اینا فربدمیرم خونه یا اینجا می مونم یا منم آره اگه اینجوریه ـ 

  بابا صداش رو بلند کرد و گفت:

پیش سهند که باشید خیالمون از بابت . که تصمیم گرفتیم ن کاري رو می کنیدهمو. ـ اصال حرفشم نزنید

  . ماه ممکنه اونجا بمونیم 4-3ما حداقل تا . شماها دیگه راحته

و فهمیدیم که  وقتی جدیت رو توي نگاه اونها دیدیم. هر دومون اخم کردیم و به بابا و مامان نگاه کردیم

می دونستم . ناراحتی بلند شد و توي اتاقش رفتآتریسا با . از تصمیمشون برنمی گردن سکوت کردیم

چندین بار به خاطر شیطنت هاش باعث شده بود که سهند دعواش . آتریسا بیشتر از من از سهند بدش میاد

م ماه پیش اون دوا 4ي ما میخواستیم با اون اخالق مزخرفی که سهند داره نمی دونستم چه جور. کنه

 "بال"واقعا به نظرم چیزي به جز . راحت بشیم بال!ی گشتیم که از شر این باید دنبال راه چاره اي م. بیاریم

  . نمیشه روي این اتفاق گذاشت

 ***  

دیگه مخم داشت  جوري باید این چند ماه سهند رو تحمل کنمه اون شب از بس به این فکر کردم که چ

حاال چندین بار حس کرده بودم  تا. آخرشم فکرم به هیچ راه حل به درد بخوري قد نداد که نداد. می ترکید

هردوي ما از . چندین بارم به ظاهر من و آتریسا گیر داده بود. که سهند انگار از من و آتریسا خوشش نمیاد

هر موقع که می اومد یا من می پیچوندم و می رفتم بیرون یا یه کمی می نشستم و . سهند فراري بودیم

بعضی وقتا به اصرار مامان که چندین . ی اومد که بیاد خونه ماالبته خیلی کم پیش م. می رفتم توي اتاقم

سرش با شرکتش گرم بود  بار زنگ میزد و دعوتش می کرد می اومد یه سري میزد اونم براي رفع تکلیف!

از مامان شنیده بودم که تا حاال چندین بار خاله می خواسته واسش . ه خودش پولشو پارو می کردسو وا

همیشه یه جوري خاله رو می  به عبارتی سهند. سهند زیر بارش نمی رفته و قبول نمی کردهزن بگیره اما 

با تیپی که سهند داره . حتما سرش با دوست دختراش گرمه. مگه دیوونست ازدواج کنه االنواال! . پیچونده

ازش درسته که زیاد . مخصوصا که دیگه پولدارم هست. مشخصه که دخترا واسش سر و دست می شکونن

که  سالی میشه 10فکر کنم . با درشتی داشتیهیکل تقر. ما از حق نگذریم تیپ خوبی دارهخوشم نمیاد ا

جذبه  شاید واسه همین. شن و مردونهچهره ش معمولیه و یه کمی خ. به خودش خیلی میرسه. باشگاه میره

یر زن گرفتن سته بود از زفعال تا حاال که خوب تون. منو آتریسا اینقدر ازش حساب می بریماي که داره 

  !تا بعد ببینیم چکار می خواد بکنه. قسر در بره

هنوز پیرهنم رو تنم نکرده بودم که . قصد داشتم برم بیرون کمی قدم بزنم. بلند شدم و لباسم رو پوشیدم

و  دکمه سبز رو کشیدم. هفربددیدم . نگاه کردم. از روي عسلی کنار تخت برش داشتم. موبایلم زنگ خورد
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نگه داشتم  بین سرم و شونه ام م و گوشی رواشونه روي سرم رو چسبوندم . گوشی رو گذاشتم کنار گوشم

  گفتم:. و مشغول بستن دکمه پیرهنم شدم

  . فربدـ جانم 

  اومد که گفت: فربدیه صداي خش خش اومد و بعدش صداي 

  خوردیش؟. ـ علیک سالم

  جواب دادم:

  . تو بگوکار. اصال حوصله ندارم فربداه  ـ

  . ـ چی شده تو اعصابت چیز مرغی شده

  . بعدا واست میگم. ـ هیچی

  . ـ خب االن بگو

  . مفصله پشت تلفن نمیشه گفت فربدـ بیخیال شو 

  ـ کجایی االن؟

  . بیرون قدم بزنمتنهایی دارم لباس می پوشم برم . ـ خونه

  . ـ صبر کن منم بیام

  . ـ میگم میخوام تنها باشم

  . دیگه اونجامـ تا نیم ساعت 

پوفی گفتم و چون می دونستم به هیچ صراطی مستقیم نیست و تا نفهمه که چه خبر شده دست بردار 

  شلوارمو هم پام کردم وگفتم:. نیست قبول کردم

  . دقیقه طول کشید ولت می کنم میرم 30ـ اگه بیشتر از 

فقط لطافت بهت میاد . هت نمیاداصال ب. واسه من تیریپ بداخالقی برداشته. عن اقا. ـ خیلی خب بابا

  . خوشگلم

  . ـ کوفت کاري
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  . عن اقااداشو در آوردم و اضافه کردم: 

رفتم . از پس زبونش برنمیاد سم که هیچکفربداین . بزنم یحرف دیگه گوشی رو قطع کرد و نذاشت من

  . خودمون یا همون هپروت لم دادم رو تختم و دوباره رفتم توي عالم فکر و خیال

 ***  

می دونستم . و به سمت در رفتم بلند شدم . لپ تاپ رو کنار گذاشتمبا بی میلی ن وبا شنیدن صداي آیف

مثل اینکه کسی خونه . رو دیدم فربده اما براي این که مطمئن بشم به مانیتور آیفون نگاهی کردم و فربد

کفش پوشیدم و از در خارج . نامامان و آتریسا هم حتما رفتن خونه خانم محمدي ای. بابا که سر کاره. نبود

قبل از این که دکمه شو بزنم درش باز شد و آرش پسر خانم محمدي از در . به سمت اسانسور رفتم. شدم

صدامو که شنید سرش رو باال آورد و جواب . حواسش به من نبود. با دیدنش بهش سالم کردم.  خارج شد

کال . سالی داشت 25-24فکر کنم . افه اي بودپسر الغر و خوش قی. آرش بوتیک داشت. سالمم رو داد

اکثر این . از باال تا پایین من رو نگاه کرد. همشون خوشگل بودن از حق نگذریم این خانواده محمدي

ندادم و از کنارش گذشتم  بهش اهمیتی. درجه می چرخه 360بوتیک دارا چشمشاشون مثل پنکه می مونه 

یه شلوار جین . خودم رو توي آینه آسانسور نگاه کردم. و وارد آسانسور شدم و دکمه پارکینگ رو زدم

 شلوارم رو چند بار تا زده بودم پاچه. چسبون پوشیده بودم و یه پیرهنه قرمز خیلی جیغ و یه کفش قرمز

ام گره داده بودم که باعث میشد پاهامو ظریف بند کفشمو هم پشت پاه. ساق پاهام یه کمی مشخص بود

و از . اما خوشم می اومد. هر چند بدنم خیلی کم مو بود. همیشه عادت داشتم شیو می کردم. تر نشون بده

االن جدیدا موهام رو هم گذاشته بودم و بلند شده بود و کج سشوار . لباس ها خوشم می اومد مدلاین 

از اون حالت . خیلی دوست داشتم. میشد مخفیه کامل یه چشمم ک می کرد و می ریختم جلو چشمام

که حتی بعضی وقتا وقتی . زیاد خوشم نمی اومد بیشتر از سنم نشون بدم. خیلی پسرونه بیرون اومده بودم

. دوست داشتم هر کسی اسمم رو صدا کنه. خوشم نمی اومد یه بچه کوچیک بهم می گفت عمو یا دایی

در رو باز . با همین افکار به پارکینگ رسیدم. میشد حس کنم سنم داره زیاد میشه ب عمو و دایی باعثالقا

ماشاال توي این . به ماشینش تکیه داده بود و داشت با گوشیش ور می رفت فربد. کردم و وارد کوچه شدم

آیفون همه ایرانیا هم که بال استثنا یکی یه . عصر ارتباطات هر کسی رو که می بینی سرش توي موبایلشه

کال مصرف گراییم و دنبال . نبود ، دو تومندستشونه یا قیمت گوشیشون کمتر از یک میلیون و پونصد

نگاهی به اچ تی سی وانی که توي دستم . بته خودمم از این قاعده مستثنی نبودملا. چشم و هم چشمی

یه سوتی . تا من رو دید . با صداي قدم هام سرش رو بلند کرد. رفتم  فربدبه سمت . گرفته بودم انداختم

  با ابروهاي باال رفته گفت:. زد و یه نگاه از باال تا پایین انداخت بهم
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  ـ حضرت آقا حوصله نداشتن و اینقدر تیپ زدن عایا؟

  گفتم:خیلی از خود راضی نیشخندي زدم و 

  . ـ عزیزم من در هر حالتی خوش تیپم

الیه ازن به خاطر اعتماد به نفس تو بوده که ازش رد شده و  ! فکر کنم سوراخ شدنـ بابا اعتماد به سقف

  !!!سوراخش کرده

هلش . نداختاتیکه هاي باحالی می  فربدبعضی وقتا این . با حرفش زدم زیر خنده و یه دیوونه نثارش کردم

  دادم اونور و گفتم:

  . اینقدر حرف نزن. ـ بدو برو سوار شو

  پرسید:. سوار شد و راه افتادیم

  بریم حاال؟ ـ کجا

  . ـ چه می دونم برو کافی شاپی جایی که بتونیم حرف بزنیم

  ـ حاال چی شده تو اینقدر دپی؟ چه اتفاقی افتاده؟

  . م ایناامامانم و بابام دارن میرن کانادا پیش عمه . ـ هیچی می خواستی چی بشه

  م و گفت:اپس کله  محکم کوبیدبرگشت نگاهم کرد و 

  . دیگه خودتی و خودت. ونه تون خالیهـ دیوونه این که خوبه خ

  چشمام رو کج کردم و گفتم: بدون اینکه سرم رو بچرخونم سمتش

  . اخه مشکل همین جاست. ـ به جلوت نگاه کن

  ـ چه مشکلی؟

  . ـ اگه بذاري دارم میگم

  ادامه دادم:. با دست زد تو دهنش به نشونه این که من دیگه چیزي نمیگم

  . بریم پیش سهندـ قرار شده من و آتریسا 

  اخماش توي هم رفت و جوري که انگار به یه چیز چندش اور داره فکر می کنه گفت:
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  همون پسره گند اخالق رو میگی؟ که با یه من عسلم نمیشه خوردش؟. ـ اه اه

  گرفت و گفتم: اخنده م

دیگه . ند ماهمنم واسه همین عزا گرفتم که چجوري اونو تحمل کنم توي این چ. خود خودشه ـ آره همون

  . حتما هی میخواد امر و نهی کنه. خونمون رو تو شیشه می کنه

  با هیجان برگشت سمتم و گفت:

  . ـ خب به بابات اینا بگو میاي خونه ي ما

  عاقل اندرسفیهانه نگاهش کردم و گفتم:

   .میگن اینجوري خیالمون راحت تره. قبول نکردن. ـ به نظرت راحت قبول کردم من؟ بهشون گفتم

  گفت:. پنچر شد با شنیدن حرف من

یا خیلی از شبا رو هم . میپیچونیم میریم ددر دودور. اما خب مجبور که نیستی همش اونجا باشی. ـ چه بد

  !هان؟. میپیچونی میاي خونه ما

. اینا فربدنمی تونستم بعد از چند روز به بهونه هاي مختلف بپیچونم بیام خونه . فکر کردم دیدم بدم نمیگه

  با دستام بشکنی زدم و گفتم:. وقتا فکراي بکري به کله ش میزنه م با این عقل ناقصش بعضیفربداین 

کر کنم به اون زیاد گیر  ف. بیچاره آتریسا. خوبه اینجوري کمتر می بینیمیش. چه فکر خوبی. ـ آفرین پسر

  . و همش مجبوره تحمل کنه اقا رو بده

  با خوشحالی ادامه دادم:

. بعضی وقتا اون مغز فندقیت رو خوب به کار میندازي. کافی شاپ یه چیزي بخوریم مهمون من ـ بگاز بریم

  . نشون میدي که کامال پوك نیست

  برگشت چپ چپ نگاهم کرد و میخواست خیز برداره سمتم که داد زدم:

ه سهند خونفردا هم نمیرسیم که نگران رفتن به به کشتنمون میدي دیگه به . ـ جلوتو نگاه کن روانی

  . باشم

با حرص . با چشماش واسم خط و نشون کشید و وقتی دید با لبخند حرص در بیاري دارم نگاهش می کنم 

  گفت:
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  . ـ دارم واست عوضی

  زدم پشت شونه ش و گفتم:

  . چه بهشم برمیخوره. شوخی کردم. ـ خیلی خب بابا

***  

به . توي خونه پیچیدهن خوشایند زعفرادیدم مامان خانم در حال آشپزیه و بوي . به خونه برگشتمشب 

  سمت آشپزخونه رفتم و گفتم:

  . ـ سالم خدمت مامان خوشگل خودم

  روي کانتر ضرب گرفتم و ادامه داد:

  داري تدارك می بینی؟ ـ چه خبره مامان؟

 با شنیدن این. بعد از چند ماه دعوتش کردن. مامانم جواب داد که جناب سهند اقا دارن تشریف فرما میشن

  رو کردم به مادرم و گفتم: خبر

  ؟!به این زودي. ـ واي چرا  حاال دعوتش کردید

  و همون طور که نمی دونم دنبال چی می گشت گفت:در یخچال رو باز کرد 

گفتیم قبلش سهند جان رو دعوتش کنیم و . اخر هفته من و بابات پرواز داریم. ـ وا کجا زوده مادر جون

  . تو رو نگه داره پیش خودش و حواسش بهت باشهازش تشکر کنیم که می خواد 

  دهنی کج کردم و گفتم:

  . ـ ایشون زحمت می کشن

منم دیگه چیزي نگفتم و پشت به مامان کردم و . ترجیح داد با من بحث نکنهچپ چپ بهم نگاه کرد و 

برگشتم س آتریسا چی؟! پ منو نگه داره؟. یهو فکرم به کار افتاد. اه اه ! میخواد من رو نگه داره. رفتم بیرون

  سمت مامان و گفتم:

  !ـ منو میخواد نگه داره؟ یا ما رو؟

  جواب داد:. مادر گوجه هایی رو که از یخچال برداشته بود چید توي بشقاب و نشست رو صندلی
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تو پسري راحت تري با . دیگه هدختر. گفت راحت نیست اونجا آتریسا با من و بابات حرف زد. ـ اره دیگه

  . اما آتریساسهند 

  دست به سینه به کانتر تکیه دادم و گفتم:

  . . .  ـ خبـــ

هم سارا و مامانش از . خونه اونا میمونه توي این مدتی که ما نیستیم. ـ آتریسا میره پیش سارا دوستش

  . تنهایی درمیان همین که آتریسا اونجا راحت تره

  منم گفتم:

  . امروز پیشنهاد داد برم خونه شوناونم . اینا فربدـ پس منم میرم خونه 

  مشغول خرد کردن گوجه ها شد و گفت:

  . تو بري پیش سهند خیالش راحت تره. ـ بابات قبول نمی کنه

  ـ اون وقت چرا؟

  . . . اینجوري. م که باید یکی حواسش به اون باشهفربداون . ـ عزیزم تو جوونی

  نذاشتم ادامه بده و گفتم:

  ون راحته؟تریسا خیالتـ از بابت آ

  . چند بار با همدیگه اومدن خونمون. سارا و مامانشو میشناسم. ـ آره

  داد زدم:. لجم گرفت

  . ازش خوشم نمیاد. چرا زور میگین. ـ منم نمیرم پیش خواهر زاده عنقت

  . سهند مورد اطمینان ما هستش و بهش گفتم که به آتریسا هم سر بزنه. ـ شما خیلی بی جا می کنید

کی اومده بود که ما . بابا رو دیدم که با چند تا کیسه خرید توي دستش پشت سرم واستاده بودبرگشتم و 

با اینکه تا حاال یک بارم دست روم بلند نکرده بود اما خب باباها معموال . از بابام حساب می بردم. نفهمیدیم

مخصوصا فرزندان . یه جذبه اي دارن که خواه ناخواه باعث میشه که بچه هاشون ازشون حساب ببرن

جلو اومد و کیسه خرید ها رو روي میز آشپزخونه گذاشت بابا . با دختراشون لطیف تر برخورد می کنن. مذکر

  و ادامه داد:
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بعد تو اینجوري حرف می . ـ سهند لطف کرده و با همه دغدغه هایی که داره قبول کرده که بري پیشش

  زنی آدرین؟

  با اخمهایی در هم جواب دادم:

باز صد رحمت به . هی میخواد بگه این کار رو بکن اینکار رو نکن. خیلی گیر میده تو رو خدا اون. . ااباباـ 

  . شماها

  بابام کش و قوسی به کمرش داد و گفت:

و میدونم . سهند میتونه از پس غدبازي هاي تو بربیاد. ـ اتفاقا واسه همینه که میخوام تورو بذارم پیش اون

  . یگه کار دست خودت نمیديکه توي این مدت د

کمی . اینکه میتونم بپیچونم و برم خونشون. افتادم فربدبه فکر حرف . از حرص دندان قروچه اي کردم

از آشپزخونه زدم بیرون و به سمت اتاقم  کاري از دستم برنمیاد و چون دیدم فایده اي نداره. آروم تر شدم

چپ چپ . کرده بود بیرون و داشت به حرفاي ما گوش میدادآتریسا رو دیدم که سرش رو از اتاقش . رفتم

وارد اتاقم شدم و در اتاق رو . یه شکلک واسم در آورد و سرشو برد داخل و در رو بست. نگاهش کردم

  . خودم رو انداختم روي تخت. محکم کوبیدم به هم

***  

سهند که چرا قبول کرده  دم بهان لجم گرفت و کلی فحش دااز بابا و مامضوع فکر کردم، از بس به این مو

با صداي خواب آلودي . با صداي تق تق در از خواب بیدار شدم. نفهمیدم کی خوابم برد. که من برم پیشش

  گفتم:

  . ـ بیا تو

  دهنش رو کج کرد و گفت:. و از پشت در آورد داخلا سرش رسدر به آرومی باز شد و آتری

  . بیاي بیرون کنممامان اینا گفتن بیام صدات . ـ سهند اومده

  سرم رو تکون دادم و گفتم:. اخم هام توي هم رفت. از سر جام بلند شدم و نشستم

  . آب زیر کاه. اراحت کنیاز شر سهند تو خوب تونستی خودت رو . االن میام. ـ باشه

  خنده ریزي کرد و گفت:

  . ماه تحمل کنه 4کی میتونست این کوه یخ رو . ـ دیگه دیگه
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. قرار بود پیش سهند باشم با آتریسا دوتایی پیشش باشیم که حداقل سخت نگذره بهمون دوست داشتم اگه

دوست نداشتم فکر کنه که بهش وابسته هستم و یا دست و پا چلفتی . اما ترجیح دادم به آتریسا چیزي نگم

  از روي تخت بلند شدم و گفتم:. و ترسوام

  . کجاشو دیدي. ـ منم نقشه ها دارم آتریسا خانم

  بالفاصله پرسید:. نجکاو شدک

  ـ چه نقشه اي مثال؟

  . اون دیگه بماند. اـ حاالااا

چون می دونست چیزي نمیتونه از زیر زبون من بکشه . شونه اي باال انداخت و بیشتر کنجکاوي نکرد

  دوباره گفت:. قصد رفتن کرد. بیرون

  . ـ زود باش فقط

  . منتظر حرفی نموند و در رو بست و رفت

سهند روي یه مبل نشسته بود و بابا و مامانم . موهام رو مرتب کردم و بیرون رفتملباسم رو عوض کردم، 

سهند برگشت و یه نگاه سرسري با شنیدن صداي من . آروم به سمتشون رفتم و سالمی کردم. کنارش

رفتم روي یکی . مت دادم و زود دستم رو کشیدبه زور باهاش دس. بهم انداخت و آروم جواب سالمم رو داد

  . با هم مشغول گپ زدن شدند دوبارهسهند و بابام . از مبل ها در دورترین نقطه نزدیک بهشون نشستم

صورت . برگشتم به سمت سهند و مشغول برانداز کردنش شدم. مامانم بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت

ریش داشت و این باعث شده بود همیشه ته . پوستش سبزه بود. خوش فرم بود صورتش. ی داشتاستخون

. چشمهاي متوسطی داشت اما زیر ابروهاي پرپشتش خیلی کوچیک به نظر می رسید. کمی خشن تر بشه

هیکل تقریبا درشت و ورزیده اي . موهاش کمی مجعد بود واسه همین همیشه کوتاه نگه شون میداشت

می دونستم خیلی ! صرف می کردو حتما مکمل هایی که مبود که می رفت به خاطر باشگاهی . داشت

. کت و شلوار یا پیرهن و شلوار پارچه اي. کال توي لباس رسمی دیده بودمش تا حاال. خرج هیکلش میکنه

فقط نمی دونم این . همیشه مارك می پوشید. از این اخالقش خوشم می اومد. اما خیلی شیک پوش بود

مهربون  که اومده بودن ایران و دیده بودمشون چند باري خاله و شوهرش. اخالق گندش به کی رفته بود

راستش من اوایل که اومده بود ازش خوشم می اومد . بعید می دونم کسی بتونه سهند رو تحمل کنه. بودن

. یه جورایی حساب میبردمازش  اي که حس ترس رو به آدم القا می کرد،اما اخالقش رو که دیدم و جذبه 

  . کنه که طبق نظرش عمل کننکال هر کسی رو می تونست مجبور 
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همیشه . آروم زیر لب پوفی گفتم و باز هم فکر کردم که چجوري باید تحملش کنم و باهاش کنار بیام

برداشتم فکر و خیال دن صداي بابام که صدام می کرد دست از با شنی. سعی کرده بودم که نزدیکش نشم

  گفت:. می کنهدیدم با لبخند داره نگاهم . و به سمت بابام نگاه کردم

  ـ چرا ساکتی عزیزم؟

  دستام رو توي همدیگه چفت کردم و گفتم:

  . ـ چی بگم

  بابا نگاهی به سهند کرد و گفت:

. ـ سهند جان از این که لطف کردي و قبول کردي که توي این مدت حواست به آدرین باشه خیلی ممنونیم

  . هم من و هم آذر

و تکیه اش رو از مبل برداشت و کمی راست تر نشست و  آورد پایین بودسهند که دستش زیر چونه ش 

  گفت:

  . وظیفه ست. این چه حرفیه دیوانیانـ خواهش می کنم آقاي 

  بابام لبخندي زد و آروم ضربه اي روي پاهاي سهند زد و گفت:

  . دست شما ادرین امانتِ ـ توي این مدت که ما نیستیم

  سهند نگاهی به من کرد و گفت:

  . سعی می کنم امانتدار خوبی باشم. ـ چشم حتما

  اول سینی رو گرفت جلوي سهند:. مادرم با سینی چاي بیرون اومد از آشپزخونه

  . ـ بفرما پسرم

مامانم هم سینی رو گذاشت روي میز جلوي بابام . دست کرد و یه فنجون چاي برداشت و تشکر کردسهند 

  و گفت:

  ـ آدرین جان چاي میخوري؟

  دستم رو باال آوردم و گفتم:. خواي پاشو بیا خودت برداریعنی اگه چاي می 

  . ـ نه مرسی
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زنگ خوردن  با. بعد از نیم ساعت نشستن. کی تموم میشه دیگه خداااا. چه مهمونی خسته کننده اي بود

اصال حوصله ي چرت و پرتاي . بود فربد. گوشیم از جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم که جواب بدم

لپ  و خودم نشستم روي صندلی و زل زدم به مانیتور خاموش دراورانداختمش رو . اشتم دیگهرو ند فربد

  . راحت شدما از اون مجلس سرد و خسته کنندهآخیش . با خودم گفتم. تاپ

 ***  

وسایل مورد نیازشون رو جمع کرده  کامال. عازم شدند پدر و مادرم باالخره بعد از یک هفته و کلی دوندگی

یذاره تو چمدون و حرص خورده بود که هر چیزي رو که میبینه م درکلی از دست ما پدرمبا این که . دبودن

کلی خوراکی هاي جور واجور ایرانی که اونورا پیدا نمیشد . زیر بار نمی رفت مادراما . شاکی بود از دستش

مامان میرفت بیرون وقتی کال این یه هفته . رو بسته بندي کرده بود و گوشه و کنار چمدونا جا داده بود

مامان فقط خیلی سفارش می کرد ما وسایلمون . خونه کامال مرتب بود. برمی گشت از همین چیزا خریده بود

هر چی لباس و خرت و پرت می دونستم . چیزي رو یادمون نره که بعد به مشکل بر بخوریم. رو جمع کنیم

اما آتریسا یه چمدون . مدون کوچیک بیشتر نشده بودحال کال یه چ با این. الزمم میشه رو جمع کرده بودم

این خانوما من نمی دونم چی با خودشون . کنار گذاشته بود دو تا ساکم پر کرده بود. رو کامل پر کرده بود

کال منتم . که اخرشم شاکین که کلی از سر و ته وسایل مورد نیازشون زدن که اینقدر شده جمع می کنن

  تاقم شد و گفت:مامان وارد ا. میذاشتن

  ـ آدرین همه وسایلتو جمع کردي؟

  هندزفریمو گذاشتم توي جیب روي در چمدون و گفتم:

  . میام برمیدارم بعدا حاال اگه چیزي رو یادم رفته بود. ـ آره

  . د بگو و کلید رو ازش بگیرچیزي رو فراموش کرده بودي به سهن. کلید خونه رو میدم دست سهند. ـ اوکی

  گرفتم:با حرص 

  چرا کلید رو نمیدي به خودم؟ !!!ـ مامان؟؟

  . اگه حرفی داري برو به بابات بگو. ـ دست اون باشه خیالمون راحت تره

هر موقع که میدید من گیر میدم توي یه موضوع واسه این . لجم گرفت. این رو گفت و از اتاق بیرون رفت

بابا زیاد نمی تونم یکی به دو کنم و بابا هم آخرش میدونست با . پاسم میداد به بابا که دهن من رو ببنده

چمدونم رو روي چرخ هاش کشیدم و آوردم جلوي در و گذاشتم کنار بقیه چمدون . حرف خودش رو میزنه
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کانادا کجا . هر چند از قندهار خیلی دورتر می رفتن. انگار داشتن می رفتن سفر قندهار. چه خبر بود. ها

. چقدر این دختر پرروئه. رو شنیدم که داشت به مامان سفارش سوغاتی می کردصداي اتریسا . قندهار کجا

من که فقط . یه لیست نوشته بود و داده بود به مامان که واسش خرید کنه. یکی دو تا چیزم نمیخواست

بابا در رو باز . گفتم اگه وقت کردن یه ست لباس واسم بگیرن و یه ادکلن که مارکشو به مامان گفته بودم

  نگاهی به ما انداخت و گفت:. کرد و وارد شد

   ؟آذر جان؟ تموم نشد کارات ،ـ اماده اید بچه ها؟ آذر

  مامان از روي اپن خم شد و گفت:

  . ـ چرا عزیزم دیگه تمومه اینا رو مرتب کنم االن میام

  . فرودگاهسهند داره میاد که ببردمون . ـ پس من چمدونا رو میبرم پایین شما هم زود بیاید پایین

  صداي مامان از توي آشپزخونه اومد که می گفت:

  . با آژانس می رفتیم دیگه. ـ چرا به اون بنده خدا زحمت دادي

  . ـ میاد هم خودمون رو می رسونه و هم بچه ها رو بعدش برسونه

  مامان با حظ وافري گفت:

  . ـ چقدر این پسر ماهه

حاال اگه . هر چی باشه خواهرزادته. گه ماست من ترشهکدوم بقالی می" دهن کجی کردم و توي دلم گفتم

بابا حرف مادر رو تایید کرد و دست کرد و دوتا از چمدونا  "	پسر خواهر شوهرت بود اینجوري می گفتی؟

  بابا گفت: وقتی رسیدیم پایین. منم چمدون خودم رو برداشتم و پایین رفتم. رو برداشت و بیرون رفت

  . اشه که من برم بقیه رو بیارمـ آدرین حواست به اینا ب

گفته بودم که بابا اینا امروز پرواز دارن اما  فربدچند روز پیش به . سري تکون دادم و به دیوار تکیه دادم

اصال بیاد چکار کنه نه . دلیلی نداشت بیاد. گفتم حتما میخواد پاشه بیاد بدرقه. ساعتشو بهش نگفته بودم

بابا و مامان و آتریسا به جلوي در  با اومدن. منم چیزي نگفتم دیگه. داشتنکه خیلیم به جفتمون ارادت 

به کمک سهند چمدون . بعد از سالم و احوال پرسی با همدیگه . ماشین سهند هم از سر کوچه پیچید داخل

یه  ملت پولدارن هر بار نداشت؟ دبلیواین مگه بی ام . با سانتافه اومده بود. ها رو توي ماشینش جا دادیم

  . عقب جاي گرفتم و بعد از سوار شدن بقیه راه افتادیم صندلی رفتم و. ماشین سوار میشن
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ساعت دیگه وقت  2. پرواز داشتن 5مامان اینا ساعت . ساعت توي راه بودیم تا رسیدیم به فرودگاه 1

هم سفارش به سهند . باز مامان کلی به من و آتریسا سفارش کرد که حواسمون به خودمون باشه. داشتن

ور وبرم نگاه دیگه توجهی به گفتگوي اونها نشون ندادم و به د. و کلید خونه رو بهش داد من رو کرد

همین . به مردم در حال عبور و مرور نگاه می کردم واسه خودم. دگاه نسبتا شلوغ بودسالن فرو. انداختم

با . حجاب نظرم رو جلب کرد یه دختر بی طور که چشم می چرخوندم و مشغول برانداز کردن ملت بودم

لباساش  کمی که دقت کردم دیدم .اینجا که هنوز ایرانه این چرا بی حجابه. تعجب بهشون خیره شدم

موهاي بلند رنگ کرده و صورتی کامال  !یه پسره دختر نما پسر بود!. بیشتر دقت کردم. پسرونه ست

توي دیدار اول . شت و دخترونه راه می رفتدا هاي دخترونه لنز آبی گذاشته بود و خیلی حالت. دخترونه

بدن پسرونه  يتوکه  توي تمام رفتارهاش میشد یه جنس زن رو دید. خیلی سخت بود که بشه فهمید پسره

یه . ه نسبت از دوستش نرمال تر بوداون ب. نگاه کردم بود کنارش هدوستش کبه . مخفی شده بود شا

ظرافت خاصی توي چهره . خوشگل بود. گی پوشیده بوددختر بود که یه مانتو چسبون صورتی خوش رن

  . ش بود

اما خب من این چیزا رو می ذاشتم پاي . راستش خودمم چند بار همکالسی هام تیکه انداخته بودن بهم

کمی حالت دخترونه داشتم توي حرکات دستم و خودم حس می کردم . شوخی و زیاد توجه نمی کردم

و به نظر خودم این به خاطر احساساتی . اما سعی می کردم کنترل کنم. کمی هم راه رفتن و حرف زدنم

یادمه چند سال پیش با یکی از . بودن و عاطفی بودنم هست که نمی تونم خیلی خشن برخورد کنم

  غیرمنتظره بهم گفت:خیلی . همکالسیام که توي خیابون داشتیم می رفتیم

  ـ آدرین چرا این جوري راه میري؟

  دم و گفتم:متعجب نگاهش کر

  ـ مگه چه جوري راه میرم؟

  رفت جلوي من واستاد و گفت:

  ـ میدونی راه رفتنت چجوري میشه از پشت سر؟

  کمی با حالت دخترونه راه رفت و گفت:. می دونستم منظورش چیه

ببین باید اینجوري پاهاتو روي زمین . کف پاهات رو اشتباه میذاري روي زمین. ـ اینجوریه راه رفتنت

  . بذاري

  گفتم:. بهم برخورد. بعد میخواست شروع کنه به آموزش دادن که چه جوري راه برم
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  . ـ اگه خوشت نمیاد با من راه نرو

  پشت سرم اومد و گفت:. و راه افتادم که برم

  . ـ ببخشید قصد ناراحت کردنت رو نداشتم

ر اما به نظرم ه. زد که این حرف رودوستی بود  و از روي. می دونستم که از حرفاش منظوري نداشت

بعضی وقت ها همین دلسوزي ها و به اصطالح مهربونی هاي بی منظور خودش . حرفی رو آدم نباید بگه

  . باعث کلی ناراحتی و سوءتفاهم میشه

ه داشتن خداحافظی می کردن ک. ه کردمبا نشستن دستی روي شونه ام از فکر اومدم بیرون و به بابا نگا

خدا کنه . دلم تنگ میشد واسشون. بغض کردم. ابا و مامان رو بوسیدمصورت بدست دراز کردم و . برن

احساساتی بودن زیادیشم . دیگه لحظه آخر اشکم در اومده بود. حال عمه خوب بشه و خیلی زود برگردن

باالخره هر جوري که بود از بابا و مامان خداحافظی کردیم و اونا . آدم اشکش دم مشکشه. خوب نیست

من جلو نشسته . سوار ماشین سهند شدیم و راه افتادیم. د از رفتن بابا و مامان ما سه نفرم برگشتیمبع. رفتن

آتریسا خیلی . واسه عمه دعا کردم. همچنین عمه ،هنوز توي فکر مامان و بابا بودم. بودم و آتریسا عقب

حتما . د گند اخالقفتم پیش سهنرخب اون می رفت پیش دوستش اما من چی؟ می. بیخیال تر از من بود

سهند از آینه نگاهی به عقب انداخت . این کار رو بکن اون کار رو نکن. دیگه امر و نهی هاش شروع میشه

  و گفت:

  ـ آتریسا خونه دوستت کجاست؟

  آتریسا سرش رو باال آورد و نگاهی به سهند انداخت از توي آینه و گفت:

  . نیایشـ 

این آتریسا هم از سهند . اول قصد داشت آتریسا رو برسونه. خیره شدسهند دیگه چیزي نگفت و به روبرو 

توي آینه نگاهی بهش کردم و پوزخندي زدم و  !خیلی مودب. آروم نشسته بود واسه خودش. حساب میبرد

  . دوباره توي عالم فکر و خیال فرو رفتم

فکرم رو  هستن کشوالسترنیا   tsامروز با دیدن اون دو تا پسر که از ظاهرشون کامال مشخص بود 

یه  شبکه هاي مجازي همین طور توي قبال یه چیزهایی شنیده بودم از دوستام و. مشغول کرده بود

. که ترنس به چه افرادي میگن چیزهایی دیده بودم و برام جالب بود یه جورایی و رفتم سرچ کردم توي نت

توضیح داده بود و براي همین توي یکی خیلی ساده اون رو . ناخودآگاه تعریفش توي ذهنم نقش بست

  . ذهن من ثبت شده بود
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میشه به افرادي گفته میشه که روح و روان آنها با جسم آنها در تعارض  ts ترنسکشوال که مخفف اون «

 یک تفکرات، و تمایالت روانی، روحی، لحاظ از اما باشد پسر یک جسمی لحاظ از فرد شاید مثالً. هست

  ». بالعکس یا شود، محسوب دختر

. این قضیه برام جالب بود. این قضیه کامال براي اون پسري که توي فرودگاه دیده بودم صدق می کرد

اصال میشه گفت که یه . براي این موضوع بیچاره ها کلی اذیت میشن. خیلیم ناراحت کننده بود برام

. رفتارها و تمایالتم دخترونه ستمنم بعضی از . جورایی این قضیه کل زندگیشون رو تحت شعاع قرار میده

چرا این . رنگ یاسی پوشیدي؟ دخترونست. لباسی که خریدي دخترونستااین . اینقدر از این لفظ بدم میاد

کیفت اینقدر دخترونست! چرا اخالقت مثل دختراست! چرا مثل دخترا راه میري! چرا مثل دخترا لباس می 

کال همه چیزمون جدا شده را اینقدر مرتبی؟ مثل دخترا! چ مگه دختري!؟ ،پوشی! چرا شیو می کنی بدنتو

نمی دونم چرا خیلی از مردم ما . بعضی وقتا اینقدر حرصم میگیره که نگو. به صورت دخترونه و پسرونه

کال براشون اینجوري تعریف شده که مرد بودن . این طرز تفکر رو دارن که مردا نباید به خودشون برسن

از بوي زیر بغلت به عنوان مهلک ترین سم هاي دنیا . عرقت فیل رو از پا بندازه یعنی این که باید بوي

. باید واسه پسر بودن و این که ثابت کنی مرد هستی بال نسبت مثل حیوون رفتار کنی. بشه استفاده کرد

تا باالخره رسیدیم و حرص خوردم فکر کردم  ها اینقدر به این موضوع. اون وقت میشی یه مرد نمونه

  . نیایش

مامان سارا که . آتریسا ادرس دقیق خونه دوستش رو داد و سهند اون رو جلوي در پیاده کرد و منتظر موند

بعد از . که مواظبش باشن. حتما سفارش آتریسا رو بهش کرده. اومد جلوي در سهند کمی با اون حرف زد

. سکوت رانندگی می کردتوي . برگشت وسوار ماشین شد و راه افتادیم ش و بش کرد کردنوکمی خ

جز اخم یه غم و ناراحتی خاصی توي چهره ش . در اخموئهاین چرا اینق. نگاهی به چهره اخموش کردم

با این اخالقش شاید یه حصار به دور خودش کشیده که کسی . حس می کنم یه جورایی تنهاست. داشت

  . سرم رو چسبوندم به شیشه و به بیرون زل زدم. نزدیکش نشه

فقط یکی دو بار وقتی با .تابحال خونه سهند نیومده بودم. نگه داشت معالی آبادجلوي یه برج توي خیابون 

بابا و مامان چند بار  مامان اینا رد میشدیم از اینجا اشاره کرده بودن که خونه سهند توي اون برج هست.

میگن از هر . وردم و می پیچوندماومده بودن و به سهند سر زده بودن اما من هر بار یه بهونه اي می آ

به . ماشینش رو پارك کرد. ریموت پارکینگ رو زد و وارد شدیم. قضیه منه. چیزي که بدت بیاد سرت میاد

. خودش رفت و عقب ماشین چمدون من رو برداشت و گذاشت کنار ماشین. من اشاره کرد که پیاده بشم

سوار . و الزم نبود منتظر بمونیمخدا رو شکرینگ بود پارکآسانسور . برش داشتم و به سمت آسانسور رفتیم

معلوم نبود توي . حواسش اینجاها نبود. از داخل آینه اسانسور بهش زل زدم. رو زد 10دکمه طبقه . شدیم
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شلواره تیکه جلوش طوسی . لوار واکسی مشکی طوسی پوشیده بودیه ش. کدوم عالم داشت سیر می کرد

آستینش . چسبون که هیکلش رو به خوبی نشون میداد داخلش نوك مداديو یه پیرهن بود پشتش مشکی 

صداي خانومه که اعالم کرد . موهاي مشکی دستش خیلی خوش حالت بود. رو هم تا ارنج شده بود باال

برگشتم چرخوندم سمت در و خودم هم چشمام رو . نذاشت من بیشتر از این برانداز کنم. طبقه ده هستیم

جلوي یکی از واحدها . اومدیم و من پشت سر سهند به سمتی که می رفت دنبالش رفتم بیرون. به سمت در

با صداي بوقی در باز شد و . گذاشت قسمت تعبیه شده رويرو از جیبش بیرون آورد و  ارتشستاد و کیوا

  .داخل شدیم

د که جا وارد که می شدیم اول یه راهرو کوچک بو. کفش کامل پارکت بود. ش خیلی بزرگ بوداخونه 

نشیمن بود که یه ست  می رفتیم هجلوتر ک. بود بهداشتی کفشی توي دیوار بود و سمت چپش هم سرویس

. اینچ که توي دیوار نصب شده بود قرار داشت 46مبلمان راحتی هفت نفره سفید رنگ جلوي یه تلویزیون 

بلند شیشه اي کنار تلویزیون یه گلدون خیلی . کوچولو قرار داشتتلویزیون یه ست قهوه اي کمد  پایین

مدگی بود که یه یون یه جلو اسمت چپ تلویز. بلندي بود خشک چوبی بود که داخلش پر از شاخه هاي

. جلوي شومینه ها یه میز و صندلی قهوه اي با روکش چرم مشکی بود شومینه خیلی شیک قرار داشت و

با کابینت مشکی و سفید ام دي اف خیلی وقتی که به نشیمن وارد شدیم پشت سرمون یه آشپزخونه بزرگ 

چند متر اونورتر با چند تا پله . نفره بود 6روبروش هم با فاصله یه ست میز ناهار خوري . شیک قرار داشت

ما . پولداریه دیگه. خیلی خونه دلباز و شیکی بود. فضاي اتاق خواب ها از نشیمن و پذیرایی جدا میشد

 توي این بیست. اما هیچ وقت بابام برامون کم نذاشته بود. بودیم دیگهمتوسط . وضعیت مالیمون بدك نبود

اما خب هر . راضی بودم. سال من هر چی که میخواستم رو بابام سعی کرده بود واسم مهیا کنه و یک

  . کی از پول بدش میاد کسی دوست داره پولدار باشه به نظرم

من داشتم خونه رو بررسی می کردم اونم رفته بود توي این مدت که . برگشتم و نگاهی به سهند انداختم

  وگفت: و قبل از این که من چیزي بگم خودش فهمید رو به من کرد. سرویس

  . ـ بیا بریم اتاق خوابت رو بهت نشون بدم

سعی کردم از چند تا پله اي که قرار داشت چمدون  به زور. پشت سرش راه افتادم و از پله ها باال رفتیم

چیزي نگفتم و دنبالش . اال بیارم که من رو زد کنار و با دستش چمدون رو بلند کرد و راه افتادسنگینم رو ب

تشنت میخواستی نتونی اینو مثل پر بلند  خب معلومه تو با این هیکل غول" :توي دلم گفتم. راه افتادم

یکی . اخلش باز میشدوارد یه راهرو شدیم که سه تا در د !ام گنده نیست اما خب دیگهرحاال اونقد ".کنی

از اتاق . نگاهی به اتاق انداختم. اولین در سمت چپ رو باز کرد و وارد شد. سمت راست و دو تا سمت چپ
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جالب بود رنگ دیوارها و وسایلی که داخلش بود . و البته شیک تر خودم توي خونه خودمون بزرگتر بود

با صداي سهند برگشتم سمتش و نگاه . ند عالقه مرهمون رنگاي مو. همه سفید و بنفش و یاسی بودن

  کردم:

  . اتاق سمت راستی هم اتاق منه. ـ اینجا اتاق توئه

  :و ادامه داد صداش رو صاف کرد

پس بهتره از . این خونه مقررات خاص خودش رو دارهبهتره از همین اول سنگامون رو با هم وا بکنیم. ـ 

بدون اجازه . حق وارد شدن به اتاق من رو نداري. نیادهمین اول بهت بگم که بعدا مشکلی بینمون پیش 

اگه صالح . در ضمن هر جایی میخواستی بري قبلش از من اجازه میگیري. به چیزي دست نمی زنی

  .!دونستم اجازه میدم بري

  :دستام رو به کمرم زدم و با حالتی تهاجمی گفتم. چشمام گرد شد

  . سالمه ها و یک بیست. ازت اجازه بگیرمم که هر جا بخوام برم اـ چی؟؟ مگه من بچه 

  نذاشت من ادامه بدم و گفت:

نمی خوام برنامه زندگیم به هم . اینجا باید با قوانین من زندگی کنی. مسئولیت تو با منه. ـ همین که گفتم

  . بریزه

گرفته خیلی حرصم . هنوز نرسیده شروع کرد. این دیگه کی بود. لجم گرفت. عقب گرد کرد و بیرون رفت

اصال به حرفاش . تو بگو کیه که گوش کنه "توي دلم گفت:. واي خدا این چهار ماه رو چکار کنم. بود

مگه چند سال از من بزرگتره که اینجوري . فکر کرده کیه. بچه پررو. اهمیتی نمیدم و کار خودم رو می کنم

	". با من حرف می زنه 	

و هر کدوم از وسایلم رو جاي مورد نظرش قرار دادم و  چمدونم رو باز کردم و لباسام رو داخل کمد چیدم

نسبتا دخترونه به قول علما اتاق دکوراسیون با این که . مروتختی یاسیشو دوست داشت. نشستم روي تخت

  . حس آرامش. اما با روحیه من کامال سازگار بود و حس خیلی خوبی بهم میداد. بود

  بعد از چند تا بوق جواب داد:. رو گرفتم فربدموبایلم رو در آوردم و شماره . از امروز شروع شد

  چطوري عوضی؟. ـ به به آدرین خاااان

  روي تخت دراز کشیدم و گوشی رو کامال به گوشم چسبوندم و گفتم:
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  چطوري خره؟ چه خبرا؟. فربد وـ سالم آق

مامانت اینا کی پرواز . خبرا پیش شماست فعال که. سالمتی همه چی امن و امان. ـ با احوالپرسیاي شما

  دارن؟

  . ساعت پیش پرواز کردن رفتن منم االن از خونه سهند دارم بهت زنگ می زنم 2ـ مامان اینا 

  از پشت تلفن داد زد:

  . کثافت چرا نگفتی منم بیامواقعا؟! ـ 

  . اتفاقا از قصد بهت نگفتم. میخواستی بیاي چکار کنی فربدـ بیخیال 

  . و سرت کنن که هیچوقت آدم نمیشی توـ خاك ت

  بحث رو عوض کردم:

آقا شروع کرد که از همون اول . ساعت نشده که با سهند تنها شدیم 1. همین امروز. حاال اینا رو بیخیال_	

  . گربه رو دم حجله بکشه مثالاااا

  کنجکاو شد پرسید:

  ـ چی شده مگه؟

  که گفت:قضیه رو براش تعریف کردم 

  . چهار ماه اونم. چجوري میخواي تحمل کنی اینو. آدمیه ها عجب. ـ اه اه

  . بیرون یه چرخی بزنیمبهت زنگیدم که پاشی بیاي دنبالم با هم بریم . ـ خودمم به همین فکر می کردم

  . آماده شو که میام دنبالت. چرخ حاضریم چیزما همیشه واسه دور دور و . ـ اي به چشم

  . فقط زود بیایا. در نیاوردمـ من آماده ام هنوز لباسم رو 

  . چشم بلندي گفت و قطع کرد

از این که من چیزي بگم  قبل. جواب دادم. فربد بود. هنوز موبایل توي دستم بود ك دوباره زنگ خورد

  فربد سریع گفت:

   ..ـ شاسکول آدرس بهم ندادي که
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  . ـ مگه تو مهلت میدي

رو گذاشتم رو پیشونیم و  دستمم روي عسلی و موبایل رو انداختآدرس رو بهش گفتم و قطع کرد و 

  . همینطور که توي فکر بودم نفهمیدم کی خوابم برد

 ***  

موبایلم همیشه روي ویبره بود که . کنار تخت از خواب بیدار شدم روي میز عسلی با صداي ویبره موبایلم

که صداي زنگ موبایلم  اصال یادم نمی اومد اخرین باري. بیشتر بودصداش تا صداي زنگ  100خودش از 

انسر رو . بود فربد. دست کردم و ورش داشتم و با چشمهایی نیمه باز بهش نگاه کردم. رو شنیدم کی بود

  زدم و چسبوندم به گوشم و با صداي خواب آلودي گفتم:

  ـ رسیدي؟

  ـ کثافت تو چرا امروز شعور سالم کردن نداري؟

  تخت بلند میشدم گفتم: به حرفش اهمیتی ندادم و همون طور که از روي

  . بی به صورتم می زنم میامـ همون جا بمون االن یه آ

  . نیستزود بیا که جا پارك . ـ اوکی

ساعت . نگاهی به ساعت مچیم انداختم. لباسم رو مرتب کردم و بیرون رفتم. باشه اي گفتم و قطع کردم

رویس بهداشتی رفتم و صورتم رو به سمت  س. حتما سهند رفته بیرون. خونه کامال ساکت بود. بود 8

به عادت همیشه خونمون که هر . به سمت آشپزخونه رفتم و در یخچال رو باز کردم. اومدم بیرون. شستم

یخچال . اوه اوه چه خبره. موقع که گشنم میشد اولین کاري که می کردم این بود که برم سراغ یخچال

بدون این که بریزم داخل لیوان . پرتقال رو برداشتمست کردم و آب د. همه چی داخلش بود. کامال پر بود

در همین حالت توي یخچال چشم می چرخوندم ببینم دیگه چی بردارم . درش رو باز کردم و سر کشیدم

شیرینی جات زیاد . دو تا برداشتم خودم و فربد يبرا. چشمم به چندتا نون خامه اي افتاد. واسه خوردن

البته فکر .از چاقی خوشم نمی اومد. می کردم زیاد نخورم که چاق نشماما معموال سعی . دوست داشتم

از آشپزخونه بیرون رفتم و . واسه همین همیشه حواسم به رژیم غذاییم بود کنم هیچکس خوش نمیاد

  . جلوي در کفشم رو پوشیدم و بیرون رفتم
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داخلشه و سرش مثل عقربه رو دیدم که اونور خیابون پارك شده و خودشم  فربدماشین . پایین که رسیدم

مثل فرفره . همه چی رو زیر نظر داشت. بودو هیز این بشر نمی دونم چرا اینقدر فضول . ساعت می چرخه

  . در ماشین رو باز کردم و خودم رو پرت کردم رو صندلی و سالم کش داري کردم. خودشو زود رسونده بود

  نگاهی چپ چپ بهم انداخت و گفت:

  . یه بار مثل آدم سالم کردي ـ چه عجب شما امروز

  دست کردم و صداي ضبط رو بلند کردم و گفتم:

  . اعصابم رو همون ساعت اول ریخت به هم. ـ از دست این سهند

  بعد صدام رو کلفت کردم و اداشو در آوردم:

. بچه پررو اومده به من میگه بدون اجازه من جایی نمیري. ـ بدون اجازه به وسایل من دست نمی زنی

  . سالمه ها 21نا سالمتی . مانگار من بچه ا

  هر هر زد زیر خنده و گفت: فربد

  . هر روز جر و بحث دارید با همدیگه. نـ واقعا؟ جون تو گاوت زاییده آدری

  شونه اي باال انداختم و گفتم:

ش بدون اجازه  گربه رو در حجله بکشم مثل خودش االنم واسه این که. ـ من که زیر بار حرفش نمی رم

  . یهو دیدي پیداش شد. روشن کن بریم دیگه. امشبم نمیرم خونش تا حالش جا بیاد. پا شدم اومدم

  ـ کجا بریم حاال؟

  . ـ تو فعال از اینجا برو بعد یه فکري میکنیم

  . چمرانبریم  فربدتوي راه قرار شد با دو نفر از دوستاي . ماشین رو روشن کرد و راه افتادیم

 ***  

. دخترا رو دست مینداختن و میخندیدن کال. پسراي شوخ و شیطونی بودن. مثل خودش بودن فربد دوستان

و تیکه مینداختن  وقتی این دخترا رو اذیت می کردنچه کیفم میکردن . دلقکی بودن واسه خودشون

یهو و داشتن میخوردن که . بودنگوجه سبز خریده یه بسته . تا دختر رد میشدیم 3داشتیم از کنار . بهشون

  سروش رو بهشون کرد و با یه حالت ملتمسانه بهشون گفت:
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  . ـ منم گوجه سبز میخوامم

  یکیشون برگشت با خنده جواب داد:

  . ـ گرونه

  و باز گفت: به زمین کوبیدسروش پاشو مثل این بچه کوچولوها 

  . ـ به منم بدیـــــد

  :نهر سه تاشون با همدیگه گفت

  . ـ خودت برو بخررر

  علی زد پس کله سروش و گفت:. خنده و رد شدنو زدن زیر 

  . بیا بریم جلو خودم واست میخرم. ـ خاك تو سرت داري به اینا التماس می کنی

ویبره موبایلم رو توي جیبم حس . همینطور که داشتم به بحث کردن اینا گوش می کردم و میخندیدم

با تردید جواب . چه شماره رندي بود. ناس بودشماره ناش. موبایلم رو در اوردم و نگاهی بهش انداختم. کردم

  دادم:

  ـ بله؟

  بعد از چند ثانیه سکوت از اون ور خط یه صداي بم گفت:

  آدرین؟. ـ الو

  . بفرمایید. ـ بله

  ـ کجایی آدرین؟مگه نگفتم هر جایی رفتی اول اجازه میگیري هان؟

جواب کم نیاوردم. یده گرفتم وقسمت دوم سوالش رو نا د. از صداش و طرز حرف زدنش فهمیدم سهنده

  دادم:

  . چمرانـ با دوستام اومدیم 

  . ساعت دیگه خونه باش 1ـ تا 

  . اینا فربدامشب میرم خونه  ،ـ دیر وقت میشه
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  . همین که گفتم. ساعت دیگه خونه اي 1تا . ـ الزم نکرده

  با حرص جواب دادم:

  ـ اگه نیام میخواي چکار کنی؟هان؟

  . کنمـ نیا ببین چکار می 

  . ـ پس نمیام

نگاهی به عقب  فربد. از بچه ها عقب مونده بودم. اعصابم به هم ریخت دوباره. و موبایل رو قطع کردم

  انداخت و وقتی دید من واستادم و تکون نمیخورم اومد سمتم و گفت:

  ـ چی شده؟ کی بود زنگ زد؟

  مستاصل یه کلمه جواب دادم:

  . ـ سهند

  ـ چی می گفت؟

اینقدر حرصم میگیره از این . دعوا کرد که چرا بدون اجازه پا شدم اومدم بیرون. خواستی بگهـ چی می 

  . جوري که انگار من بچه م. رفتاراش مگه چند سال از من بزرگتره که اینجوري با من رفتار می کنه

  دستی به شونه م زد و گفت:

  . امشب میاي خونه ما. یه حرفی واسه خودش زده. ـ بیخیال

م تنمی کشفوقش دعوام کنه  یعنی میخواد چکار کنه؟. بگم که سهند تهدیدم کرده فربددوست نداشتم به 

عث میشد منم جري تر بشم و لج کنم این طرز حرف زدنش با. توقع نداشتم اینقدر خشن برخورد کنه. که

  شونه اي باال انداختم و گفتم:. باهاش

  . ا موندنتنه. بریم پیش بچه ها. ـ اره بیخیالش باو

  هم پاي من قدم برداشت و با خنده گفت:

  . خوب بلدن خودشونو چجوري سرگرم کنن. ـ این دوتا هیچ وقت تنها نمی مونن نترس

ختر نشستن و نگاه کردم دیدم روي یکی از نیمکت هاي پیاده رو با دوتا د. و با دست به جلو اشاره کرد

زیاد عالقه اي به من راستش . حالشون غبطه خوردم خنده اي کردم و به این. هرهر و کرکرشون هواست
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اکثرا بعد از اینکه کمی رابطه داشتم باهاشون فکر هاي دیگه پیش خودشون چون . معاشرت با دخترا ندارم

منم از ترس این که وابستگی عاطفی از طرف اون ها پیش نیاد سعی می . می کردن و کلی رویا پردازي

نمی دونم چرا روي دخترها . نگذارم بهم رابطه خیلی صمیمی برقرار کنن کردم زیاد بهشون نزدیک نشم و

 براي همین وقتی. نمی تونم بیشتر از یه دوست حساب کنم و توقعاتی که اونها ازم دارن رو بر طرف کنم

ز مدتی سرد میشن میبینن که من نسبت بهشون عکس العملی نشون نمیدم بعد ا م نزدیک میشن وکه به

این مشکل رو توي دانشگاه در کنار دختر هاي همکالسیم زیاد تجربه . رن پی کارشونو خودشون می

. بعضیاشون. البته اونم نه همه پسرها. در کل با پسر ها راحت ترم. ماشاال رشته ما هم که اکثرا دخترن. کردم

که خیلی زود تا یه به دخترا فقط به خاطر این موضوع . م با خیلی از رفتار هاي پسرا سازگار نیستاروحیه 

وگرنه راحت تر . پسر بهشون نزدیک میشه شروع می کنن به رویا پردازي سعی می کردم نزدیک نشم

بیچاره من که شده بودم یک بوم و دو .میتونستم ارتباط برقرار کنم باهاشون و روحیه ام سازگارتره با دخترا

   هوا.

 ***  

. از بچه ها خداحافظی کردیم و سوار ماشین شدیم. یدمبعد از اینکه کلی خوش گذروندیم و گفتیم و خند

. به شیشه باعث شد سرمون رو برگردونیم ضربه هاي آرومیمیخواستیم حرکت کنیم که صداي خوردن 

تا چشمم به سهند افتاد که خم شده بود و با دست به شیشه ضربه می زد که بیارمش پایین اخم هام توي 

قبل از . شیشه رو کشیدم پایین. . من رو پیدا کرد و اومد باالي سرماین چجوري اینقدر سریع . هم رفت

  اینکه من چیزي بگم خودش گفت:

  . ماشین رو اونور پارك کردم. ـ پیاده شو

سهند وقتی دید که به حرفش اهمیتی ندادم و اشاره . اشاره کردم که راه بی افته فربداهمیتی ندادم و به 

  شد و گفت:دوباره خم . رو دید فربدمن به 

  . ـ آدرین گفتم پیاده شو

  . انگار داره با یه بچه حرف می زنه. از لحن حرف زدنش لجم گرفت

  . خونه فربد اینا ـ گفتم که امشب میرم

در ماشین رو . در ماشین رو باز کردسریع وقتی دید من به حرفاش گوش نمی دم و غد بازي در میارم 

  با کمی عصبانیت گفت:و که نذاشت  مگرفتم و قصد بستنش رو داشت

  . ـ گفتم پیاده شو آدرین
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  با صداي بلند گفتم:

  . ـ نمیام

  و دوباره تکرار کردم:

  . اینا فربدمن که گفتم امشب میرم خونه ـ 

  نفس تندي کشید و گفت:

  . ـ منم بهت گفتم تا یک ساعت دیگه میاي خونه

  داد زدم:

  . م که واسم تعیین تکلیف می کنیاـ مگه من بچه 

  بار مجبور شده بودم این جمله رو تکرار کنم. 100امروز 

  . با زبون خوش دارم می گم بیا پایین. ـ از بچه هم بچه تري

  ـ اگه نیام مثال میخواي چکار کنی؟

  با صورتی قرمز شده از حرص گفت:

  ـ خیلی دوست داري بفهمی چکار می کنم نه؟

وقتی دید من قصد پیاده شدن ندارم به زور . کنه چکار عنی می خواستی. ترس برم داشت. کپ کرده بودم

  داد زدم گفتم:. دستم رو گرفت و کشید

  . دستم رو کندي. ـ داري چکار می کنی

داشت اشکم در می اومد از درد و بغض و شکسته . به داد و بیداد من اهمیتی نداد و کشوندم سمت ماشینش

  داد زدم:. شدن غرورم

  ...دستم رو. ـ نکن احمق

چشمام از . ناباوري نگاهش کردمبا . کلمه احمق از دهنم در اومد یه سیلی محکم خوابوند توي گوشمتا 

. فشار بیشتري به دستم اورد. سعی داشتم دستم رو از دستش بیرون بکشم. ترس و تعجب گشاد شده بود

از تب ریه وقتی دیدم وضعیت اینجو. بعضیا نظرشون جلب شده بود و کم کم داشتن دورمون جمع میشدن

در ماشین رو باز کرد و من  تم رو کشید و به سمت ماشینش برد.دس. و دیگه مقاومت نکردم و تاب افتادم



 

 
 

 Idin_angel                                                       عشق قانون نمی شناسد                                                                                  

٣۴ 

. با کنجکاوي نگاه می کردن به دور و برم نگاه کردم مردم. خل ماشین و در رو محکم کوبیدارو پرت کرد د

کارم بود که به خودش اجازه این کار  مگه چه. به چه حقی روي من دست بلند کرده بود. بغضم گرفته بود

. زیر چشمی نگاهی بهش انداختم. و حرکت کردو در ماشین رو محکم به هم کوبید سوار ماشین شد . رو داد

  . اخمهاش توي هم گره خورده بود کامال مشخص بود که هنوز عصبیه

توي پارکینگ پارك . شد ریموت رو زد و در باز. جلوي در رسیدیم. حرفی نزدیمکدوممون  هیچتوي مسیر 

. زود صداي تیکش اومد. سریع در ماشین رو باز کردم و به سمت آسانسور رفتم و دکمه ش رو زدم. کرد

که رسیدم و جلوي در آپارتمان  10به طبقه . رفتم داخل و قبل از این که سهند بیاد به سمت باال رفتم

از حرص کشیدم و به دیوار تکیه دادم و منتظرش  نفسی. یادم اومد که من اصال کلید خونه رو ندارم. رفتم

 م و در رو بستم.منم پشت سرش داخل شد. وقتی اومد بدون حرف در رو باز کرد و داخل شد. موندم

  مستقیم به سمت اتاقم رفتم که با صداي محکمی گفت:

  . کارت دارم. ـ صبر کن

مستقیم  اومد و جلوم واستاد.. منتظر موندم حرفش رو بزنه بدون اینکه رومو برگردونم. سر جام واستادم

  توي چشمام نگاه کرد و گفت:

 اجازه من هیچ کاري انجام نمی دي بدون. اگه یه بار دیگه این کارت تکرار بشه بدتر از این سرت میاد ـ

که مسئولیتت با اما تا وقتی . بعد که پدر و مادرت برگشتن هر غلطی دلت میخواد بکن. مسئولیت تو با منه

  فهمیدي؟. منه باید به حرف هاي من گوش بدي

  ادامه داد:. منتظر جواب نموند

در ضمن دفعه اخرت باشه به من بی آدرین به خدا اگه یه بار دیگه سرخود کاري انجام بدي بد میبینی. ـ 

  . وگرنه از این بدتر باهات رفتار می کنم. احترامی می کنی

دندونام رو از روي خشم به هم زدم و وارد اتاقم . هیچی نگفتم. هم کنار رفتاین رو گفت و از جلوي را

من رو بگو که میخواستم به اصطالح . خودم رو روي تخت پرت کردم. شدم و در رو محکم به هم زدم

فکر نمی کردم اینجوري برخورد بکنه و زود بزنه به . بدجور من رو ناك اوت کرد. گربه رو دم حجله بکشم

اي خدا یعنی کی . از اون چیزي که فکر می کردم دیوونه تره. می دونستم اینقدر زبون نفهمهن. سرش

توي این چند روز از بس . میشه این چند ماهه هر چه زودتر تموم بشه و من از شر این بشر راحت بشم

بودم و از این که اینقدر جلوش ضعیف . گفتم اي خدا چجوري این چند ماه رو بگذرونم خسته شده بودم

فکر . و عکس العملش نبود فربداصال حواسم به . بغضم گرفت. نمی تونستم از خودم دفاع کنم بدم اومد
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 از این کارش. دوست دارم با خودم روراست باشم. پ کرده بودوکسنگ کنم اونم سهند رو که دیده بود 

از اینکه فکر می . دوستاش آبروم رفته بود و فربدناراحت بودم بیشتر به خاطر این که جلوي . ناراحت بودم

یه حس خیلی ارم اما نشده بود و نتونسته بودم. کردم می تونم با سهند مقابله به مثل بکنم و جلوش کم نی

آروم مشتی زدم توي . من از اون دیوونه ترم. دارم براش. حس بی عرضه بودن. بدي بهم دست داده بود

  و گفتم:  سرم

  . ونه اي یه دیوونه ي به تمام معناـ آدرین تو یه دیو

می . و جدي قدر بد اخالقهنسهند ایچرا . فکرم از موضوع امشب جدا شد و خود سهند ذهنم رو درگیر کرد

پسري و  نه دوستِ ندیدمش؟ چرا تا حاال با هیچکس. تونست خیلی آروم تر و با اخالق بهتر برخورد کنه

. اخالقی که این داره کی جرات می کنه بهش نزدیک بشه بامعلومه . نه هیچ دختري دور و برش ندیدم

  همیشه اینجوري بوده یعنی؟ چی باعث شده اینقدر عصبی و زورگو بشه؟

مشخصه این زورگو بودن یه چیز ذاتیه. از همین االن دلم براي کسی که قرار بود یه عمر باهاش زندگی 

باسی دوخته قراره پیش بیاد و سرنوشت برام چه ل نمی دونستم بعدها در آینده چه اتفاقاتیکنه می سوخت. 

   بود و میخواست تنم کن!!

 *** 

دوست نداشتم . که افتاد دیگه خیلی کم جلوي چشم سهند آفتابی میشدم یاون اتفاق بعد از ،از اون شب

یه  اما خیلی دوست داشتم. اون کله خر تر از این حرفها بود. جلو چشمش باشم که همش بهم گیر بده

. خیلی بهم برخورده بود و ناراحت بودم. بابت اون سیلی که بهم زده بود ،فرصت پیش بیاد که ادبش کنم

  . تا حاال بابام دست روم بلند نکرده بود که اون به خودش اجازه این کار رو داد

گوش می داشتم اهنگ ه جلو تلویزیون لم داده بودم و زده بودم یکی از کانال هاي موزیک و کاناپ روي

رو اماده میکرد و همه چیز رو  فربدباباش از همین االن داشت . با باباش رفته بودن شهرستان فربد. کردم

قرار بود تا شب . بود و باید با همه پیچ و خم هاي کارها آشنا میشد پسرشتنها  فربدچون . بهش یاد میداد

این فکرها بودم که تلفن خونه زنگ توي . سهندم سرکار بود. دوست صمیمی نداشتم فربدجز . برگرده

هر کی باشه به موبایل خودش زنگ . کسی نیست که با من کار داشته توي این خونه. با خودم گفتم. خورد

اما دیدم فایده نداره بار سوم که زنگ خورد رفتم سمت تلفن و از روي اي دي کالر شماره رو نگاه . می زنه

  کر این که بابا اینا هستن گوشی برداشتم و گفتم:با ف. شماره خارج از ایران بود. کردم

  ـ الو؟
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  . صدایی همراه با خش خش اومد. بعد از چند لحظه تاخیر

  سهند؟. ـ الو

  جواب دادم:. صداي نازك یه خانوم بود

  شما؟. خاله ش هستم من پسر. شسهند نیست. ـ نه

  بزنه؟میشه هر موقع سهند اومد بهش بگید به من زنگ . ـ من الیا هستم

  با ابروهایی باال رفته جواب دادم:

  . ـ اوکی حتما

  . باي. ـ مرسی

  . ـ خداحافظ

. اینم از آقا سهند که فکر می کردم منزویه و تنهاست :	"گوشی رو سرجاش گذاشتم و با یه نیشخندي گفتم

م اه حوصل. نمی دونم کد کدوم کشور بود. دختره یه ته لهجه اي هم داشت ".دوست دختر خارجی داره

. خارج از ایران بود این دوست دخترشچرا . حاال هر جایی میخواد باشه به من چه. نشد برگردم و نگاه کنم

اما خب یه ذره کنجکاو  ".به من چه " باز هم شونه اي باال انداختم و گفتم. پس چجور رابطه ایه این رابطه

چه جوري این سهند گند اخالق رو تحمل می . یعنی دختره کیه و چه شکلیه که سهند باهاشه. شده بودم

  . دلم واسش سوخت. دختر بیچاره،کنه 

رقص ایرانی . رقصم بد نبود. هوس رقص کرده بودم. بیخیال همه چیز شدم و تلویزیون رو خاموش کردم

رو گذاشتم و صداش رو بلند  مریم دي جی رفتم سراغ موبایلم و اهنگ من محشرم. و عربیم خوب بود

زدم  پ.زخنديبا این فکر . کال واسه آدماي خود شیفته خونده بود آهنگه رو. ش خوشم می اومداز. کردم

  . و رفتم پشت مبل ها که یه کمی فضاي آزاد داشت و شروع کردم به رقصیدن با آهنگ

  من محشرم، از همه سرم

  آره من محشرم، دل میبرم

  روي برگ گال خونه دارم

  رو شاپرکا سر می ذارم

  کشته دیوونه دارمهزار هزار 
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  کنج هر دلی نشونه دارم

رقصم یه کمی با حالت . به نشونه این که کشته دیوونه ها رو نشون بدم. دستم رو دراز کردم به دور و برم

  . البته تا حاال جلوي کسی نرقصده بود. با ناز و عشوه زیاد. دخترونه بود

  هر چی که صدام کنی

  نمیام نگام کنی

  باید تو باید که تو

  جونتو فدام کنی

  من خودم هر چی که هستم

  پره از اصالتم 

  دل به هر کسی نمیدم

  مظهر صالبتم

  اونقدر خوشگل و ماهم

  الیق قداستم

اونقدر آهنگ رو ریپلی کردم و باهاش ورجه وورجه کردم که دیگه به نفس نفس افتادم و کلی عرق کرده 

خیلی گرمم . با دست خودم رو باد زدم. م رو مبلبا قر هاي ریز ریز رفتم و یهو خودم رو پرت کرد. بودم

دکمه یخچال رو زدم و تا نصفه لیوان  دیدم فایده نداره سمت آشپزخونه رفتم و لیوانی برداشتم و. شده بود

. و یه دفعه سر کشیدم زدم رو آب و لیوان رو گرفتم زیر و لبالبش رو پر از آب کردم از یخ کردم . بعد رو پر

توي راه پیرهنم رو از تنم . به سمت اتاقم رفتم. قلمبه زد بیرون از سردیش لحظه چشمام چند. دگلوم یخ ز

اومدم بیرون و سمت نشیمن . یادم اومد موبایلم رو بر نداشتم. رفتم توي اتاقم و شلوارمم در آوردم.در اوردم

ت هیچ عکس العملی فرص. رفتم که موبایلم رو از روي میز بردارم که یهو در اپارتمان با کلید باز شد

سرش پایین . اصال حواسش به من نبود. به سمت در مات شده بودم که دیدم سهند اومد داخل. نداشتم

  یه جیغی کشیدم و گفتم:. بود

  ـ نمی تونی اول در بزنی بعد بیاي داخل؟
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ی نم. نگاه می کرد باال و داشت من رو با تعجب با جیغ من سرش رو آورده بود. حواسش به من نبود

با . با شنیدن حرف من نگاهی به وضعیتم انداخت و ابروهاشو داد باال. دونست من واسه چی جیغ زدم

  . رفتم سمت اتاقمو دویدم . خجالت کشیدم لبخند کمرنگی گوشه لبش نشست..تعجب نگاهم کرد

. ببین چه آبروریزي کردي نخاك تو سرت کنن آدری. دست خودم نبود روم نمیشد جلوي کسی لخت بشم

میگه نکنه این . معلوم نیست چه فکرهایی پیش خودش می کنه حاال. انگار نامحرم چشمش بهت افتاده

شاید از نظر خیلی از پسرا این . پسره مشکلی داره که حتی جلوي من که پسرم خجالت میکشه لخت بشه

خودم نگاه می کردم  جالبه خودم جلوي آینه که به هیکل. یه رفتار دخترونه باشه اما من واقعا سختم بودم

نگاهم به شرتم افتاد و طرح روشو . جلوي آینه واستادم. الغر بودم و شکم تختی داشتم. خوشم می اومد

از شرتهاي این مدلی خیلی خوشم می اومد و . طرحش باب اسفنجی بود. از خجالت قرمز شدم. که دیدم

یعنی . و پام دیده خیلی خجالت کشیدماز این فکر که سهند این شرت ر. اکثر شرت هام همین جوري بودن

و مثل اکثر پسرها . رفتارش مثل دخترا می مونه چه فکري پیش خودش می کنه؟حتما میگه نگاهش کن

  از این فکر دندونام رو روي همدیگه فشار دادم و گفتم:. به این موضوع فکر می کنه تمسخربا 

همین جوري خیلی . یخواد خودم رو تغییر بدممن همین جوریم و اصال دلم نم. همینه که هست. ـ به درك

  . اصال مگه میشه من بد باشم. هم عالیم

دوباره فکر کردم: پس مثل اون باشم . همین طور ك داشتم دنبال لباس می گشتم توي کمد که بپوشم

خشن و بی احساس که کسی جرات نکنه بهم نزدیک بشه؟ می دونستم که این چیزا رو دارم پیش . خوبه

  . می گم که خودم رو دلداري بدم و از حس خجالتی که دچارش شده بودم بیرون بیامخودم 

به خودم توي آینه زدم و دست از  با پیدا کردن لباساي مورد نظر برگشتم سمت آینه لبخند پر استرسی

لپ تاپم رو روشن کردم . یه تی شرت صورتی چرك و شلوارك سفید پوشیدم. برانداز کردن خودم برداشتم

ي رو که دانلود کرده بودم رو باز کردم که نگاه کنم و همین طور اینقدر هم خود خوري نکنم فیلم جدید و

  . بابت رفتارم

 ***  

معموال . فیري زده بودم توي گوشم و داشتم آهنگ گوش می دادمزهند توي اتاقم نشسته بودم.شب بود و 

اهنگ شاد گذاشته . حال و هوام عوض بشههر موقع ناراحت بودم سعی می کردم اهنگ شاد گوش بدم که 

خیلی قشنگ بود . ازش خوشم اومد گذاشتم خواننده بخونه. بودم اما اهنگ بعدي که اومد غمگین بود

  . نمی دونم چرا اینقدر باهاش ارتباط برقرار کردم. اهنگه
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  یه دل اونجا پرپره

  یه دل اینجا می پره

  دیگه وقت رفتنــه

  لحظه کبوتــره

  آواره میشهدل که 

  گریه فواره میشه

  فقط آسمون براش

  مثل گهواره میشه

  بعد هر خنده غمه

  بعد شادي ماتمه

  پشت این شهر قشنگ

  می دونم جهنمه

  گذر از یه آتیشه

  که نه خاموش نمیشه

  عاشقی که چشم به راه

  دیگه باید راهی شه

  

ود به سمت همون طور که هندزفیري توي گوشم ب .از روي مبل بلند شدم و موبایلم رو انداختم توي جیبم

از . داشتم با آهنگ زمزمه می کردم که طور همین. چیزي پیدا کنم واسه خوردن آشپزخونه رفتم که یه

راهم رو کج کردم به سمت . اومد که امروز یه دختره زنگ زده بود یهو یادم. جلوي میز تلفن که رد میشدم

. الیا خودشه آره ...الیا ...ال ...ال نه الینا؟ خدایا؟ بود دختره چی اسمش. اتاق سهند که قضیه رو بهش بگم

. یه کمی مکث کردم. در اتاقش نیمه باز بود. میشد فراموشم داشت کال که بودم کرده وورجه ورجه اینقدر
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لخت  یه حوله پیچونده بود دور کمرش و باال تنه ش کامالروبروي دراور واستاده بود و چشمم بهش افتاد 

ینه موهاي مشکی س. ش کامال مشخص بود هیکل ورزیده و برنزه. اولین بار بود که لخت میدیدمش. بود

قلبم تند تند . داغ کرده بودم. هفته پیش شیو کرده بوده 3-2که مشخص بود . اش کمی بلند شده بودن

موهاشو خشک میکرد همین طور که داشت . نمی تونستم چشم ازش بردارم. کامال میخش شده بودم. میزد

سرم رو . به خودم اومدم. سرش رو آورد باال و نگاهش به من افتاد که جلوي در داشتم نگاهش می کردم

. فاقی داشتم رد میشدم اما منصرف شدمرد بشم و برم و وانمود کنم که اتقصد داشتم . انداختم پایین

خواد دعوا کنه که چرا نگفتم و حتما فکر اگه بهش نگم حتما باز می . تصمیم گرفتم خجالت رو بذارم کنار

من پسر کینه اي نبودم و اتفاقا خیلی از اتفاقات بد . می کنه واسه قضیه اون شب قصد داشتم تالفی کنم

صدامو . به روي خودم نیاوردم. کم پیش می اومد در صدد تالفی کردن بربیام. رو زود فراموش می کردم

  صاف کردم و گفتم:

  . ه زنگ زد اینجاـ امروز یه خانوم

  قبل از اینکه بخواد چیزي بگه و گیر بده به اینکه چرا جواب دادم گفتم:

  . ـ شماره از خارج کشور بود فکر کردم مامان اینا هستن واسه همین جواب دادم

. با شنیدن حرفهاي من کنجکاو شد و همون طور لباسش رو توي دستش نگه داشت تا حرفم تموم بشه

  . همون طور که چشمام روي سینه ش بود این حرف ها رو زدم. چشماش نگاه نکنم سعی می کردم توي

  پرسید:

  ـ خودش رو معرفی نکرد؟

  . ـ چرا گفت اسمش الیا هستش

  با شنیدن اسم الیا اخم هاش توي هم رفت و نفس بلندي کشید و گفت:

  . مرسی، خودم بهش زنگ می زنم بعدا. ـ اوکی

اما زود چشم ازش گرفتم . یه لحظه نگاهم توي نگاهش قفل شد. باال آوردمچشمام رو . دیگه چیزي نگفتم

  . عقب گرد کردم و از اتاقش بیرون رفتم و

 ***  

زیاد جرات نمی کرد بیاد دور و بر خونه  فربدبا سهند دعوامون شده بود  چمرانبعد از اون شب که توي 

یکی دو . بود و با همدیگه حرف زده بودیم فقط توي این مدت چند باري زنگ زدهبعد از یک هفته . سهند
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اما امروز واقعا توي . زیاد حوصله نداشتم. بار پیشنهاد داده بود که بریم بیرون با بچه ها اما من قبول نکردم

با این . خونه حوصله م سر رفته بود و دوست داشتم برم بیرون یه کمی بچرخم که حال و هوام عوض بشه

با خوشحالی . بود فربد. زنگ بزنم که یهو گوشی توي دستم زنگ خورد فربدکه به فکر موبایلم رو برداشتم 

  جواب دادم:

  . ـ سلــــام

  با سرخوشی گفت:

  . درین امروز از دنده راستشون بلند شدن و اخالقشون چیز مرغی نیستـ به به می بینم که آقا آ

  خنده ریزي کردم و گفتم:

  . همین االن موبایلو برداشتم که بهت زنگ بزنم فربدزاده اي  اللـ چه ح

  . پس من قطع می کنم تو زنگ بزن ..ـ اِاِ

  خندیدم و گفتم:

  امروز چه کاره اي؟ میتونی بیاي اینجا با هم بریم بیرون؟ . خیلی لوسی،.ـ روانی

   ... اممــــ. ـ بذار فکر کنم

ه دستشو گذاشته زیر چونه شو و یکی از قیافه االنشو توي ذهنم تجسم کردم که با یه حالت متفکران

  . ابروهاشم برده باال و مثال داره فکر می کنه

  . ـ آره فکر کنم یه نیم ساعتی وقت داشته باشم واسه دیدن شمااا

  ایش کشیده اي گفتم و اضافه کردم:

  . بزنیم بیرون زودي بیایا تا این سهند نیستش. منتظرتم. ـ بیشین بینم باو

  . باید ببینمت در مورد یه موضوع هست که باید باهات حرف بزنم اتفاقا. ـ اوکی

  با کنجکاوي پرسیدم:

  ـ چی؟ همین االن بگو؟

  حاله گفت:از این که من رو کنجکاو کرده خوشبا صدایی که مشخص بود 

  . ـ باید رودر رو بهت بگم
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  و براي اینکه حس فضولی من رو بیشتر بر انگیخته کنه با شیطنت اضافه کرد:

  . پاي مرگ و زندگی در میونه. خیلی مهمه ـ

واسه همین خودم رو بی خیال نشون دادم . فهمیدم که داره جو میده واسه این که من رو کنجکاوتر بکنه

  و گفتم:

  . منم برم آماده بشم. زود بیا تا کسی نمرده ـ اوکی پس

موبایلم رو گذاشتم . قم رفتماز جلوي تلویزیون بلند شدم و به سمت اتا خداحافظی کردیم و قطع کردم.

 یاسیشلوار اسلش مشکلی و یه پیرهن . که لباسی انتخاب کنم و بپوشم در کمدم رو باز کردمروي درآور و 

رو که تازه خریده  بنفش-یاسیکفش آدیداس . ژیله مشکی جینم رو هم روش پوشیدم. چسبون پوشیدم

رفتم . وقتی خیالم از بابت تیپم راحت شد. ردمینه و خودم رو نگاه کرفتم جلوي آ. بودم رو هم پوشیدم

چند تا  دست بهشون کشیدم و حالتشون دادم.مرتب بود فقط با دست یه کمی تقریبا موهام . سراغ موهام

از . ژست گرفتم جلوي آینه و مشغول برانداز کردم خودم از همه جهات بودم که صداي موبایلم بلند شد

سریع رفتم از اپارتمان خارج شدم و رفتم . رسیده بود حتما. بود فربد ش و نگاه کردم.رداشتمروي دراور ب

  . پایین

ساختمون برام بوق توي ماشینش نشسته بود و با بیرون اومدن من از . فربدبعد از چند دقیقه رسیدم پیش 

. گهدر ماشین رو باز کردم و نشستم و دستامون رو مشت کردیم و آروم زدیم به همدی. به سمتش رفتم. زد

  پیش قدم شدم و گفتم:

  . چه عجب زود رسیدي. ـ سالم

  . من کی دیر اومدم عوضی. ـ چه عجب و کوفت

  خنده آرومی کردم و گفتم:

  . ـ حاالااااا

  سریع خم شد و یه پس گردنی حواله م کرد و گفت:

  . ـ خفه بمیررر

  ادامه ندادم و گفتم:

  ـ خب کجا بریم؟
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  بچه ها خیلی تعریفشو می کنن موافقی بریم ببینیم؟ ،طنزه. ـ یه فیلم جدید اومده

نگاهی به من انداخت و بعد حالت نزار و بیچاره اي به خودش گرفت و . به نشونه تایید سرم رو تکون دادم

  گفت:

اون وقت منه بیچاره با یه نره غولی مثل تو باید پاشم . ـ همه با دوست دختراشون میرن سینما و گردش

  . برم سینما

  ی به بازوش زدم و گفتم:مشت

  . مگه این که با من بیاي بیرون چند تا دختر نگاهت کنن. کی از من بهتر. ـ دلتم بخواد کثافت

  . بیشتر پسرا نگاهم می کنن تا دخترا. ـ واال وقتی با تو هستم

  اداشو در اوردم و گفتم:. بعد از حرف خودش هرهر خندید

  . دختراهم واسه پسرا جذابم هم . ـ مگه بده

  نذاشتم چیزي بگه و گفتم:. با به یاد آوردن موضوعی سریع رو بهش کردم. و زبونم رو واسش در اوردم

  . درباره موضوعی که می خواستی بحرفی. ـ نگفتی چی می خواستی بگی

  . قالتتوي ویالشون تو . تولدشبهروز واسه آخر هفته دعوتمون کرده . ـ آره راستی

  ؟روز دیگه 4میشه . ـ جدي چه خوب

  پنچر شدم و گفتم:. با به یاد آوردن سهند و این که اجازه نمیده تنهایی برم

  . ـ فکر نکنم سهند اجازه بده

  شونه اي باال انداخت و گفت:

  . مگه قراره ازش اجازه بگیري. ـ خب اجازه نده

  . ـ نه اما

  . تو که ازش نمی ترسی. ـ اما نداره آدري

کم نیارم و فکر کنه که از سهند  فربدبراي این که جلوي ي دلم خندیدم. به این میگن رفیق ناباب. تو

با این که خیلی ازش حساب می بردم و می دونستم خودشم می ترسه ازش و از این که . حساب می برم
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بیرون گود می شینیم و . کال همین جوري هستیم ماها. مشخص بودکامال این مدت پیداش نشده بود 

  گفتم:. میگیم لنگش کن

  . کاریم نمی تونه بکنه. اصال بهش نمی گم. ـ معلومه که نه

  سرش رو تکون داد و گفت:من رو باز با حرفاش بیشتر شیر کرد. 

  . پرروتر میشه. نباید بهش رو بدي. همینه. ـ افرین

د که سهن 9بیاد دنبال من و قبل از ساعت  فربداوکی کردیم که  7قرارمون رو واسه پنج شنبه شب ساعت 

این مهمونی به جر وبحث بعدش می . فکر خوبی بود. باشیم ویالمن میشه  ننبود ي میاد خونه و متوجه

. می دونستم اگه به سهند بگم بازم می خواد قضیه امانت و امانت داري رو پیش بکشه و اجازه نده. ارزید

  . واال به خدا. اصال این جوري به نظر خودم سنگین تر بودم. واسه همین ترجیح دادم بهش نگم

رفتیم رستوران و شاممون رو همراه با دلقک بازي ها . بیرون اومدیم سعدي بعد از دیدن فیلم که از سینما

تا قبل از برگشتن سهند خونه باشم و باید . خوردیم و به سمت خونه حرکت کردیم فربدو لودگی هاي 

  . نمی ارزید اعصاب خوردي بعدشبهونه دستش ندم. به بحث کردن  يبرا

 ***  

  پشت سرم داد زد: فربد. خداحافظی کردم و از ماشینش پیاده شدم فربداز 

  . نیام ببینمت مثل مرغ دور خودت می گردي و هیچ کاري انجام ندادیا. یادت نره قرار آخر هفتهـ آدري 

  چپ چپ نگاهی بهش انداختم و گفتم:

  . یکی می خواد اینا رو به خودت بگه. باشه. تو محلبلندگو قورت دادي؟ آبرو واسم نذاشتی . ـ آرومتر

از دست کاراي این . چشمکی بهم زد و دستاش رو از روي فرمون برداشت و با ناز و ادا واسم باي باي کرد

اونم تک بوقی . به راهم ادامه دادم خندیدم و سري تکون دادم و. هیچ وقت آدم نمیشه ،خل و چل فربد

  . زد و گازش رو گرفت و رفت

از آسانسور که بیرون اومدم دیدم سهند کارتش رو از جیبش . وارد ساختمون شدم و با آسانسور رفتم باال

به . با صداي من برگشت و نگاهم کرد. آروم رفتم پشت سرش و سالم کردم. در آورد و در رو باز کرد

  سردي جواب سالمم رو داد و گفت:

  ـ کجا بودي؟
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  ادم:منم مثل خودش خیلی خشک جواب د

  . رفتیم بیرون یه دوري زدیم فربدـ با 

  و قبل از اینکه چیزي بخواد بگه و ایرادي بگیره ادامه دادم:

  . م سر رفته بوداـ توي خونه حوصله 

به سمت آشپزخونه رفتم . آروم از کنارش رد شدم و داخل شدم. خودش رو کنار کشید که من برم داخل

مثل همیشه خوش . زیر چشمی نگاهش کردم. پشت سرم وارد شد اونم. م بوداخیلی تشنه . که آب بخورم

  . به سمت اتاقش رفت. رسمی لباس پوشیده بود. تیپ بود

خیلی سریع . رفتم توي اتاقم که لباسم رو عوض کنم. آب خوردم و لیوان رو شستم و گذاشتم سر جاش

. کتون سفیدم رو هم پوشیدمرنگ عوض کردم و شلوارك  یاسیپیرهن و شلوارم رو با یه آستین حلقه اي 

دستی به موهام کشیدم و دادمشون عقب که نیاد توي . پوستم سفید بود. خودم رو توي آینه نگاه کردم

بیرون اتاق و  تمرف. تصمیم گرفتم برم ببینم تی وي چی داره. توي اتاق نشستن رو بی فایده دیدم. چشمم

در حال جستجو بین . شتم و تی وي رو روشن کردمریموت رو بردا. گوشه کاناپه لم دادم جلوي تی وي ،

بودم ببینم کدوم کانال برنامه به درد بخور پخش می کنه که صداي در اتاق سهند رو از پشت  کانال ها

روزي که اینجا بودم هنوز پیش  10توي این . اونم از اتاقش بیرون اومد نکهیمثل ا. شنیدم که به هم خورد

 این چند روزه هم که من توي خونه بودم همش. هر دومون توي خونه باشیم نیومده بود که خیلی طوالنی

فکر کنم این روزا .اون صبح خیلی زود قبل از اینکه من بیدار بشم می رفت و شب خیلی دیر وقت می اومد

   کارش خیلی زیاد بود که اینقدر دیر می اومد خونه.

رکابیه با . و یه گرمکن سرمه اي چسبون از گوشه چشمم نگاهش کردم دیدم یه رکابی سفید پوشیده

اینجوري هیکل ورزیده ش خیلی مشخص بود و با هر تکونی که میخورد  . پوست سبزه ش تناقض داشت

. منم تصمیم داشتم برم باشگاه. خیلی هیکلش خوب بود. عضله هاي یه جایی از بدنش منقبض میشد

به قول معروف . بیارم و شکمم ماهیچه اي بشه دوست داشتم یه کم عضله. هیکلم خیلی الغر و نزار بود

. عربی می رقصید خیلی خوب بود. رقص یه پسره رو توي اینترنت دیده بودم. سیک پکا بزنن بیرون

هیکلش درشت و عضله اي نبود اما مشخص بود که خیلی رو خودش کار می . شکمش تخت تخت بود

داشتم با خودم فکر می  همینطور. وري میشدهمین ج کلمیهبه نظر خودم یه کمی کار می کردم . کنه

  کردم که صداي سهند رو از آشپزخونه شنیدم که می گفت:

  ـ آدرین شام خوردي؟
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  صورتم رو سمت آشپزخونه چرخوندم و نگاهش کردم و گفتم:

  . رفتیم رستوران شام خوردیم فربدـ آره با 

. تنهایی چجوري به همه کارهاش میرسه. چیزي نگفت و رفت که چیزي واسه خودش آماده کنه و بخوره

منم . واقعا حوصله داره. وري وقت میشه که شام درست کنهچجاین که از صبح تا شب سر کاره دیگه 

خودم بایستم و مستقل زندگی کنم که با این اوضاع و پدر و مادري  دوست دارم تا چند سال دیگه روي پاي

  . که من داشتم بعید بود

موبایلش . اون طرفم سهند براي خودش شام درست می کرد. هاي تلویزیون سرگرم کردمخودم رو با برنامه 

فکر کردم حواسش نیست می خواستم صداش کنم که خودش . که روي اوپن آشپزخونه بود زنگ خورد

  نگاهی به شماره کرد و جواب داد:. دست کرد و موبایلش رو برداشت

  جانم دارا؟ـ 

  . بودم ببینم با کی داره حرف می زنه و چی میگن به همدیگه ناخودآگاه گوشام رو تیز کرده

  . ندازمشون نگاه میهه رو میزم برـ اوکی به خانم مهدوي بگو فردا بذا

   ...ـ 

  . نه نیم ساعتی میشه رسیدم خونهـ 

   ...ـ 

  . ـ آره عصر با هم دیگه بودیم

  ...ـ 

  . طبق معمول .ـ چی می خواستی بشه

  ...ـ 

  . و از ماشین پیاده شدقهر کرد . ـ آره

   ...ـ 

   ...اینم به خاطر تو بود که قبول کردم با. ـ ولم کن دارا اصال حوصله نصیحت ندارم

   ...ـ 
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  . دیگه اصال وقت این چیزا رو ندارم. میخوام تمومش کنم. ـ نه

   ...ـ 

  . ها واسه من بگیريدیگه نمیخواد از این لقمه . رو ندارم نهـ اصال دیگه حوصله این قهر و اداهاي دختر

مثل اینکه این دوستش دارا بدجوري داشت رو مخش پیاده روي . صداش کم کم داشت اوج می گرفت

  . اینم که کم حوصله. می کرد

  . فردا میام شرکت حرف می زنیم با هم. بسه دیگه ادامه ندهـ 

   ...ـ 

  . ـ گفتم بذار فردا یه قضیه دیگه هم پیش اومده باید بهت بگم

   ...ـ 

  . ـ خداحافظ

با . اعصابش بدجوري خورد شده بود. و مکالمه ش رو قطع کرد و موبایل رو پرت کرد روي میز آشپزخونه

کال فکر کنم هر شهر و . معلوم نیست چندتا دوست دختر داره. دوست دخترش بحثش شده بود فکر کنم

چیزي نگفتم بهش که دق و دلی . داونم از الیا خانوم که زنگ ز. این از این. کشوري میره یه دونه داره

  . حواسم رو دادم به تی وي. دوست دخترشو سر من خالی کنه

 *** 

که اومده  دم درگیري داشتم توي این چند روزياینقدر خو. توي این چند روزه آتریسا کال از یادم رفته بود

اون بی معرفتم نکرده بود یه . یسا توي ذهنم نمونده بوده اصال جایی واسه فکر کردن به آتربودم اینجا ک

روز یه بار یه زنگی  39-38یادمه یکی از دوستام میگفت همیشه هر . گی بزنه ببینه من زنده ام یا مردهزن

  . یا اس ام اسی به دوستت بده که اگه مرده بود به چهلمش برسی حداقل

درسته بعضی وقتا . هاین آتریسایی رو که من می شناسم و باهاش بزرگ شدم می دونم که خیلی عاقل 

رو از شر هر چی باشه خوب تونست خودش . خیلی شیطونی می کنه اما می دونم که درك و فهمش خوبه

نمی دونم بزرگتر بشه . سالشه و اینقدر سیاست داره 18. با چند تا دلیل منطقی اونم اینجا اومدن راحت کنه

  و چیکار کنه. می خواد چه جوري بشه

  بعد از چند تا بوق جواب داد:. رو گرفتمآتریسا اره تلفن رو برداشتم و شم
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  . ـ الو سهالم داداچ آدرین گلم

  گفتم:. م به گوشمدنموبایل رو چسبواشتم باالي مبل. به مبل تکیه دادم و دستم رو گذ

  . ـ سالم و درد

  ؟این چه طرزه حرف زدنه داداچی ووووشـ 

  . یعنی االن خودش رو داشت واسم لوس میکرد

  . مازنده  ،ماتو نباید یه زنگی می زدي ببینی مرده . این مدت من درگیر بودم نتونستم یه زنگی بزنمـ توي 

  . ـ عزیزم بادمجون بم آفت نداره

  بعد از حرف خودش قهقهه اي زد و ادامه داد:

  ـ خدایی چند بار با سهند دعواتون شد تو این چند روزه؟

  اومد روي لبم و گفتم:از این فکر خنده اي . من رو خوب می شناخت

  . گربه رو دم حجله کشت. ـ دعواي جدي یه بار

  بحث رو عوض کردم:. دوست نداشتم بهش بگم که سیلی خوردم

  کجایی؟ چکار می کنی؟. ـ بیخیال این حرفا

می خواد . امروز قرار بود با سارا بریم خرید. ـ هیچی پیش سارا و مامانشم کلی هم بهمون خوش می گذره

  . بخرهمانتو 

  مثال داشت دل من رو آب میکرد.

  . م که این روزا پیداش نیستفربداین . ـ من توي خونه حوصله م سر رفته

  . شهر بازیم می ریم و کلی خوش میگذره. ـ خب توام پاشو بریم یه دوري بزنیم

  پیشنهادش رو توي هوا قاپیدم و گفتم:

  شما کی میخواید برید؟. ـ اوکی

  . بمیریم آفتا 5ساعت ـ 

  جواب دادم:. بود 1ساعت . به ساعت نگاهی کردم
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  . ـ اوکی منم میام جلو آفتاب می بینمتون

  . فعال باباي. ـ پس می بینمت دادچی

  . ـ باي

با سبک و سنگین . 4تا یه دوش بگیرم و اصالح کنم و موهامو مرتب کنم شده . با خودم حساب کردم

به خودم اومدم دیدم هنوز موبایل در . برسم و آماده بشمکردن اوضاع دیدم خوبه وقت دارم که به خودم 

خوش . م بگم پاشه بیادفربدباز فکر کردم که کاش به . موبایل رو آوردم پایین و توي دستم گرفتم . گوشمه

همش اینور و اونور بود و به  دو سه روزهبذار ادب بشه که توي . اما منصرف شدم. می گذره بهمون حتما

هر چند توي این مدت همش درگیر . اصال یه خبرم از من نگرفته بود. جا که بریم بیرونزور می اومد این

شمارشو پیدا . وگرنه اون که از من بیشتر اهل گشت و گذاره. باباش و انجام اوامرات باباش بود بیچاره

  صدا اومد:. کردم از توي لیست کانتکت هام و بهش زنگ زدم

  . ی باشدـ دستگاه مشترك مورد نظر خاموش م

  . دیگه منتظر ادامه حرف خانمه نموندم و قطع کردم و پاشدم که خودم برم آماده بشم حداقل

 ***  

فقط خدا کنه ترافیک نباشه که زودتر . از مرکز خرید خیلی فاصله اي نداشتم. سر خیابون سوار تاکسی شدم

ه ازش حساب می برم و ترسیدم بعدش نمی خواستم فکر کن. خونه نبود. به سهند چیزي نگفته بودم. برسم

با . سانتی پوشیده بودم 90یه شلوار زغالی . فوقش شب اومد دید نیستم زنگ می زنه ببینه کجام. ازش

با رو  تیپم. کفش آدیداس سفید و طالیی و یه تی شرت سفید که روش طرح هاي طالیی رنگ داشت

نظر دختر و . توي چشم میاد این تیپم خودم می فهمیدم که زیادي. رنگ موهام و چشاما مچ کرده بودم

به مرکز خرید که رسیدم کرایه راننده رو . و مشخص بود پاهامم شیو کرده بودم. پسر رو جلب می کرد

همین طور که از پله هاي ورودي باال می رفتم موبایلم رو در اوردم که به آتریسا . حساب کردم و پیاده شدم

  زنگ بزنم که خودش زنگ زد و گفت:

  . بیا باال. جلو ورودي داریم می بینیمتـ 

  . ـ اوکی

. سمت راست کنار دستگاه خودپرداز وایساده بودن. تلفن رو قطع کردم و پا تند کردم و سریع رفتم باال

  . رفتم سمتشون
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  . ـ سالم دختر خانوماي خوشگل

  :هر دوشون با نیش باز که نشون میداد حسابی از تعریف من خوششون اومده جواب دادن

  . ـ درود بر شما آقاي خوش تیپ

  و سارا اضافه کرد:

  . ن بدزدنتاـ بابا جوري تیپ می زدي که ما همش حواسمون به شما نباشه که یکی از این دخیا بخو

  لبخندي زدم و گفتم:

  . کسی به من نگاه نمی کنه. ـ شما نگران خودتون باشید

و امروزم اولین بار نبود که با هم دیگه می رفتیم . سارا رو چندین بار دیده بودم که اومده بود خونمون

به خاطر . گفته بود بهمسارا چون تک فرزند بود من رو به جاي برادرش دوست داشت و بارها . بیرون

  چندین بار هم گفته بود:. همین خیلی با من راحت بود

ایی که باهاشون برخورد کال حس می کنم مثل بقیه پسر. آدرین نمی دونم چرا با تو اینقدر راحت هستم« 

  ». و این رو حتما یه روزي کشفش می کنم. داشتم نیستی

  . همیشه وقتی این حرف ها رو می زد با لبخند نگاهش می کردم

  رو به سمتشون کردم و گفتم:

  ـ خب چی می خواید بخرید خانوماي محترم؟

  هر دو با هم گفتن:

  . ـ کیف و کفش

ه جا با همدیگه بودن و همه حرفاشونم خیلی وقتا میشد که مثل همدیگه هم. کال این دو تا مثل دوقلو بودن

آتریسا یه کفش رو دید و به سارا . همین طور که به ویترین مغازه ها نگاه می کردیم و می رفتیم جلو. بود

 با چهره. یه پسر جوون بود. با همدیگه وارد مغازه شدیم. پیشنهاد داد که برن داخل و نگاه کنن و بپوشن

. درخواست کردیم که کفش مورد نظر رو بیاره. زیادي به خودش رسیده بود. اي معمولی اما تیپی آنچنانی

به بچه ها گفتم من . بود فربد. نگاهش به شماره کردم. رفت کفش رو بیاره که موبایل من زنگ خورد

  گوشی رو چسبوندم در گوشم:. میرم بیرون جواب بدم

  . قابل دونستید یه زنگ بزنید. هفته 1از  ـ چه عجب شما پیداتون شد بعد
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  . روز بود همش 3. یه هفته چیه. ـ خفه باو

  چی شد حاال زنگ زدي؟. ـ حاال هر چی

  نگیدم ببینم چکاره اي؟ میاي بریم بیرون؟ز. ـ امروز برگشتم از سفر

  . واسه فردابذار بهت زنگ زدم خاموش بودي. . میخوان خرید بکنن. و دوستش اومدم بیرون آتريـ با 

  . آخر هفته رو یادت نره مهمونی راستی آدري. فردا می زنگم بهت. ـ اوکی

  . نترس حواسم هست. ـ باوشه

  . برو دیگه مزاحمم نشوـ 

  . مثل اینکه تو زنگ زدي. ببینا ـ بچه پررو رو

. بودنهمچنان مشغول پوشیدن کفش . و وارد مغازه شدم و رفتم پیش دخترا با خنده خداحافظی کردیم

  آتریسا با دیدن من گفت:. چند جفت کفش کنار پاشون ردیف بود و داشتن امتحان می کردن

  ـ آدري نظرت در مورد این چیه؟

  گفتم:. به سمت آتریسا نگاهی کردم که به پاهاش اشاره می کرد

  . پاهاتو ظریف تر نشون میدن. خوشگله. ـ خوبه

  ادامه دادم:

  ـ قرار نبود سارا کفش بخره؟

  . دوست داشتم بپوشمش .خب منم از این کفشه خوشم اومدـ 

  شونه اي باال انداختم و گفتم:

  . ـ هر جور راحتی

هر دوشون کفش مورد نظرشون رو خریدن و از مغازه اومدیم . باالخره بعد از کلی کفش عوض کردن

  بهشون گفتم:. بیرون

  ـ موافقید بریم کافی شاپ یه چیزي بخوریم؟

  دستشون رو کشیدم وگفتم:. د کردن و جلوتر از من به سمت کافی شاپ حرکت کردنهر دو با سر تایی
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  منتظر پیشنهاد من بودید فقط؟. ـ هوي کجا

چند لحظه بعد که . وارد کافی شاپ شدیم و گوشه دنجی یه میز چهار نفره پیدا کردیم. پقی زدن زیر خنده

با . یلک شیک توت فرنگی سفارش دادیمهر سه نفرمون م. گارسون اومد سفارشاتمون رو گرفت و رفت

  صداي آتریسا نگاهم به سمتش چرخید:

  اون سهند نیست اونجا نشسته؟. ـ آدرین

دختر و یه پسر سر یه میز نشسته  میز پشت سرم سهند رو دیدم که با دو تانگاهش رو دنبال کردم و چند 

برام . وست دختراشون اومده بودن بیرونحتما با د. چه تیپیم زده بود. بودن و در حال گفتگو و خنده بودن

یه تی شرت . تیپ اسپورت زده بود. عجیب بود که چرا از همون اول با اون تیپش نظرم رو جلب نکرد

هیکل درشت و بازوهاي پیچ در پیچش . سفید طوسی چسبون پلیس پوشیده بود با یه شلوار کتون طوسی

خیلی بزرگ و سنگینم  یه ساعت. لت بودنموهاي مشکی دستش خیلی خوش حا. خیلی توي چشم بود

نمی دونم چرا جدیدا وقتی می بینمش . هاي ساعدش با حرکت دستاش بیرون می زد رگ. دستش بود

بالیی سرم آورد  یعنی اینقدر ازش می ترسم و حساب می برم؟. ضربان قلبم تند میشه و استرس میگیردم

  . که دیگه از سایشم می ترسم

  انداختم و رو به دخترا گفتم:شونه اي باال 

بیرون رفتنه . نگاه نکنین نظرش به سمتمون جلب میشه. ـ آره خودشه مثل اینکه با دوستاش اومده بیرون

  . رو کوفتمون می کنه

  سارا با شیطنت گفت:

  . ـ چه جیگیریه

  کوبید تو سر آتریسا و گفت: یتاالپ

  . تا مخشو بزنمچرا زودتر اینو نشون من نداده بودي . ـ بیشعورررر

  . برو مخشو بزن. هنوزم دیر نشده. ـ روانی چته

  نیشخندي زد و ادامه داد:

  . کیلومتریشم رد نمیشی 100وگرنه از . ـ هنوز اخالق مهربونش رو ندیدي

  پریدم وسط حرفشون و گفتم:
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  . ـ حاال بیخیال بشید بعدا در مورد این کیس دختر کش حرف بزنید

یه جورایی خوشم نیومد که سارا اینقدر با هیجان در مورد سهند نظرش رو . و همون جا بحث رو بریدم

از این . هر چند میدونستم سارا دختر ساده ایه و حرفش بیشتر از روي شوخی بود و کامال بی منظور. گفت

شوخی ها هم فقط پیش من و آتریسا می کرد که خیلی باهامون راحت بود و گرنه جاهاي دیگه خیلی 

خانواده . بیخود نبود که مادرم اینا اینقدر به خودش و خانواده ش اطمینان داشتن. ا شخصیت بودمتین و ب

  . اگه این فربدم مثل آدم برخورد می کرد منم می تونستم این مدت برم پیشش. با فرهنگ و با شعوري بودن

تشکر کردیم و  سفارشاتمون رو که گذاشت روي میز ازش. با اومدن گارسون هر سه تامون ساکت شدیم

  . رفت

  . ـ خب دخترا میلک شیکتون رو بخورید که بریم به بقیه خریداتون برسید

بخند بودیم که دیدم نگاه سارا هنوز به پشت سرم میخ شده و  در حال خوردن و تعریف کردن و بگو و

  دستم رو جلوي صورت سارا تکون دادم و گفتم:. کنده هم نمیشه

  . خوردي پسر مردمو. ـ معلومه کجایی سارااا

  نگاه ازشون گرفت و سرش رو آورد جلو و گفت:

  . چند بار نگاهمون کرد. ـ بچه ها مثل اینکه این آقا سهندتون متوجه خودمون شده

  . به پشت سرم هم نگاهی نکردم مطمئن شدنمن اصال به روي خودم نیاوردم و حتی براي 

  کمی فشار داد دستمو و گفت:. رار داشت گذاشتآتریسا دستشو جلو آورد و روي دستم که روي میز ق

  . ـ آدري، سهند داره اینوري میاد

  ـ تنها؟ یا با دوستاشه؟

  سارا جواب داد:

  . دارن میان سمت خودمون. ـ نه اونا هم پشت سرش بلند شدن

   .اگه دیده باشدمون که خودش میاد باهامون حرف می زنه. ـ شما دوتا چرا اینقدر ضایع نگاه می کنید

. با بلند شدن همزمان سارا و آتریسا منم از سر جام بلند شدم و به پشت سرم نگاهی انداختم. اشتباه نکردم

منم از روي ناچاري . سا هر دو همزمان با هم سالم کردنیسارا و آتر. سهند رو دیدم پشت سرم ایستاده بود

  . سالم کردم
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  ند کمرنگی گفت:سهند جواب سالم ما رو داد و رو به آتریسا و با لبخ

  ـ خوبی اتریسا؟

  آتریسا با صداي لرزونی که نشون دهنده استرسش بود جواب داد:

  . ـ مرسی پسر خاله

  یکی از دختراي همراهشون رو به سهند کرد و گفت:. دوستاش بهش رسیدن و کنارش قرار گرفتن

  ن معرفی نمی کنی؟سهند جوـ 

  سهند با لبخند به سمت ما اشاره کرد و گفت:

  . آدرین و آتریسا پسر خاله و دختر خاله من هستنـ 

  و به سارا اشاره کرد و گفت:

  . ـ اگه اشتباه نکنم ایشونم باید دوست آتریسا جان باشن

  :و خیلی متشخصانه جواب داد سارا با لبخند

  . سارا هستم. ـ بله

  پسر همراهشون دستش رو به سمت من جلو آورد و گفت:

  . ـ دارا هستم

  هاي کنارش اشاره کرد:دختر به و 

  . آرام و شیداـ 

  سهند رو به دارا گفت:. براي اونا سري تکون دادیم و ابراز خوشوقتی کردیم

  . منم چند دقیقه دیگه میام. ـ شما بیرون باشید

  سهند با چشم دنبالشون کرد و وقتی که کامال بیرون رفتن رو به من گفت:. با رفتن اون سه نفر

  . نگفته بودي با آتریسا میاید بیرون ـ 

  . ـ یهویی شد

  چند ثانیه اي زل زد توي چشمم. آب دهنم رو آروم قورت دادم. دستپاچه شده بودم. گفت:
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  . دیر وقت نشه. شب زود بیا خونه. زود کارتون رو انجام بدید و برگردید خونه. ـ اوکی

هر . خداحافظی کرد و رفت و به دوستاش ملحق شداز ما . فقط سرم رو تکون دادم. زورم گرفت جواب بدم

با رفتنش هر . ه فقط و آقا باالسري کنهیه جوري قدرتش رو به رخم بکش موقع من رو می بینه می خواد

  سارا گفت:. سه نفس عمیقی کشیدیم

  . آدم جلوش استرس میگیره. چقدر خشکه. ـ چه جذبه اي داره

آتریسا با . ر دو از این تله پاتی که با هم داشتیم لبخندي زدیممن و آتریسا نگاهی به همدیگه کردیم و ه

  آرنج کوبید توي پهلوي سارا و گفت:

  . شد و سرد چی شد یهو خشک. ـ تا دو دقیقه پیش که داشتی جون می دادي واسش

  سارا براي اینکه حرص آتریسا رو در بیاره گفت:

  . ـ هنوزم واسش جون میدم

  و گرفت زیر چونه ش و گفت: دستاشو قفل کرد توي همدیگه

  . ـ من میمیرم واسه پسراي پر جذبه و چس اخالق

  آروم ضربه اي زدم توي سرش و گفتم:. زدیم زیر خنده

  ـ این االن تعریف بود یا تخریب؟

  ابروهاشو باال داد و گفت:

  . ـ هر جور دوست داري فکر کن

  آتریسا گفت:

  . ـ این روانیه کال

  گفت: سارا ویشگونی ازش گرفت و

  . ـ اگه روانی نبودم که با تو دوست نمیشدم

 ***  

باالخره راضی شدن که از کافی  بعد از خوردن میلک شیکمون و کلی وز وز کردن دخترا در گوش همدیگه

این دخترا هم که شور یه چیزي رو در میارن واسه یه کفش و . شاپ دل بکنن و به بقیه خریدشون برسن



 

 
 

 Idin_angel                                                       عشق قانون نمی شناسد                                                                                  

۵۶ 

واال منم سخت گیر بودم اما . چهار روزي رو کامل وقف پاساژ گردي می کردنمانتو خریدن باید یه سه 

نمی رفتم حتما . از چیزي که خوشم می اومد و نظرم رو جلب می کرد می گرفتم دیگه. نه دیگه تا این حد

معموال همه اینایی هم که اینجوري بودن . بقیه مغازه ها رو هم نگاه کنم ببینم شاید بهترش گیرم بیاد

  . یه چیز بنجل می گرفتن آخرش. خرش چشم بازار رو در می آوردن با انتخاب داغونشونآ

نمی دونم اصال حواسشون به مغازه . رفتیم طبقه باال و اون دو تا داشتن با هم هر هر و کرکر می کردن

بودم و آروم  دستمو کرده بودم تو جیبم و توي اون یکی دستم موبایلم رو گرفته. ها و ویترینا هم بود یا نه

سارا و آتریسا هر دو دستمو . آروم در کنارشون داشتم حرکت می کردم و به آدماي دور و برم نگاه می کردم

  . گرفتن و کشیدن

  . ـ کجا داري میري؟ حواست نیستااا

  سارا گفت:

  . ـ اون مانتوئه خوجمله بریم پرو بکنیم ببینم تن خورش چه جوریه

-40یه مرد . باهاشون وارد مغازه مورد نظر شدم. تو تابستونی خوش رنگ بودیه مان. نگاهی به مانتو کردم

همین طور که اون . سارا از مرده درخواست کرد که مانتو رو براش بیاره تا پرو کنه. ساله توي مغازه بود 42

وي به خاطر کوچیکی مغازه و این که ت. دو تا مشغول بودن سه چهار تا خانوم دیگه هم وارد مغازه شدن

. بوتیک زنونه و بین چند تا خانوم یه کم معذب بودم تصمیم گرفتم برم و جلوي مغازه منتظر دخترا وایستم

  آروم دهنم رو نزدیک گوش آتریسا بردم و بهش گفتم:

  . ـ بیرون منتظرتونم کارتون تموم شد بیاید بیرون

  . سرتو گرم کن ما هم االن میایم. ـ برو عسیسم

اکثرا بوتیک هاي . و دور و بر همون مغازه مشغول نگاه کردن به ویترین مغازه ها شدماز مغازه زدم بیرون 

 پسره یه که اینا آتریسا کردن چکار ببینم بندازم مغازه داخل به نگاه یه که برگردوندم رو سرم. زنونه بودن

   گفت: و جلو اومد ساله 24-25

  خوبید؟. سالم ـ

  :دادم جواب

  . مرسی ـ



 

 
 

 Idin_angel                                                       عشق قانون نمی شناسد                                                                                  

۵٧ 

 با. بپرسه چیزي آدرسی میخواد حتما گفتم. چیه به چی نفهمیدم اولگرفت.  طرفم به رو ویزیتی کارت

اونم دستش همین طور بالتکلیف دراز شده  .خواد می چی ببینم موندم منتظر و کردم نگاهش کنجکاوي

  مونده بود.

  باشم؟ داشته شمارتونو تونم می. منه شماره این ـ

  :گفتم. شدم دستپاچه. کردم نگاهش رفته باال ابروهاي با

  مناسبتی؟ چه به چرا؟هان؟  ـ

  :گفت آرومی لبخند با

  . بشیم دوست همدیگه با باشید مایل اگه گفتم اومده خوشم ازتون جوري همین ـ

 من از ذره یه قدش. ورزشکاره بود مشخص. بود اومده خوشم ش قیافه و تیپ از. بگم چی دونستم نمی

  و جواب دادم: زدم لبخندي. بود بزرگتر

  . میشم خوشحال. کنم می خواهش ـ

  که صدایی از کنارم گفت: و دست کردم و شماره رو ازش گرفتم

  ؟آدرین ـ مشکلی پیش اومده

صد در صد حرفهاي پسره رو شنیده . چرخیدم و سمت چپم سهند رو دیدم که دو سه قدم باهام فاصله داره

پسره نگاهی . نسبت به سهند ریزه میزه تر میزد هیکلش هیکل پسره تا شونه هاي سهند می رسید و. بود

  به قد و هیکل سهند انداخت و آب دهنش رو قورت داد و گفت:

  . ـ نه مشکلی نیست

اینقدر ترسیده بود و هول . از کنارم رد شد و رفت داد دست بهم رو به من کرد و ابراز خوشحالی کرد و

یعنی  یا اصال ببینه سهند کی بود. آشنا بود یا غریبه. .بگیره کرده بود که دیگه صبر نکرد شماره من رو ازم

  بود؟  ترسناكسهند اینقدر قیافه ش 

 واسه داد؟ می هشمار بهش رفت می اومد می خوشش کسی هر از. بود راحت چقدر پسره.بود جالب برام

 اگه حاال. کنه می خودش پیش فکري چه ببینم کردم می صحبت باهاش باید بود شده که رفتارشم همین

  پسر؟ یه اما. چیزي یه داد می بهم شماره اومد می دختر یه

  سهند با اخم هاي درهم گره خورده گفت:
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  ـ می شناختی پسره رو؟

  جواب دادم:

  . اولین بار بود میدیدمش. ـ نه

  مشکوك نگاهم کرد و گفت:

  ـ پس چرا ازش شمارشو گرفتی؟

  . ـ فکر نمی کنم به تو مربوط باشه

  رو سمتم دراز کرد و گفت: شدست

  . ـ کارته رو بده

  ـ میخواي چکار؟ اصال تو مگه با دوستات نرفته بودي؟

  . ـ بده تا بهت بگم

  به منظور گرفتن کارت حساب کردم حرفش رو و با لجبازي گفتم:. نفهمیدم حرفش جواب کدوم سوالم بود

  . ـ نمی دم

دستم رو محکم گرفت و با اون یکی دستش کارت  خواستم کارت رو بذارم توي جیبم که دست کرد و مچ

نگاهی به کارت انداخت و روي کارت رو خوند و پوزخندي زد و کارت رو تیکه . رو از دستم کشید بیرون

  . تیکه کرد و چند قدم جلوتر ریخت توي سطل آشغال و برگشت

  . نمی گیره ـ آدم هر کسی رو که توي خیابون و یا هر جاي دیگه می بینه زرتی ازش شماره

  از حرص دندون قروچه اي کردم و گفتم:. عصبی شدم

دوما کاراي من به تو ربطی نداره که توي کاراي من . ـ اوال اون شماره داد و خواست با هم دوست باشیم

  . دخالت می کنی

  یکی از ابروهاشو داد باال و لبخندي زد و گفت:

  اوکی؟. مربوطه ـ تا وقتی پیش من زندگی می کنی همه چیز تو به من

  نذاشت من حرف بزنم و گفت: خواستم یه جواب دندون شکن بهش بدم که
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  ـ یعنی واقعا نفهمیدي اون پسر چرا اومد بهت شماره داد؟

  . متعجب نگاهش کردم

  ...واسه. ـ نه

من . سمت ما می اومدن حرفم رو خوردم و چیزي نگفتم با دیدن آتریسا و سارا که سبد خرید به دست به

از این که مورد توجه قرار گرفته بودم برام جذاب بود و فکر کرده بودم که میخواد با هم دوست باشیم  فقط

  منظور سهند چی بود یعنی؟. به چیز دیگه اي فکر نمی کردم. یا کاري داره باهام

 سهند خودش توضیح. فقط سالم کردند. هر دو با دیدن سهند در کنار من تعجب کردند اما چیزي نگفتند

  داد:

  . ـ دوستام رفتن و منم تصمیم گرفتم که شما رو بعد از خرید برسونم خونه

  سارا خیلی سر به زیر و آروم جواب داد:

  . ـ مرسی لطف می کنید

نمی دونم سارا از . آتریسا دستش رو آورد جلوي دهنش و همین طور که به سارا نگاه می کرد می خندید

و جمع و جور کرده بود و با متانت حرف می زد یا سعی داشت سهند حساب می برد که اینقدر خودش ر

  بیخیال این فکرها به بچه ها گفتم:. خودش رو توي دل سهند جا بده

  ـ خریدتون تموم شد دیگه؟

  هر دو با هم گفتند:

  . ـ آره

  سهند دستش رو رو از روي جیبش در آورد و اونو باال آورد و به ساعتش نگاهی کرد و گفت:

  . پس راه بیفتید بریم. بـ خیلی خو

  . هر سه نفر خیلی حرف گوش کن پشت سر سهند راه افتادیم

***  

بشیم و راه  فربدفردا قرار بود راس ساعت هفت من جلوي در مجتمع باشم که بالفاصله سوار ماشین 

اما می دونستم چون . اینا فربدمثال اینکه امشب میرم خونه . اولش فکر کردم به سهند دروغ بگم. بیفتیم
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 ارتیتازه اونم پ. ارتینمیشد مستقیم بهش بگم میخوام برم پ. رو نمی شناسه صد در صد اجازه نمیده فربد

خیلی فکر کردم اما فکرم به هیچ بهانه و . دوستم که فقط یک بار دیده بودمش برگزار کرده که دوستِ

یخیالش شدم و تصمیم گرفتم همون بی کال ب. مخم داشت سوت می کشید. دلیل به درد بخوري نرسید

با این که کمی . خبر برم و موبایلم رو هم خاموش کنم که بهم نتونه زنگ بزنه و اعصابم رو خرد کنه

خیلی دوست . بکنم دلشوره داشتم و از عاقبت این کارم می ترسیدم اما تصمیم گرفتم که این ریسک رو

  . نپرسیدم اما فکر نمی کنم مهمونی بدیم باشه فربد از. برم و باید می رفتم داشتم به این مهمونی

داشتم به لباس گذاشته بودم و م ازیر چونه  دستم روي اون یکیرو م ایک دست به سینه و دست دیگه 

مهمونی رسمی که نبود بخوام . هاي داخل کمد نگاه می کردم که ببینم کدوم یکی براي امشب مناسبه

بعد از کلی عقب و جلو کردن لباس . تیپ رسمی زیاد خوشم نمی اومداز . خدا رو شکر. تیپ رسمی بزنم

ها باالخره یک شلوار نود سانتی اسکین نسکافه اي زارا من  و یه تی شرت و کفش شب نما الکی رنگ 

کال رنگ هاي شاد . همشه از رنگ هاي شاد خوشم می اومد و دوست داشتم رنگ شاد بپوشم. پوشیدم

باس ها رو پهن کردم رو ل. اصال کال رنگ هاي تیره به صورتم نمی اومد. میدادسن افراد رو کمتر نشون 

  . از حموم اومدم بیرون بپوشم تخت که وقتی

صورتم که . از آینه ي دراور نگاهی به خودم کردم. هنوز وقت داشتم. دو و ربع بود. به ساعت نگاه کردم

قبال چند باري به ابروهام دست زده بودم اما . تصمیم گرفتم ابروهام رو یه کمی مرتب کنم. سه تیغ بود

خب چون خودش خوش حالت بود سعی می کردم داخلش دست نبرم و فقط گاهی وقتا که حوصله داشته 

. همه چیز اوکی بود. با لذت به خودم توي آینه نگاه کردم. یه دستیم به ابروهام کشیدم. باشم مرتبش کنم

چون از بابت وقت خیالم راحت بود پس راحت رفتم و وان رو پر . محوله مو برداشتم و به سمت حموم رفت

واي خیلی حال میداد . دراز کشیدمو هرچیزي که کنار وان گذاشته بود رو خالی کردم داخلش و کردم 

  . اینجوري دوست داشتم

 خیلی خوب بود که سهند کل روز خونه. حموم شده بود سوناي بخار. دوش گرفتنم یک ساعتی طول کشید

کال خونه در اختیار من بود . اینجوري حداقل من دیگه راحت بودم و همه جاي خونه می تونستم برم. نبود

شانس که ندارم . اوه اوه فکرم که رفت سمت سهند یادم اومد که زود باید آماده بشم که سر نرسه. دیگه

خودم رو خشک . بیرون سریع خودم رو شستم و اومدم. یهو دیدي آقا کیفش گرفت امشب زود بیاد خونه

یه کمی تافت به موهاي . کردم و موهام رو هم سشوار کردم و لباس ها رو که آماده گذاشته بودم پوشیدم

نمی . از بس موهام لخت بود با یه نسیم مالیم هم به هم می ریخت. طالیی رنگم زدم که به هم نریزه

  . خواستم همش دستم به موهام باشه و هی موها رو مرتب کنم
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موبایلم رو برداشتم . بود 6ساعت . خوش تیپ و جینگول کردم وقتی کامال آماده شدم به ساعت نگاه کردم

  . یه وقت دیر نرسه. زنگ زدم ببینم کجاست فربدو به 

  شمارشو گرفتم و بعد از یکی دو تا بوق جواب داد:م از توي لیست تماس ها

  ـ جانم؟

  . ؟ سالمفربدـ کجایی 

  تو آماده اي؟. ین دیگه رسیدمچند م. ـ توي راهم

  دستی به موهام کشیدم و گفتم:

  . ـ آره من حاضر و آماده منتظر شرفیابی شما هستم

  . دیقه دیگه رسیدم 20ـ اوکی تا 

  . ـ فقط زود تا سهند نیومده

  . دو سوته جلو درتونم. ـ باوشه

  . ـ فعال باي

   ...ـ بایـــ

  . ج شدمموبایل رو توي دستم گرفتم و از اتاقم خار

سوار شدم . یه ده دقیقه اي هم من رو جلوي در مجتمع کاشت. رسید جلوي در فربدتقریبا نیم ساعت بعد 

 خیلی راهی نبود.که محل برگزاري مهمونی بود  قالتاز شیراز تا . و با کلی غرغر کردن من راه افتادیم

  گفتم: فربدتوي راه به 

   میگم که...  فربدـ 

  جلو بود گفت: همین طور که نگاهش به

  . ـ بگو

  . ـ کاش به سهند حداقل یه چیزي می گفتم

  . چی مثال؟ ببینم یه کاري نمی کنی وسط راه برمون گردونه. ـ نمی خواد
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  گاز گرفتم و دست هام رو مشت کردم توي همدیگه و با یه ذره استرس گفتم:لبه پایینم رو 

  . ـ نمی دونم چرا استرس گرفتتم

  سمت من و با بی خیالی گفت: کمی صورتش رو چرخوند

  ـ استرس واسه چی؟

  . ـ نمی دونم

. امشب رو عشقه. مهمونی رو بچسب بابا. هیچ کاري نمی تونه باهات بکنه. ـ استرس الکی نداشته باش

  . حاال ببین کی بهت گفتم. کلی بهمون خوش می گذره

پا شده بودم سر خود من که در هر صورت دیگه . لبخندي زدم و تصمیم گرفتم دیگه به سهند فکر نکنم

کامال . پس باید پیه همه چیز رو به تنم می مالیدم. یعنی االن توي راه بودیم. و اومده بودم به این مهمونی

  چرخیدم سمتش و گفتم:

  ـ چه جور مهمونی هست حاال؟ ممیزي نیست که؟

. اما تو حواست به خودت باشه هااا. ه هستمشروب و اکس و این چیزا ک. ـ تا ممیزي چی باشه از نظر تو

  . مشروب دوست داشتی یه چیز سبک بخور. اگه بهت تعارف کردن نخور

  ـ همشون هم سناي خودمونن؟

  . سال هستش فکر کنم 32-30تا  18رنج سنی بین . ـ آره

  سال رنج سنی خودمونن؟ 30ـ 

سال و این دور و برا هم میان. حاال چه  30هستن فکر کنم. تک و توك  25ـ نهایتش رو گفتم. اکثرا زیر 

  فرقی می کنه؟

آدرس باغ رو بلد بود و مستقیم رفتیم  .حواسش رو داد به جاده اونم. سري تکون دادم و دیگه چیزي نگفتم

. خیلی ویالشون بزرگ بود. از اینجا فقط چراغ هاي ویال مشخص بود. یه باغ خیلی بزرگ بود. جلوي باغ

یکی خیلی سریع در رو باز کرد و اومد . بعد از یه تک بوق. بهروزم اینام اینقدر پولدارمنمی دونستم این 

رو می شناخت که  فربدفکر کنم . افتاد چیزي نگفت و برگشت و در رو باز کرد فربدبیرون تا چشمش به 

و کلی  رمز ورود میخوان. معموال الکی هر کسی رو راه نمیدن پارتی چون توي این. هیچی ازش نپرسید

یه راه ماشین رو بود که بعد از چند متر که می رفتیم محل پارك  سمت چپمون . بازي دیگه آرتیست
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از همین جا هم رقص نور . ماشین رو پارك کردیم و پیاده شدیم و سمت ساختمون راه افتادیم. ماشین بود

ه طور واضع شنیده داخل ساختمون مشخص بود و کمی که جلوتر رفتیم صداي دوپس دوپس موزیک هم ب

یه عده جلوي ساختمون واستاده . جلوي در ورودي که رسیدیم چند تا دختر با بگو و بخند رد شدن. میشد

  . بودن و با هم حرف می زدن

د تا دورش مبل و صندلی چیده بودن ریه سالن خیلی بزرگ بود که دو. اوه چه خبر بود. وارد ساختمون شدیم

خودشون رو با آهنگ تکون می دادن و شلنگ تخته مینداختن و یه عده هم روي  و یه عده وسط داشتند

چشم هام رو ریز کردم و با . صندلی ها نشسته بودند و با هم دیگه مشغول بگو بخند و خوش و بش بودند

اینایی که وسط بودن اکثرا این کم سن و . همه مدل آدم بود با هر سن و سالی. دقت به آدم ها نگاه کردم

در حال دید زدن بقیه بودم که بهروز و یه دختر اومدن . ساله 30سال ها بودن و تک و توکیم باالي 

که از  و ابراز خوشنودي کردن بابت اومدنمون به مهمونی و گفتن. دست دادن فربدسمتون و با من و 

لبته مشخص بود ا. دختر همراه بهروز دختر خوشگلی بود. خودمون پذیرایی کنیم و خوش بگذرونیم حسابی

 فربدبا . دماغش عملی بود و گونه کاشته بود و لبشم پروتز بود. که خیلیم صورتش رو دست کاري کرده

 ساله با  21-20نارم یه دختري نشسته بود تقریبا ک. رفتیم و روي دو تا صندلی جفت همدیگه نشستیم

بلند  فربد. با نمک و جذابی داشتچهره . ي که نمیشد گفت زیبا نشسته بوداچهره هیکلی ریزه میزه  و 

دستمو بلند  اشاره کرد که میخورم واسم بیاره؟شد و رفت براي خودش یه گیالس مشروب ریخت  به من 

چشمکی زد و . کردم و انگشت شصت و اشارمو به هم نزدیک کردم به نشونه این که یه ذره واسم بیاره

زیاد . دفعاتی که مشروب خورده بودم انگشت شمار بودکال تعداد . سرش رو به نشونه فهمیدن تکون داد

  . اهل مشروب نبودم

در حال نگاه کردن . تکونی توي جام خوردم که راحت تر جاي بگیرم روي صندلی و به بقیه نگاه کردم

  بودن که صداي آرومی از کنارم گفت:

  ـ شما چکاره ي آقا بهروز هستید؟

فهمیدم . دیدم به من زل زده. این حرف رو زده بود کردمبرگشتم به سمت صدا و نگاهی به شخصی که 

  صاف نشستم و با لبخند گفتم:. که این سوال رو از من پرسیده

  . دوستم هستن ـ دوستِ

  اونم متقابال لبخندي به من زد و گفت:

  ـ همین دوستتون که رفتن سر میز مشروب بردارن؟
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  . ـ آره

  دستش رو آورد جلو و گفت:

  . ـ من دلسا هستم

  متقابال باهاش دست دادم و خودم رو معرفی کردم:

  . خوشوقتم دلسا جان. ـ آدرین هستم

ش توي تموم صورتش و اجزاي اخنده . زاي صورتش کامال می خندیدوقتی لبخند می زد اج. لبخند زد

  . ناخودآگاه چشمهاش بسته میشد. اون تاثیر میذاشت

  ـ چند سالته آدرین؟

  و شما؟ 21ـ 

  ـ به نظرت؟

  بالفاصله و بدون فکر گرفتم:

  . فکر کنم 21-20ـ 

  لبخند ریزي زد و گفت:

  . ـ چقدر مطمئن و بدون مکث گفتی

  ـ حاال درست گفتم؟

  . سالمه 24من . ـ نه

  خیلی غلیظ گفتم:. متعاقبا چشمامم درشت شدابروهامو از تعجب دادم باال و 

  . ـ اصال بهت نمیاد

  . و می کننمعموال همه این اشتباه ر. ـ میدونم

  اشاره اي به هیکلش کرد و ادامه داد:

  . ـ به خاطر هیکل ریزه میزه ام

  سري تکون دادم:
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  . ـ اره دقیقا

  با کنجکاوي پرسیدم:

  ـ تو با بهروز چه نسبتی داري؟

البته فکر . ناخودآگاه حس صمیمیت خاصی نسبت بهش پیدا کرده بودم و براي همین دیگه جمع نبستم

  . خود دلسا هم بی تاثیر نبودکنم رفتار صمیمی 

ـ منم مثل تو با دوستم اومدم و دوستم ترانه با دوست دختر آقا بهروز، لیدا جون همکالسی دبیرستان بودن 

  . قبال

اومده بود و کنارم  فربد. همین طور که گرم گفت و گو با دلسا بودن و از مصاحبت باهاش لذت می بردم

به خودم اومدم و نگاهی بهش کردم  فربدبا صداي اِِهم گفتم . نبود فربدمن اصال حواسم به . نشسته بود

  و لبخندي زدم و گفتم:

  . ! کی اومدي؟ حواسم نبود اصال. ـ اِ

  با کنایه گفت: فربد

  . ـ اره کامال مشخصه

  رو معرفی کردم: فربدرو به دلسا کردم و 

  . ساله با همدیگه دوستیم 7که  فربدـ بهترین دوست من 

  گفتم: فربدو رو به 

  . ـ ایشونم دلسا خانوم هستن از دوستان لیدا خانوم

  سرش رو آورد کنار گوشم و با شیطنت گفت: فربد. و ابراز خوشوقتی کردند نبهم لبخندي زد فربددلسا  و 

  . ـ می بینم که هنوز نرسیده دست به کار شدي؟ آب زیر کاه

  نگذاشت من چیزي بگم و صداش رو بلندتر گرفت و گفت:

  . خب آدرین جون تو با دلسا خانوم مشغول باش منم برم پیش دوستان یه خوش و بشی باهاشون بکنم ـ

همین طور که داشت می رفت سرش رو برگردوند . و سري براي دلسا تکون داد و از سر جایش بلند شد

  عقب و گفت:
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  . ـ شام می خواستید از سر میز هر چیزي که میل داشتید واسه خودتون بکشید

  نگاه عاقل اندرسفیهانه اي بهش کردم و با تمسخر گفتم:

  . وگرنه خودمون نمی دونستیم چکار کنیم ـ چه خوب که گفتی

خجالت . چشمم که به دلسا افتاد دیدم داره به کل کل ما می خنده. خنده بلندي کرد و به راهش ادامه داد

  زده لبخندي بهش زدم و گفتم:

  . در حال کل کل کردنیمما کال . ه دیگهفربد. ببخشیدـ 

  پایش رو انداخت روي اون یکی پایش و دستهاش رو روي زانوهاش چفت کرد و گفت:

  . البته شدیدتر از شما. من و دوستم هم همین طور. ـ خواهش می کنم

  ادامه داد:

  ـ دانشجویی آدرین؟ چه رشته اي می خونی؟

  . معماري می خونم. ـ آره

  . ارممنم معماري رو دوست د. ـ خوبه

  باز پرسید:

  ـ خواهر و برادرم داري؟

یکی از دستاش رو باال آورد و نذاشت چیزي بگم و . قبل از اینکه من دهنم رو باز کنم و جوابش رو بدم

  خودش گفت:

من دختر کنجکاوي . دوست نداشتی می تونی جواب ندي. ـ البته ببخشید من اینقدر کنجکاوي می کنم

از همون اول که چشمم بهت افتاد از چهره و . کنجکاو دیگه به فضولی رسیدهالبته یه کم بیشتر از هستم 

  !تیپت خوشم اومد

یه کم دستپاچه شدم. اخه واسه برخورد اول خیلی راحت حرف میزد و رفتار می کرد.نمی دونم شاید به 

  خاطر روابط اجتماعی خیلی قوي بود که داشت.

  از حرف هات برداشت دیگه اي می کنن؟ـ دلسا جونم نمی گی این پسرا بی جنبه ان و 
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با شنیدن این حرف از دهان دختري که همون لحظه رسیده بود و دستش رو گذاشته بود روي شونه دلسا 

دلسا دستش رو گذاشت روي دستهاي دختر که روي شونه . سرم رو باال آوردم و با تعجب بهش نگاه کردم

  اش بود و با لبخند گفت:

  . همین االن باهاش اشنا شدم. آدرین جون هستش ـ اومدي ترانه؟ ایشون

  و با نگاه به من ادامه داد:

  . ترانه هستش که بهت می گفتم شقمـ ادرین اینم ع

لبخندي به ترانه زدم و با همدیگه دست دادیم و با کمی خجالت ابراز خوشحالی از روي صندلی بلند شدم و 

ی الغر اما تو پر تر از دلسا و قدشم حدس می هیکل. ساله باشه 25-24ترانه هم بهش میخورد . کردیم

  دستی روي شونه ي من و ترانه زد و گفت:. سانتی از دلسا بلندتر بود و هم قد من بود 12-10زدم 

  .اومدم پیشت اما دیدم نه کال نمیذاري بهت بد بگذره. فکر کردم تنهایی. ـ نگرانت بودم

و ویشگون آرومی از دلسا گرفت با چرخیدن نگاه دلسا به سمتش و قفل شدن نگاهشون توي همدیگه  

  ترانه خم شد و گونه دلسا رو بوسید و گفت:

. عزیزم تبا آدرین جون حرف بزن تا منم یه کم دیگه پیش لیدا بمونم بعد میام پیش. ـ مزاحمتون نمیشم

  .ن اونجایبیا. هم دیگه کیک رو فوت کنن چند دقیقه دیگه بهروز و لیدا میخوان با

  دلسا با لبخند دلنشینی گفت:

  . ما هم میایم. نگران من نباش. ـ برو عزیز دلم 

البته . زندگی ،کار ،درساز همه چیز همدیگه پرسیدیم، . با رفتن ترانه دوباره با دلسا مشغول صحبت شدیم

در کل از . وادگی نشیم و کنجکاوي نکنیمهر دومون سعی می کردیم زیاد وارد مسائل خصوصی و خان

آشنایی با دلسا خیلی خوشحال شدم و حس کردم می تونم به عنوان یه دوست خیلی نزدیک و مورد اعتماد 

اصال یه جورایی حس می کردم با بقیه . کال اخالق و رفتارش خیلی فرق داشت. روش حساب کرد

  . می کنه م و دور و برم بودند فرقدخترهایی که تا حاال دید

براي همین شماره همدیگه رو هم گرفتیم و بعد از . تصمیم گرفتیم که با همدیگه بیشتر در ارتباط باشیم

توي اون دو ساعت هم صحبتی که با دلسا داشتم اون در . مهمونی هم قرار بذاریم و همدیگه رو ببینیم

 زندگی می کنم و آتریسا خونه دوستشجریان مسافرت بابا و مامان و این که من االن پیش پسر خاله م 

پیش خودم گفتم چقدر دهن لق بودم و خبر نداشتم و به کسی که بار اوله .بود رو براش تعریف کرده بودم
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بیشتر اون سوال می پرسید و من جواب  دیدم همه چی زندگیم رو گفتم و همه چی رو ریختم رو دایره.

فقط این که یه دونه برادر کوچیکتر از . نواده دلسا نفهمیدممی دادم براي همین من چیز زیادي در مورد خا

چندین بار که من در این مورد ازش پرسیدم یه جوري . از پدر و مادرش زیاد حرف نمی زد. خودش داره

  . پیچوند و از زیر جواب دادن قسر در رفت

چون . راش گرفته بودفربد نمی دونم چی براي دوستش خریده بود اما من به رسم ادب یه هدیه کوچیک ب

یه . خودم به دستبند عالقه زیادي داشتم یه دست بند استیل شیک براش خریده بودم که هدیه بدم بهش

بهروز دست لیدا رو توي . سالش میشد روش بود 24کیک بزرگ سه طبقه بود که سال تولد بهروز که 

همه با هم . یک رو فوت کردنهمزمان ک. دستاش گرفت و هر دو با هم چشماشونو بستن و آرزو کردن 

فقط . تعدادشون خیلی زیاد بود. هدیه ها رو روي میز قرار دادیم. براشون سوت میکشیدن و دست میزدن

  . چندتایی رو لیدا باز کرد و از دوستاشون تشکر کردن

ه تران. من و دلسا دوباره با هم برگشتیم سر جامون و کنار هم نشیستیم و شروع کردیم به صحبت کردن

از این که می دید من سرم گرمه خیالش راحت شد  فربد. توي این بین یکی دو بار بهمون سر زدن فربدو 

بعد از شام دي جی یه آهنگ آروم . شام رو هم با دلسا خوردیم. و رفت دنبال یافتن کیس مورد نظرش

وسط و دستشون چند نفري جفت جفت رفتن . عاشقونه گذاشت و از زوج ها درخواست کرد که بیان وسط

  . دور کمر همدیگه و رقص عاشقونه شون شروع شد

جانور چه زود یکی رو واسه خودش . رو دیدم که دست یه دختر خوشگل رو گرفته بود و رفت وسط فربد

دوست داشتم با عشقم . من که تنها بودم و اصال هم دوست نداشتم با کسی برم وسط و برقصم. پیدا کرد

  . و توي بغل همدیگه باشیماینقدر عاشقونه برقصم 

  ترانه به سمت دلسا اومد و دست اون رو گرفت و چشمکی بهش زد و گفت:

  ـ بریم وسط؟

  دلسا با شوق وافري دست ترانه رو گرفت و گفت:

  . ـ با کمال میل

همین طور هاج و واج اون ها رو نگاه می کردم که دست در دست همدیگه رفتن وسط و . متعجب شدم

از همون اول حس می . بغل همدیگه رفتن و هماهنگ با آهنگ شروع کردن به رقصیدنعاشقانه توي 

کردم که رفتار دلسا و ترانه یه جورایی فرق می کرد با بقیه دخترا و یه حس عاشقانه ي خاصی توي 

اما واقعا فکر نمی کردم که اونا لزبین ( به همجنسگرایان خانوم لزبین . رفتارشون نسبت به همدیگه بود
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lesbian چطور اینقدر راحت جلوي بقیه توي بغل همدیگه می رقصیدن؟ یعنی . گفته میشه) باشند

حتما . خب نه"براشون مهم نبود که بقیه چه فکري در مورد اونها می کنن؟ خودم جواب خودم رو دادم: 

	".براشون مهم نیست 	

پس واسه . یه دوست خیلی خوب اصال ناراحت نشده بودم چون اصال حسابی روي دلسا باز نکرده بودم جز

دیگه . حسم بهم دروغ نگفته بود. همین بود که حس می کردم دلسا رفتارش با بقیه دخترها فرق می کنه

و ترانه بود که چقدر عاشقانه توي بغل همدیگه  دلساکال حواسم نسبت به بقیه نبود و همش چشمم روي 

تقریبا انتهاي آهنگ . جوري با همدیگه می رقصیدنو رخ به رخ و با لبخند از اول آهنگ تا آخرش همین 

  . یه بوسه کوتاه اما محکم از همدیگه گرفتن بود که لباشون رو چسبوندن به همدیگه و

تعداد کمی روي صندلی هاي گوشه و کنار . به دور و برم نگاه انداختم ببینم کسی حواسش هست یا نه

هر کدوم حواسش به پارتنر . به دور و برشون نبود بقیه وسط بودن و کال حواسشون. سالن نشسته بودن

از اینهایی که دور و برم نشسته بودن فقط چند نفر رو دیدم که با تعجب نگاه می کردن و . خودش بود

  . بعضیا هم با تمسخر و عده کمی هم با لبخند

بودن و به  موهاش عرق کرده. با تموم شدن آهنگ دلسا دستی زیر موهایش برد و اونها رو تکون داد

بقیه خیلی راحت بودن با این موضوع و خیلی عادي به اونا نگاه . گردنش چسبیده بود و اذیتش می کردم

فکر دلسا و ترانه مثل یه ابر از  فربدبا هرهر . البته تعداد مهمون ها زیاد نبود. برام خیلی جالب بود. کردن

  کردم و پرسیدم:به خودم اومدم و با تعجب بهش نگاه . باالي سرم محو شد

  ـ چیه؟ به چی می خندي؟

  دستش رو گذاشت روي شونه م و خم شد و سرش رو آورد کنار گوشم و گفت:

  . دوست دختر جدیدت لز از آب در اومد. ـ یعنی شانس نداري آدري

  رو فهمیدم آروم هلش دادم عقب و گفتم: فربدوقتی علت خنده 

  و کردي؟ـ اوشگول مگه من چیزي گفتم که تو این فکر ر

  . ـ نگو که همین جوري از اول مهمونی تا اخرش باهاش الس می زدي که اصال باورم نمیشه

  شونه اي باال انداختم و بی خیال گفتم:

  . مگه همه مثل توئن. ـ تو هر جوري میخواي فکر کن

  ادامه دادم:
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  . ـ می بینم که تو خوب دست به کار شدي و یه خوشگلش رو تور کردي

  گوش باز شد و گفت: نیشش تا بنا

  ـ آره دیدیش چه خوشگله؟

  . ـ مبارك باشه

  . ـ نه بابا هنوز خبري نیست فقط با همدیگه رقصیدیم همین

  پوزخندي بهش زدم و گفت:

  . ـ آره جون خودت

باز پوزخندي زدم و زیر لب . رو صدا کرد و اونم با کله به سمت دختره رفت فربدهمون دختر مورد بحث 

  گفت:

  . اونم بدجوري فربدوا دادي آقا . میگه هنوز خبري نیستـ بعد 

  نگاهم رو دور و برم چرخوندم که دلسا و ترانه رو پیدا کنم که از کنارم صداي دلسا اومد که می گفت:

  ـ دنبال چی می گردي آدري جون؟

  با لبخند به سمتش چرخیدم و گفتم:

  ـ رقص خوب بود؟

  و با لحن معذب و صداي آرومی گفتم:

   ... نمی کردم که شما دلسا فکرـ 

  با لبخند گفت:

  ـ که لزبین باشیم؟

  . از این که خودش جمله ام رو کامل کرد نفس راحتی کشیدم و با سر تایید کردم

  . ـ راستش فکر نمی کردم چیز مهمی باشه واسه تو

  متعجبانه پرسیدم:

  ـ چرا این فکر رو کردي؟
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  ش و گفت:جلوتر اومد و دست من رو گرفت بین دستها

گفته میشه) چرا باید تمایالت جنسی یه جنس مونث مهم   gayـ براي یه گی (به همجنسگرایان مرد گی

  باشه؟

  با چشمهاي گرد شده نگاهش کردم و با صداي تقریبا بلندي گفتم:

  ـ چی؟

  . دست خودم نبود از بس تعجب کرده بودم ناخود آگاه تن صدام بلند شده بود

  پرسید:

  نیستی؟ـ مگه تو گی 

  خیلی مطمئن و بدون هیچ مکثی گفتم:

  . ـ معلومه که نه

  . ـ اما من اینطور فکر نمی کنم

  ـ چرا فکر می کنی من گی هستم؟

ـ به خیلی دالیل ظاهري و رفتاري که بین همجنسگراها یکسانه و به نظرم اکثر همجنسگراها چه زن و 

ودشون رو شناسایی کنن حاال چه از همون می تونن حس کنن و همجنسگراهاي اطراف خ رو این چه مرد

  . اول از روي ظاهر و چه با حرف زدن با فرد مورد نظرشون

  با کنجکاوي ازش پرسیدم:. جا خورده بودم جوري که کال قضیه لزبین بودن خود دلسا فراموشم شده بود

  ـ خب تو چه چیزي توي من دیدي که فکر می کنی من گی هستم؟ 

  اومد پیشمون و رو به دلسا گفت:ترانه  توي همین لحظه

  آماده اي عزیزم؟. ـ دلسا، عشقم باید بریم

  اخه االن وقت رفتنه؟دلسا دست ترانه رو گرفت و گفت:. توي دلم به این شانس گندم لعنت فرستادم

  . اومده بودم از ادرین خداحافظی کنم. ـ آره عزیزم من آماده ام

با همدیگه  رو جلو آورد و با همدیگه دست دادیم و از آشناییترانه با لبخند نگاهی به من کرد و دستش 

  ترانه به دلسا گفت:. ابراز خوشحالی کردیم
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  . ـ پس تو زود از آدرین خداحافظی کن تا منم برم از لیدا اینا خدافظی کنم و بیام

  با رفتن ترانه دلسا گفت:

من هنوزم روي عقیده . ن بحث مفصلهای. االن وقت نیست. ـ آدرین عزیزم بعدا با همدیگه حرف می زنیم

ام در مورد تو پا فشاري می کنم و احتمال خیلی زیادي میدم که تو همجنسگرایی و خودت نمی دونی یا 

  . حتی توي مهمونیم من حواسم بود اغلب نگاهت به پسرا بود شیطون. شایدم نمی خواي قبولش کنی

من فکر . توي فکر فرو رفتم. ش به همه چیز بودبا این حرفش متعجب شدم خیلی دختر تیزي بود و حواس

ینی فکر می کردم چون فقط تیپ و قیافه شون برام جالبه نگاه . می کردم طبیعیه و همه پسرا اینجورین

  . اما نگاهم به پسر فرق می کرد. من به دخترا هم نگاه می کردم اخه این که دلیل نمیشه. می کنم

  م و تکونی بهم داد و گفت:هر دو دستش رو گذاشت دو طرف شونه 

توي اینترنت  جستجوییاما قبلش توام یه . ـ یه روز قرار می ذاریم و کلی با همدیگه صحبت می کنیم

من خودم از بس مشاوره دادم به دوستام در این مورد . که یه پیش زمینه اي داشته باشی در این مورد بکن

  . دیگه خودم یه پا روانشناس شدم واسه خودم

خداحافظی کردیم و از همدیگه جدا شدیم و اون به سمت ترانه رفت و منم چشم چرخوندم که  دلسابا 

لیدا  از بهروز و و ترانه دلسااعت بعد از رفتن س حدود نیم. رو پیدا کنم که دیدم داره به سمتم میاد فربد

یده بودم که باغ در طول مهمونی فهم. خداحافظی کردیم و کلی هم تشکر کردیم بابت مهمونی خوبشون

واسه پدر لیدا هستش و مثل اینکه خیلی خیلی پولدار هستن و اینطور که ظاهرا مشخص بود بهروز با سر 

اما خب اخالق . بهروز سطح زندگی متوسطی داشت و از یه خانواده معمولی بود. رفته بود توي کوزه عسل

واسه هر دختري ساخته بود که میشد از و رفتار خوب و سرزندگی و شوخ طبعیش از اون یه پسر ایده ال 

  . این مسئله کوچک وضعیت خانوادگی چشم پوشی کرد

-1تا می رسیدیم شیراز میشد ساعت . ساعت دوازده و نیم نصفه شب بود. ساعت مچیم رو نگاه کردم

می دونستم که بد جوري از دستم عصبی شده و شاید . اوه اوه خدا به دادم برسه از دست سهند. 1:15

  گفتم: فربدرو به . رسیده کله ام رو بکنه و بذاره رو سینه امن

  حاال سهند رو چکارش کنم؟. فربدـ تند تر برو 

  . ـ بیخی بابا یعنی میخواد چکارت کنه فوقش چندتا فحش و لگده دیگه

  چپ چپ بهش نگاه کردم و با پوزخند گفتم:
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  . وردن واسه تو عادیه واسه من فحشم زیادهبهـ داداشی لگد خ

  ادامو در آورد و گفت:

  . نترس نمی کشتت. بمیر فعال. ـ خف بابا

  بعد براي این که بحث رو عوض کنه ادامه داد:

  ـ لی لی جون رو دیدي چه گوشتی بود؟

  با حالتی که انگار به یه چیز چندش آور نگاه می کنم نگاهش کردم و گفتم:

یا چه می  یا کیس بود یا داف بود. خوب بود؟ گوشت چیه؟ مثل آدم بگو فربدـ این چه طرز حرف زدنه 

  . دونم خوش قیافه بود

  و لبهام رو کج کردم و گفتم:

  . ـ گوشت

  تو چته امشب هی پاچه میگیري؟. ـ حاال هر چی

  . مثل آدم حرف بزن. میگم آدم باش. ـ من که چیزي نگفتم

به روبرو چشم دوختم و  منم حرفی نزدم و. زیر لب یه کمی با خودش غر غر کرد و دیگه چیزي نگفت

چی پیش خودش فکر کرده بود و چه برداشتی از رفتار و . دوباره فکرم پر کشید سمت دلسا و حرفهاش

حرفهاي دلسا فکر خودمم سخت مشغول شده با . حرف زدن من کرده بود که فکر می کرد من گی هستم

بین حس هایی که به سراغم می . بود و به گذشته فکر کردم به وقت هایی که گیج و سر در گم میشدم

امشب یه سوال خیلی گنده توي مغزم به وجود اومده بود و مثل چراغ . اومد توي موقعیت هاي خیلی خاص

راهنما خاموش و روشن می شد که نمیذاشت به هیچ چیز دیگه اي فکر کنم و اون سوال این بود که آیا 

  هستم؟ یه همجنسگرامن واقعا 

 ***  

به ساعت مچیم . از همدیگه خداحافظی کردیم و اون را افتاد و رفت. وي خونه رسوندمن رو تا جل فربد

چند شب بعد از . وارد مجتمع شدم وقتی جلوي در واحد رسیدم. بود بعد از نصف شب 2ساعت . نگاه کردم

قضیه دعواي اون شب که با سهند داشتیم توي چمران اون یه کارت دیگه بهم داد از در واحد که براي 

در رو باز کردم و اول سرم رو بردم داخل و نگاهی به دور و بر . رفتن و برگشتن مشکلی نداشته باشم
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می . یواش یواش قدم برمی داشتم که اگر سهند خوابه صداي پاهام رو نشنوه. همه جا تاریک بود. انداختم

د می شدم که برم سمت داشتم از نشیمن ر. دونستم در هر صورت یه دعواي حسابی در راه داشتم با سهند

اتاق خواب ها که با صداي لیوانی که آروم خورد روي میز به سمت صدا برگشتم و سهند رو دیدم که یکی 

از پاهایش را روي آن یکی انداخته و و با دوستاش که روي دسته مبل بود آروم آروم انگشتاش رو به 

یک لحظه از . کنارش نگاهی انداختم به لیوان مشروب نیمه خورده و بطري. ترتیب روي مبل می زنه

سهند مشروب میخوره؟ پس چرا من که همه جاي خونه رو گشته بودم جاي مشروب ها « ذهنم گذشت:

  » . رو پیدا نکرده بودم تا حاال

به طور ناخودآگاه سرم رو تکون دادم اخه این چه فکري بود که توي این هیر و ویر اومده بود توي ذهن 

به مسخره ترین حالت . اچه شده بودم و اضطراب داشتم که کال یادم رفته بود سالم کنماون قدر دستپ. من

  در حالی که سر جام خشک شده بودم گفتم:. ممکن که می شد توي اون لحظه داشت

   ...ام ...سل ...ـ س

  با دست چپش گردنش دستی به گردنش کشید و با صداي محکم و خشکی گفت:

  ؟ـ تا این موقع شب کجا بودي

  آب دهنم رو قورت دادم و من من کنان گفتم:

  . اینا بودم فربدـ خونه 

  با چشم هاي بی احساسش که کامال میخش کرده بود توي چشم هاي من باز گفت:

  . اینا نه؟ پس چرا من زنگ زدم خونه شون یه چیز دیگه می گفتن فربدـ خونه 

 شماره مامان اخه گرفته؟ مامان از ینی ده بود؟اینا رو از کجا آور فربدشماره خونه . متعجب نگاهش کردم

 با بودم شده خاموش موبایلم من که بار چند. رو همراهش شماره هم و خونشون شماره هم داشت رو فربد

 به میزد زنگ زودي میشد چیزي تا اونم دیگه. خونشون بود زده زنگ یا. بودم زده زنگ بهش فربد شماره

وقتی دید که من چیزي نمی گم صداش رو  . کردن رو جا همه فکر اینا یعنی. زبله سهند این چقدر. فربد

  بلند تر کرد و گفت:

  . جواب من رو بده ـ گفتم کجا بودي؟

  . خونه دوستش ،رفته بودیم مهمونی فربدـ با 

  ند داد زد:لرو کنترل کنه و با صداي خیلی ب شدیگه نتونست خود
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  . پسره نفهم. راه افتادي رفتی مهمونیـ توي خیلی بیجا کردي بدون اجازه من 

از سر جاش بلند شد و به سمتم اومد و . نمی دونستم چی جوابش رو بدم. از ترس چشمهام درشت شد

یقه ش تا پایین سینه هاش باز بود و یه گردنبند که یه پالك . هیکلش دو برابر هیکل من بود. جلوم واستاد

  . وي خط بین سینه هاي برنزه و خوش تراشش قرار داشتازش آویزون بود به گردنش بود و دقیقا ر

آروم سرم رو از روي سینه هاي باال . چقدر من احمقم توي این موقعیت به چیزهایی فکر می کنم اي خدا

فکر کنم توي اون لحظه دقیقا . اشک توي چشمام جمع شده بود. آوردم و خیلی معصومانه نگاهش کردن

   .شکل گربه چکمه پوش شده بودم

. سهند که داشت من رو نگاه می کرد با دیدن وضعیت من و اینکه من چقدر ترسیدم کمی آروم تر شد

  نفسش رو به شدت داد بیرون و گفت:

ـ من از دست تو چکار کنم آدرین؟ چرا اینقدر زبون نفهمی؟ نمی تونستی یه خبري به من بدي و بگی 

اون موقع که زنگ می زدم و خاموش بود دم دستم به خدا اگه . رفتی بیرون؟ گوشیتم که خاموش کردي

  . بودي گردنتو خرد می کردم

با . ترجیح دادم توي اون موقعیت باهاش بحث نکنم که عصبانی تر بشه و دوباره آرامشش رو از دست بده

  بغض آشکاري که توي صدام بود گفتم:

  . ـ معذرت میخوام

  ـ همین؟ فقط معذرت میخواي؟

  . ..ـ 

  گفت: من رو گرفت توي دستش و فشار داد و آورد باال وقتی باهاش چشم تو چشم شدم دو طرف صورتم

به خدا می کنمت تو اتاق در رو . اگه یک بار دیگه فقط یک بار دیگه ببینم سر خود کاري انجام داديـ 

   فهمیدي؟. هم روت قفل می کنم

هم فشار میداد مشخص بود خیلی با فکش که از فرط عصبانیت داشت میلرزید و دندوناش رو محکم روي 

  داره سعی می کنه که جلوي خودش رو بگیره که بالیی سرم نیاره.

  ـ تو با این کارات می خواي چی رو ثابت کنی هان؟
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وقتی . و با ترس زل زدم توي چشماشنتونستم حرف بزنم . فکم درد گرفت. فشار دستاش رو کم کرد

  کر کنم دلش سوخت:ترسم رو حس کردم و دید ازش حساب می برم ف

اگه خدایی نکرده بالیی سرت بیاد من جواب پدر و مادرت رو چی . ـ چرا نمی فهمید مسئولیت تو با منه

  . اگه یک بار دیگه تکرار بشه به روش خودم ادبت می کنم بدم؟ هان؟

ی سرم رو پایین انداختم و مثل بچه هاي کوچیک که خطای. نمی تونست کامال با لطافت برخورد کنه

ازشون سر زده و االن باباشون داره دعواشون می کنه دستم رو پشت سرم توي هم قفل کردم و با صداي 

  خیلی آرومی که بعید می دونم شنیده باشه گفتم:

  . ببخشید. ـ دیگه تکرار نمیشه

دیگه اول آروم آروم راه افتادم و وقتی دیدم که . اون دیگه حرفی نزد و من هم به سمت اتاقم راه افتادم

وقتی که نیست . چیزي نگفت قدم هام رو تند کردم و سریع از پله ها باال رفتم و وارد اتاق شدم و در بستم

فقط خودم رو باد می کنم و میگم ازش نمی ترسم اما وقتی می بینمش تحت تاثیر جذبه ش قرار می 

بر خودش یا فقط من این ناخودآگاه همه رو ناچار به تسلیم می کنه در برا. گیرم و ازش حساب میبرم

  جوریم؟

می دونستم که واقعا عصبی شده و اگه حرف اضافه می زدم . خدا رو شکر که باهاش دهن به دهن نشدم

واقعیتش . یکی دو تا سیلی رو صد در صد ازش نوش جان می کردم. به قول معروف تیکه بزرگم گوشم بود

خودمم نمی دونم واسه چی خوشحال . خوشحال شدم از این که می دیدم اینقدر نگرانم شده بود یه جورایی

  . فکر کنم زیادي احمق شده بودم. شدم

با دعواي سهند هم باز از رفتنم پشیمون نشدم و خیلیم خوشحال . رفتن من اینم ماجراي اولین مهمونی

ن که فکر کنم و بالفاصله بعد از ای موضوع دیگه اياون شب از بس خسته بودم دیگه وقت نشد به . بودم

  . لباسم رو عوض کردم خودم رو پرت کردم توي تخت و سرم به متکا نرسیده خوابم برد

 ***  

نگرانشون . خیلی عجیب بود. سه هفته از رفتن بابا و مامان گذشته بود و توي این مدت زنگ نزده بودن

خب اونم مثل « گفتم:با خودم . یعنی این سهند بی شعور نکرده یه زنگی بزنه ببینه کجا هستن. شده بودم

اون روزم یادم رفته بود از . شاید به سهند زنگ زده باشن یا به آتریسا» . از کجا میخواد شماره بیاره. من

آخه عجیبه که بابا و مامان بخوان اینقدر بی خیال  . آتریسا بپرسم که ببینم از بابا و مامان خبري داره یا نه
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غیر . چیکار می کنن. کجا هستن. ی به ما ندن ببینم کی رسیدنبازي از خودشون در بیارن و هیچ اطالع

  . ممکنه زنگ نزده باشن

تصمیم گرفتم به آتریسا زنگ بزنم پس از جام پا شدم و موبایلم رو از توي جیبم در آوردم و شماره آتریسا  

  بعد از چند تا بوق که خورد صداي آتریسا توي گوشم پیچید:. رو گرفتم

  ـ جونم داداچی؟

  خوبی؟ ،آتري. سالم ـ

  تو چطوري؟. میسی عالیم. ـ سلوم به روي ماه نشستت داداچم

  . ـ منم خوبم عزیزم

  گوشی رو دادم به اون یکی دست و چسبوندم به گوش دیگرم و گفت:

  . ـ تو از بابا اینا خبري نداري؟ از وقتی که رفتن ازشون خبري نشد دیگه

  اینا از وقتی که رفتن؟یعنی تو هنوز بی خبري از مامان . ـ وااا

  مگه به تو زنگ زدن؟. ـ آره

سهندم به من زنگ زد و خبرش رو داد و . ـ نه اما زنگ زده بودن اونجا و سهند باهاشون حرف زده بود

  . شماره بابا اینا رو هم بهم داد که هر موقع دوست داشتم بهشون زنگ بزنم

  از پشت تلفن داد زدم:

  نفهمیدم؟ـ کی زنگ زده بودن که من 

  یعنی سهند چیزي به تو نگفته؟. ـ حتما خونه نبودي

  با حرص جواب دادم:

  . اگه گفته بودم دیگه چرا از تو می پرسیدم. ـ نه

  با لحن متفکرانه اي گفت:. سعی کرد خونسرد رفتار کنه که من رو از دست سهند بیشتر عصبانی نکنه

  . حاال اشکالی نداره. حتما یادش رفته. ـ اوکی که اینطور
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. اگه من اینو ادبش نکردم. عوضی. از روي لجبازي به من نگفته. اون یادش بره؟ محاله« توي دلم گفتم:

به آتریسا . سعی کردم منم خونسردیمو حفظ کنم و نشون ندم که چقدر از دست سهند ناراحتم» . حاال ببین

  گفتم:

  . حاال بعدا با سهند حرف می زنم. ـ اوکی

  . نندازي باهاشاـ آدري دعوا راه 

  . نترس کسی از پس اون بر نمیاد. ـ باشه بابا

  . ـ واسه همین میگم دیگه

  کاري نداري فعال؟. ـ باشه عزیزم

  . باي باي. ـ نه قربونه داداچیم بجم

  . ـ باي

واقعا خیلی بی شعوره این سهند که . مکالمه رو که قطع کردم موبایل رو از حرص توي دستام فشار دادم

از این کارش خیلی حرصم گرفته بود و همچنین کلی ناراحت . هفته هیچی به من نگفته بود 3-2 توي این

  . توي مغزم کلی واسه تنبیه و ادب کردنش خط و نشون کشیدم. شده بودم

توي این یکی دو روزي که از مهمونی گذشته بود هنوز نه من به دلسا زنگ زده بودم و نه از اون خبري 

اما خیلی وقت ها که تنها میشدم و با خودم خلوت می کردم که خدا رو . نه اس ام اسی. نه زنگی. شده بود

بعد از حرفهاي اون شب دلسا . خیلی به حرف هایش فکر می کردم. شکر اینجا همیشه فرصتش مهیا بود

 کال. هنوز خودم شک داشتم که آیا واقعا من این حس رو دارم یا نه. دچار یک حس دوگانگی شده بودم

با . حاال که از دلسا هیچ خبري نیست من خودم بهش زنگ می زنم. سعی می کردم زیاد بهش فکر نکنم

روي اسمش تاچ . این فکر دوباره موبایل رو برداشتم و از توي لیست مخاطبینم شماره ش رو پیدا کردم

بودق خوردن به بوق بعد از چندین بار . موبایل رو به گوشم چسبوندم و منتظر موندم. کردم و کالینگ شد

  ششم که رسید یه صداي خیلی آروم و دلنشین توي گوشم پیچید:

  بله بفرمایید؟ـ 

  . ـ سالم

  سوالی جواب سالمم رو داد:
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  ـ سالم؟

مگه شماره من رو توي گوشیش سیو نکرد؟ خودم دیدم « بالفاصله توي از ذهنم گذشت:. فهمیدم نشناخته

  خودم رو معرفی کردم:» . که سیو کرد

  . دلسا؟ آدرینم ـ

  بالفاصله بعد از گفتن این حرف جواب داد:

نگاه نکردم ببینم کی زنگ می زنه همین جوري جواب . سالم آدرین خوبی عزیزم؟ ببخشید نشناختم. ـ ااااا

  . اخه دستم بنده. دادم

  . اشکالی نداره. ـ خواهش می کنم

  ـ خب چه خبر؟ چی شد یادي از من کردي؟

واسه همین تصمیم گرفتم . با حرفات ذهن من رو مشغول کردي و رفتی. ازت نشدـ دیدم شما خبري 

  . خودم بهت زنگ بزنم

اتفاقا خودم می خواستم بهت زنگ بزنم و . ـ اوه ببخشید عزیزم توي این دو روزه کلی گرفتاري داشتم

  ه؟نظرت چی. واسه آخر هفته یه قرار بذاریم یه جاي دنج و کلی با همدیگه اختالط کنیم

  منم با میل وافري تایید کردم و گفتم:. خوشحال شدم که خودش خیلی راغب و مشتاق این پیشنهاد رو داد

  . خودمم واسه همین زنگ زده بودم. خوشحال میشم. ـ اوکی حتما

  . پس آخر هفته یه جاي خوب هماهنگ می کنیم و با هم حرف می زنیم. ـ خوبه

حضوري خیلی بهتر بود و میتونستیم مفصل تر با همدیگه . مدوست نداشتم پشت تلفن بحث رو پیش بکش

حرف بزنیم براي همین در طول مکالمه مون اصال به اون موضوع اشاره اي نکردیم و بیشتر از موضوعات 

 و دلسا با زدن حرف دقیقه چند از بعد. حرف زدیم ...مثل شب مهمونی و ترانه و بهروز و سهند و . متفرقه

  . کردیم خداحافظی همدیگه از صحبت در مورد موضوعات مختلفبخند و  و بگو

صحبت کردن با دلسا یه کمی حالم رو بهتر کرد و باعث شد که کال از فکر کار سهند بیرون بیام و ناراحتیم 

باید حتما . دلیل نمی شد که به روي سهند نیارم این موضوع رو. رو فراموش کنم البته واسه چند ساعت

یعنی خودش به اون عقل . ازش می پرسیدم که چرا این موضوع رو به من نگفته بود بهش می گفتم و

ناقصش نرسید که این موضوع لجبازي بر نمیداره؟ و باید با منم در میون می ذاشت و شماره بابا اینا رو 
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بهشون حاال مامان اینا فکر می کنن که من چقدر بی فکرم و یکبارم . بهم میداد تا منم بهشون زنگ بزنم

با این فکر ها . زنگ نزدم و کال بیخیالشون شدم و اصال از خدام بوده که اونا برن و منم برم دنبال خوشیم

تصمیم گرفتم دیگه به این موضوع فکر نکنم تا شب که . خیلی بیشتر از دست سهند حرصم می گرفت

  . سهند میاد

 ***  

. به ساعت مچیم نگاهی کردم. که سهند رسیدشب جلوي تلویزیون نشسته بودم و داشتم سریال می دیدم 

فقط همون روزاي اول چون سرش شلوغ .معموال اکثرا شبا همین موقع ها می رسید خونه. بود 9:30ساعت 

کتش رو انداخته بود روي دست چپش و . زیر چشمی نگاهی بهش انداختم بود دیر وقت می اوم خونه.

یقه . پیرهن صورتی مالیم خیلی چسبون پوشیده بود یه. کیفش رو هم توي دست چپش نگاه داشته بود

مستقیم به سمت آشپز . هنوز من روي جلوي تی وي ندیده بود. ي پیرهنش تا پایین سینه هاش باز بود

یک سره رفت سمت ظرفها و یه . خونه رفت و سر راهش کیف و کتش رو گذاشت روي میز ناهار خوري

. سرش رو آورد باال تازه اون موقع بود که من رو دید. شهلیوان ورداشت و زیر یخچال گرفت تا پر ب

از سر جام تکون نخوردم و . سعی کردم توجهم رو به سمت تلویزیون معطوف کنم. ابروهاش رو داد باال

  . اصال به روي خودم نیاوردم که بهش سالم نکردم

سمت اتاقش تا لباسش فکر کنم داشت می رفت . صداي قدم هاشو می شنیدم که داشت به سمتم می اومد

صداش . نزدیک من که رسید فشار دستاش رو روي پشت مبل حس کردم که رفت پایین. رو عوض کنه

  رو از باالي سرم شنیدم که گفت:

  . ـ علیک سالم! روز به روز ادبت داره آب میره

قفل همون طور که نشسته بودم روي مبل تکونی به خودم دادم و دستام رو روي شکمم توي همدیگه 

روي شونه ام رو با دستاش فشار داد و خیلی . از حرف نزدن من حوصله ش سر رفت. کردم و چیزي نگفتم

  محکم گفت:

  ـ آدرین؟ چی شده؟ از چی ناراحتی؟

  گوشه لبم رو کج کردم و گفتم:

  . ـ فکر نمی کنم واسه تو مهم باشه

  :بعد از چند لحظه مکث گفت. صداي پوف آرومش رو از پشت سرم شنیدم
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  ـ حاال میگی چی شده و چرا ناراحتی یا نه؟

  هم تعجب کردم و همین که باعث شد غدتر بشم:. امروز به طرز عجیبی آروم و مالیم رفتار می کرد

  ـ اینو باید از شما پرسید؟

که با خستگی قاطی شده بود رو توي صداش حس  اما کالفگی. عکس العملش رو از پشت سرم ندیدم

از سرجام بلند شدم و رو به روش دست به . کش ندم رو هیقضصالح دیدم تا عصبی نشده زیاد . می کردم

  سینه واستادم و گفت:

  ـ چرا وقتی بابام اینا زنگ زدن به من چیزي نگفتی؟ نمی دونستی منم دوست دارم باهاشون حرف بزنم؟ 

  کمی بغض نشست توي صدام و ادامه دادم:

وي این مدت هیچ خبري ازشون تنگ شده؟ کلی نگران بودم که چرا ت ـ نمی دونستی دلم کلی واسشون

  نشده.

از صورت خشن و . مستقیم بهش نگاه می کردم و سعی نمی کردم مثل اکثر مواقع نگاهم رو ازش بدزدم

اما از . مردونه ش که امروز به طرز عجیبی اروم بود چیزي مشخص نبود که بفهمم االن چه حسی داره

  . لند شد و پشت گردنش رو مالید کالفگیش رو حس می کردمحرکت دستش که ب

  با به یاد آوردن حرف آتریسا با کمی حرص ادامه دادم:

  ـ تازه به آتریسا هم شمارشون رو داده بودي اما به من هیچی نگفتی؟

  با لرزش و بغضی مشهودي پرسیدم:

  ـ میشه بگی تو چرا اینقدر با من لجی؟

 به مبلی که بینمون قرار داشت پاهاش رو چسبوند و بعد از چند لحظه قدمی به سمتم برداشت وکامال

  سکوت گفت:

البته خاله اینا فقط یک بار اینجا زنگ زدن که همون . کامال فراموش کردم که بهت اطالع بدم. ـ ببخشید

ه تو خون. موقع که درخواست کردن من شماره رو به آتریسا بدم و من زنگ زدم و شماره رو بهش دادم

همون شبی . نبودي و منم چون خیلی عجله داشتم برم شرکت تصمیم گرفتم شب که برگشتم بهت بگم

  . که با دوستت رفته بودي مهمونی

  با فکر کردن به موضوعی اخمهاش توي هم رفت و ادامه داد: کمی مکث کرد و
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  . م که بخوام لج کنم با توامگه من بچه . ـ اصال بحث لجبازي و این حرفا نیست

از اون حالت . از رو رفتم کمی.وقتی یاد اون شب افتادم و حس کردم که یه جورایی خودمم مقصر بودم

طلبکارانه بیرون اومدم و دستام رو پایین آوردم و انگشتام رو توي همدیگه قفل کردم و با سري پایین 

  . افتاده هیچی نگفمتم

  . ـ االن شمارشون رو میارم و بهشون زنگ بزن و صحبت کن

  . با این حرف به سمت راه پله هاي منتهی به اتاق خواب ها راه افتاد

بعد از چند بار باال پایین شدن روي فنرهاي مبل . نفس عمیقی کشیدم و خودم رو پرت کردم روي مبل

. این روي مهربون رو خیلی کم ازش دیده بودم. چقدر امشب آروم و مهربون شده بود سهند. آروم گرفتم

نمی دونم چرا امشب به طرز خیلی مبهمی فکر . لبهام به تبسمی باز شد. شر اخمو و جدي بوداز بس این ب

  . اونقدرا هم که نشون میده بد نیست. و خشنم رو یه جورایی دوست دارم میکردم این پسر خاله اخمالو

 ***  

یه سري  یییا همون همجنسگرا تصمیم گرفتم قبل از اینکه دلسا رو ببینم در مورد هوموسکشوالیتی

من چند بار فقط اسمش رو شنیده بود به صورت اتفاقی و اصال برام مهم نبود که بخوام برم . تحقیق کنم

دوست داشتم . اما االن قضیه کامال فرق می کرد. در موردش تحقیق کنم و فکر نمی کردم الزم باشه

  . خیلی چیزها رو در این مورد بدونم

که وقتی شب سهند برگشت ازش کلید تصمیم گرفتم . با خودم بیارممتاسفانه لپ تاپم رو یادم رفته بود 

با موبایل هم می تونستم کار بکنم اما به خاطر کوچیک بودن . خونه رو بگیرم و برم و لپ تاپم رو بیارم

ها و منابع  صفحه اش اذیت میشدم و چون دوست داشتم یه جستجوي مفصل کنم همزمان از سایت

نجام داد و از اون سخت تر بشینم مطالب رو با اون فونت ریز مختلف با موبایل سخت می شد این کار رو ا

   بخونم.

توي خونه . از اونجایی که کاري نداشتم که انجام بدم. تازه از خواب بیدار شده بودم و صبحونه خورده بودم

لباس پوشیدم . ك روبروي برج یه گشتی بزنم براي خودمحوصله ام سر رفته بود تصمیم گرفتم برم توي پار

  سهند بود:. و آماده رفتن بودم که موبایلم زنگ خورد

  . ـ سالم

  صداي بمش توي گوشم پیچید:
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  آدرین خونه اي االن؟. ـ سالم

  . ـ آره

  . توي دلم گفتم: اما داشتم می رفتم بیرون

می تونی . وي یه کیف چرمی توي اتاقم هستیه سري مدارك ت. ببین یه زحمتی برات داشتم. ـ اوکی

  برام بیاري شرکت؟

  کوتاه جواب دادم:

  . ـ باشه

  . تشکر کرد و قطع کرد. آدرس شرکتش رو داد

این که روي اتاتقش اینقدر حساس بود و میگفت . تعجب کردم. سمت اتاقش رفتم و درش رو باز کردم

یه . اتاقش خیلی بزرگ بود. نداشت وارد بشم اما وقتی کارش گیر بود اشکالی. حق نداري واردش بشی

روبرو یه تراس خیلی بزرگ بود که اون سمت از . تخت دو نفره شیک خیلی بزرگ وسط اتاق قرار داشت

پایین تخت یه کتابخونه کوچیک پر از کتاب . یه میز و دو تا صندلی توي تراس بود. اتاق کامال شیشه بود

و کنار تختشم سمت پنجره یه دراور بزرگ با آینه خیلی بلند . ودب قرار داشت و سمت چپ در کامل کمد

دکور اتاق کال رنگ سفید و سرمه . قرار داشت. ..اسپري و  قرار داشت که روي دراور انواع ادوکلن، کرم،

  . برداشتم و از اتاق اومدم بیرون. کیف رو گوشه تخت دیدم گذاشته بود. اي بود

تمان خارج شدم و به سمت مسیري که از آپا. بودم و کامال اماده بودمده خوب بود دیگه لباسم رو هم پوشی

همین که واسه اولین بار . توي مسیر به این فکر کردم که چقدر این اتفاق خوب بود. داده بود راه افتادم

این خودش هم فال بود هم تماشا و می تونستم کلید خونمون رو ازش بگیرم . شرکت سهند رو می دیدم

  . لپ تاپم رو بیارم که برم

نگاهی به . وقتی وارد شرکت شدم. شرکتش طبقه سوم قرار داشت. روبروي ساختمان مورد نظر پیاده شدم

به خاطر . شرکتش کامال شیک بود با دکوراسیون خیلی شیک به رنگ قهوه اي سوخته. دور و برم انداختم

  از یکی از کارمند ها پرسیدم:. جزئیاتش دقت کنمشلوغ بودن راهرو شرکت و رفت و آمد زیاد نتونستم به 

  . ـ ببخشید با آقاي سهند راد کار داشتم

  به سمت چپ اشاره کرد:

  . ـ اتاق مدیر عامل اونجاست
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به سمتی که اشاره کرده بود راه افتادم و وارد یه راهرو شدم که دو تا در روبرو و سمت راست داشت و 

ه میز منشی و چند تا صندلی اداریی روبروش قرارداشت و اتاق سمت چپ وارد یه فضاي بازتر میشد ک

روي در چرمی قهوه اي رنگی  که اسم . کسی نبود. سمت میز منشی رفتم. مدیر و معاون در کنار هم بود

مدیرعامل با یه تابلو طالیی رنگ کنارش نصب شده بود نگاهی انداختم و قصد داشتم در بزنم که صداي 

. سرم رو به در نزدیک کردم تا بتونم گوش بدم. کنجکاو شدم. و از داخلش شنیدمگفت و گوي دو نفر ر

  صداي گنگی به گوشم خورد:. شاید اتاق سهند نباشه

  ـ حاال می خواي چکار کنی؟

  سرم رو کامل چسبوندم به در:

  . ه میرسهالیا اول هفته دیگ. یه جورایی توي عمل انجام شده قرار گرفتم. خودمم توش موندم. ـ نمی دونم

که داشت با یه نفر دیگه حرف میزدن در مورد یه موضوعی که شدیدا حس  بود سهند این صداي چرا

کنجکاوي من رو برانگیخته کرد و باعث شد همون جا بمونم ببینم در مورد چه موضوعی دارن با هم حرف 

  . می زنن

  چند ثانیه سکوت ایجاد شد و دوباره صداي سهند بلند شد:

اونم کی دختري که . اینقدر گیر دادن به ازدواج به من. نمی دونم از دست مامان و بابا چکار کنمـ واقعا 

االنم چون دیدن من پیششون نیستم و . اون مثل خواهرم می مونه دارا. من هیچ حسی بهش ندارم

من رو دستشون بهم نمیرسه بابام دختر خواهرش رو فرستاده که مثال چند ماه که پیش من زندگی کنه 

  . عاشق خودش کنه

  پدر و مادر تو واقعا چه فکري پیش خودشون می کنن؟ ـ این

  سهند به سوال دارا اهمیت نداد و گفت:

گفت نه ما الیا رو به امید تو و . ـ هر چی گفتم پدر من، براش خونه جدا می گیرم چرا بیاد توي خونه من

  . ایران این که قرار پیش تو باشه و حواست بهش باشه میفرستیم

  . خدا رو چه دیدي. ـ خود الیا چطور دختریه؟ حاال بذار بیاد شاید اوکی شدین باهم

تو من رو نمی شناسی؟ الیا دختریه که کل زندگیش توي اروپا و امریکا بوده و دختر . ـ حرفایی می زنیا دارا

  . کامال ازادیه نمی تونه با اخالق و حساسیت هایی که من دارم بسازه

  راه با خنده اي که توي صداش مشخص بود گفت:دارا هم
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کسی که مال منه باید همه . غیرت خرکی و حساسیت هاي الکی. ـ آره می دونم چه اخالق مزخرفی داري

  . عین این مرداي عهد شاه وزوزکه اخالقت سهند. چیزش مال من باشه

  سهند اصال انگار حرفاي دارا رو نمیشنید و کال با خودش حرف میزد:

بذار بیاد و چند ماه بمونه وقتی ببینه هیچ عالقه اي بهش ندارم خودش . هر کاري کردم حریفشون نشدمـ 

دعا کن من از دست این . این آدرین کم بود، الیا هم بهش اضافه شد با اون اخالق لوسش. بیخیال میشه

  . دوتا دیوونه نشم توي این چند ماه

  ـ راستی پسر خاله ت رو میخواي چکار کنی؟

خیلی سریع از در فاصله . پشت سرم صداي قدم هاي کسی رو شنیدم که داشت به اینجا نزدیک میشد

نگاهش . یه دختر ریزه میزه با چندتا پرونده زیر بغلش نمایان شد. گرفتم و برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم

  که به من افتاد گفت:

  آدرین دیوانیان؟ يآقا ؟ـ اِ ببخشید خیلی منتظر موندید

منم براي تایید این که آدرین . فکر کنم سهند بهش گفته بود که من میام. درین دیوانیان رو با شک پرسیدآ

  هستم پاسخ دادم:

  . ـ نه همین االن رسیدم

  . ـ پس صبر کن به اقاي راد اطالع بدم

  دکمه اي رو فشار داد و بعد از چند لحظه گفت:

  . آقاي دیوانیان اومدن. ـ ببخشید آقاي راد

_... 	 	

  . حتما. چشم_	

پرونده ها رو ازم گرفت . در اتاق سهند چند لحظه بعد و قبل از اینکه منشی حرفی بزنه باز شد و اومد بیرون

  و گفت:

  . خیلی بهشون احتیاج داشتم. لطف کردي. جان ـ مرسی آدرین

  . ـ خواهش می کنم
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  به من تعارف کرد که وارد اتاقش بشم و رو به منشی گفت:

  . هدوي لطف کنید دو فنجون قهوه و کیک بیارید به اتاق منـ خانم م

روبروي در یه ست مبلمان چرم مشکی اداري قرار داشت که . و من رو راهنمایی کرد که وارد اتاقش بشم

  با دیدن من بلند شد و خوش امد گفت و رو به سهند گفت:. دارا یکی از مبل ها رو اشغال کرده بود

  . کاري داشتی صدام کن. خودمـ من میرم توي اتاق 

. روي یکی از مبل ها نشستم و به اتاق و دکوراسیونش نگاه کردم. و با تایید سهند از اتاق بیرون رفت

چند . خیلی شیک دکوراسیون شده بود. مخلوطی از رنگ هاي قهوه اي و سفید بود با تنالیته هاي مختلف

  د شد و گذاشت روي میز و رو به سهند گفت:لحظه بعد خانم مهدوي با یه سینی قهوه و کیک وار

  ـ دیگه چیزي الزم ندارید قربان؟

  . ـ نه لطف کردید

  به من اشاره اي کرد و گفت:. با جواب سهند از اتاق بیرون رفت و در رو بست

  . تعارف نکن. ـ بفرما

در . هم داشتاما رفتار خیلی محترمانه اي . همزمان که جذبه و خشکیش رو داشت. چقدر با شخصیت بود

همچین گفت آدرین رو چکار کنم انگار من با التماس اومده بودم . هر صورت من که ازش دلخور شدم

. جو سنگین بود. زیر چشمی نگاهش کردم که سرش رو با برگه هاي روي میزش گرم کرده بود. خونه ش

  یه کم قهوه خوردم و رو به سهند گفتم:. نه من حرف می زدم نه اون

  . ید خونه مون رو می خواستمسهند کلـ 

  سرش رو بلند کرد و پرسید:

  ـ براي چی؟

  . خونه جا گذاشتم. ـ لپ تاپم رو الزم دارم

  . مشکلی نداره از لپ تاپ من می تونی استفاده کنی. ـ کلید خونه ست

کردم  با این که زیاد مایل نبودم اما براي اینکه دوست داشتم خیلی سریع در این مورد مطالعه کنم قبول

  به لپ تاپش اشاره کرد و گفت:
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  . ـ من االن یه سري کار داره شب برات میارم کاراتو انجام بده

  . ـ اوکی مشکلی نداره

ازش خداحافظی کرد و بعد از اینکه دوباره تشکر کرد بابت کیف . از سر جام بلند شدم و قصد رفتن کردم

 طور این. بود دوستش با سهند بحث مورد موضوع درگیر زیاد خیلی فکرم توي راه. از اتاقش بیرون رفتم

 میل رغم علی. کنه زندگی سهند پیش و ایران بیاد ماهی چند بود قرار سهند عمه دختر فهمیدم من که

 و بودن گرفته رو خودشون تصمیم ها اون اما مادرش و پدر تصمیم این با اون هاي مخالفت و سهند

هیچی دیگه گل بود یه . امریکا به برگردونن دوباره رو اون و کنن بند جوري یه رو سهند دست میخواستن

  سبزه هم نیز آراسته شد!

 ***  

  شب که سهند برگشت خودش یادش بود و لپ تاپش رو بهم داد و گفت:

  . برام بیارش تو اتاقم ـ کارت که تموم شد

  . مرسی. ـ اوکی

یادش اومده باشه برگشت سمتم و قصد رفتن داخل اتاقش رو داشت که مثل اینکه چیزي . چیزي نگفت

  گفت:

  . ـ آدرین

  نفس عمیقی کشید و برگشت و کنارم روي مبل نشست و گفت:. منتظر نگاهش کردم

  . ـ یه موضوعی هست باید در موردش باهات حرف بزنم

  . با شروع حرفاش حدسم به یقین تبدیل شد. حدس زدم میخواد در مورد دختر عمه ش حرف بزنه

  . دختر عمه م از کانادا بیاد ایران یه چند ماهی مهمون من باشهـ راستش قراره 

  . ـ به سالمتی

میخواستم . که یکیش اتاق کار منه و قابل استفاده نیست براي الیا. اینجا سه تا اتاق بیشتر نداره. ـ مرسی

  . الیا بیاد توي اتاق تو

  بزنم ادامه داد:متعجب نگاهش کردم و قبل از اینکه من دهانم رو باز کنم و حرفی 
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  . به اندازه کافی بزرگ هست. ـ فکرشو کردم تو میاي توي اتاق من

  . ـ خب چه کاریه من میرم خونه خودمون یا پیش فربد

  قاطع جواب داد:

   ...هر چند. پس پیش من باید بمونی. پدر و مادرت تو رو فرستادن پیش من. ـ نه

  . ـ من این جوري راحت نیستم

  . بقیه روز خودتی و خودت. بعضی از ظهر ها میام خونهـ من فقط شب ها و 

  . ـ تو که بدت می اومد کسی بیاد توي اتاقت

  . مجبورم تحمل کنم. ـ فعال شرایط این طوري شده

 ".آره دیگه منم مجبورم تو رو تحمل کنم با اون اخالقت"از حرفش خوشم نیومد و چپ چپ نگاهش کردم: 

  با نیشخندي گفتم:

  . که بهتره من میرم که شما راحت تر باشید ـ خب اینجوري

  از حرفم بدش اومد و با اخم جواب داد:

  . ـ ما کاري قرار نیست بکنیم که بخوایم راحت باشیم

  دیگه نذاشت من حرفی بزنم و بحث رو کش بدم:

  . دیگه ام حرفی نباشه. ـ فردا پس فردا وسایلت رو جمع کن بیار توي اتاق من

زود به زود دنده چپ و راستش عوض  ..کال حالتیه ..هند اخمالو و بد اخالق و خشکباز شده بود همون س

یه جورایی توي این مدت فهمیده بودم که هر کاریم بکنم و بخوام . می دونستم حرف حرف خودشه. میشه

روي حرفش حرف بیارم و به اصطالح کار خودم رو بکنم فایده اي نداره و اخرش اونه که موفق میشه و 

منم دیگه ترجیح دادم بحث نکنم و مثل یه پسر خوب به حرفش . حرف خودش رو به کرسی می نشونه

بذار شبا جوري توي شکمش لگد بزنم که خودش به غلط کردن بیفته و حاضر باشه یه چیزیم . گوش کنم

باشه . ردمبا این فکر لبخندي روي لبم نشست و به جاي خالی سهند نگاه ک. بهم بده که برم یه جاي دیگه

  . آقا سهند دارم برات

خدا رو شکر . ش کردم و وارد مرورگرش شدمروشن. لپ تاپ رو برداشتم و وارد اتاقم شدم و درش رو بستم

کلی مطلب از سایت هاي رو جستجو کردم و ) homosexual»(سکشوالهمو« کلمه . پسورد نداشت
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بودن که  و سایت هایی اکثرا وبالگ. همین جوري چندین سایت مختلف رو انتخاب کردم. مختلف اورد

  داخل یکی از سایت ها نوشته بود:. فیلترشکنم روشن بود. فیلتر بودن

 و رومانتیک عشق شناختی،زیبایی تمایل آن ویژگی که است جنسی هايگرایش از یکی گراییهمجنس«

 گرایش دو با همراه گراییهمجنس. است او خود با همگون جنس متوجه تنها که است فردي جنسی تمایل

 به که فردي به. است جنسی اصلی گرایش سه جزو گرایی،دوجنس و گراییدگرجنس یعنی جنسی، دیگر

 با همجنس افراد به هم و دیگر جنس به هم که افرادي به و گرادگرجنس باشد داشته گرایش دیگر جنس

  . گویندمی گرادوجنس دارند، تمایل خود

 پژوهشگران براي مختلفی دالیل به است گراهمجنس جمعیت یک از درصد چند که این کردن مشخص

 گراهمجنس جامعه افراد ٪13 تا ٪2 بین مختلف جوامع در مطالعات بیشتر براساس امروزه. است دشوار

 همجنسگرایان اغلب همچنین. دارند شادي و شده تنظیم و سالم زندگی گرایانهمجنس از بسیاري. هستند

 حس با گرایانهمجنس در عاطفی حس شناختیروان مطالعات اساس بر. هستند پایدار عاطفی روابط در

 گونههمان گرایانههمجنس رفتارهاي و روابط. ندارد تفاوتی و است برابر گرایاندگرجنس در موجود عاطفی

 شده نیز محکوم �وقوع زمان و فرهنگ �موقعیت به بسته تاریخ طول در اندشده واقع ستایش مورد که

 حق همچون برابر قانونی حقوق گرفتن و شناساندن منظور به هاییجنبش میالدي 18 سده اواخر از. است

 درمانی خدمات به برابر دسترسی و ارتش در خدمت استخدام، فرزندخوانده، سرپرستی مدنی، اتحاد ازدواج،

  ». است آمده وجودبه گرایانهمجنس براي

این که گرایش همجنس گرایانه . مطالب مختلفی از سایت هاي مختلف رو خوندم. چقدر جالب بودم برام

یه مرد همجنسگرا عاشق یه مرد دیگه میشه . صرفا نه بر مبناي سکس بلکه بر مبناي عشق و عالقه ست

و دوست داره با اون ازدواج کنه و آینده ش رو بسازه و با هم زندگی کنن همون حسی که یه دختر و پسر 

توي یه وبالگ که براي یه فرد همجنسگرا بود و خاطرات خودش و . ن به همدیگه داشته باشنمی تون

خیلی . چندتا از دوستان و اطرافیانش که همجنسگرا بودن رو نوشته بود رو خوندم و برام خیلی جالب بود

اي من در صورتی که بر. سال 21از اون خصوصیاتی که اون تعریف می کرد رو من هم داشتم توي این 

جنسیت ها زن و . توي این سالها هیچ وقت جدي نبوده چون از همون بچگی توي گوشم خونده بودن

 همیشه همین خاطر به. زن عاشق مرد میشه و مرد عاشق زن میشه و چیزي غیر از این وجود نداره. مرده

  . کنم سرکوب رو اون کردم می سعی داشت وجود حسی هم اگر

  یه جاي دیگه خوندم:
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 نظر به آشنایی نا و نامانوس لغت دیگر امروزه ؛ موافق جنس به جنسی و عاطفی تعلق یا گرایی همجنس«

 می زندگی جامعه شهروندان از بخشی عنوان به گرایان جنس هم ؛ جهان نقاط اقصی در امروز. رسد نمی

  . اند شناخته رسمیت به را آنان حقوق جوامع بسیاري و کنند

 می تلقی هم مترادف غلط به گاهی که هستیم روبرو مجزا کامال تعریف دو و لغت دو با زمینه این در اما

 فطري کشش و گرایش یک به ؛ گرایش معنایی بار داشتن با ؛ گرایی همجنس ؛ نخست تعریف در. شوند

 معنایی بار داشتن همراه با ؛ بازي همجنس اما. باشد داشته قرار فرد نهاد در لزوما بایست می که دارد اشاره

  . کند می اشاره جنسی و عاطفی نیازهاي ارضا متد یک و جنسی تفنن یک به ؛ بازي لغت

 فطري. گیرد می قرار سوال این برابر در گرایی همجنس که شود می آغاز آنجا از جدل انتخابی یا فطري

  ؟ انتخابی یا

 که بپذیریم و کنیم فرض معمول و آل ایده حالت را مخالف جنس به جنسی و عاطفی ؛ فطري تمایل اگر

 جنسی سالمت نشانه بینی یک و پا دو و دست دو داشتن همانند درست مخالف جنس به جاذبه و کشش

 خاص ژنتیکی و فطري حالت یک را گرایی همجنس توانیم می ؛ شود می محسوب انسان ژنتیکی و

  . بنامیم

 و محترم خاص حالت یک عنوان به گرایی همجنس تعریف این در کماکان که است ذکر به الزم البته

  ». شود می محسوب شهروندي کامل حقوق و حق صاحب انسان یک عنوان به گرا همجنس

چند تا سایت دیگه رو هم نگاه کردم و تعداد زیادي مقاله و مجله و مطالبی که در این مورد پیدا کردم رو 

هایی که برام پیش می اومد رو یادداشت موبایلم رو برداشتم و با خوندن مطالب مختلف سوال . دانلود کردم

خوب که همه جا رو زیر و رو کردم و مطالب مختلف رو خوندم و دانلود . می کردم که بعدا از دلسا بپرسم

ساعت سرم گرم بودم و مشغول مطالعه  3:35. به ساعت مچیم نگاه کردم. لپ تاپ رو کنار گذاشتم. کردم

قدر که مطالعه کرده بودم رو کافی دونستم و لپ تاپ رو کنار  همین. کامال توي فکر رفته بودم. بودم

  . فعال این سواالیی رو که توي ذهنم به وجود اومده بود رو از دلسا جوابشو بگیرم تا بعد. گذاشتم

این که از . روي همه اتفاقات گذشته ریز شدم. االن همه خاطرات گذشته هجوم می اوردن توي ذهنم

. دایی با اینکه رابطه م با دخترا بهتر بود اما حسم به پسرا ها کامال فرق می کردهمون بچگی و دوران ابت

حتی یادمه توي راهنمایی از یه پسر سال باالیی . بعضی وقتا عالقه خاصی نسبت به یه پسر پیدا می کردم

. نمکه خیلی جذاب بود خوشم می اومد و وقتی اون رو می دیدم دستپاچه میشدم و نمی تونستم حرف بز

حتی اون موقع یه دفتر خاطرات داشتم و اونقدر که عاشقش شده بودم اول اسمش رو . قلبم تند تند می زد

برا اساس مطالبی که خونده بودم اینطور برداشت کردم که . loveنوشته بودم داخلش با کلی برچسب 
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من توي . میشهسالگی سنی که کم کم حس هاي عاطفی و جنسی پدیدار  12توي اول راهنمایی یعنی 

یه . تنها حسی که داستم عشق و عالقه بود. اون سن هیچ وقت به سکس و رابطه جنسی فکر نمی کردم

و زیاد به صورت طنت هاي بچگی به حساب می اوردم این چیزها رو من جز بازیگوشی ها و شی. عشق پاك

از یه پسر دیگه  چرا؟ چون همش پیش خودم می گفتم مگه میشه یه پسر. جدي بهش فکر نمی کردم

  . و دوست داشته باشه مثل یه دختر و یه جورایی درگیر بودم با خودم و حسمخوشش بیاد و اون

از همون بچگی با . حتی به رفتارهامم که فکر می کردم این موضوع رو توي همه زوایاي زندگیم میدیدم

از رنگ صورتی و . می کردماین رو هر چی بزرگتر میشدم حس . بقیه پسرهاي دور و برم فرق می کردم

این چیزا رو توي خاطرات یه پسر . عاشق کیف و دفترهاي باربی بودم. قرمز و یاسی خیلی خوشم می اومد

نوشته . اون خودش رو یه دختر میدید. که اونم دقیقا همین حاالت و رفتارها رو داشت منتهی اون پسر بود

لباس هاي دخترونه . دوست داشته آرایش کنه. دهموهاشو بلند می کر. بود که از بدنش بدش می اومد

بین خودم و اون وجه اشتراك خیلی زیادي . به عروسک و اسباب بازي هاي دخترونه عالقه داشت. بپوشه

همیشه لباساي . منم از آرایش خوشم می اومد چندین بار از لوازم آرایشی مادرم استفاده می کردم. می دیدم

  . خاله بازي می کردم. و می پوشیدمدختر عموم رو ازش می گرفتم 

واستیم بریم خوقتی که با پدر و مادرم می . یه خاطره گنگ اومد توي ذهنم از یکی از سال هاي دبستان

از یه کیف صورتی که عکس باربی روش بود خیلی خوشم اومد و گفتم اون . لباس و لوازم مدرسه بخریم

ونه ست و یه کیف مشکی زشت رو نشونم داد گفت اینو فروشنده دید گفت این که دخترتا . رو می خوام

با این حرف فروشنده خجالت کشیدم و دیگه . حتی پدر و مادرمم قبول نکردن. این پسرونه ست. بخر

  . چیزي نگفتم و اخرش همون کیف مشکل زشت رو خریدیم و اومدیم بیرون

مجبور کردم که برام بخره و براي خودم حتی یه بار پدرم رو . به اسباب بازي هاي دخترونه عالقه داشتم

توي رفتارها از طرز راه رفتن . ظرافت هاي دخترونه رو درون خودم حس می کردم. خاله بازي می کردم

میگم رفتارهاي دخترونه چون براي اکثریت جامعه ما این جور رفتارها . بگیر تا خیلی چیز هاي دیگه

خیلی . یم یه پسر و مرد رو با این خصوصیات تصور کنیمنمی تون. مخصوص جنس مونث برامون جا افتاده

  . جوري که انگار زن ها بدن. جاها به حالت تحقیر می گیم چرا مثل زنها رفتار می کنی

این چیزا وقتی کوچیک بودم زیاد به چشم نمی اومد اما وقتی . رفتار و اخالقم کامال لطیف و دخترونه بود

یادمه چند نفر تیکه می انداختن بهم که توي دبیرستان . دا می کردبزرگتر میشدم خیلی بیشتر نمود پی

  . مامانم اینا. یا بعضی وقتا حرف می زدم می خندیدن و می گفتن:اِوا. آدرین خانوم
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از اینکه با این کلمه و این . نه این که کسی بهم بگه خانوم بدم بیاد نه. همیشه از این لفظ بدم می اومد

  . داشتن بدم می اومد حرف ها قصد تحقیرم رو

توي دبیرستان یادمه به خاطر چهره و هیکل ظریفم پسرها زیاد دور و برم می اومدن و من هیچ وقت از 

توي دبیرستان کم . این موضوع ناراحت نمیشدم و خیلیم خوشم می اومد از این مورد توجه پسرها هستم

خیلی از . کردم که با بقیه فرق می کنمکامال حس توي اون دوران . جنسی هم اضافه شده بودکم حس 

خیلی تیکه هایی که شنیده بودم: تو چرا اینقدر مثل دخترایی؟ چرا . رفتارها و اخالق خودم رو که می دیدم

  مثل دخترا راه میري؟ چرا مثل دخترا با ناز حرف می زنی؟ چرا اینقدر رفتارات دخترونست؟

خاطراتش رو خوندم می دیدم این بود که اون دوست  تنها تفاوتی که من بین خودم و اون ترنسی که

چون معتقد بود که روحش و جسمش با هم تطابق نداره و . داشت تغییر جنسیت بده و بشه یه دختر کامل

از بدن پسرونه ش بدش می اومد و کامال دوست . به اصطالح دوست داشت تطبیق جنسیت انجام بده

از . من هیچ کدوم از این خصوصیات رو درون خودم نمی دیدماما . داشت توي پوشش زنونه بیاد بیرون

  . جنسیت خودم کامال راضی بودم

پسري که دوست داره به خودش برسه و آرایش . دوست داشتم یه پسر باشم یه پسر با عاطفه واحساساتی

 پسري که حرف زدنش ، راه رفتنش، حسش،گرایش جنسیش، عاشق شدنش،. بکنه(البته نه اونقدر غلیظ)

  . اخالقش و رفتارش با بقیه پسرها و مرد ها فرق می کنه اما باز یه پسره

اول دبیرستان از یکی از همکالسیام که یه پسر با هیکل ورزیده و گنده بود و خیلی خوش قیافه بود خوشم 

یعنی جراتش . با این که اون بارها بهم نخ می داد و چشمک می زد من هیچ وقت جلوتر نرفتم. می اومد

  . اهاش سکس کنمی بحتکه دوست داشتم توي بغلش باشم و  داشتم رواما این حس . و نداشتمر

حتی همین االنم کلی . توي اینترنت همش عکس هاي مدلهاي مرد ایرانی و خارجی رو دانلود می کردم

  . عکس مرد توي لپ تاپم داشتم

برام پیش اومده بود فکر می کردم و االن که کامال ریز شده بودم روي گذشته و به اتفاقات مختلفی که 

همه چیز رو در کنار هم قرار می دادم می فهمیدم که شاید خودم هم به این موضوع پی برده بودم اما 

نمی دونم چرا االن تموم . از این حس می ترسیدم یه جورایی شاید. خودم نمی خواستم قبولش کنم

  . ه میرم به مغزم هجوم آورده بودخاطرات گذشته از ابتدایی تا همین االن که دانشگا

  گفتم:. با صداي ضربه هاي ارومی که به در خورد تموم فکر و خیال ها از سرم پرید

  ـ بله؟
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  سهند در رو باز نکرد از پشت در گفت:

  . ـ آدرین شام سفارش دادم رسیده بیا بخور

  . ـ باشه االن میام

  . گذاشتم توي کیفش که به سهند پسش بدمکارم دیگه تموم شده بود لپ تاپ رو خاموش کردم و 

سال بود بهش رسیده بودم اما نمی خواستم به  3-2دلسا حرفی رو به من زده بود که خودم حس می کنم 

با این کارم . خیم بکشماون حس غریب یه پرده ضو همیشه سعی می کردم بین خودم و . روي خودم بیارم

سعی می کردم حسم رو نادیده بگیرم و ازش فرار کنم و یعنی فقط . من صورت مسئله رو پاك می کردم

بعضی وقتا از بس فکر می کردم . این هیچ فرقی توي موضوع اصلی و حسی که وجود داشت نمی کرد

باعث شده بود که و مطالبی که خوندم از آدم هایی مثل خودم االن حرف هاي دلسا . خودم گیج می شدم

واقعیتی خیلی لخت . رو به شکل فجیعی با واقعیت روبه رو کرده بود این پرده ضخیم کامال کنار بره و من

  . نگرانی. آرامش. ترس. نمی دونستم االن چه حسی دارمو عریان جلوم وایستاده بود و من 

  . هم زمان  با حس هاي متناقضی احاطه شده بودم

 ***  

 گذاشته قرار چمران توي شاپ کافی یه توي 7 ساعت دلسا با و بود پنجشنبه. رسید هفته آخر باالخره

ا نفرداي روزي که در مورد این قضیه مطالعه کردم و اطالعاتم رفت باال و کمی با خودم و حسم آش. بودم

حس . نمی دونستم چرا. توي این چند روز من از فربد فرار می کردم. شدم فربد هم از شهرستان برگشت

چندین بار تیکه انداخته بود که پسرا نگاهت . ودم نهمی کردم فربد هم یه چیزهایی متوجه شده بود اما خ

اما من چون خودم توي این فازها نبودم متوجه . می کنن و یا به من می گفت به فالن پسر نگاه می کردي

االن میفهمم که اونقدر این حسم تابلو بوده که فربدم شاید شک کرده بوده و به روم نمی آورده . نمیشدم

  . نشده بود شایدم متوجه شده بودم اما به روي خودم نمی آوردم اما خودم اصال متوجه

دوبار فربد بیکار بود و خواست قرار بذاره که با همدیگه بریم بیرون اما من به بهونه هاي مختلف پیچونده 

سال بود که با هم دوست  7نمی دونستم به فربد بگم این قضیه رو یا نه؟ بهترین دوستم کسی که . بودم

یه دوست خیلی صمیمی و شاید بشه گفت تنها دوست صمیمی من توي . نه یه دوستی معمولی. بودیم

خیلی پیش خودم شیش و بش کردم و باالخره تصمیم گرفتم که اول با دلسا صحبت . طول دوران تحصیلم

جز دوست داشتم به . کنم و کال در مورد همه چیز روشن بشم و بعد در صورت لزوم با فربد در میون بذارم

توي این سالهایی که از دوستی ما گذشته . دلسا با صمیمی ترین دوستم هم این موضوع رو در میون بذارم
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بود هیچ چیز ناگفته اي بین من و فربد نبود به خاطر همین این موضوع رو هم دوست داشتم بهش بگم و 

  . ببینم نظر اون در این مورد چیه یا اصال چه عکس العملی نشون میده

کرایه . فکرهاي مختلف در مورد فربد، دلسا و خودم گذشت که نفهمیدم کی رسیدمسوار تاکسی که بودم با 

متر که رفتم جلو  20-10. رو حساب کردم و از تاکسی پیدا شدم به سمت کافی شاپ مورد نظر راه افتادم

. و لوازم دکور چوبییه نماي کامال چوبی با میز و صندلی هاي چوبی  "	کاج"کافی شاپ . پیداش کردم

به خاطر کاج خیلی بلندي که کنارش قد علم کرده بود این اسم رو براش انتخاب  .جاي خیلی شیکی بود

وقتی . همیشه به وقت شناسی خیلی اهمیت می دادم. بود 7به ساعتم نگاه کردم دقیقا ساعت  کرده بودن.

بعضی وقت ها اونقدر . ه به موقع برسمبا کسی قرار داشتم همیشه ساعت ها رو تقسیم بندي می کردم ک

این دفعه هم خوب بود . دقیقه زودتر از معمول میرسیدم 20-15. عجله می کردم که خدایا نکنه دیر برسم

توي کافی شاپ چشم چرخوندم و ته کافی شاپ دلسا رو دیدم که روي یه . به وقع و سر وقت رسیدم

وقتی بهش نزدیک شدم از سر . به طرفش رفتم. دادصندلی نشسته بود و با دیدن من برام دست تکون 

با هم دست دادیم و من همین طور که صندلی روبروش رو . جوابش رو دادم. جاش بلند شد و سالم کرد

  عقب کشیدم که روش بشینم بهش گفتم:

  خیلی منتظر موندي؟. ـ ببخشید

  . دقیقه نشده که رسیدم 5منم . ـ نه عزیزم اتفاقا خیلی به موقع رسیدي

  رو بهش کردم  ولبخندي زدم:

  ـ چی میل داري؟ چیزیم سفارش دادي؟

  . ـ نه هنوز گفتم تو بیاي با هم سفارش بدیم

هر دومون . منو رو از روي میز برداشتم که انتخاب کنم و چند دقیقه بعد پیشخدمت اومد که سفارش بگیره

بخورم با شکر سفارش دادم و دو تا دلسا اسپرسو و من چون عادت نداشتم که تلخ . قهوه سفارش دادیم

  کیک توت فرنگی چند لحظه بعد از این که پیش خدمت رفت دلسا شروع کرد:

  ـ خب آدرین جان چیکار کردي توي این یه هفته؟ مطالعه هم کردي چیزي؟

  دستام رو در هم قفل کردم و روي میز قرار داد و لبخندي زدم:

سوال هاي زیادي برام پیش اومد که بعضیاشون . گ هاي مختلفـ آره کلی مطلب خوندم از سایت ها و وبال

  . رو میخوام ازت بپرسم که اگه اطالع داشته باشی کمکم کنی
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  به نظر خودت گی هستی یا نه؟. خب بذار اول این سوال رو ازت بپرسم. ـ اوکی حتما

به نظرم  "	آره"م ـ راستش با مطالعه اي که کردم و همین طور به گذشته و اتفاقات گذشته فکر کرد

  . هستم

نمی دونستم چرا اینقدر استرس دارم و یه . وقتی این اعتراف رو کردم قلبم تند تند توي سینه م می زد

  . کامال گیج. گیج بودم. حس بد و خوب رو همزمان با هم داشتم

  دستش رو جلو آورد و دستام رو توي دستش گرفت و گفت:. استرس و سردرگمیم رو حس کرد

من با بعضیا . یه هموسکشوال هستی و قبول کردي که رد کرديـ خب این خیلی خوبه تو اولین مرحله رو 

االن تازه چند ساله اونم به . حرف زدم که حتی می ترسن این حس رو قبول کنن و بهش اعتراف کنن

می تونن با هم در ارتباط باشن و سطح  LGBTخاطر شبکه هاي اجتماعی و این که راحت تر افراد 

وگرنه ما کسایی رو هم داشتیم توي گذشته و . اطالعات رفته باال خیلی راحت تر با این موضوع کنار میان

  . االن کمتر البته که دست به خودکشی زدن

با دقت به حرف هاش گوش می کردم و به دهانش چشم دوخته بودم و کلمه به کلمه حرف هاش رو می 

  . لعیدمب

  ـ االن تعریف لزبین، گی، بایسکشوال و ترنسکشوال رو می دونی؟

چند تا سوال برام پیش اومده در اما بایسکشوال رو نه و . رو خوندم و می دونم ترنس و گی و لزبینـ آره 

  . این زمینه

  لبخند مهربونی زد و گفت:

خودشون تمایل جنسی و عاطفی  بایسکشوال به کسانی میگن که هم به جنس مخالف و هم به همجنسـ 

یکی ممکنه حسی که به دختر داره خیلی بیشتر از حسی باشه . دارن که هر کدوم درصد هاي مختلفی داره

البته گرایش هاي دیگه هم ما داریم که فعال الزم نیست فعال اینا رو یاد . که به پسر باشه و یا برعکس

  . باشم برات توضیح میدم بپرس تا جایی که اطالع داشتهسواالت رو . بگیر

  قبل از ان که من حرف بزنم پرسید:

  ـ در مورد پوزیشن هاي گی ها و لزبین چی مطالعه کردي؟

  . ـ نه چیزي نخوندم
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  سرش رو به نشونه فهمیدن تکون داد و خودش شروع کرد:

بوچ به به زناي لزبینی گفته میشه که معموال . )femme) و فِم (butchـ ما دو نوع لزبین داریم بوچ (

لباس هاي مردونه می پوشن و موهاي کوتاه دارن و در رفتارشون با اعتماد به نفس و مصمم هستن کال 

  . مثل بقیه زن هاي معمولی هستن در اکثر مواقعمیشه گفت مردونه هستن اما زناي لزبین فم 

کامال با . ب مهمونی و ترانه جلوي چشمام نقش بستبا تعریفش از بوچ ناخود آگاه ذهنم رفت به ش

خصوصیاتی که دلسا توضیح می داد صدق می کرد و همچنین فم هم خودش بود که من اصال چیز غیر 

  به بقیه حرف هاش دقت کردم:. عادي ندیدم ازش فقط از رفتارش خوشم اومده بود

که معموال به پسرهاي گی گفته میشه که ) داریم bottomگی بات (ما یه . ـ در مورد انواع مردهاي گی

ل باشن و گی حاالت و رفتارهاي ظریف و حساس دخترونه دارن و توي رابطه جنسی دوست دارن مفعو

) داریم که به گی هایی گفته میشه که کامال مردونه هستن و مثل اکثر مردهاي معمولی که topتاپ (

ن و یه جورایی پارتنرشون و کسی که دوستش توي رابطه جنسی دوست دارن نقش فاعل رو داشته باش

) به گی هایی گفته میشه که versatileکنن از همه لحاظ و همچنین گی هاي ورس (دارن رو حمایت 

از نظر تیپ ظاهري و اخالقی چیزي هستن بین . توي رابطه جنسی دوست دارن هم بات باشن و هم تاپ

  . تر باشهبات و تاپ که ممکنه به هر کدوم از اونا نزدیک 

  چند لحظه مکث کرد و ادامه داد:

  . ـ خب حاال می تونی سواالتو بپرسی

خمینی توي دهه شصت  یت اهللاـ خب ببین من در مورد ترنسکشوال ها هم مطالعه کردم و مثل اینکه آ

به می گفتن که . من چند تا مستند هم دیدم در این مورد. مجوز داده بهشون براي عمل تغییر جنسیت

سیاسی ایران خیلی از همجنسگراها هم مجبور میشن که تغییر جنسیت بدن در  شرایط اجتماعی وخاطر 

  . صورتی که ممکنه از جنسیت خودشون راضی باشن

  حرفم رو تایید کرد و گفت:

اما خب به نظرم این براي کسانی صدق می کنه که در این زمینه اطالعات . ـ آره متاسفانه همین طوره

هنوز زیاد با خودشون و حسشون آشنایی ندارن یا به خاطر شرایط مختلف تن به این کار زیادي ندارن و 

  . میدن

  با اومدن گارسون حرفمون رو قطع کردیم و وقتی کیک و قهوه رو روي میز قرار داد  و با لبخند پرسید:



 

 
 

 Idin_angel                                                       عشق قانون نمی شناسد                                                                                  

٩٧ 

  ـ دیگه چیزي الزم ندارید؟

  . ون رفت ادامه دادموقتی گارس. ما هم متقابال لبخندي زدیم و ازش تشکر کردیم

  همجنسگرایی از بدو تولد و توي ژن وجود داره یا بعد از تولد؟ ـ 

کسانی که همجنسگرا هستن از کودکی همین  ژنتیکیه ـ آره همجنسگرایی میگن توي ژن وجود داره و

 جوري متولد میشن که ممکنه در اکثر مواقع ما دوران بچه گی هاي خودمون رو هم توجه کنیم بهش این

اما خب ثابت شده که به خاطر شرایط محیطی هم . حس ها وجود داشته که زیاد بهش توجه نمیش شده

  . هست و تاثیر میذاره روي این حس و در بعضی مواقع ممکنه اونو تشدید کنه

ـ ممکنه کسی همجنسگرا نباشه اما همجنسگرا بشه؟ توي بعضی از سایت ها نوشته هاي بعضیا رو که 

  ه بودن وقتی که گی شدم!!!می خوندم نوشت

همجنسگرا بودن باید از کودکی . کسانی که این جوري میگن همجنسگرا نیستن و همجنسبازن. نه عزیزمـ 

اما خیلیا هم هستن که با یه رابطه جنسی و عاطفی توي دوران کودکی و . و قبل از اون وجود داشته باشه

  . شده این حس تشدید بشهنوجوانی به این سمت کشیده شدن که متاسفانه باعث 

  ـ قابل درمان هست؟ میشه از بین برد این حس رو؟

من کسایی رو میشناسم که با مراجعه به پزشک و تحت درمان قرار گرفتن بدتر . ـ ببین در اکثر مواقع نه

کسانی بودن که بعد از چند سال مصرف دارو هیچ . دچار دوگانگی شدن و حتی دست به خودکشی زدن

مسلما هر کسی رو میشه با دارو . روشون نداشته و ممکنه حسشون رو کمتر کنه اما از بین نمیبرهتاثیري 

) هم ممکنه بشه همجنسگرا کرد اما straightحتی یه فرد معمولی(. همه بال سرش اورد ...و شوك و

داشتن  کسانی هم بودن که ادعا کردن این حس رو. منکر این نمیشم که نمیشه از بین برد این حس رو

  . اما اون رو از بین بردن و االن به جنس مخالفشون حس دارن

  ـ پس یعنی ممکنه که این حس رو بشه از بین برد؟

 یعنی همجنسگراهایی که از. اما باید خودت بخواي و درمان بیشتر براي همجنسگراهاي ناخودپذیره. ـ آره

یا به اصطالح شاید . میشن وجدان ابعذ و گناه احساس و ناراحتی و اضطراب دچار همجنس به گرایش

  . بشه گفت خیلی دید مذهبی (اسالمی) دارن به این قضیه

   ...ـ چرا توي اسالم حرام اعالم شده؟ یه سري چیز ها هم در مورد قوم لوط خوندم که 

  نذاشت حرفم رو ادامه بدم و خودش گفت:
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باشی اون قوم  داستان قول لوط رو خوندهحتی اگه . ـ متاسفانه توي اسالم همجنسبازا مد نظرشون بوده

س داشتن و خیلیاشون حتی همسر و فرزند داشتن اما خب توي اون موقعیت به اول به جنس مخالف ح

خاطر فساد خیلی زیاد اجتماعی و لذت و هوس به همجنسبازي رو آورده بودن که مورد نفرین خدا قرار 

هم با همجنسبازها یکی کردن در صورتی که کامال با گرفتن که متاسفانه در حال حاضر همجنسگراها رو 

  . هم تفاوت دارن

اونقدر گرم گفتگو شدیم و حرفا هاي دلسا برام جذاب بود که اصال متوجه گذشت زمان نشدم و قهوه ام 

  با شرمندگی به دلسا گفتم:. کامال سرد شده بود

  بیاره؟ بگم دوباره. ـ ببخشید اینقدر گرفتمت به حرف قهوه مونم سرد شد

  نگاهی به ساعتش کرد و گفت:

کیکمون رو بخوریم تا ترانه . ترانه تا چند دقیقه دیگه باید برسه. ـ نه عزیزم من داره دیرم میشه باید برم

  . هم برسه

  با لحن قدرشناسانه اي گفتم:

خیلی مرسی داري بابت این که به . اطالعاتتم خیلی خوب بود. ـ مرسی دلسا جان خیلی لطف کردي

  . سواالم جواب دادي

  کشیده گفت:

  . بازم سوال داري بپرس. لطف داریـــ تو. ـ خواهش میشه

  . ـ نه دیگه مرسی

  . ـ بازم سوالی داشتی و احتیاج به راهنمایی داشتی زنگ بزن تا بازم قرار بذاریم

  . ـ حتما

موضوعی زود کیک رو دلسا با یاد آوري . خیلی خوشمزه بود. یه تیکه از کیکم رو گذاشتم توي دهانم 

بلد . فنجون قهوه سرد رو برداشت و خورد. قورت داد که حرف بزنه اما پرید توي گلوش و به سرفه افتاد

  کمی سرفه هاي ریز کرد و گفت:. شدم و خواستم بزنم پشتت که دستم رو گرفت

  . یهو یه چیزي یادم اومد خواستم ازت بپرسم. واییی. ـ مرسی خوب شد

  خندیدم:
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  . جله اي بود حاال کیکت رو میخوردي بعد می گفتیـ چه ع

  ریز خندید و گفت:

زیاد میگیرن اخر  LGBTخواستم بهت بگم که معموال مهمونی مخصوص افراد . ـ میترسیدم یادم بره

حاال یه مهمونی خوب اگه دعوت شدیم تو هم همراه من و ترانه بیا تا با بچه هاي بیشتر اشنا . هفته ها

  . بشی

  شدم و ذوق زده گفتم:خوشحال 

  . ـ واقعا؟ خیلی خوب میشه اینجوري

  . ـ آره چرا که نه

  موبایلش رو از روي میز برداشت و جواب داد:. با زنگ خوردن موبایل دلسا هر دومون ساکت شدیم

  ـ الو ترانه؟

   ...ـ 

  . ـ باشه االن میام

   ...ـ 

  . ـ نه ما دیگه حرفمون تموم شد

   ...ـ 

  . ـ قلبونت عجقم

   ...ـ 

  . ـ باباي

  موبایلش رو قطع کرد و گفت:

  . تو رو هم می رسونیم. ـ خب آدرین جون ترانه بیرون پارك کرده منتظرمونه پاشو بریم

  از سر جام بلند شدم و گفتم:

  . خودم میرم. به اندازه کافی مزاحمت شدم. ـ نه دیگه مرسی
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  . تعارف نکناینقدرم . شده 10:30ساعت . ـ نه بابا این چه حرفیه

  . هر دو از کافی شاپ خارج شدیم. خجالتزده دنبالش راه افتادم و بعد از این که حساب کردم

 ***  

توي این . از بشه و اطالعاتم خیلی زیاد بشهحرف زدن با دلسا باعث شد چشمم به روي خیلی چیزها ب

نتشر شده بود در این مورد مطالعه یکی دو روزه چندین مستند در این مورد دیدم و چندتا مقاله و مجله که م

همین طور با یاد آوري خاطرات گذشته . ردم اینا باعث شده بود که خودم و حسم رو خیلی بهتر بشناسمک

اما . که کم کم توي ذهنم نقش می بست می فهمیدم که این حس از همون دوران کودکی وجود داشته

لسا و همچنین مطالعاتی که خودم کردم فهمیدم از توضیحات د. من همیشه سعی می کردم نادیده بگیرم

اینقدر فکرم درگیر این موضوع بود که کال قضیه . یه همجنسگرا با پوزیشن بات. که من همجنسگرا هستم

اومدن دختر عمه سهند رو فراموش کرده بودم تا امروز که سهند یاد آوري کرد که وسایلم رو به اتاقش 

  . هواپیماش فرود می اومد و سهند قرار بود بره فرودگاه دنبالش 8فردا ساعت . منتقل کنم

همش این حس رو . حتی این روزا جوري شده بودم که از روبرو شدن با سهند، آتریسا و فربد می ترسیدم

اینقدر این چند روزه به این قضیه فکر . داشتم که با دیدنم می فهمن که عوض شدم یا با قبل فرق کردم

به رفتار هاي من . وصله هیچ چیز و هیچ کس رو نداشتم که سهند هم شگفت زده زده بودکرده بودم و ح

االنم رو که نسبت به قبل مقایسه می کرد و میدید من اصال تو خونه بند نمی شدم اما . مشکوك شده بود

که متعجب شده بود اما اونم اینقدر درگیري داشت خودش . االن همش تو خونه هستم اونم کامال ساکت

  . اونقدر صنم داشتم فکر کنم که یاسمن توش گم بود. به این قضیه زیاد توجه نمی کرد

پدر و مادرم اونقدر . از آتریسا هم کماکان خبرمیگرفتم. یکی دو بار فربد زنگ زد و با هم حرف زدیم

مه رو سرشون با خاله گرم شده بود که فرصت نمیکردن زنگ بزنن یا وقتی زنگ می زدن خیلی زود مکال

براي همین منم سعی می کردم زیاد مزاحمشون نشم و گذاشتم که هر موقع خودشون . تموم می کردن

  . فرصت کنن زنگ بزنن

همه لباس ها، خرت و پرت ها رو ریخت روي تخت . بلند شدم و رفتم توي اتاقم که وسایلم رو جمع کنم

توي همین یک ماهی که . لی دوست داشتماین اتاق رو خی. و کم کم اونا رو به اتاق سهند منتقل کردم

در . به کمد بنفشش. ساکنش بودم حس می کردم بهش وابسته شدم به تخت و روکش هاي یاسی رنگش

در کمدش رو که باز . وسایلم رو جمع کردم و وارد اتاق سهند شدم . هر صورت اینجا که مال من نبود

البته کمدش خیلی . جا براي لباس هاي من باز بشهلباسهاشو به یه سمت کمد هدایت کرده که کردم دیدم 

پس واسه . این که روزي یه دونه لباس بپوشه بازم توي یه سال اضافه میاد. چقدر لباس داره. بزرگ بود
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لباسام . چقدر به خودش میرسه. همینه که هر بار یه لباسی می پوشه و هیچ وقت تکراري نیستن لباساش

یزون کردم و بقیه وسایلم رو روي عسلی سمت راست تخت که سمت تراس رو از رخت آویز باالي کمد آو

هیچی کلی عزا گرفته بودم که چجوري توي این چند ماه تحملش کنم اونو یا بهتره بگم . بود قرار دادم

تحمل کینم همدیگه رو چون اونم فکر کنم از من زیاد خوشش نمی اومد که بدتر شد و از هم خونه اي 

  . خدا خودش به خیر بگذرونه. یدیم و کامال اومدیم توي حلق همدیگهبه هم اتاقی رس

 ***  

خدا کنه دختر خوبی باشه و بتونم توي این یک سه ماه باقی مونده . سهند رفته بود فرودگاه دنبال الیا خانم

ا ببینم توي این مدت الیا می تونه سهند رو عاشق خودش بکنه ی. خونه کامال مرتب بود. باهاش سر کنم

توي این بین و تا اومدن سهند . بی صبرانه منتظر رسیدنشون بودم. خیلی دوست داشتم ببینم چه شکلیه. نه

به سهند گفته بودم که دختر . و دختر عمه اش فکر کردم که یه زنگی به فربد بزنم و ببینم حالش چطوره

هم براش توضیح دادم و یه  عمه سهند قراره بیاد و چیزهایی هم که پشت در اتاق سهند شنیده بودم رو

  . جورایی قضیه براي اونم جالب بود

  بعد از چند تا بوق گوشی رو برداشت:

  . ـ سالم آدري

  ـ سالم چطوري؟

  . ـ مرسی عالیم

  ازش پرسیدم:. کنجکاو شدم. از اون ور خط صداي ریز زنونه اي اومد که داشت فربد رو صدا می کرد

  ـ کجایی فربد؟ کی کنارته؟

  . با ویشکا اومدیم بیرون. هیچی. ـ هان

  متعجب پرسیدم:

  ـ ویشکا دیگه کیه عوضی؟

  ـ توي تولد بهروز دیگه یادت نیست؟

کی با هم دوست شدن که میرن . یهو یاد اون دختري افتادم که توي مهمونی داشت با فربد می رقصید

  با دلخوري گفتم:. بیرون
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  ـ چرا به من نگفتی که با هم دوست شدین؟

  . ببینمت بیرون زدم می پیچوندي و نمی اومدي من که هر موقع به تو زنگ می ـ ماشاهللا

  دیدم راست میگه اما کم نیاوردم:

  . ـ خب تلفنی می گفتی

  . دوست داشتم از نزدیک ببینمت و بهت بگم. ـ فرصتش پیش نیومد خب

  رو عوض کرد:دیگه چیزي نگفتم و اونم بحث . بهش تبریک گفتم و اونم با خوش حالی تشکر کرد

  ـ االن کجایی؟

  . ـ هیچی خونه نشستم منتظرم سهند و دختر عمه اش از فرودگاه بیان

  مگه اومد؟. ـ اِ

  . تو راهه. ـ نه هنوز نیومده

  . بعد همه چی رو برام تعریف کنیا آدري. ـ خب حاال همون

  . ـ باشه بابا

  پایه اي؟. ـ راستی چند روز دیگه میام دنبالت بریم سپیدان

  . آره اگه سهند گیر نده میامـ 

  ـ از کی تا حاال ایندر حرف گوش کن شدي؟

  . ـ از وقتی که تو دوست دختر می گیري و به ما نمی گی

  . ـ اوهو حاال چه ناراحتم شده واسه من

  . ـ ناراحت نشدم اما توقع داشتم بگی حداقل

  . ـ حاال بذار ببینمت از دلت در میارم

میخواستم وقتی که فربد رو دیدم داستان خودم و اتفاقات این چند . ع کردمیه کم دیگه حرف زدیم و قط

وقت رو براش توضیح بدم و بگم که همجنسگرا هستم ببینم عکس العملش چیه و نظرش در این مورد 

  . چیه کال
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 شام. تلویزیون رو روشن کردم ببینم چی داره. دیگه کم کم باید میرسیدن. بود 10. نگاهی به ساعت کردم

حدودا نیم ساعت بعد صداي سهند و یکی دیگه توي . بود با الیا خانم شام میل کنیمنخورده بودیم قرار 

صداي تیک در رو که شنیدم . نگاهی به خودم انداختم کامال مرتب بودم. فهمیدم که رسیدن. کریدور پیچید

  . عمه سهند چه شکلیه داشتم از فضولی می مردم که ببینم این دختر. به سمت در رفتم و نگاه کردم

سهند رو دیدم که با اون تیپ همیشه عالی و هیکل گنده ش خودش رو کنار کشید و به کسی تعارف می 

به زور شالش رو روي سرش . چند ثانیه بعد یه دختر ریز نقش و خیلی ظریف وارد شد. کرد داخل بشه

خوش حالتی داشت باچشم هاي موهاي قهوه اي رنگ . میشد گفت شال گردن بود براش. انداخته بود

یه مانتو سفید خیلی کوتاه پوشیده بود با یه شلوار چسبون که یه وجب . خیلی خوش هیکل بود. درشت آبی

حتی با کفش پاشنه بلندم . یه کفش صورتی پاشنه بلند پوشیده بود. باالتر از قوزك پا و روي ساق پاش بود

  . دختر خوشگلی بود. بود و پولداري ازش می ریخت سر تا پاش مارك. در مقابل سهند مثل جوجه بود

  تا چشمش به من افتاد لبخندي زد و گفت:

  شما آدرین هستی؟. ـ هاي

  لبخندي به روش زدم و گفتم:. فکر کنم فارسی رو به زور صحبت می کرد. خیلی شدید لهجه داشت

  . خوش اومدید الیا خانم. ـ آره

خرامان خرامان راه افتاد و روي اولین . کرد که روي مبل بشینهسهند تعارف کرد که راحت باشه و اشاره 

  سهند گفت:. مبل که نزدیکش بود نشست

  ـ غذا چی میخورید سفارش بدم؟

خیلی عادي برخورد می کرد و یه جورایی اصال انگار الیا وجود نداشت یا کسی بود که هر روز اون رو می 

  با صدایی که خودمم به زور می شنیدم گفت:. اما من برعکس اون یه کم استرس داشتم. دیدم

  . من پیتزا میخورمـ 

  الیا با لبخند برگشت سمت سهند که به اوپن آشپزخونه تکیه داده بود و گفت:

  کُبیده؟. اممم. غذاي ایرانی بخورم. ـ من دوست دارم

  حرفش رو اصالح کردم:. بیچاره. خیلی براي فارسی حرف زدن خودش رو اذیت می کرد

  . یدهـ کوب



 

 
 

 Idin_angel                                                       عشق قانون نمی شناسد                                                                                  

١٠۴ 

اومد طرف الیا . تلفن رو برداشت و با ذکر شماره اشتراك غذا سفارش داد و قطع کرد. سهند چیزي نگفت

  و گفت:

  . خیلی تو راه بودي خسته شدي. وسیلت رو بذار و لباست رو عوض کن. ـ الی بیا اتاقت رو نشونت بدم

  الیا لبخند نمکینی به سهند زد و گفت:. اوه چه مهربون

  . ) سهندcousinازن(ک. ـ اوکی

همون طور که سر جام نشسته بودم فکر کردم که دختر بدي به نظر . بلند شد و پشت سر سهند راه افتاد

این سهند احمق دیگه . دختر خیلی خوشگلی بود. فکر کنم بشه باهاش این چند ماه رو سر کرد. نمیرسه

  . کنه واسه خودش اینم ناز می. دختر به این خوبی رو میگه نمیخوام. چی میخواد

غذا رو فکر کنم . چند دقیقه بعد صداي آیفون بلند شد. سهندم به اتاقش رفت که لباسش رو عوض کنه

ظه بعد با کیسه بلند شدم که برم غذا رو تحویل بگیرم اما خود سهند زودتر از من رفت و چند لح. آوردن

عموال عادت داشت رکابی یا آستین م. امشب تی شرت تنش کرده بود با یه گرمکن. اي در دست برگشت

برداشت . کیسه ها رو گذاشت روي میز و رفت توي آشپزخونه و بشقاب و. حلقه اي می پوشید توي خونه

. بعد از اینکه میز رو چیدیم سهند الیا رو صدا کرد که بیاد و شام بخوره. رفتم کمکش. که میز رو بچینه

موهاشو . یه تاپ و شلوارك صورتی خوش رنگ پوشیده بود. الیا از اتاقش اومد بیرون کمی طول کشید تا

  . ساده قیافه ش خوشگل تر و معصومانه تر بود. خیلی شل بسته بود و انداخته بود سمت چپ سینه اش

  الیا که دیده بود پسر عموش خیلی ساکته و حرف نمیزنه من رو مورد خطاب قرار داد و گقت:

  شما چند سالته؟چی میخونی؟. ـ آدرین

  . معماري می خونم. 22شهریور میشم . سالم 21ـ 

  It's niceـ 

  بدون این که منتظر سوال پرسیدن من باشه خودش گفت:

  . هستم و ادبیات انیگلیش خوندم 24 منمـ 

کمی هم با سهند طرف صحبت شد اما وقتی دید سهند خیلی تلگرافی و کوتاه . لبخندي به روش زدم

د از شام الیا چون خیلی توي راه بود و خسته شده بود شب بخیر گفت و بع. جواب میده دیگه چیزي نگفت

  به سهند گفتم:. ما ظرفها رو جمع کردیم و گذاشتیم کنار سینک. رفت توي اتاقش که بخوابه
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  . ـ بذار فردا خودم میشورم ظرفها رو

رفتم توي اتاق سهند . خیلی خسته شده بودم و خوابم می اومد. شده بود 1ساعت . از خدا خواسته قبول کرد

. سهند رفت توي اتاق کارش که یه سري از کاراشو انجام بده. که االن شده بود اتاق جفتمون که بخوابم

به . به اتفاقاتی که توي این مدت افتاده بود فکر کردم. لباسم رو عوض کردم و توي تخت دراز کشیدم

فکر کردم اگه اونا بفهمن چه عکسالعملی نشون . مبه پدر و مادر. فربد،سهند، دلسا و مهم تر از همه خودم

دقیقه با همین فکرها گذشته بود و کم کم پلکام داشت روي هم  20یعنی من رو طرد می کنن؟ . میدن

. سمت کمد رفت و تی شرت و گرم کنش رو در آورد و انداخت توي کمد. می افتاد که سهند وارد اتاق شد

توي این مدت بارها نظرم . به اینجاي قضیه فکر نکرده بودم. ماسترس گرفت. با شورت اومد توي تخت

. چشمام رو بستم اما نمی تونستم نگاه نکنم دوباره بازشون کردم. جلب شده بود به هیکل و تیپ سهند

نگاهی . موهاي بدنش کوتاه در اومده بودن و خیلی خوش حالت روي سینه و شکمش پخش شده بودن

تختش به اندازه . اومد روي تخت دراز کشید. دیگه بازشون نکردم. رو بستمسریع چشمام . به من انداخت

زبري چیزي روي صورتم چشمام باز  نزدیکاي صبح بود که از. کافی بزرگ بود و جا براي هر دومون بود

به سمت چپ خوابیده . دیدم کامل توي بغل سهند خوابیده بودم و صورتم چسبیده بود به سینه ش. شد

اونم من رو بغل کرده بود!! با دست راستش توي . سرم هم روي دستاش بود. طرف من بودبود و روش 

کمی . یش رو روي پاهام حس می کردمپاهاي پر مو. حتی پاهامم بین پاهاش بود. مبغلش قفل شده بود

همچنین . اما براي این که اون رو بیدار نکنم تکون نخوردم و همون جوري توي بغلش موندم. معذب شدم

دوباره نفهمیدم کی چشمام گرم شد و خواب . خیلی بوي خوبی می داد بدنش. خیلی حس خوبی داشتم

  . رفتم

کمی . میرفت شرکتش 8اون معموال ساعت . سهند نبود. از خواب بیدار شدم 10صبح نزدیکاي ساعت 

. خواب رفتماما اونقدر خوب بود که دیشب خیلی راحت . خجالت کشیدم از این که رفته بودم توي بغلش

  . اونم انگار از خدا خواسته بود من رو کامل بغل کرده بود

. صبحونه هنوز روي میز چیده بود. همون جا دوش گرفتم و بعد از اتاق زدم بیرون. تاق سهند مستر بودا

و  نشستم سر میز و لقمه اي کره. نمی دونم الیا بیدار شده بود و با سهند رفته بود بیرون یا هنوز خونه بود

نگاهی . هنوز دو سه لقمه بیشتر نخورده بودم که صداي در اتاق الیا هم بلند شد. عسل براي خودم گرفتم

با دیدن من . به پشت سرم انداختم چند لحظه بعد هیکل الیا پدیدار شد که داشت از پله ها پایین می اومد

  به رسم ادب ازش پرسیدم:. شستسالم بلند باالیی کرد و با لبخند اومد و یه صندلی رو عقب کشید و ن

  ـ خوب خوابیدي؟
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  با اون لهجه شیرینش گفت:

  . خستگیم کامل در رفت. اره خیلی خوب بود. ـ اوه

  نگاهی به دور و برش انداخت و گفت:

  ـ سهند کجاست؟

  . ـ اون صبح زود میره شرکتش

هاي بلند شدم که ظرفمن . هر دو در آرامش صبحونه خوردیم. سرش رو تکون داد ودیگه چیزي نگفت

الیا هم اومد پیش من و یکی از صندلی هاي کنار اوپن رو کنار کشید و . امروز صبح و دیشب رو بشورم

  خیلی بی هوا پرسید:. روش نشست

  . بیام ایران. اممم. ـ من خیلی خیلی دوست داشتم

  کمی مکث کرد و ادامه داد:

  I miss my dady and friendsـ 

اینو فهمیده بودم که نمی تونست به صورت طوالنی و چند جمله رو پشت سر هم  توي همین چند ساعت

  همدردانه بهش گفتم:. یا خیلی ناراحت بود. مخصوصا وقتی هیجانزده می شد. به فارسی بگه

  . امیدوارم اونقدر اینجا بهت خوش بگذره که دیگه اصال دلت نخواد برگردي. ـ ناراحت نباش عزیزم

  با ناراحتی گفت:

  I hopeـ 

  دلداریش دادم:. به خاطر رفتار سرد سهند ناراحت شده بود

 موافقی؟. ـ بذار ظرفا رو بشورم بعد با هم بریم بیرون بچرخیم

  خوشحال شد:

  . )sweetyي(مرسی سویید. ـ خیلی خوبه

دختر . همین طور که من مشغول بودم اونم نشسته بود و با هم در مورد موضوعات مختلف حرف زدیم

نه . اصال انگار نه انگار دختریه که کال اروپا بزرگ شده. خیلی ساده، مهربون و بی آالیش بود. بود خوبی
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توي . پاکی خاصی داشت توي رفتارش. . کامال صمیمی و خودمونی. هیچ گونه ادا و فیس و افاده اي

  . همین یکی دو ساعت کلی با هم صمیمی شدیم

  جواب دادم:. زدیم که تلفن خونه زنگ خورد روي مبل لم داده بودیم و داشتیم گپ می

  . ـ آدرین

  . سهند بود

  . ـ سالم

  ـ کی بیدار شدي؟ الیا هم بیدار شده؟

  نگاهی به الیا کردم و جواب دادم:

  . یکی دو ساعتی میشه بیدار شدیم. ـ آره

  چی می خورین؟. ناهار میخرم میارم. ساعت دیگه میرسم 1ـ اوکی منم تا 

بعد از تقریبا یک . ازش خداحافظی کردم و برگشتم پیش الیا. سفارش دادیم به سهند از الیا پرسیدم و

سر میز ناهار سهند با اون صداي بم و خشنش از الیا . ناهار خریده بود و آورده بود. ساعت سهند رسید

  پرسید:

  ـ خوب خوابیدي الیا؟

  . مرسی. خوب بود. ـ آره

تلف شیراز رو بگردیم که توي مدتی که ایران هستی بهت خوش ـ از فردا برنامه میذارم بریم جاهاي مخ

  . بگذره

  الیا لبخند نمکینی زد و گفت:

حافظیه، سعدیه، . اتفاقا با آدرین حرف زدیم و کلی از جاهاي دیدنی شیراز برام تعریف کرد. ـ مرسی سهند

  . خیلی دوست دارم ببینم اینجاها رو. باغ ارم

  دوباره احساساتی شده بود:

  I love themـ 

 ***   
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در مورد قضیه دیشب دوست داشتم با یکی صحبت کنم و کسی رو هم به جز دلسا نمی شناختم که ازش 

اما باالخره تصمیم گرفتم بهش زنگ بزنم و در این مورد باهاش . اولش دو دل بودم. راهنمایی بگیرم

منم . وسایلش رو مرتب می کردالیا توي اتاقش بود و داشت . صحبت کنم و از حسی که داشتم بهش بگم

بار اول اونقدر بوق خورد و جواب نداد . به الیا زنگ زدماز فرصت استفاده کردم و رفتم توي اتاق سهند و 

دوباره شمارش رو گرفتم این بار بعد از چند بار . تا اخرش که گفت مشترك مورد نظر پاسخ گو نمی باشد

  . می زدداشت نفس نفس . بوق خوردن گوشی رو برداشت

  ـ سالم آدرین جون چطوري؟

  تو چطوري؟. مرسی خوبم. ـ سالم

  . ـ مرسی منم خوبم

  ـ بد موقع که مزاحم نشدم؟

  . داشتم سشوار می کردم موهامو واسه همین صداي زنگ موبایل رو نمی شنیدم. ـ نه عزیزم

  کمی من من کردم و گفتم:

  . کنمـ راستش می خواستم در مورد یه قضیه اي باهات صحبت 

  . ـ بگو گلم

  ـ می تونی االن صحبت کنی؟

  . بیکار بیکارم. ـ آره

اول قضیه اومدن الیا و دلیل اومدنش رو براش توضیح دادم و اینکه من و سهند هم اتاقی شده بودیم و 

  و در آخر اضافه کردم: خیلی با حوصله به حرفام گوش داد. بعدش قضیه دیشب رو با کمی خجالت گفتم

اصال دوست نداشتم از بغلش تکون . دونی توي بغلش که بودم خیلی حس خوبی داشتم ـ راستش می

  . اصال حالم رو نمی تونم قشنگ برات توضیح بدم دلساواي . بخورم

  آب دهنم رو قورت دادم و ادامه دادم:

فکر  یعنی االن چون. ؟ من قبلش اصال این حس رو نداشتم به کسیدلسابه نظرت چرا اینجوري شدم  ـ

  می کنم گی هستم اینجوري شدم و از یه بغل اینقدر حس خوبی گرفتم؟

  وقتی صحبت کردنم تموم شد گفت:
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  یعنی منظورت اینه که گی نیستی و شاید به خودت تلقین می کنی؟ـ 

اما هیچ وقت من این حس رو به . ـ راستش با همه این مشخصاتی که از خودم سراغ دارم و یادم اومده

  . شتم اونم اینقدر عمیقهم جنسم ندا

  ـ خب عزیز دلم تو مگه قبال چند بار توي این موقعیت قرار گرفته بودي و اینقدر نزدیک بودي به یه پسر؟

قبال هم . من قبل از این اصال به هیچکس اینقدرنزدیک نشده بودم. دیدم راست میگه. کمی فکر کردم

وشم بیاد و کشش داشته باشم بهش و جذبش شده شده بود که از یکی خ. اصال توي فاز این چیزا نبودم

  اعتراف کردم:. باشم اما اینقدر نزدیک نبودم

  . خب هیچ وقت. ـ خب

اصال به نظر من شاید اگه خیلی زودتر توي . یه حس طبیعیه که تو پیدا کردي و خوشت اومده ـ پس این

 از این حرفا بیدار میشد خیلی زودتراین حس و گرایشت زودتر  قرار می گرفتی و این ی مشابهیموقعیت ها

  . خودت میرفتی سراغش و سعی میکردي که بشناسیش

  حرفاش رو سبک سنگین کردم و گفتم:

  . یه جورایی درست میگی. درستهـ 

تو . ممکنه بهش وابسته بشی. ـ فقط یه چیز دیگه آدرین حواست باشه زیاد نزدیک نشی به پسر خاله ات

پسر خاله ات همجنسگرا نیست و اگه وابسته بشی بیچاره . کامال فرق می کنه موقعیتت با یه پسر معمولی

  . پس حواست رو کامال جمع کن. از این دست اتفاقا زیاد افتاده دور و برم. میشی

  آب دهانم رو قورت دادم و با دودلی گفتم:

  . دارم دیوونه میشم دلساچقدر همه چی با هم همزمان شدن . حواسم رو جمع می کنم. ـ اوکی

  . محکم باش تازه اول راهی. ـ اینقدر سخت نگیر اتفاقی نیفتاده

  . جون دلساـ مرسی بابت راهنماییات 

  . وظیفه ست. ـ خواهش میشه عسیسکم

ازش دوباره تشکر کردم و بعد از کمی احوالپرسی در مورد ترانه و برنامه مهمونی که قرار بود دعوتم کنه 

  . خداحافظی کردیماز همدیگه 
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 نمی دونم چرا با یه بغل سهند اینقدر. توي موقعیت بدي قرار گرفته بودم. باید حواسم رو جمع می کردم

باید  دلسابه حرف . همزمان حس خوب و بد رو در کنار هم داشتم. حالم عوض شده بود و کیفور بودم

ی کردم و اصال گی نبودم و اینها همش اصال شاید اشتباه م. گوش می کردم نباید به سهند نزدیک میشدم

  . یه توهم بود

 ***  

م من خودم که بلد نبود. میاد دنبالمون و میریم رستوراناز قبل زنگ زده بود و گفته بود که ناهار سهند 

و ناهار بخوریم  همین نزدیکیها خوب درست کنم اما قصد داشتم با الیا بریم یه رستوران واسه ناهار غذاي

اومد  سهند که بود ظهر از بعد دو ساعت. که سهند ماشاال به فکر همه چی بود و خودش زودتر زنگ زد

  . ما هم از قبل کامال اماده و آرا ویرا کرده بودیم و منتظر سهند خان بودیم. دنبالمون

می بعد جلوي یکی از ک. الیا جلو نشست منم عقب جاي گرفتم و راه افتادیم. سهند شدیم BMWسوار 

پس تصمیم گرفته . شنیده بودم که رستورانش خیلی شیک و البته گرونه. هتلهاي معروف شیراز نگه داشت

کمی دلشور . یعنی اهمیت میده بهش و براش مهمه. بود که به الیا خانم خوش بگذره توي این مدت

  . خودمم نمی دونستم چرا حالم گرفته شده بود با این فکرم. گرفتم

. منوها رو برداشتیم که غذا انتخاب کنیم. وارد رستوران شدیم و روي میزي که سهند انتخاب کرد نشستیم

سهند . هیچ کدوممون حرف نمی زدیم. بعد از این که به گارسون سفارش دادیم کمی سکوت ایجاد شد

  صداش رو صاف کرد و گفت:

  . یم اونجا اولـ بعد از ناهار میریم یه جا رو که دوست داري بگو تا بر

  الیا با لهجه غلیظش جواب داد:. خطاب به الیا داشت حرف میزد

  . حافظیه رو ببینم. ـ خیلی خیلی دوست دارم

  . ـ پس بعد از ناهار میریم اونجا

منم خیلی وقت بود نرفته بودم حافظیه دلم براي اون پیرمردایی که جلوش وایمستن و فال میفروشن و 

  با ذوق گفتم:. ا با هم کل کل می کنن تنگ شده بودسر به دست آوردن مشتری

  . جاشم خوبه گوشه شهره. اینقدر آدم احساس آرامش میکنه اونجا که نگو. ـ واي آره خیلی خوبه حافظیه

  الیا هم از ذوق زدگی من سر ذوق اومد و گفت:

  . ـ پس واجب شد حتما بریم اونجا رو ببینیم
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  و به خودش با صداي ارومتري گفت:

  Camera not forgetـ 

الیا یه بلوز و شلوار پوشیده بود و یه شنل انداخته بود رو شونه هاي و شالش هم بین موهاش گم شده بود 

منم یه تی شرت سبز لجنی با طرح هاي الکی . تیپ و چهره خوشگل خیلی جلب توجه می کرد. کال

کال گونی می پوشید بازم جلب توجه سهندم که . پوشیده بود و یه شلوار چسبون کوتاه و یه کفش الکی

وقتی وارد رستوران شدیم خیلی نا محسوس همه کسانی که توي رستوران نشسته بودن برگشتن . می کرد

  . دختر و پسر و پیر و جوون. نظر همه جلب شده بود. و نگاهمون کردن

به شماره بلند شد که بره قبل از اینکه ناهار اماده بشه و بیارن موبایل سهند زنگ خورد و با نگاه کردن 

  گفت:ما چند دقیقه اي از رفتنش نگذشته بود که یه پسري اومد جلو میزمون و خطاب به . جواب بده

  سالم خوبید؟ ـ 

  رو به الیا ادامه داد:

  می تونم بیشتر باهاتون اشنا بشم؟. ـ من ازتون خوشم اومده

الیا . داشت و چهره اش کامال معمولی بودقد کوتاهی . شیک پوش بود. متعجب به پسر نگاه می کردم

  خیلی عادیه با لبخند پاسخ داد: یه چیز جوري که انگار براش

  . مرسی اما منـ 

با دیدن سهند که از پشت داشت می اومد اونقدر دستپاچه شدم که کامال حواسم از الیا و حرفاش پرت شد 

الیا و پسر مورد نظر با دیدن . نشون میده و کامال چشمم قفل شده بود روي سهند ببینم چه عکس العملی

اینکه من دارم به پشت سر نگاه می کنم هر دو به اون سمت نگاه کردن و پسر با دیدن سهند سعی کرد 

  خیلی عادي برخورد کنه و قبل از اینکه سهند چیزي بگه گفت:

  . وقتتون بخیر. سالمـ 

  سهند متعجب گفت:

  بفرمایید؟. ـ مرسی

  پسره کمی دست و پاشو گم کرد و گفت: از لحن جدي سهند

  . ـ قصد داشتم
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  . ـ قصد داشت با من بیشتر اشنا بشه که من گفتم که مدت زیادي ایران نمی مونم

  سهند که مشخص بود عصبی شده گفت:

  ـ شما ندیدین این خانم با من هستن؟ که قصد اشنایی داشتید؟

  پسره با لکنت جواب داد:

  . من فکر کردم ...ـ م

فکر کردي که چی؟ من بی غیرتم حتما؟ که خواهرم یا نامزدم یا هر کس دیگه رو که کنارمه شما بیاي ـ 

  . بخواي بهش شماره بدي اونم وقتی من نیستم

  . ـ نه آقا من قصد جسارت نداشتم

  دیگه نذاشت پسره حرف بزنه و گفت:

  . ـ تا اون روم باال نیومده برو آقا پسر

بیچاره رو کامال شست گذاشت رو . پسره هم خیلی سریع جیم زد و رفت. درگ گردنش داشت بیرون میز

سر میز . کال دلم براي هرکسی که مورد خشم سهند واقع میشد می سوخت. دلم براي پسره سوخت. بند

فقط نگاهی به الیا انداخت که الیا هم از ترس سرش رو پایین انداخت و چیزي . نشست و چیزي نگفت

کمی بعد ناهار رو اوردن و در سکوت . جلوي خودش رو گرفت که به الیا چیزي نگه فکر کنم کلی. نگفت

  . کامل خوردیم و اومدیم بیرون

اتفاقا حس خیلی خوبی بهم دست میداد . دیگه از این رفتارهاش بدم نمی اومد. کامال حواسم به سهند بود

کشش عجیبی . صب رفتار می کنهش به همه چی هست و کامال با غیرت و متعوقتی می دیدم اینقدرحواس

  . نسبت بهش داشتم پیدا می کردم

اما االن حتی رفتارشم کم کم . از قبل این کشش وجود داشت و تیپ و ظاهر سهند کامال برام جذاب بود

  سهند؟ روي من چم شده بوده؟ چرا اینقدر زوم شدم. داشت برام جذاب میشد و این یه زنگ خطر بود برام

بعضیا . بعضیا با خانواده. مردم در رفت و آمد بودن. زیاد شلوغ نبود. که رسیدیم حافظیه بود 5_4:30طرفاي 

پسر ها و دخترهایی که با دوستهاشون اومده بودن و دختر و پسرهایی که با عشقشون اومده . کامال تنها

تن و با نشس همیشه می اومدن و روي یه نیمکت می. بود که من معموال به اون ها می گفتم مرغ عشق

هم زمزمه هاي عاشقانه می کردن و چه چیزي از این بهتر که دو نفر در جوار خواجه حافظ شیرازي از 

  . عشق بگن
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الیا خیلی با ذوق و شوق به دور و . رفتیم کنار مقبره و روي قبرش دست کشیدیم و فاتحه براش خوندیم

ک داشت که هر جا میرفت ازش یه دوربین کوچی. برش نگاه می کرد و از همه چیز عکس می گرفت

با یلی این دختر خ. حتی از چیزهایی که اصال براي من یا بقیه جذابیت خاصی نداشت. عکس می گرفت

از یکی که داشت از کنارم رد میشد درخواست کردیم که ازمون چند تا عکس بگیر که . ذوق و شوق بود

من و الیا ژست هاي مختلف میگرفتیم . واستادیمبه حالت هاي مختلف . مقبره حافظ مشخص باشه داخلش

و بعضی وقتا زحمت می کشید یه لبخندم توي دوربین  اما سهند کامال خشک می ایستاد. براي عکس

چند تا قاب عکس که روش چند . یه چرخیم توي فروشگاهش زدیم. عکسها خیلی خوب شده بودن. میزد

. ید و یکی دو تا از صنایع دستی هایی که خوشش می اومدتا از شهر هاي حافظ نوشته شده بود رو الیا خر

  . منم بهش پیشنهاد دادم که یه دیوان حافظ همراه با فالش رو بگیره

الیا اونقدر خوشحال شده بود و بهش خوش گذشته بود که بد خلقی بعد از ظهر سهند رو کامل فراموش 

یدم اونم میخنده و خوشحاله حس خوبی د از اینکه می. سهندم مشخص بود بهش خوش گذشته. کرده بود

تا ما رو دید خواهش کرد . وقتی از حافظیه اومدیم بیرون جلوي در چشممون به یه پیرمرد خورد. داشتم

  رمرد دیگه داد زد:یه پی. به طرفش که رفتیم. که ازش فال بخریم

  . تا بلبلم براتون انتخاب کنه فالتون رو. ـ بیاید از من فال بخرین

حرف پیرمرد دوم، بحث بینشون پیش اومد ما سه تا هم با خنده داشتیم به کل کل اونا نگاه می با این 

  به سهند گفتم:. به الیا گفتم تو از این یکی فال بخر منم میرم از اون میگیرم. کردیم

  . ـ واسه توام میگیرم

بل بل . م به بلبلش اشاره کرداون. با لبخند از پیرمرد درخواست فال کردم. ازش سوال نپرسیدم که نه نیاره

فال اول رو به نیت خودم و دومی رو . با نوکش یه فال رو کشید بیرون و پیرمرد  ازش گرفت و داد به من

فال خودم رو . بعد از اینکه دو تا فال گرفتم برگشتم سمتشون. به فال اعتقاد داشتم. به نیت سهند گرفت

  باز کردم و خوندم:

  بنیادستبیا که قصر امل سست 

  بیار باده که بنیاد عمر بر بادست

  غالم همت آنم که زیر چرخ کبود

  ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است
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  نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر

  که این حدیث ز پیر طریقتم یادست

  مجو درستی عهد از جهان سست نهاد

  که این عجوزه عروس هزار داماد است

  ست و خرابچه بگویمت که به میخانه دوش م

  سروش عالم غیبم چه مژده ها دادست

  که اي بلند نظر شاهباز سدره نشین

  نشیمن تو نه این کنج محنت آبادست

  ترا ز کنگره عرش میزنند صفیر

  ندانمت که در این دامگه چه افتادست

  غم جهان مخور و پند من مبر از یاد

  که این لطیفه نغزم ز رهروي یادست

  ن گره بگشايرضا به داده بده و ز جبی

  که بر من و تو در اختیار نگشادست

  نشان مهر و وفا نیست در تبسم گل

  بنال بلبل بیدل که جاي فریادست

  حسد چه میبري اي سست نظم بر حافظ

  قبول خاطره لطف سخن خدا دادست

   

  معنیشم خوندم:



 

 
 

 Idin_angel                                                       عشق قانون نمی شناسد                                                                                  

١١۵ 

زندگیت را بر مبناي همت کن بنیاد . فکر آینده باش. اي صاحب فال به آرزوهاي دست یافتنی فکر کن

صید خوبی نصیبت می شود که تو را از رنج و محنت . رنگ و ریا مگذار که همه چیز از بین رفتنی است

  . مراقب دامهایی که برایت پهن کرده اند باش. نجات می دهد

خواستم اون یکی رو هم باز کنم که سهند از دستم کشید . فکر کردم چه بی معنی. چیزي از فال نفهمیدم

  بیرون و گفت:

  پس چرا میخواي بازش کنی؟. ـ این رو مگه به نیت من نگرفته بودي

  دلخور گفتم:

  . ـ نه که توي میخونی حاال

  . ـ آره چرا نخونم

  . ـ خب بده برات بخونم

  با شیطنت گفت:

  . ـ فکر کنم خودم سواد داشته باشم

نمی دونستم میتونه شیطونم باشه و . ده بودمتا حاال این روي سهند رو ندی. ابروهایم ناخود اگاه باال پرید

  الیا اومد سمت من و گفت:. شوخیم بکنه

  معنیشو خوندم اونم معنیشو نفهمیدم برام میخونی ببینم چی گفته؟. ـ آدرین من شعر رو نمی تونم بخونم

  . ـ آره بذار بریم خونه برات میخونمش

  ok. thank you honeyـ 

  منم با خنده بهش گفتم:

 don't mentionـ 

 ***  

وقت . وز بود که الیا اومده بود و توي این چند روزه با هم جاهاي مختلفی براي گردش و بازدید رفتیمده ر

هر . اما کارهاي شرکت زیاد براش وقت خالی نمیذاشت. هایی که سهند هم بیکار بود می اومد همراهمون

. بود بازم در اخر مجبور شد برگرده سرکارش چند چندین روز رو هم به خاطر الیا بیخیال کار کردن شده
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یکی دو بارم به فربد و دوست . چون توي شرکت بهش احتیاج بود و دارا دم به دقیقه بهش زنگ می زد

الیا به خاطر اخالق خوبی . جدیدش ویشکا گفتم وقتی که سهند نبود باهامون اومد بیرون و رفتیم گشتیم

  . شدکه داشت خیلی زود با بقیه صمیمی می

فربد ماشین داشت و ما دیگه کال راحت . امروز قرار بود با فربد اینا بریم بازار وکیل رو نشون الیا بدیم

اینقدر توي این مدت چهار تایی بیرون که میرفتیم میزدیم توي سر و کله همدیگه و بهمون خوش . بودیم

یه بار یه توریست خارجی به الیا گیر داده  حتی. گذشته بود که الیا هم هربار میگفت با فربد اینا بریم بیرون

  . بود و الیا هم باهاش انگلیسی حرف میزد و اخرشم با لبخند از همدیگه خداحافظی کردن

امروز خیلی شدید درگیر . من و الیا هم کامال  اماده منتظر بودیم. فربد و ویشکا اومدن جلوي برج دنبالمون

توي این ده روزي که گذشته . روزا خیلی درگیرش شده بودم موضوعی که این. یه موضوع دیگه هم بودم

اونقدر که شب ها هر لحظه منتظر بودم . بهش وابسته شده بودم. بود و من و سهند هم اتاقی شده بودیم

بعضی وقت ها صداي نفس هاي . هم چیزي نمی گفت اون. بخوابه که منم خوابم ببره بیاد و رو تخت

ه اي توي قلبم نسبت بهش حس می کردم و این حس یه جورایی اذیتم حس عالق. تندش رو می شنیدم

از همون اول از تیپ و هیکل سهند خوشم می اومد اما از اخالق و . می کردم و هم ازش لذت میبردم

رفتارش نه اما توي این چند روزي که گذشته بود و یه جورایی به آغوشش معتاد شده بودم دیگه مثل قبل 

. نمی تونم بگم عاشقش شدم. ی زورگویی هاش هم برام شیرین و دوست داشتنی بودحت. فکر نمی کردم

سهندم به . اما حسی نسبت بهش پیدا کرده بودم که اصال مثل قبل نبود یه حس خیلی دوست داشتنی

البته . طرز عجیبی توي این چند روز آروم شده بود و خیلی با من آروم تر و مهربانانه تر برخورد می کرد

این شب هاي اخر خیلی . یم نکردم و مشکلی پیش نیومد که کارمون به بحث و دعوا بخواد کشیده بشهکار

حتی این چند شب دیگه لخت نمی . خودش رو توي اتاق کارش سرگرم می کرد. دیر می اومد توي اتاق

  . خوابید و رکابی می پوشید

چشمام سنگین میشد و خوابم می برد  اوایل که میخوابیدیم هر کدوم یه طرف تخت بودیم اما وقتی من

هیچ وقت حس . چند ساعت بعدش مثل دو تا اهن ربا به هم می چسبیدیم و من میدیدم که توي بغلشم

چند بار حس می کردم که وقتی توي بغلش بودم بیدار . نکردم که سعی کنه من رو از بغلش بیرون کنه

  . چیزي نمی گفتاما . بود از صداي نفس کشیدنش می فهمیدم که بیداره

در . نه من جرات می کردم بیشتر بهش نزدیک بشم به خاطر اخالقش نه اون عکس العملی نشون میداد

چون  زیاد صحبت کنم و یه جورایی راحت نبودم  نمی تونستم دلسابا  همون اوایل زبه جمورد این حس 

به سهند پیدا کرده بودم  یه دختر بود و بازم خجالت میکشیدم در مورد حسم و کشش جنسی شدیدي که
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باهاش صحبت کنم و اینکه میترسیدم سرزنشم کنه چون دقیقا از همون چیزي که ترسونده بود و بهم 

احساسم داشت راه خودش رو می . هشدار داده بود داشت اتفاق می افتاد و من نمی تونستم جلوشو بگیرم

. شت دوباره یه راه جدید پیدا می کردرفت و من هر چی سعی می کردم بهش افسار بزنم فایده اي ندا

اول اینکه هنوز حتی من بهش نگفته بودم که همجنسگرا هستم و دوما . فربدم که تکلیفش مشخص بود

توي این چند روزه اون کال سرش با دوست دخترش گرم بود و همه جا مثل چسب دوقلو چسبیده بودن 

کردم قضیه جدیه و احتمالش هست که اخرش به  عالقه شدیدي به هم پیدا کرده بودن و فکر می. به هم

این چند روزم که کال همش بیرون بودیم با الیا و ویشکا . البته زوده براشون توي این سن. ازدواج ختم بشه

چون احتیاج به پیش . کال وقت نمیشد و فرصت پیش نمی اومد که با فربد بخوام در این مورد صحبت کنم

همچنین خودمم هنوز مطمئن نبودم از همجنسگرا . ی یهویی بهش بگمنمی تونستم خیل. زمینه داشت

  . بودن خودم

به همه . راه رفتنش. حرف زدنش. به رفتارهاش. که با سهند بیرون می رفتیم حواسم بهش بود چند باري

 وعاشق جدیت و خشونت ذاتی که داشت شده بودم . چیزش دقت می کردم و روش حساس شده بودم

تغییري کرده . ببینم رفتارش با اون چطوره. خیلی به رفتارش با الیا دقت می کردم. برام خواستنی تر میشد

. هیچی کم نداشت. الیا دختر مهربونی بود. مثل همون اوایل بود. اما هیچی نمی فهمیدم از رفتارش. یا نه

دختري که توي اروپا بزرگ . بوداون یه دختر آزاد . توي خونه کامال راحت لباس می پوشید جلوي سهند

و شرت جین تو خونه راحت براي خودش  تاپخیلی وقتا با . شده بود و این چیزا براش اهمیت نداشت

اما با این که من خیلی روي حرکات و نگاه هاي سهند ریز میشدم چیزي از اون مبنی بر عالقه . میگشت

  . زي نمی فهمیدکامال تودار بود و هیچکس از روي ظاهرش چی. نمی دیدم

. توي راه اینقدر فکرم مشغول بود به این چیزا که اصال حواسم به صحبت ها و شوخی هاي فربد اینا نبود

چشمم به فربد خورد که توي آینه داشت نگاهم می کرد تا دید نظرم بهش جلب شده و چشم تو چشم 

  شدیم چشمکی زد و با دستاش عالمت که چی شده؟

ماشین رو جایی پارك کردیم و به سمت . شونه اي باال انداختم که یعنی چیزي نیستبهش زدم و لبخندي 

همیشه شلوغ بود و توریست همیشه این قسمت شیراز زیاد . حال و هواشو دوست داشتم. بازار راه افتادیم

اکثرا خیلی بی . توریست هایی که از تیپ و ظاهرشون کامال مشخص بود که ایرانی نیستن. پیدا میشد

  . تفاوت یه چیزي پوشیده بودن و بعضی وقتها خیلی مضحک شال و روسري رو می انداختن روي سرشون

توي این چند روز . الیا با دقت تمام به همه چی نگاه می کرد و از دونه دونه ي مغازه ها عکس می گرفت

 توي این. ه می کنهبه این موضوعم پی برده بودم که الیا به ایران اومدنش فقط به چشم یه مسافرت نگا
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. مدت کامال فهمیده بودم که به پدرش خیلی وابسته است و هر روز بهش زنگ میزنه و صحبت می کنن

  . خودشم نمی دونست که پدر و مادر سهند و شاید پدر خودش چ نقشه اي براي اون و سهند کشیدن

الیا کلی از سوغاتی هاي . بازار رو کامل گشتیم و بچه ها براي خودشون هر چیزي که میخواستن خریدن

اونجا همیشه . رفتیم سراي مشیر. کم کم داشت کل شیراز رو بار می کرد که با خودش ببره. شیراز رو خرید

چیزهایی بود که جاهاي دیگه شیراز نمی تونستی پیدا کنی البته به قیمت هاي خیلی نجومی هم میفروختن 

  . و می انداختن به این توریست هاي بیچاره

  دقیقه اي که الیا و ویشکا وارد یه مغازه شدن که خرید کنن فربد ب من نزدیک شد و گفت: چند

  چیزي شده؟. ـ فکر نکن حواسم بهت نیستا امروز خیلی توي فکري

  نگاهی بهش انداختم و گفتم:

  . ـ نه بابا چیز خاصی نیست

  . ـ پس یعنی یه چیزي هست

  بی حوصله گفتم:

  . ـ بذار سر فرصت حرف میزنیم

  مشکوك نگاهم کرد و گفت:

  . نمی دونم چت شده. عجیب شدي آدرین. ـ اوکی

  :لبخند زدم و گفتم

  . ـ نگران نباش چیزي نیست

  براي این که نگرانش نکنم ادامه دادم:

  . ـ یه موضوع کوچولو هست بعدا در موردش حرف می زنیم

  . ویشکا و الیا دیگه نذاشتم ادامه بده و دستش رو کشیدم و بردم داخل مغازه پیش

  الیا وقتی ما رو دید با خنده و سادگی خاص خودش گفت:

  . تا چمدون برگردم 5-4چمدون اومدم فکر کنم باید با  تاـ من با دو
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توي این چند وقته اونقدر که فربد و ویشکا حرف زده بودن باهاش و بعضی وقتا به شوخی چون می 

دونه الیا از قصد از ضرب المثل هاي سخت سخت  دونستن اصطالح هاي خیلی اصیل ایرانی رو نمی

بعضی وقتا فربد ناقال با لهجه خیلی غلیظ شیرازي حرف میزد که الیا با چشم هاي . استفاده می کردن

اما کم کم راه افتاده بود و . درشت شده نگاه می کرد و از این که چیزي نمی فهمید خجالت می کشید

  . بت می کردخیلی کمتر از اصطالحات انگلیسی صح

 ***  

ود رو داشت الیا رفته بود و سوغاتی هایی که خریده ب. بودم مون با سهندترکششب بود و من توي اتاق م

م که جا براي توي راه مجبور شدیم رفتیم دو تا چمدون دیگه خریدی. مرتب می کرد و میچید توي چمدون

  . وسایل اضافه اي که خریده بود بشه

  جواب دادم:. بود دلسا. دم و موبایل رو برداشتمروي تخت بلند شبا صداي زنگ گوشیم از 

  چه عجب یادي از ما کردي؟. خانووووم دلساـ سالم 

  ـ دست پیش میگیري که پس نیفتی خوشگل پسر؟

  از این که فکرم رو خونده بود خندم گرفت:

  چطوري؟ چه خبرا؟. ـ یه جورایی

  . دیگه بریم مهمونیزنگ زدم دعوتت کنم واسه هفته . ـ هیچی سالمتی

  ـ مهمونی؟

  همون مهمونی که قولشو بهت داده بودم؟. ـ آره دیگه

با یادآوري موضوع که قرار بود یه گی پارتی مناسب منم با خودش ببره که بیشتر با جمع اشنا بشم جواب 

  دادم:

  . مرسی عزیزم. کال یادم رفته بود. ـ آهان

  . ماده باش عصر با ترانه میایم دنبالتدو شنبه هفته دیگه ا. ـ خواهش میشه عسیسم

  مهمونی کجاست؟ . ـ اوکی حتمااا

  . دور نیست. ـ توي خود شیرازه



 

 
 

 Idin_angel                                                       عشق قانون نمی شناسد                                                                                  

١٢٠ 

  . خوبه پس. ـ اوکی

  ـ ترانه جون خوبه؟

  . ـ ترانه هم خوبه سالم داره خدمتت

کمی دیگه حرف زدیم و از هم . فهمیدم ترانه هم کنارش نشسته. صداي خنده هاش توي گوشم پیچید

  . خداحافظی کردیم

اما . که سهند نفهمه. خوب بود که توي خود شیراز بود اینجوري زود میرفتم و برمیگشتم. اینم از مهمونی

دوست نداشتم به سهند دروغ بگم اما رفتارها و . باید قبلش دنبال یه بهونه میگشتم براي پیچوندن سهند

اما حتی . داشتم سهندم باهام می اومددوست . سخت گیري هاي خودش باعث میشد که بهش دروغ بگم

  . حاال تا هفته دیگه یه فکري میکنم. عرق میشدغرق با فکرشم کل بدنم 

 ***  

این مدت اونقدر اتفاقاي مختلف پشت سر هم افتاده بود که کال پیشنهاد مسافرت فربد رو فراموش کرده 

م چند بار اومدن بیرون و خودشم کامال وقتی که الیا برگشت اونا ه. البته فربد خودشم نرفته بود. بودم

اما امروز دوباره یاد آوري کرد و پیشنهاد داد که ما هم بیاید و با هم . قضیه سپیدان رو فراموش کرده بود

  . بریم سپیدان که به الیا هم خوش بگذره

 10قصد داره  از این طرفم الیا دیروز گفت که آخر هفته داره میره تهران پیش چند تا از اقوام مادریش و

تداخل پیدا نکنه با رفتن الیا و همچنین اینکه الیا قبل از رفتنش مسافرت  براي اینکه. روزي اونجا بمونه

من وفربدم باید میرفتیم . هفته دیگه دانشگاه ها باز میشد 3-2اواسط شهریور ماه بود و تقریبا . رو بتونه بیاد

. این تابستون از بی برنامگی کال خسته شده بودم. افرتدانشگاه و زیاد موقعیت پیش نمی اومد بریم مس

همش امروز و فردا می . خیلی پشیمون شده بودم که یه برنامه ریزي درست حسبی نکردم براي تابستونم

. این چند روزم کامال بی حوصله بودم. کردم تا رسیدم به آخراش و دیدم اي دل غافل هیچ کاري نکردم

حاال مگه اینا . ادرم حرف زدم گفتن که احتماال توي آبان ماه برگردن به ایراناین طور که من با پدر و م

  عمه و کانادا بودن!ول کن 

طیل کنه که دو روز بریم مسافرت رو به سهند دادم و درخواست کردم که چهار شنبه رو تع پیشنهاد مسافرت

  جواب داد:. وقتی به سهند گفتم قرار بود بریم ویالي فربد اینا اما. که الیا هم بتونه باهامون بیاد

  . میریم ویالي منباشه اما ـ 
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چیز عجیبیم . هم از اینکه اینقدر راحت قبول کرده بود و اینکه نمیدونستم ویال هم داره متعجب پرسیدم

  :از سهند به این پولداري بعیدم نیست. نیست

  ـ توام ویال داري اونجا؟

  . ـ آره

  . ـ اوکی پس من به فربد اینا میگم

تلفن صحبت صداي الیا رو از توي اتاقش میشنیدم که داشت با . رفتم که به فربد زنگ بزنم و قضیه رو بگم

  با شنیدن حرفش که گفت:. می کرد

 ok papaـ 

دوستاشم چند بار بهش . با پدرشم همیشه انگلیسی صحبت می کرد. فهمیدم داره با پدرش حرف میزنه

صداي شادش . بعد از چند بوق برداشت. شماره فربد رو گرفتم. بودنزنگ زده بودن و با هم در ارتباط 

  توي گوشم پیچید:

  ـ سالم آق آدرین چطوریـــ؟

  ـ میبینم که کبکت داره طاووس میخونه آقو فربد؟

  . ـ ها کاکو مگه میشه کسی با عشقش باشه و بهش بد بگذره

  لبخندي زدم و گفتم:. بهش حسودیم شد

  . زنگ زدم بگم سهندم میاد. ـ همیشه به خوشی دوسی

  . سیتی ـ اي بابا خب میپیچوندي اون رو چهارتایی میرفتیم صفا

  ـ به نظرت سهند اجازه میداد من و الیا تنها پاشیم با تو بیایم مسافرت؟

  خودش فهمید و دیگه ادامه نداد:

  . ـ خب بیاد یه جوري تحملش می کنیم

  . اینقدرام دیگه بد نیست که تو میگی سهند ـ فربد؟ خدایی

چی شد . تو که تا دیروز سایه شو با تیر میزدي و کلی سر من بدبخت غر میزدي. ـ اوه ببین کی اینو میگه

  حاال؟
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  . ـ خب االن دو ماه و نیمه دارم باهاش زندگی می کنم

  . انشاهللا که بخیر بگذره. ـ خب حاال

  کمی حرصم گرفت:

  . ی نترس اون کاري بهت ندارهـ تو پا تو کفشش نکن

  . جدیدا اخالق و رفتارت کامال مشکوك شده ادري. ـ من تو رو ببینم دارم واست

  بحث رو کش ندادم:. آب دهنم رو قورت دادم

  . ـ سهند گفت خودش ویال داره بریم ویالي اون

  . ـ شما دوست دارین برین من و ویشکا شب میریم ویالي خودمون

  . من برم فعال بایــــ. با هم حرف میزنیمـ حاال باز اونجا 

  . ـ گود باي

کال دهنش براي چرت و پرت گفتن . همیشه کلی باید با فربد سر و کله میزدم. نفس عمیقی کشیدم

از اتاق اومدم بیرون . به خاطر همین دیوونه بازیا و خل بازیاش بود که دوستش داشتم دیگه. همیشه باز بود

الیا پشتش به من بود و سهند با دیدن من به . م دیدم که در حال حرف زدن بودنسهند و الیا رو کنار ه

  گفت:. رفتم پیششون. من اشاره کرد

  . ـ دارا و دوستشم باهامون میان

هر چند دوست نداشتم زیاد شلوغ باشیم . هم توي کافی شاپ و هم توي شرکت. دارا رو قبال دیده بودم

 دلساکاش منم به . بدم نبود بیشتر خوش میگذشت بهمون. چیزي بگمینی جرات نکردم . اما چیزي نگفتم

مخصوصا اینکه فربدم اونا رو دیده بود و میدونست . اما باز دیدم مشکوك بود قضیه. و ترانه می گفتم بیان

  . بیخیالش شدم. لزبین هستن

سایل مورد نیاز رو کنار از قبلش چمدونا رو بسته بودیم و و. باالخره چهارشنبه شد و روز مسافرت رسید

ساله هم عقب  25-24توي راه دارا و یه دختر کنارش و یه پسر . گذاشتیم که صبح خیلی زود راه بیفتیم

  مگه قرار نبود دارا و دوستش باشن فقط پس اون کیه؟. نشسته بود

یه . ده بودملباس راحتی پوشی. الیا جلو نشسته بود و منم عقب. کال سه تا ماشین بودیم که حرکت کردیم

. وقتی سهند حواسش نبود توي آینه نگاهش می کردم. هر سه نفرمون ساکت بودیم. ست گرمکن لیمویی
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اما چند دقیقه بیشتر نمیگذشت که . یکی دو بار مچم رو گفت که زود جهت چشمام رو عوض می کردم

الیا صداي ضبط  .مثل آهن ربا هی نگاهم رو به خودش جذب می کرد. دوباره چشمام می چرخید سمتش

حداقل یه کم جو سنگین ماشین . آهنگ شاد بود و مناسب براي حالو هوایی که ما داشتیم. رو بلند کرد

  صداي خواننده توي ماشین پیچید:. الیا هم حساب میبرد از سهند. عوض میشد

  شب به اون چشمات خواب نرسه

  به تو میخوام مهتاب نرسه

  بریم اونجا اونجا که دیگه

  دست افتاب نرسهبه تو 

  عاشقت بودن عشق منه

  اینو قلبم فریاد میزنه

  گریه مستی داره صدام

  این صداي عاشق شدنه

  قصه عشقت باز تو صدامه

  یه شب مستی باز سر رامه

  یه نفس بیشتر فاصلمون نیست

  چه تب و تابی باز تو شبامه

  تو که مهتابی تو شب من

  تو که آوازي رو لب من

  اومدي موندي شکل دعا

  توي هر یا رب یا رب من
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. نفهمیدم کی خوابم برد توي ماشین همون پشت دراز کشیدم. اهنگ باعث شد حال و هوامون عوض بشه

با رخوت از سرجام بلند شدم و . با صداي سهند که داست شونه هامو آروم تکون میداد از خواب بیدار شدم

  با چشمهاي خواب آلود به سهند نگاه کردم:. نشستم

  . پیاده شو بیا برو تو ویال بخواب اگه هنوز خوابت میاد. یمـ رسید

یه ویالي خیلی شیک جلومون . با درخت هاي بلند. یه جاي خیلی سرسبز بود. نگاهی به دور و برم انداختم

نسیم خنکی میخورد توي . خیلی معماري خوبی داشت کامال مشخص بود. یه تراس بلند جلوش بود. بود

چون دیرمون شده بود موقع . ساکم رو برداشتم و رفتم کنار بقیه. امال از سرم پروندصورتم و خوابم رو ک

سهند با لبخند ما رو به دارا اینا معرفی کرد و بعد دارا و . هم سالم و احوال پرسی کنیماومدن وقت نشد با 

کمرنگ تر میشد دوست دخترش شیدا رو معرفی کرد و به اون پسر غریبه اشاره کرد در حالی که لبخندش 

  گفت:

  . ـ ایشون دانیال جان داداش دارا هستن

. پسري بود با قد متوسط. نگاهی به دانیال انداختم. از لحن سهند مشخص بود که از اومدن اون ناراضیه

هیکل توپري . چهره جذابی داشت. کامال سه تیغ بود. ساله بود تقریبا 25همون طور که قبال حدس میزدم 

. دیدم داره با لبخند مرموزي من رو نگاه می کنه. نگاهم که به چشماش خورد. ورت بودتیپش اسپ. داشت

بی تفاوت باهاش ابراز خوشوقتی . چیزي توي نگاهش بود که معذبم می کرد . از نگاهش خوشم نیومد

  . کردم و حواسم رو دادم به فربد و ویشکا

. سمت ویالي خودشون رفتن که وسایلشون رو بذارن فربد بعد از ابراز خوشوقتی با سهند و بقیه با ویشکا به

قرار شد وقتی که . دقیقه راه بود 5ویالي اونها کمی باالتر از ویالي سهند قرار داشت که با ماشین 

  . وسایلشون رو گذاشتن برگردن که ناهار رو با هم بخوریم

از . با آشپزخونه. خیلی بزرگ بودجلومون یه سالن . که شدیمسهند ما رو به سمت ویال راهنمایی کرد وارد 

چون . پایین یه دونه اتاق بیشتر نداشت. دو طرف پله می خورد و در طبقه باال اتاق خواب ها قرار داشت

چهار تا اتاق خواب . برد سهند ما رو به طبقه باال. قسمت دارا و شیدا شد اتاق اتاق پایین بزرگتر بود اون

  به ما گفت:. به اتاق خودشکه سهند با رفتن . باال قرار داشت

  . ـ هر کدوم رو که دوست دارید انتخاب کنید

حتی اگه فربدم می . فکر نمی کردم اینقدر ویالش بزرگ باشه و تعداد اتاق خوابهاش زیاد. حالم گرفته شد

روزي که با سهند هم اتاقی شده بودم خیلی بهش  12-10این چند . موند بازم اتاق بود براي اون و ویشکا
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توي راه همش دعا می کردم که بازم من و سهند . ادت کرده بودم و هر شب انتظارش رو می کشیدمع

دوست داشتم بازم توي بغلش باشم اما با دیدن اتاق ها کال پنچر شدم و حالم گرفته شد . هم اتاقی بشیم

جنگلی محوطه کالفه اتاقی رو که منظره خوبی به سمت . بیراه گفتم و کلی به بد شانسی خودم بد  و

. چشمم اتفاقی به دانیال افتاد دیدم که داره از باال تا پایین من رو برانداز می کنه. داشت انتخاب کردم

بهم نزدیک شد و کمی به . وقتی متوجه شد من دارم نگاهش می کنم باز لبخند چندش آوري تحویلم داد

  سمتم خم شد و با نیشخند گفت:

  . اتاق خوبه رو برداشتی واسه خودتـ خوبی آقا آدرین؟ می بینم که 

نمی دونم چرا از سمتش کال موج منفی . از لحنش خوشم نیومد. از گوشه چشم نگاهی بهش انداختم

چشمهاي هیزي . از نگاهش بدم می اومد. توجهی نکردم و یه سره وارد اتاق شدمبهش . متصاعد میشد

  . دادمدیگه بعد از این مدت نگاه خوب و بد رو تشخیص می. داشت

مخصوصا این . جلوي دوستاي سهند راحت نبودم. توي اتاق خودم رو مشغول کردم تا فربد اینا برگردن

  . خودم رو مرتب کردم و پایین رفتم. بعد از ظهر بود که صداي فربد رو از پایین شنیدم 3ساعت . پسره

دارا همانطور . دانیالم پیداش نبود. سهند توي آشپزخونه بود. فربد و ویشکا کنار دارا و شیدا نشسته بودن

  که دستش رو روي تکیه گاه مبل قرار داده بود و شیدا هم توي بغلش چسبیده بود بهش گفت:

  ـ سهند موافقی بعد از ناهار بریم این چشمه بغل آبتنی کنیم؟

  جواب داد:. سهند در کابینت رو باز کرده بود و نمی دون داشت دنبال چی می گشت

  . نه ـ آره چرا که

  دارا رو به ما گفت:

  ـ شما موافقید؟

  فربد پاسخ داد:

  . درست حسابی کردمخیلی وقته هوس یه آبتنی . عالیه. ـ آره

  شیدا گفت:

  . دور و برش کلی درختاي خوشگل داره. ـ خیلی جاي خوشگل و سرسبزیه
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با . از پله ها پایین اومددانیال خیلی شیک و آراسته . با این حرف شیدا فهمیدم که اونا قبال اینجا اومدن

  همزمان سهندم از آشپزخونه صدا زد و گفت:. صداي کفشاش روي راه پله نگاهمون به سمتش چرخید

  ـ نمیاید ناهار بخورید؟

خیلی بزرگ بود و یه دست میز صندلی ناهار خوري . همه به اتفاق بلند شدیم و به سمت اشپزخونه رفتیم

میز فهمیدم که سهند داشته ظرف ها رو در میاورده که ناهار رو بکشیم  با دیدن. وسط آشپزخونه قرار داشت

من که کال توي ماشین خواب بودم اصال نفهمیدم کی . از سر راهمون غذاي اماده گرفته بودن. و بخوریم

 منم. بعد از ناهار شیدا و الیا گفتن میز رو جمع می کنن. با اشتها ناهار خوردم. توقف کردن و ناهار خریدن

هرچند . سر میز ناهار دانیال درست روبروي من قرار داشت و همش نگاهم می کرد. واستادم کمکشون کنم

من اونقدر گرسنه ام بود که بهش توجهی نکردم اما بازم با نگاهش من رو آزار میداد و دوست نداشتم زیاد 

. که باعث آزارم میشدتوي چشماش چیزي بود . خیلی مرموزانه نگاه می کرد. جلوي چشمش آفتابی بشم

  . احساس خطر می کردمداره نگاهم می کنه . حس می کردم لخت جلوش ایستادم 

دارا به ما گفت که مایو با خودمون . بود که همه به سمت چشمه اي که میگفتن به راه افتادیم 4:30ساعت 

دقیقه  10حدودا . لخت بشممن نه مایو اورده بودم و نه اصال دوست داشتم جلوي اینا . بیاریم که شنا کنیم

اي از یه جاده خاکی پیاده روي کردیم تا به یه قسمت رسیدیم که بوته هاي بلند و نیزاري کنارش قرار 

کیف میداد براي عکس . چه جاي خوشگلی بود. کمی که جلو رفتیم چشمه مورد نظر پدیدار شد. داشت

  ذوق زده به فربد و الیا گفتم:. گرفتن

  . چه جاي بکریه. میده واسه عکس گرفتنـ واي بچه ها حال 

  به الیا گفتم:

  ـ الی دوربینتو آوردي؟

  . یه درصد فکر کن من نیاورده باشم دوربینمو. ـ البته

. راست میگفت این چند روز با دوربینش مثل دو تا یار جدا نشدنی بودن. از حرفش خنده اي رو لبم نشست

  !!. ستشویی که میرفت با خودش نمیبردفکر کنم فقط د. هر جا می رفتیم همراهش بود

  به سهند گفتم:. چندتایی عکس گرفتیم با فربد و ویشکا

  . ـ سهند توام بیا عکس بگیر

  براي اینکه ضایع نباشه گفتم:
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  . آقا دانیال شما هم بیاید. شیدا خانم. ـ آقا دارا

دارا و دانیال خیلی . بعد از عکساي. تا قبل از این که اونا برسن چندتا عکس از خودم و الیا  و سهند گرفتم

دارا به سهند . فربد هم به تبعیت از اونا رفت و لباساشو در اورد. سریع لباساشونو کندن که برن آبتنی کنن

  گفت:

  ـ مگه تو نمیاي؟

  . ـ چرا منم میام االن

  سهند گفت:

  ـ تو آبتنی نمی کنی؟

  . ـ نه من مایو نیاوردم

شده بودن اونم وقتی دید کسی نیست همون جا لباسش رو در آورد و بچه ها پخش و پال . چیزي نگفت

  داد دست من:

  . ـ اینا رو نگه دار برام

خدایا چرا این پسر اینقدر . همون طور که چهار چشمی داشتم میخوردمش بی حرف لباسا رو ازش گرفتم

صورتم داغ . لبم تند تند میزداما االن با دیدنش ق. قبال که جلوم لخت میشد اینقدر تاثیر نداشت روم. خوبه

اي خدا ینی . با حسرت نگاهش می کردم. از پشت نگاهم روي بدن برنزه اش قفل شده بود. شده بود

  . دوستم داشته باشه؟ همون طور که حواسم به سهند بود نشستم. میشه یه روز سهند مال من بشه

ر مطمئنا خیلیا دور و برشن و براش کسی با این وضعیت مالی خوب و تیپ و قیافه محش. سهند گی نیست

که اونقدر محو سهند و حرکاتش بود . با حسرت آهی کشیدم و نگاهم رو از سهند برداشتم. نقشه کشیدن

  با صداي دانیال به سمتش چشم چرخوندم:. بقیه رو کال فراموش کرده بودم

  ـ تو نمیاي آبتنی آدرین جون؟

  خشک پاسخ دادم:

  . ـ نه

  . لباساتو بکن بیا. میده کهـ چرا عزیزم؟ حال 

  سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم و با حرص گفتم:
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  . ـ گفتم که دوست ندارم

ساعت  4-3هنوز . راهش رو کشید و رفت. با چشم هاي هیزش نگاهی بهم انداخت و حرف دیگه اي نزد

. فردا عصر تحملش می کردمنمی دونستم چجوري باید تا . بیشتر نشده بود اینقدر رو اعصابم بود این پسره

شیدا هم دست الیا رو گرفت که ببره و اون دور و بر رو . ،دارا و دانیال رفتن توي آبفربد سهند به همراه

  . منم نشسته بودم و داشتم هیز بازي در می آوردم و بقیه رو دید میزدم. نشونش بده

دارا هیکل رو . ز من بزرگتر بود هیکلشالغر بود اما ا. پوست سفیدي داشت. فربد رو که قبال دیده بودم

قربون . شکم داشت. دانیال توپر بود. اما مشخص بود که فابریک این شکلیه و ورزش نکرده. فرمی داشت

حتی از حرفی که توي دلم و خطاب به خودمم گفته . جا خوردم. سهند خودم بشم که از همشون بهتره

احساساتم . حاال شده بود سهند خودم که من خبر نداشتم سهند از کی تا» سهند خودم؟!!«بودم جا خوردم 

ترجیح . از کی اینقدر عمیق شده بودن و شاخ و برگ پیدا کرده بود؟ ریشه اش داشت قوي قوي تر میشد

. قیافه مردونه و خشنش. تیپش. از ظاهرش. من سهند رو دوست داشتم. دادم به این موضوعات فکر نکنم

همین طوري که بود می خواستمش و دوستش . جذبه اش. زورگوییهاش. یشخشونت ذات. اخالق و رفتارش

  . داشتم

لباساي سهند رو هم کنار لباساي بقیه گذاشتم و رفتم که یه دوري . کمی که اونجا نشستم خسته شدم

بعضی از درخت هاي حصار بندي . چقدر جالب بود. جاي خیلی خاصی بود. توي جنگل کنار چشمه بزنم

آب چشمه به صورت یه . از یه قسمت به قسمت دیگه راه داشت. اما بازم به هم راه داشتن. شده بودن

واردش شدم و جلوتر . چشمم به یه قسمت چم کاري شده افتاد. جوي از کنار کوره راه خاکی رد میشد

چشمش به یه . همین طور پیش رفتم. یه راه بود کنارش که دو طرفش درختهاي خیلی بلندي بود. رفتم

جلوم آب همون چشمه بود که براي رفتن به اون سمت یه پل چوبی کوچیک . لبه چوبی کوچیک افتادک

اما مشخص بود که خیلی . خیلی خوشگل بود. از روش رد شدم و به کلبه نزدیک شدم. درست کرده بودن

حتی . بود اینجا درجه رطوبت زیاد. روي چوبهاش خز بسته بود. درش شکسته بود. وقته ازش استفاده نشده

اونقدر جلو رفتم . باید برمیگشتم. هوا داشت تاریک میشد. االن که اخر تابستون بود اینجا خیلی خنک بود

راهی که اومده بودم رو پیدا کردم و از روي . داختمنگاهی به دور و برم ان. که خودمم نفهمیدم دقیقا کجام

اضطراب . خت رو از سمت چپم شنیدمنشونه ها داشتم برمیگشتم که صداي خورد شدن شاخه هاي در

کمی که جلوتر اومد . کسی پشت درخت ها داشت به سمتم می اومد. به سمت چپ برگشتم. سراغم اومد

با لبخند مرموزي داشت بهم نزدیک میشد وقتی دید که من متوجه . هیکل پهن دانیال رو تشخیص دادم

  اش شدم به حرف اومد:
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  چطوري خوشگل پسر؟ـ 

  دوباره گفت:. همین طور نگاهش کردم چیزي نگفتم و

  ـ کسی بهت نگفته اینجا تنهایی جایی نرو میان میخورنت؟

  از لحنش خوشم نیومد و تند جواب دادم:. سعی کردم که دست و پامو گم نکنم

  ـ چی میخواي؟

  تا حاال نفهمیدي؟ ـ یعنی معلوم نیست؟

   ...ـ 

  . ـ تورو میخوام خوشگلم

ناخودآگاه چند قدم . چند قدم به سمتم نزدیک شد. نمی دونستم چکار کنم. عرق سردي رو تنم نشست

  گفتم:. عقب رفت

  . ـ به من نزدیک نشو

  . چرا بچه خوشگل؟ کاري باهات ندارم فقط. ـ اِاِ

قدمی جلو برداشتم و . یه قدم بیشتر باهام فاصله نداشت. سعی کردم خودم رو نبازم و محکم برخورد کنم

  گفتم:

  از جون من؟ ـ چی میخواي

  گی هستی نه؟. ـ از همون اول که دیدمت خوشم اومد ازت

  نمی دونم توي چشمام و صورتم چی دید که گفت:

  . ـ یه جورایی مطمئن بودم که هستی

مچ دستم رو توي دستش . اونقدر از این حرفش جا خورده بودم که نفهمیدم کی بهم کامال نزدیک شد

  فت:صورتم رو بهم نزدیک کرد و گ. گرفت

  . چه بویی میدي. اووممم ـ می دونستی خیلی خوشگلی؟

دستش رو انداخت دور کمرم و سعی کردم دستم رو از دستش بکشم بیرون که خودش رو بهم چسبوند و 

  گفت:
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  . کار زیادي باهات ندارم. اینقدر وول نخورـ 

  دادم زدم:. توي صداش حس می کردم ،شهوت و هوس رو توي نگاهش

  . لم کنو. ـ گمشو عوضی

  لبش رو چسبوند به لپم و گفت:. صورتش رو بهم نزدیک کرد

  . فقط یه حال کوچولو. کاري باهات ندارم وحشی کوچولو. ـ هیششش

  جیغ بلندي زدم که همزمان با جیغ من صداي داد سهندم بلند شد:. داشت گریه ام می گرفت

  ـ داري چه گوهی میخوري مرتیکه؟

سهند دانیال رو برگردوند و دو تا مشت محکم خوابوند . باهاش کشیده شدممنم . یهو دانیال ازم جدا شد

داشت با حرص . ..سه تا ...دوتا. انداختش روي زمین و یه لگد خوابوند توي شکمش. چپ و راست صورتش

  مشت و لگد نثارش می کرد که دویدم سمتش و دستش رو کشیدم و گفتم:

  . ولش کن کشتیش. ـ سهند

از این که سهند فکر کنه من خودم رفتم سمت دانیال . یادش آومده بود برگشت سمتم رو انگار تازه من

  با گریه خودم رو پرت کردم توي بغلش و گفت:. ترسیدم

  . اون خودش. به خدا من کاري نکردم. ـ آره

  دستاش رو دورم حلقه کرد و من رو به خودش فشار داد و گفت:

  . حواسم بهش بود. میشناسمش. ـ می دونم

  با صداي آرومی گفتم:. سرم رو چسبوندم به سینه اش و جمع شدم توي بغلش

  . ـ مرسی که به موقع رسیدي

چند لحظه بعد من رو از خودش جدا کرد و رو به . فقط من رو محکمتر توي بغلش فشار داد. چیزي نگفت

  دانیال گفت:

  می کشمت دانیال فهمیدي؟ ـ به خدا اگه یه بار دیگه ببینمت که دور و بر آدرین می پلکی خودم

  دانیال همون طور که نشسته بود خونی که از دماغش و گوشه لبش راه افتاده بود رو پاك کرد و گفت:

  . ـ همون اول می گفتی مال توئه
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  با بد خلقی جواب داد:

  . گمشو از جلو چشمام. ـ اون روي من رو باال نیار آشغال

سهند باهاش برگشتیم سمت چشمه که سهند برگشت و رو به به  به دانیال توجهی نکردیم و من چسبیده

  دانیال گفت:

به خاطر . ـ اینقدر شعورت نمیرسه وقتی مهمون کسی هستی حداقل حرمت نون و نمکش رو نگه داري

کیلومتري آدرین رد شدي حرمت چیزي رو نگه  10یه بار دیگه ببینمت از . دارا دیگه چیزي بهت نمی گم

  و دیگه سالم نمیذارمت فهمیدي؟نمی دارم مثل خودت 

وي دلم قنج رفت از اینکه می . منتظر پاسخی از سمت دانیال نموند و دست من رو کشید و راه افتادیم

. م راه افتاده بودنفهمیدم دانیال کی دنبال. حاال به هر دلیلی می خواد باشه. دیدم سهند اینقدر هوامو داره

از این که فهمیده بودم سهند حواسش بهم هست . و اون بوده همچنین اینکه سهند از کی حواسش به من

هر . قند و نبات چیه دلم شده بود قنادي. انگار توي دم قند و نبات آب می کردن. خیلی خوشحال شدم

با  اما. جدي و خشن؛ بازم شده بود مثل قبل . چند لحظه سرم رو بلند می کردم و سهند رو نگاه می کرد

منم دستاش رو توي دستم فشار دادم و لبخندي از سر . دستم رو محکم توي دستاش گرفته بود این حال

امیدوار از اینکه شاید سهند هم به من حسی هر چند کوچیک داشته باشه حسی . دلخوشی و امیدواري زدم

  ؟!!نا مطمئن اعتراف کردم: حسی آمیخته با عشق. نه صرفا به خاطر مسئولیت پذیري و امانت داري

 ***  

من از کنار . با هم به سمت ویال راه افتادیم. زمانی که برگشتیم پیش بچه ها هوا کامال تاریک شده بود

. حدودا یک ساعت بعد از ورود ما به ویال دانیال هم اومد. سهند تکون نخوردم و پا به پاش راه میرفتم

اون براي همه سوال شد که چه  با دیدن. صورتش کامال کبود شده بود و گوشه لبش ترك خورده بود

  بالیی سرش اومده اما فقط دارا این سوال رو به زبون آورد:

  صورتت چی شده دانیال؟ـ 

  دانیال نگاهی گذرا به سهند انداخت و گفت:

  . ـ چیزي نیست توي جنگل پام پیچ خورد از یه سرازیري افتادم پایین

فکر کنم اونم برادرش رو . ط سرش رو تکون داداما چیزي نگفت و فق. دارا مشخص بود که باور نکرده

بقیه متعجب نگاهش می کردن اما با جواب دانیال قانع شده یا نشده دیگه چیزي نگفتن . خوب میشناخت
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موقع خواب استرس داشتم و نگران . بقیه شب در آرامش گذشت. و خودشون رو با گپ زدن سرگرم کردن

وقتی . محکم کاري در اتاقم رو فقل کردم و با خیال راحت خوابیدمبودم که مبادا دانیال کاري بکنه براي 

حتی به این که فقط . بدجوري به آغوش سهند عادت کرده بودم. روي تخت دراز کشیدم خوابم نمیبرد

تا نیمه هاي شب توي جام . کنارم بخوابه و فقط بدونم که هست بازم میتونستم راحت تر به خواب برم

  . خوابم بردغلت زدم تا باالخره 

صداي . با صداي تق تقی که به در خورد چشمام رو باز کردم. نزدیکیهاي ظهر بود که از خواب بیدار شدم

  السا رو از پشت در تشخیص دادم:

  ـ آدرین؟ خوابی هنوز؟

  با رخوت و خواب آلودگی جواب دادم:

  . ـ نه بیدارم

  . ـ بیا پایین صبحونه بخور داریم میریم بیرون

  . امـ االن می

فکر کردم که چقدر جاي آتریسا . فربد و ویشکا کنار هم نشسته بودن. همه بودن. چند دقیقه بعد پایین رفتم

قبل از مسافرت بهش گفتم اما ماشاال اینقدر داشت بهش . خالیه که با شیطونیاش اینجا رو شلوغ کنه

وقتی شنید . برنامه ریخته بودنخودشون با دوستاشون . وش میگذشت که کال ما رو فراموش کرده بودخ

  که سهند و دوستشم هست گفت:

  . نمی تونم دو روز قیافه مثل برج زهرمار اینا رو تحمل کنم. ـ حتما دوستشم مثل خودشه

  . از حرفش کمی ناراحت شدم اما ترجیح دادم چیزي نگم

زیاد جلوي چشم سهند دیگه جرات نمی کرد . دانیال گوشه خیلی دوري روي مبل تک نفره اي نشسته بود

تقصیري گردن . با شرمندگی به سهند نگاه می کرد. فکر کنم دارا هم قضیه رو فهمیده بود. افتابی بشه

نسب به دیروز ساکت تر . کالفگی سهند رو کامال حس می کردم. اون نبود که از بابتش شرمگین باشه

اون روز رفتیم به یکی از روستاهاي . بودکم حرف بود کم حرفتر شده . زیاد حال و حوصله نداشت. شده بود

حتی چند نفرشون براي ناهار ما . ی داشتمردم خیلی خونگرم و مهربون. اطرف که جاي خیلی زیبایی بود

  . رو دعوت کردن به خونشون با غذاي محلی ازمون پذیرایی کردن که خیلی خوب بود
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بقیه هر کدوم به نحوي . بودالیا و  فکر کنم به تنها کسانی که خیلی خوش گذشت توي جمعمون شیدا

عصر خیلی زودتر از موعد مقرر سهند گفت که وسایلمون رو جمع کنیم که . ساکت و بی حوصله بودیم

  گفت:الیا . برگردیم

  ـ نمیشه یه کم بیشتر بمونیم؟

  سهند جواب داد:

  ـ تو مگه قرار نیست فردا بري تهران؟

  . ـ خب میندازم عقب یه روز دیگه میرم

  . کلی از کاراي شرکت مونده. نه من کار دارم فرداـ 

میاره و میخواد که  مشخص بود که میدونه سهند بهونه. با ابروهاي باال رفته به سهند نگاه می کرد دارا

  کمی دلخور شد که سعی کردم با شوخی و خنده از دلش در بیارم: الیا. چیزي نگفتزود برگردیم اما 

  . واست تنگ میشهدلم . زود بیایا الیاـ 

  . ـ اگه خوش نگذره زود میام

  ـ یعنی اگه خوش بگذره کال همون جا می مونی؟

  خندید و گفت:

  . اگه خوشم نیومد زودتر برمی گردم. ـ شوخی می کنم نه یه هفته قصد دارم بمونم

  با لبخند نگاهش کردم و گفتم:

  . ـ حتما بهت خوش میگذره عزیزم

. ردیم و تا چشم به هم زدم دیدم سوار ماشین هستیم و توي راه برگشتیمخیلی زود وسایلمون رو جمع ک

حس می کردم که . بدون سهند انگار یه چیزي رو گم کرده بودم. اصال دوست نداشتم یه روز دیگه بمونیم

میزان عالقه و عمق حسی که به سهند داشتم روز به روز داشت بیشتر میشد و خودمم می فهمیدم که 

دوست نداشتم به این قضایا فکر . همیشه از عشق یک طرفه می ترسیدم. اذیت می کنم دارم خودم رو

صداي اهنگ  همون طور که به صندلی تکیه داده بودم. همش چیزاي مثبت رو در نظر می گرفتم. کنم

  . حس مهربونی، عشق. این اهنگ همیشه حس خوبی بهم میداد. پل گوگوش توي ماشین پیچید

  



 

 
 

 Idin_angel                                                       عشق قانون نمی شناسد                                                                                  

١٣۴ 

  معصومانه عشقبراي خواب 

  کمک کن بستري از گل بسازیم

  براي کوچ شب هنگام وحشت

  کمک کن با تن هم پل بسازیم

  کمک کن سایبونی از ترانه

  براي خواب ابریشم بسازیم

  کمک کن با کالم عاشقانه

  براي زخم شب مرهم بسازیم

  بذار قسمت کنیم تنهاییمونو

  میون سفره شب تو با من

  بذار بین من و تو دستاي ما

  پلی باشه واسه از خود گذشتن

  تو رو می شناسم اي شبگرد عاشق

  تو با اسم شب من آشنایی

  از اندوه تو و چشم تو پیداست

  که از ایل و تبار عاشقایی

  تو رو می شناسم اي سر در گریبون

  غریبگی نکن با هق هق من

  تن شکسته تو بسپار به دست

  نوازش هاي دست عاشق من

  کالمیبه دنبال کدوم حرف و 

  سکوتت گفتن تمام حرفاست
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  تو رو از تپش قلبت شناختم

  تو قلبت قلب عاشقاي دنیاست

  تو با تن پوشی از گلبرگ و بوسه

  منو به جشن نور و آینه بردي

  چرا از سایه هاي شب بترسم

  تو خورشید و به دست من سپردي

  

توي . دوست نداشتم بخوابمبا حس آرامشی که از این اهنگ گرفتم کم کم چشمام داشت گرم می شد اما 

توي . اونم در آرامش داشت رانندگی می کرد. تاریکی همزمان با پخش اهنگ همش چشمم به سهند بود

اصال نفهمیدم کی فکر و خیال هایی که دور و بر سهند و خودم و پدر و مادرم میچرخید گذشت راه همش 

  . به شیراز رسیدیم

 ***  

بلیت هواپیما هم سهند براش . نیازش رو جمع کرده بود و کامال اماده بودپنج شنبه بود و الیا وسایل مورد 

  . زودتر میره هواپیما با که گفت و نکرد قبول الیا اما برسوندش خودش که داد پیشنهاد سهند. گرفته بود

خیلی . برام مهم نبود که اون گی هست یا نه. گرفتم که به سهند نزدیک تر بشم امروز با رفتن الیا تصمیم

توجهی که میدیدم . من توجه اون رو میخواستم. بهش وابسته شده بودم و دوست داشتم بهم توجه کنه

حتی به الیا که من توي همین چند روز که بارها باهاش رفتم بیرون کلی پسر . االن به هیچ کس نداره

میدادن هر بار  توي خیابون سرجاشون میخکوب میشدن وقتی می دیدنش و چندین پیشنهاد و شماره به

بعضی از پسرا اونقدر سیریش میشدن که . یعنی غیر ممکن بود که دست خالی بیایم. که بیرون می رفتیم

مجبور میشد ازشون شماره بگیره تا ولش کنن و وقتی که اونها می رفتن شماره رو پاره می کرد و می 

  . انداخت سطل آشغال

ابهت سهند و جذبه اون رو وقتی می دیدن . فرق می کردروزهایی که با سهند می رفتیم بیرون کامال 

کسی جرات نمی کرد نزدیک بشه بهمون دیگه چه برسه به این که بخوان مزاحم بشن و یا بخوان شماره 

  . بگیرن و بدن
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اینقدر درگیر این حس درونی و همچنین وابستگی که جدیدا به سهند پیدا کرده بودم شدم که حتی زیاد 

اونم که ماشاال اونقدر خونه سارا اینا . م که به آتریسا هم زنگ بزنم و احوالش رو بگیرمحوصله نمی کرد

دوست . دروغ چرا اینجوري خودمم راحت بود. بهش خوش میگذشت که کال یادش رفته بود داداشیم داره

  . و خیلی خیلی آروم تر از قبل میه جورایی ساکت شده بود. داشتم بیشتر با خودم فکر کنم

اصال میخواست که مزاحم سهندم نشه و با آژانس بره اما . ا اجازه نداد که دیگه تا فرودگاه باهاش برمالی

باهاش . سهند قبول نکرد و با تحکم گفت که خودش میرسوندش و وقتی پروازش حرکت کرد برمیگرده

  رو بوسی کردم:

  . ـ زود برگرد الی دلم برات تنگ میشه

  لپمو گاز گرفت و گفت:

  . دوست داشتم توام باهام می اومدي. برمیگردم ـ زودي

توي همین چند روز از بس با هم بیرون رفته بودیم و در طول روزم که کنار هم زندگی می کردیم کلی با 

  چشمکی بهش زدم و گفتم:. هم دوست شده بودیم

  ـ میخواي سرخر با خودت ببري؟

  مشت آرومی زد توي سینه ام و گفت:

  . اصال یه بارم ندیدمشون. بیاي و تنها نباشمـ از خدامم هست که 

  . ـ نگران نباش عزیزم مطمئن باش کلی بهت خوش میگذره

  نیمه لبخندي زد و من رو بغل کرد و گفت:

 thanks sweetheartـ 

هر . و برد به خودمون اومد با صداي سهند که خطاب به الیا گفت:پایین منتظرتم و چمدون الیا رو برداشت

منم یک ساعتی که . سهند از اون طرف قرار بود مستقیم بره شرکتش. فتن و من برگشتم داخلدو با هم ر

براي وقت کشی هندزفیریمو زدم توي گوشم و پوشه آهنگ هاي . توي خونه موندم حوصله ام سر رفت

 آدم هاییبه . آروم آروم قدم میزدم و به دور و برم نگاه می کردم. مورد عالقه م رو پلی کردم و رفتم پارك

بچه هایی که بازي می کردن و پدر مادرشون که حواسشون به اون بود و از راه . که پیاده روي می کردن

روي یه نیمکت نشستم و همین طور . م خسته شدمکمی که توي پارك قدم زد. دور هواشون رو داشتن

  . که آهنگ گوش میدادم به دور و برم نگاه می کردم
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توي یکی از دست . دیدم که عصا زنان دست همسرش رو توي دستش گرفته بودسمت چپم یه پیرمرد رو 

خیلی عاشقانه دستشون . نظرم نسبت بهشون جلب شد. هاي پیرزن یه تسبیح بود که داشت می چرخوند

توي دست همدیگه بود و همین طور که با هم حرف میزدن سالنه سالنه یه مسیر رو طی می کردن و 

به این فکر کردم یعنی روزي میرسه که . دیدنشون خیلی حس خوبی بهم دست داد با. دوباره بر میگشتن

من هم عشق واقعی خودم رو پیدا کنم و اونقدر با هم خوشبخت باشیم که در کنار هم پیر بشیم و بازم 

اونقدر انرژي مثبت ازشون گرفتم که بلند شدم و . همین طور عاشقانه دستمون توي دست همدیه باشه

هر . ازشون درخواست کردم که اگه مشکلی نداشته باشه یه عکس سه نفره با هم بگیریم. تشونرفتم سم

از یکی از رهگذرا خواستم که . منم با دوربین موبایلم چند تا عکس سلفی انداختم. دو با لبخند قبول کردن

. عکس انداختیمرفتم و از پشت دست انداختم دور گردن هر دوشون و یه . یه عکس سه نفره از ما بگیره

ازشون خداحافظی . ازشون تشکر کردم و گونه هاي هر دوشون رو بوسیدم. کال روي لبشون لبخند بود

  . کردم و راه افتادم به سمت خونه

نگاهی . هوس یه هات چاکلت کردم. در راه برگشت به سمت خونه اتفاقی چشمم به یه کافی شاپ افتاد

وارد کافی شاپ شدم و روي یه میز دو نفره کنار پنجره . ته بودگذش 8چند دقیقه از . به ساعت انداختم

همان طور که منتظر بودم تا سفارشم رو . یه هات چاکلت سفارش دادم باید زود برمیگشتم خونه. نشستم

دوباره توسط انواع فکرهاي متناقض و متفاوت احاطه شدم و هر کدوم توي مغزم . بیارن زل زدم به بیرون

کشید اما مهمترین چیزي که در حال حاضر خیلی به مغزم فشار می اورد و حتی یه  خودش رو جلو می

هم احتمال نمی  %1حتی . فکرم بیرون نمی رفت حسی بود که نسبت به سهند پیدا کرده بودم لحظه از

یعنی با چند شب بغل دچار این . دادم که سهند گی باشه اما برام مهم نبود چون بهش وابسته شده بودم

به این که از همون اول هم که از اخالقش زیاد . شده بودم اما دوباره به قبلش که فکر می کنمحس 

فقط با سهند شاید بشه گفت یه جورایی من قصد داشتم . خوشم نمی اومد بازم اون رو تحسین می کردم

رو لجبازي کنم و اون احساسی که داشتم و حس می کردم سهند من رو به عنوان یه بچه می بینه 

برعکسش رو نشون بدم در صورتی که من با لجبازي کردنام و غد بازیام دقیقا همون چیزي رو که ازش 

. امشب می فهمم که آیا سهند اصال به من حسی داره یا نه. بدم می اومد رو داشتم به سهند القا میکردم

از این حس می . بغض کردم. چون توي این چند شب من رفتاري از سهند مبنی بر پس زدنم ندیدم

چیزي . ه سهند عالقمند شده بودممن ب. از حسی که نمی دونستم اخرش قراره به چی ختم بشه. ترسیدم

  . من از اون پسر خشک،بد اخالق،خشن خوشم می اومد. که هیچ وقت فکر نمی کردم اتفاق بیفته

زود سر کشیدمش و . ننفهمیدم کی هات چاکلت رو برام اورد. اونقدر فکر کردم که مغزم داشت میترکید

  . قدم زنان راه خونه رو در پیش گرفتم. رفتم حساب کردم  واز کافی شاپ زدم بیرون. بلند شدم
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ماشین سهند رو دیدم که توي پارکینگ پارك . دقیقه بود که رسیدم جلو برج وارد که شدم 9:45ساعت 

  . شدم و سالم کردمبهش نزدك . حواسش به من نبود. بود و خودشم داشت پیاده میشد ازش

  با جذبه مخصوص به خودش جوابم رو داد و گفت:. برگشت و من رو نگاه کرد

  ـ بیرون بودي؟

  . ـ آره بیکار بودم رفته بودم پارك یه کم بچرخم

همش . ناخودآگاه چشمام دوخته شده بود بهش. هردو با هم راه افتادیم سمت آسانسور. چیزي نگفت

در رو باز کرد و وارد . ن بود سعی می کرد نگاهش زیاد به من نیفتهاون برعکس م. نگاهش می کردم

اونم با چند دقیقه تاخیر پشت سرم . مستقیم رفتم سمت اتاق مشترکمون که لباسم رو عوض کنم. شدیم

اونم داشت لباسش . زیر چشمی به سهند نگاه کردم. لباسام رو در آوردم. مستقیم رفتم سمت کمد. وارد شد

یه آستین حلقه اي قرمز با یه شلوارك قرمز برداشتم . حس می کردم حواسش به من بود. ردرو عوض می ک

کامال . خودم رو مشغول نشون دادم که از اتاق بیرون نرم اما زیر چشمی به سهند نگاه می کردم. و پوشیدم

 بازوها و پاهاي خوش فرمش با تکون. خیلی سکسی پاش بود kelvinلخت شده بود فقط یه شرت 

بدنش کامال مو داشت که باعث شده بود سکسی تر . آب دهنم رو قورت دادم. خوردنش منقبض میشدن

به نفس عمیق . از اتاق اومدم بیرون. داشتم داغ میکردم. موهاي سینه ش بلند تر از قبل شده بود. بشه

اونم . لخت نمیشدممعموال من اول میرفتم میخوابیدم و جلو سهند شب ها . کشیدم و رفتم سمت تلویزیون

  . وقتی می اومد توي اتاق المپ اتاق خاموش بود و منم چیزي نمیدیدم وقتی لباسش رو در می آورد

امشب دوست داشتم شام رو من درست کنم به جاي این که از . خارج شد از اتاقچند دقیقه بعد سهند 

  آشپزخونه و گفتم:تند رفتم سمت . یخچالشم که ماشاال همیشه پر بود. بیرون سفارش بدیم

  . ـ من امشب شام درست می کنم

  گفت:. تعجب کرده بود. چرخید سمت و ابروهاشو باال انداخت

  ـ بلدي؟

  . نترس نمی کشمت. ـ آره یه چیزي سرهم می کنم

  شونه اي باال انداخت و گفت:

  چی می خواي درست کنی؟. ـ چرا که نه

  با شیطنت گفتم:
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  . ـ یه چیز خوشمزه

  نداري؟ ـ کمک احتیاج

از این که . امشب خیلی حالم خوب بود. نه تو برو بیرون تلویزیون نگاه کن تا وقتی صدات نکردم نیا بیرون

داخل فریزر چند تا کوکتل و . دوست نداشتم به چیزهاي بد فکر کنم. در کنار سهند بودم لذت میبردم

ر پیتزا ریخته بشه خوشمزه میشه !! کال معتقد بودم رو هر چی پنی. گوشت چرخ شده برداشت و پنیر پیتزا

کمی تفت دادم . همه رو ریز ریز خورد کرد و با هم مخلوط کردم. سیب زمینی و گوجه هم چندتا برداشتم

قبال چند بار با آتریسا وقتایی که مامان آذر نبود درست کرده بودیم و اتفاقا . و روشون پنیر پیتزا ریختم

میز رو خیلی . ساعت بعد سهند رو صدا کردم که بیاد شام بخورهتقریبا یک . خیلیم خوشمزه شده بود

اومد و روي یه صندلی نشست همون طور که نگاهش به غذایی بود که من درست . خوشگل چیده بودم

  کرده بودم گفت:

  . خوشمزه به نظر میرسه. ـ بوش که خوبه

سرش رو تکون داد و . یا نهمنتظر بودم که ببینم خوشش میاد . لقمه اي گرفت و داخلش دهنش گذاشت

  تایید کرد:

  . آفرین آقا آدرین نمی دوستم از این کارا هم بلدي. ـ نه خوشمزه ست

  ذوق زده گفت:. از این که خوشش اومده بود خوشحال شدم

  . راحته. البته کاریم نداره. ـ پس چی

  لقمه دیگه اي گرفت و گفت:

  . ـ خسته نباشی

منم شروع . بود خوشحال شدم و حس خیلی خوبی بهم دست داد از این که امشب خیلی مهربون شده

منم قبول . بعد از اینکه شام خوردیم سهند خودش پیشنهاد داد که ظرف ها رو میشوره. کردم به خوردن

سهند بلند شد که بره و به . بقیه طول شب با ظرف شستن سهند و بعدش تماشاي تلویزیون گذشت. کردم

ی کنه منم وقتی فیلم سینمایی که داشتم نگاه می کردم تموم شد بلند شدم کاراي عقب مونده ش رسیدگ

امشب . قرمز و طالیی پوشیدم و دیگه چیزي نپوشیدم یه شرت سکسی. و رفتم توي اتاقمون که بخوابم

یا اصال گی هست؟ اونقدر دوستش . هر جوري شده بود باید میفهمیدم که سهند حسی به من داره یا نه

  . همین که دوستم میداشت برام کافی بود داشتم که فقط
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اونقدر منتظر سهند موندم که . امشب شیطتنتم گل کرده بود. چشمام رو به سقف دوختم. پتورفتم زیر  

گرمم شده بود و اصال حواسم نبود که پتو رو . اما باالخره اومد. دیگه کم کم چشمام داشت سنگین میشد

سهند وقتی وارد شد نگاهی به من انداخت و با دیدن من کمی مکث . کنار زدم و نصف بدنم بیرون بود

آروم . هر شب چیزي نپوشید و با شرت اومد توي تخت و دراز کشید برعکس. لباسش رو در آورد. کرد

. چند دقیقه اي که گذشت. چشماش باز بود و به سقف خیره شده بود. چرخیدم سمتش و نگاهش کردم

دو دل بودم اما سرم رو آروم گذاشتم . سرم رو بلند کردم. ملی نشون ندادهیچ عکس الع. بهش نزدیک شدم

دوباره هیچ عکس العملی نشون نداد اما صداي تند شدن نفس هاشو . رو سینه ش و خودمو چسبوندم بهش

با موهاي سینه اش . یکی از دستام رو روي سینه هاي سفت و عضله ایش باال و پایین کردم. می شنیدم

سینه اش  ازیه بوسه ریز . یکی از پاهام رو بین پاهاش فشار دادم. زبریشو دوست داستم. دمبازي می کر

از بر آمدگی شرتش فهمیدم که . جرات نمی کردم  سرم رو باال ببرم و توي چشماش نگاه کنم. کردم

داد و با یکی از دستاش من رو به خودش فشار  پاهاي من رو محکم بین پاهاش فشار داد و. تحریک شده

وقتی . منتظر اجازه از طرف من. انگار که منتظر بود. کامال چشم تو چشم شده بودیم. کشوندم روي خودش

چشماش رو بست و لبش رو چسبوند به لب هام و یه بوسه محکم و طوالنی  تایید رو تو چشمهاي من دید

  . با لذت چشمام رو بستم. همزمان کلی حس خوب بهم منتقل شد. گرفت ازم

با دستام کمرش رو نوازش می . نگاهش کردم. ید و من رو خوابوند و خودش اومد روم دراز کشیدچرخ

خودش رو چسبوند بهم و خیلی غیر منتظره و تند لبم رو کرد توي دهنش و . به خودم فشارش دادم. کردم

روي موهاي سینه اش رو کامال . ته ریشش می نشست توي صورتم. شروع کرد به خوردن لبم و زبونم

هر دومون کامال داغ کرده بودیم و پر از . لباش رو میک میزدم. زبونش رو خوردم. بدنم حس می کردم

. گردنم رو می خورد و گاز می گرفت. آروم آروم اومد پایین الله گوشم رو خورد. حس نیاز و خواستن بودیم

سینه ام رو بوس هاي ریز ریز کرد تا رسید به نوکش و زبون زد و کرد توي دهنش و گاز هاي ریز می زد 

بعد از . شکمم رو خورد. پر از حس نیاز شده بودم. ناله ام بلند شد. با این کارش دیوونه شدم. زبون میزدو 

شرتم رو کشید . امال غرق لذتموقتی دید ک. سرش رو بلند کرد و من رو نگاه کرد. روي شورتم فشارش داد

وقتی سرش رو بلند کردم پریدم تو بغلش که . نذاشتم ادامه بدم. اختیارمو کامال از دست داده بودم. پایین

حس عالقه خیلی شدیدي نسبت به  . خیلی احساساتی شده بودم. تند تند شروع کردم ازش لب گرفتن

 داشت توي اون موقعیت. ه خیلی خوشحال شده بودماز این که میدیدم اونم منو دوست دار. سهند داشتم

  . میگرفت ام گریه

براي اولین بار . همه جاش رو بوسه بارون کردم. گردنش رو خوردم و گاز گرفتم. لباش رو گاز می گرفتم

 . کامال داشت لذت میبرد و تند تند نفس میکشید. نفس عمیقی کشید. دست بردم سمت شرتش
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تند تند نفس می کشید و صداهاي آرومی از . شروع کردم به خوردن لب هامصورتش رو نزدیکم آورد و 

دستمو بردم توي موهاي کوتاهش و باهاشون بازي . دستام رو دور گردنش حلقه کردم. خودش در می اورد

و کنارم . یه بوسه محکم و طوالنی ازم گرفت. گردنم رو گاز می گرفت و میخورد. غرق لذت بودم. کردم

من عاشق سهند شده بودم و امشب بهم ثابت . توي لحظه به لحظه اش حس خوبی داشتم. دراز کشید

شاد . براي خوشحالیش. حاضر بودم براش هر کاري انجام بدم. از ذره ذره وجودش کنارم لذت میبردم. شد

یه بوسه . خم شد سمتم و من رو کشوند توي بغلش و سرم رو بوسید. نشستم وبهش نگاه کردم. بودنش

میفهمیدم به زبون . کامل توي بغلش جمع شدم. سرم رو چسبوند به سینه هاش. النی به پیشونیم زدطو

میشد من و سهند براي همیشه مال . حسم بهش دو چندان شده بود. بی زبونی داشت تشکر می کرد ازم

وستش با همین اخالقش د. من همین جوري عاشقش شده بودم. هم باشیم؟ میشد سهند فقط مال من باشه

یه خواب . همون طور که سرم روي سینه اش بود و دستش رو دورم حلقه کرده بود به خواب رفتم. داشتم

  . سال داشتم 21شیرینترین خوابی که توي این . شیرین

 ***  

روي تخت نشستم و بعد از چند . هنوز گیج بود. شده بود که از خواب بیدار شدم 10صبح تقریبا ساعت 

سهند  هچطور تونستم اینقدر بخودم هم نمی دونم . اتفاقات دیشب از خجالت سرخ شدم لحظه و با یادآوري

بعضی وقت ها احساسات اونقدر توي وجود آدم به غلیان در . و براي رابطه پیش قدم بشم نزدیک بشم

االن که فکرش رو می کنم پیش خودم میگم من واقعا . میاد که باعث میشه آدم دست به حماقت بزنه

در هر صورت من این ریسک رو کردم و پیش قدم شدم . اما پشیمون نبودم از کار خودم. تونستم چطوري

دیشب . پس اون هم من رو دوست داره و شاید گی باشه شایدم بایسکشوال. و سهند هم من رو پس نزد

  . حس نزدیکی بیشتري نسبت به سهند پیدا کرده بودم. توي لحظه به لحظه اش حس خوبی داشتم

با خستگی و بیحالی که توي بند بند وجودم حس می کردم . شرکت د طبق معمول صبح زود رفته بودسهن

به سمت . تخت خواب مثل آهن ربا من رو میکشید سمت خودش. خودم رو از روي تخت کشیدم پایین

خمار چشمام هنوز . توي آینه نگاهی به خودم انداختم. سرویس بهداشتی رفتم و دست و وصورتم رو شستم

با این . با یادآوري دوباره دیشب داغ شدم و لبخندي گوشه لبم نشست مشتی آب به صورتم زدم. خمار بود

 اما. یعنی منتظر بودم سهند تا آخرش بره. که دیشب اتفاقی که فکر می کردم بین من و سهند بیفته نیفتاد

همیدم چیه اما هر چی که بود دلیل این کارش رو نمی ف. اون خودش رو کنترل کرد و زیاده روي نکرد

بعد از خشک کردن صورتم همون طور که داشتم از اتاق خارج می شدم به برنامه . برام خیلی ارزش داشت

  . که چطور وقتم رو پر کنم تا شب که سهند برمیگرده امروز فکر می کردم



 

 
 

 Idin_angel                                                       عشق قانون نمی شناسد                                                                                  

١۴٢ 

کنم و یه شام عالی دو براي شام سهند رو سورپرایز  بعد از کلی فسفر سوزوندن به این نتیجه رسیدم که

بعد از خوردن صبحونه میز رو جمع و جور . میز صبحونه هنوز پهن بود. ن زود بوداما اال. نفره درست کنم

  . براي ناهار زنگ زدم به رستوران و غذا سفارش دادم. کردم

اینکه وقت براي . خیلی وقت بود که از آتریسا و پدر ومادرم خبري نداشتم. حوصله بیرون رفتن رو نداشتم

. بعد از چند بوق مادرم گوشی رو جواب داد. بگذره پس تلفن رو برداشتم و شماره خونه عمه اینا رو گرفتم

چون می دیدن شماره ایرانه می دونستن احتماال یا من هستم یا آتریسا براي همین به پدر و مادرم میگفتن 

  . پرسیدم کمی با مادر حرف زدم و حال عمه رو ازش. که اونا جواب بدن

  . کلی روحیه گرفته. داره بهتر میشه خدا رو شکر. ـ خوبه عزیزم

  لبخندي زدم و گفتم:

  . بابا پیشت نیست مامان؟ دوست دار مباهاش حرف بزنم. ـ خب خدا رو شکر

  . با علی آقا یه سر رفتن بیرونبابات . ـ نه عزیز دلم

تر شده بود و یه کلمه در میون از کلمه هاي عزیزم این مامان از وقتی که از ایران رفته بودن کلی مهربون 

با بدجنسی فکر کردم کاش یه مدت . حس خوشایندي بهم دست میداد. و قربونت برم استفاده می کرد

م اما بازم دلم براي بابا و بیشتر بمونن که همین جوري عزیز بمونم و همین که من بیشتر پیش سهند باش

  . داشتم زودي ببینمشوندوست . مامان خیلی تنگ شده بود

  ـ آتریسا بهتون زنگ می زنه؟

  . دیروز تماس گرفت و گفت با دوستاش دارن میرن گردش. ـ آره

از بابت من خدا رو . خوب زنگ می زنه و مامان رو در جریان همه چی قرار میده. احسنت به آتریسا خانم

  . شکر خیالشون راحت بود

  ـ مامان کی برمیگردین؟ 

  . روزش هنوز مشخص نیست. که مادر احتماال آبان ماه میایمـ قبال گفتم 

  ـ چرا اینقدر دیر نمیشه زودتر بیاین؟

  . ـ نه عزیزم باید خیالمون از بابت عمه ات راحت بشه که بابات با دل راحت و خیال خوش بتونه برگرده
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کمی که حال خودم و . به هر حال اونم خواهرش بود و نمی تونست بی خیالش باشه. چیزي نگفتم دیگه

بعد از این که . سهند رو پرسید و گفت که به سهند بگم به آتریسا هم سر بزنه و حواسش به اونم باشه

  . قطع کردن هنوز چند ثانیه اي نگذشته بود که دلسا زنگ زد

  خوبی؟ شیطوري؟. ـ به به دلسا خانم

  تو چطوري؟. ـ مرسی خوشگلم خوبم

  . ـ منم خوبم خدا رو شکر جیگر

  حواست باشه ها؟. ـ آدري زنگ زدم یاد آوري کنم قرار دوشنبه رو

  . اماده ام 8عزیزم خیالت راحت باشه راس ساعت  ـ اوکی

  . میخوایم زود بریم و برگردیم. آماده بشیا 7تا . 8ـ چه خبره ساعت 

  . ـ اخه من اماده بشم طول میکشه

میگفتن دخترا خیلی لفت میدن و تاخیر دارن تو آماده قدیما . آدریییی؟ خوبه واال دنیا برعکس شده. ـ وا

  . من باید بشینم با تو چونه بزنم. شدن االن پسرا از دخترا بدتر شدن

  قه قه خندیم و گفتم:

  . ـ دیوونه

  صدامو صاف کردم و ادامه دادم:

  . االن مگه نمی دونی میگن آخر و زمونه دختر. ـ خب عزیزم اون واسه قدیما بود

. از پشت تلفن صداي پچ پچش رو میشنیدم که داشت با یکی حرف میزد. اون زد زیر خنده با حرف هم

  چند لحظه بعد گفت:

  . اماده باشیا تا اون موقع. میام دنبالتا 7ـ خب آدري ما ساعت 

  . سیخ وایمیستم جلو در تا شما تشریف فرما بشین. حاضرم 6شما زود بیاید من اصال . ـ خیلی خب بابا

  .  نه به اون شوري شور نه به این بی نمکیـ خب حاال
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از اینکه سرزنشم کنه می ترسیدم چون قبال . خواستم در مورد دیشب باهاش صحبت کنم اما منصرف شدم

بهم گفته بود که به سهند نزدیک نشم و بهش وابسته نشم براي همین تصمیم گرفتم فعال از این موضوع 

  . چیزي بهش نگم

عت دیگه با دلسا گفتیم و خندیدیم باالخره راضی شدیم که از همدیگه خداحافظی بعد از این که نیم سا

دقیقه  5:35. نگاهی به ساعت انداختم. گوشمم داغ شده بود. گوشی توي دستام کامال داغ کرده بود. کنیم

نوع  م تا موقعی که سهند بره دو یا سهبه سمت آشپزخونه رفتم و تصمیم گرفتم حاال که وقت دار. بود

و باال پایین کردن مواد غذایی که توي فریزر بود بعد از کلی اینور و اونور کردن . خوراك درست کنم

وسایل مورد نیاز رو روي کانتر . و یه غذاي ابتکاري خودم تصمیم بر این شد که کباب تابه اي درست کنم

خودم خیلی . اب تابه اي رو اماده کردماول مواد کب. گذاشتم و بعد از اونجا روي میز آشپزخونه انتقال میدادم

مخصوصا این که همش غذاي اماده . از این کارم ذوق زده زده بودم و حس می کردم سهندم خوشش بیاد

می دونستم قبال یه خانم می اومد براش ناهار و شام درست می کرد اما بعد از اینکه خانمه پا . میخورده

ندم دیگه گفت الزم نیست بیاد و بعد از اونم تا االن به کسی درد گرفت و مشکل رفت و آمد پیدا کرد سه

بعد از آماده شدن کباب ها اون . نتونسته اعتماد کنه که خونه و زندگیش رو وقتی که نیست بهش بسپره

همون مواد . رفتم سراغ غذاي بعدي. ها رو توي دیس چیدم و با گوجه و خیارشور و نعنا تزیینش کردم

یکس کردم با هم تفتشون دادم و چند تا نون باگت رو برداشتم و داخلشون رو خالی دیشب رو مثل قبل م

از میز . رفتم سراغ میز. کرد و با مواد مورد نظر پر کردم و گذاشتم توي فر و درجه اش رو تنظیم کردم

از  م ومیز رو با سلیقه چید. شیک تر بود. بود تصمیم گرفتم استفاده کنم ناهار خوردي که گوشه پذیرایی

خدا رو شکر روي میز همیشه یه . اونا رو هم گذاشتم روي میز. توي کابینت گشتم و دو تا شمع پیدا کردم

. چیزي به اومدن سهند نمونده بود. دقیقه شده بود 9:20ساعت . خیلی خوشگل شده بود. گلدون گل بود

موهامو هم . سریع رفتم توي اتاق و یه دوش سریع گرفتم و یه دست لباس مناسب پیدا کردم و پوشیدم 

سهند همیشه همین . دقیقه شده بود 10:10ساعت . به سمت پذیرایی رفتم و روي میز نشستم. مرتب کردم

اال پایین کردن تلویزیون رو روشن کردم و براي این که وقت کشی کنم خودم را با ب. موقع ها میرسید

  . شبکه ها سرگرم کردم

نگرانش شده . بی سابقه بود که تا این موقع شب نیاد. شده بود اما سهند هنوز نیومده بود 11:15ساعت 

بعد از چند بار بوق خوردن که دیگه . دوباره گرفتم. هر چقدر بوق خورد جواب نداد. شمارش رو گرفتم. بودم

  داشت قطع میشد جواب داد:

  ـ بله؟
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  از لحن خشکش کمی مضطرب شدم:

  . ـ سالم

  چیزي میخواي؟. ـ سالم

  آب دهنم رو قورت دادم:. چرا اینقدر بی حوصله حرف میزد

  ـ کجایی سهند؟ نمیاي خونه؟

  . ـ نه

  ـ چرا؟

  سرد  وبی روح جواب داد:

  . کنم کاراي من به تو مربوط باشهـ فکر نمی 

  جواب دادم:. بهت زده از لحن صحبت کردنش

  . ببخشیدـ 

  با صدایی مرتعش گفتم:. نمی تونستم کنترلش کنم. بغض توي گلوم نشست

  . شبت خوش. ـ مزاحمت نمیشم

  . نموندم و تماس رو قطع کردم حرفی از طرف اون دیگه منتظر. صداي نفس عمیقی رو که کشید شنیدم

رو زانوهام و هق هق گریه  سرم رو گذاشتم. بغضم ترکید و زدم زیر گریه. دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم

. چقدر من احمق بودم که فکر می کردم سهندم من رو دوست داره. چقدر من احمق بودم. هام بلند شد

باورم نمیشد که . نه. نه. چقدر خوش خیال بودم که فکر می کردم با قضیه دیشب اونم عالقه داره به من

اون حس خوبی که توي بغلش داشتم یعنی . اشهبغل ها دروغ ب. مگه میشه همه اون بوسه ها. دروغ باشه

یعنی تمام اتفاق هایی . یعنی اون از روي هوس لحظه اي به من نزدیک شد دروغ بود؟ یعنی سراب بود؟

  که دیشب بین ما افتاد از سر عالقه نبوده از طرف سهند؟ 

همین طور از چشمام اشک . کوسن رو گرفتم توي بغلم. روي کاناپه دراز کشیدم و خودم رو جمع کردم

نمی تونستم جلوي . چشمام شده بود چشمه اي که ازش غل غل اشک میریخت بیرون. سرازیر شده بود

حس پس زدگی که از طرف سهند بهم تحمیل . گریه می کردم براي بدبختی خودم. اومدنشون رو بگیرم

با مشت . اوه خدایا. نجا بکشهچرا گذاشت کار به ای. اگه از همون اول نمیخواست چرا مانع نشد. شده بود



 

 
 

 Idin_angel                                                       عشق قانون نمی شناسد                                                                                  

١۴۶ 

من رو بگو که کلی با دلخوشی رفته . احمق. احمق. می کوبیدم توي سرم و هی تکرار می کردم:احمق

حس . لبخند تمسخر امیزي به خودم و حماقتم زدم. بودم شام درست کرده بود و کلی تدارك دیده بودم

  . شده بودم بازیچه اش. می کردم سهند باهام بازي کرده

ظرف هاي غذا رو از توي اشپزخونه برداشتم و . بهش دست نزدم. شان کشان به سمت میز غذا رفتمک

ظرفهاي کثیف رو پرت کردم کف آشپزخونه و به سمت اتاق خواب . همه رو توي سطل آشغال خالی کردم

شدم و آروم وارد اتاق الیا . دیگه اصال دوست نداشتم حتی چشمم رنگ اتاق سهند رو هم ببینه. ها رفتم

. با این اوضاع اصال فکر نمی کردم بتونم بخوابم. تیر میکشید. سرم درد گرفته بود. دراز کشیدم رو تخت

. دوباره بغض کردم. فکرهاي مختلفن همزمان به ذهنم هجوم می اوردن. داشتم از فکر و خیال می میردم

  . داشتم دیگه بازش کنمدوست ن. چشمام رو گذاشتم روي هم. پرده اشک جلوي چشمام رو گرفت

. اصال نفهمیدم زمان چطوري گذشت. اون شب اونقدر حالم بد بود که تا نزدیکی هاي صبح خوابم نبرد

من این . اونم من رو دوست داره. فکر می کردم دیگه همه چیز تموم شده و من سهند رو دارم و مال منه

از حرکات سهند کامال . ردمخواستن رو دیشب توي تک تک لحظه هایی که می گذشت حس می ک

مشهود بود که عالقمنده و من رفتاري مبنی بر اجبار و بی عالگی نمی دیدم اما اون با رفتار امشبش و 

اونقدر گریه کرده بودم که دیگه اشکام خشک شده . طرز حرف زدنش تصورات من رو کامال به هم زده بود

. قرمز و ورم کرده از اشک و موهاي به هم ریختهچشم هاي . می دونستم االن صورتم چه شکلی شده. بود

نمی تونستم به چیزي . حس بازیچه بودن. این که سهند من رو پس زده بود. بدي داشتم حس خیلی خیلی

حتی االنم که به دیشب فکر می کردم حس خوبی داشتم و دوباره با یادآوري رفتار . غیر از این فکر کنم

من دوستش . نمی تونستم از سهند متنفر باشم. ي چشمام حلقه میبستسهند قلبم درد می گرفت و اشک تو

اما دیگه دوست نداشتم بهش . داشتم و باز هم با این اوضاع پیش اومده نمی تونستم دوستش نداشته باشم

فکر کنم دیشب از روي یه هیجان آنی بود و طبق موقعیت پیش اومده نتونسته بود خودش . نزدیک بشم

ازش خجالت . سهند االن فهمیده بود که من یه همجنسگرا هستم و به اون عالقه دارم. رو کنترل کنه

دلخور بودم و با لجبازي فکر کردم؛ دیگه اصال مگه این که توي خواب ببینه من بهش نزدیک . می کشیدم

. م بخوابیماتاقش و دوباره پیش هعزا گرفتم که با اومدن الیا چکار کنم که باز مجبور بودم برگردم به . بشم

  . برمیگردم خونه خودمون یا میرم پیش فربد. نه من دیگه اینجا نمی مونم

فردا دوشنبه بود و طبق قراري که با دلسا داشتم قرار بود به گی پارتی که . دو روز از اون شب گذشته بود

داشتم که  از طرفی اصال حس و حال پارتی و مهمونی رو نداشتم و دوست. دلسا قولش رو داده بود بریم

کنسل کنم و از طرفی هم توي این دو روز اونقدر فکر کرده بودم که داشتم دیوونه می شدم و دوست 

چند بار فربد تماس گرفت اما اونقدر باهاش سرد برخورد کردم و با آره  . داشتم از این تنهایی بیام بیرون
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. تئنست حرفی از زبونم بیرون بکشهونه جوابش رو دادم که فهمید حالم خوب نیست و هر چی اصرار کرد ن

بعضی وقت ها که کمی حوصله داشتم میرفتم . سهند حتی این دو روز زنگ نزده بود ببینه مردم یا زنده

  . بیرون و قدم میزدم

پایی پشت در شب بود و من تنها روي مبل نشسته بودم و به تلویزیون خاموش زل زده بودم که صداي 

. باز شدن در ورودي بالفاصله از سر جایم بلند شدم و به سمت اتاق الیا رفتمشنیدم وچند لحظه بعد صداي 

روي مبل کوچک . با بیرون اومدن سهند از راهروي ورودي منم همزمان در اتاق رو محکم به هم کوبیدم

توي همون چند ثانیه اي که . گوشه اتاق نشستم و گوش هایم را تیز کردم که ببینم سهند چکار می کنه

صداي پاهاش رو شنیدم که . بهش افتاد دیدم که ریشاش بلندتز از حد معمول شده و نامرتب بود چشمم

چند دقیقه اي از سر جایم . و چند لحظه بعد صداي باز شدن در یکی از اتاق ها از پله ها باال می اومد

اتاق سهند حرکت اما با فکري که به ذهنم خطور کرد از اتاف خارج شدم و آروم به سمت . تکون نخوردم

صدایم را صاف کردم که اون متوجه . توي چهارچوب در ایستادم. در اتاق کارش کامال باز بود. کردم

سرش توي کمدش بود و داشت یه سري پرونده رو میذاشت . اصال به روي خودش نیاورد. حضورم بشه

زیر لب . الم کردموقتی دیدم هیچ عکس العملی نشون نداد با صدایی گرفته س. روي میز پشت سرش

  ادامه دادم:. جوابم رو داد

  . کارت داشتم. ببخشید مزاحم شدمـ 

  همون طور که مشغول کارش بود بدون اینکه سرش رو به طرفم برگرداند گفت:

  . ـ می شنوم

  از این طرز جواب دادنش حرصم گرفت:

  . ـ کلید خونمون رو میخوام

  ـ میخواي چکار؟

  . خودمون این مدت باقیمونده روـ هیچی میخوام برم خونه 

  ـ چرا فکر کردي من همچین اجازه اي بهت میدم؟

می دونستم که محاله اجازه بده اما دوست داشتم این جوري حداقل باهاش هم . هنوز غد و زورگو بود

  . کالم بشم حتی اگه قصدم در آوردن حرصش باشه

  . ینااگه ندي میرم خونه فربد ا. ـ نیازي به اجازه تو ندارم



 

 
 

 Idin_angel                                                       عشق قانون نمی شناسد                                                                                  

١۴٨ 

  دست از کارش کشید کامال به سمتم برگشت و گفت:

  . تو از اینجا جم نمیخوري. ـ آدرین اینقدر نرو رو اعصاب من

  ـ  اگه جم بخورم میخواي چکار کنی مثال؟

  ـ خیلی دوست داري بفهمی؟

  آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:

  . آره ...ـ آ

  پوزخندي زد و گفت:

  . تونم بکنمـ جم بخور تا بفهمی چکار می 

با عصبانیت لگدي به در زدم و به سمت . اما به روي خودم نیاوردم. از لحن تهدید امیزش کمی ترسیدم

  . اتاقم راه افتادم

فکر کردم دوباره رفته و برنمیگرده اما یک ساعت . سهند اون شب بعد از چند دقیقه از خونه بیرون رفت

ردم توي همین خونه هست و دقیقا اتاق روبروییمه خوشحال از اینکه حس می ک. بعد دوباره برگشت و موند

  . داشتیم تهر چند امشب با هم کنتاک. شدم و با آرامش بیشتري نسبت به شب هاي قبل خوابیدم

 ***  

اصال برام مهم نبود . این مهمونی رو حتی اگه می خواستم هم نمی شد در موردش با سهند صحبت کنم

این مهمونی توي . مخصوصا با بحثی که دیشب دوباره بینمون پیش اومده بودکه بخوام ازش اجازه بگیرم 

زنگ سهندم که این چند روز اصال خونه نیومده بود و حتی . شهر بود و قرار بود خیلی زود بریم و برگردیم

  . این شبم روش مثل بقیه شب ها. نزده بود که ببینه من حالم خوبه یا نه

چون هنوز وضعیتم . لباسام هنوز توي اتاق سهند بود. ت اتاق سهند رفتمبه سم. نمی دونستم چی بپوشم

سراغ کمد رفتم و از . مشخص نبود و مجبور بودم که بعد از اومدن الیا مجبورم دوباره برگردم پیش سهند

. روي هر دو زانو هاش و باالترش پاره بود. بین لباسهاي آویزون توي کمد یه شلوار زغالی کشیدم بیرون

یه کفش گوچی ساقدار طالیی داشتم که روش . گذاشتمش رو تخت. این شلوار رو می پوشیدم ی کمخیل

براي . دو طرف هر دو کفش به صورت کمرنگ طرح رنگین کمون داشت. ستاره هاي طالیی براقی داشت

کفش نماي خیلی جالبی داشت و . ها هستش LGBTرنگین کمونم که نشونه . مهمونی خیلی مناسب بود

یه . پایینشم چراغ هاي کوچیکی داشت که با هر بار قدم زدن روشن میشدن. خیلی جلب توجه می کرد
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تی شرت سفید که طرح هاي ستاره هاي ریز ریز طالیی داشت و روي سینه اش یه رنگین کمون که به 

یکی  این تی شرت رو چند وقت پیش توي. دو تا ستاره بزرگ در دو سمت رسیده بود خودنمایی می کرد

موهام احتیاج . غ موهامبا انتخاب لباس ها رفتم سرا. از پیج ها پیدا کردم و خوشم اومد و سفارشش دادم

  . کامال اماده شده بودم 6:30طبق معمول وقتم رو برنامه ریزي کردم و تا ساعت . به کار خاصی نداشت

اولین بار بود . رهنگ شهر بودپارتی توي ف. رسیدن و راه افتادیم 7ترانه و دلسا خوش قول راس ساعت 

  دلسا گفت:. که به یه گی پارتی می رفتم و کمی هیجان زده بودم

امیدوارم دوستاي خوبی . با چند تا از بچه ها آشنات می کنم. مطمئنم امشب کلی بهت خوش میگذرهـ 

  . اینجا پیدا کنی

  سعی کردم استرسم رو پنهان کنم لبخندي بهش زدم و گفتم:

 . ـ مرسی عزیزم

ترانه از ماشین . به یه خونه باغ بزرگ رسیدیم. بعد از این که رسیدیم. تا رسیدن به اونجا زیاد حرف نزدیم

برگشت و سوار شد و ماشین رو کمی . کمی از پشت آیفون حرف زد و در باز شد. پیاده شد و زنگ زدم

شدیم یه حیات بزرگ و پر درخت وقتی وارد . باالتر که جاي پارك پیدا شد پارك کرد و هر سه پیاده شدیم

کمی که جلوتر رفتیم کمی دورتر در هر دو سمت دو تا . جلوي خونه کامال با میز و صندلی پر بود. بود

هنوز مهمونی خیلی . آالچیق بزرگ بود که تعدادي دختر و پسر نشسته بودن و مشغول گپ و گفت بودن

پسر بلند شد و به سمت . به ما افتاد دستی بلند کرد ترانه براي یکی از پسر ها که نگاهش. شلوغ نشده بود

شلوار جین و تی . موهاي خرماییش رو مطابق با مد روز کوتاه کرده بود. صورت جذابی داشت. ما اومد

مشخص بود ورزش می کنه و به ظاهرش خیلی اهمیت . هیکلش متناسب بود. شرت چسبونی پوشیده بود

  شد: از فاصله چند متري صداش بلند. میده

  . چه عجب قبول زحمت کردین و تشریف فرما شدین. ـ به به ترانه خانم و دلسا خوشگله

  با متانت لبخندي زد و گفت: ترانه

  . کم چاپلوسی کن. ـ خوبه دیگه

برگشت سمت من که کمی عقب تر ایستاده بودم . دست کرد دور شونه هاي دلسا و اونا چسبوند به خودش

  جلو و گفت:و دست من رو گرفت وکشید 
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آقا هیراد صاحب مهمونی و یکی از  آدرین جون ایشون. ـ اینم مهمون افتخاري ما که با خودمون اوردیم

  . دوستان خیلی خوب ما هستن

بعد از معرفی ترانه از باال به پایین من رو نگاه . هیراد که اول حواسش به من نبود و اصال من رو ندیده بود

دستم رو محکم . غیر منتظره دستاش رو جلو آورد و ابراز خوشوقتی کردکرد و سري تکان داد و خیلی 

  . توي دستش فشرد و بعد از چند ثانیه که توي دستش نگه داشت بعد رها کرد

  دستاش رو مشت کرد و رو به دلسا گرفت و گفت:

  ـ دلسا خانوم ما چطوره؟

  دلسا هم دستاش رو مشت کرد و آروم کوبید به مشت هیراد و گفت:

  تو خوبی؟ هیوا جون خوبه؟. مرسی هیراد جونـ 

داشت مهمونی باشه اما متاسفانه با سعید یه سفر کاري براشون پیش اتفاقا امشب دوست . هیوا هم خوبه

  . اومد رفتن دوبی

اون هم متقابال فشار . دست دلسا رو توي دستم گرفتم و فشار دادم. به ما اشاره کرد که به سمت بقیه بریم

  دستم آورد و گفت:آرومی به 

آشنا  اومدیم که تو با بقیهواسه همین زودتر . هنوز بقیه نیومدن. کلی بهت خوش میگذره. ـ نگران نباش

  . بشی و یه کم استرست کم بشه

ترانه و دلسا هم همه . تا دختر 4تا پسر و  6. نفر دور تا دور حلقه زده بودن 10. وقتی به آالچیق رسیدیم

. از یک سمت به ترتیب اشاره کرد و معرفی کرد. ما رو به همه معرفی کرد و برعکس هیراد. رو نمیشناختن

  . ساله اي اشاره کرد 20-19به سمت پسر 

  . ـ این آقا پسر گل سهیله

  به پسر کنارش که موهاي کامال بلند و رنگ شده اي داشت و یه آرایش غلیظ کرده بود اشاره کرد:

  . ـ آرام خانم گل

با این اوصاف از چهره اش و استخون بندیش . فهمیدم ترنسکشواله که هنوز تغییر جنسیت ندادهبا معرفیش 

  به یه پسر گنده اشاره کرد:. مشخص بود که پسره

  . ـ آقا رضا
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به دوتا دختر خیلی خوشگل اشاره کرد که پا روي پا انداخته بودن و دستشون رو توي دست همدیگه قفل 

  کرده بود و گفت:

  . دوقلوهاي ما. الدنـ لیدا و 

همین طور به ترتیب همه رو معرفی . هر دو خوشگل بودن اما اصال شبیه همدیگه نبودن. تعجب کردم

خیلی صمیمی . بچه ها جا باز کردن و ما هم کنارشون نشستیم. اسما رو داشتم قاطی می کردم دیگه. کرد

اما الدن و لیدا و سهیل خیلی . گرفتنهر چند بعضیاشون کم حرف بودن و زیاد تحویل ن. رفتار می کردن

رضا و یه پسر دیگه به اسم ساسان سعی می کردن خودشون رو به من . خوش اخالق و خودمونی بودن

. اما چون قصدشون رو از آشنایی می دونستم زیاد تحویل نگرفتم. نزدیک کنن و باهام طرف صحبت بشن

ق و مهربونی بود و با همه صحبت می کرد و مهم تر از همه خود هیراد بود که پسر خیلی خوش اخال

حواسش به همه بود از طرفی هم من رو خیلی تحویل می گرفت و هر چند لحظه با لبخند نگاهی به من 

کمی که با لیدا و الدن حرف زدم فهمیدم که اونا ترنسکشوال هستن و تغییر جنسیت دادن و . می کرد

تصمیم گرفته بودن اسم دخترونه شون رو هم مثل هم  چون از قبلش که پسر بودن دوست صمیمی بودن

کم کم . و چون همه جا با هم بودن توي جمع به دوقلوهاي افسانه اي معروف شده بودن. انتخاب کنن

فهمیدم که هر کدوم عالوه بر اسمشون یه پسوند هم دنبالش داشت که اغلب توي جمع به اون اسم و 

  . برام جالب بود. پسوند صداش میزدن

همه نوع تیپ و از هر نوع قیافه . کم کم مهمون ها هم داشتن می رسیدن و حیاط کامال شلوغ شده بود

شاید اگه کسی از بیرون . تا حاال این همه آدم رنگارنگ رو دور و برم خودم ندیدم. اي پیدا میشد بینشون

دختر هایی . اي دخترونهپسرهایی با لباس ه. می اومد و این همه پسر و دختر رو میدید شگفت زده میشد

که براي اینکه چهرشون به دخترها بیشتر نزدیک باشه سعی کرده  پسرهاي دخترنمایی. با تیپ پسرونه

بعضیاشون . راه برن. سعی می کردن بیشتر با حالت دخترونه حرف بزنن. بودن خیلی غلیظ آرایش کنن

کال از همه . هر مردونه اي داشتنخیلیاشونم بودن که تیپ و ظا. مشخص بود که دارن تظاهر می کنن

رو یکجا ندیده . تا حاال این همه گی،لزبین، ترنس، زنونه پوش، بایسکشوال و . تیپ و مدل اونجا پیدا میشد

  . بود

. دور تا دور محوطه جلوي ساختمون رو میز و صندلی چیده بودن و وسط رو باز گذاشته بودن واسه رقص

دي جی شروع کرده بود و یه عده ریخته بودن . نفر رسیده بود 60-50ه تعداد مهمونا ب. خیلی با صفا بود

به دلسا گفته . دلسا دست من رو به زور گرفت که بریم وسط و با هم برقصیم. وسط و داشتن میرقصیدن
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اما با شروع یه آهنگ عاشقانه دلسا به زور من . بودم که رقص بلدم اما زیاد روم نمیشه جلو کسی برقصم

  وسط و گفت:رو کشوند 

  . بیا یه رقص دو نفره بریم. جون من آدري. ـ چند دقیقه فقط

  از روي ناچاري قبول کردم:

  . تا حاال جلوي این همه جمعیت نرقصیدم. اشه اما من زیاد نمیرقصماـ ب

چشمم به دو تا پسر . رفتیم وسط و بین بقیه مهمونا که داشتن با هم میرقصیدن شروع کردیم به رقصیدن

. که کامال به هم چسبیده بودن و اونقدر محو همدیگه بودن که اصال حواسشون به دور و برشون نبودافتاد 

توي بغل همدیگه و فارغ از . یعنی میشد منم یه روزي با عشقم اینجوري و اینقدر عاشقانه با هم برقصیم

  . دنیا؟ با نقش بستن صورت سهند توي ذهنم پوزخندي رو لبم نشست

به . با اومدن ترانه جایم رو باهاش عوض کردم و اون دو تا مرغ عشق رو تنها گذاشتم کمی که رقصیدیم

به جز دو سه . چشمم رو چرخوندم سمت آالچیق. دور و برم نگاهی کردم که جایی واسه نشستن پیدا کنم

کردم که به ترانه اشاره . از اونجا میشد همه جا رو زیر نظر گرفت. نفر کسی نبود منم به همون سمت رفتم

  . سري تکون داد. میرم توي آالچیق

داشت با موبایل . فیس جذاب و از خود راضی داشت. یه پسر سفید و تپل توي آالچیق تنها نشسته بود

. توجهی نکردم. دو تا پسرم گوشه تاریکی نشسته بودن و داشتن با همدیگه ور میرفتن. صحبت می کرد

با لبخند . دقیقه اي نگذشته بود که هیراد به سمت آالچیق اومدچند . نشستم و به روبرو نگاهی انداختم

  هنوز نرسیده بود که صداي پسر تپل بلند شد که گفت:. بهم نزدیک شد

  . چه عجب چشمون به جمال شمو روشن شد دادا. به به آقو هیراد ـ

  نگی زد و گفت:کمی مکث کرد و با دیدن پسر مورد نظر لبخند کمر. هیراد که اصال حواسش به اون نبود

  چطوري؟. ـ به سالم داداش سیناي گل

  . ـ با احوال پرسیاي شما

هیراد به . نفهمیدم هیراد به سینا چی گفت که اونم بلند شد و رفت. کمی با هم حرف زدن و شوخی کردن

  با لبخند گفت:. سمت من اومد و کنارم نشست

  ـ خوبی آدرین جان؟ بهت خوش میگذره؟
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  زدم و گفتم: با خجالت لبخندي بهش

  . ـ مرسی

  . جایی ـ تا حاال ندیده بودمت

  . ـ من تازه با ترانه و دلسا آشنا شدم

  سري تکون داد و گفت:

  . به هر حال خیلی خوشحال شدم از آشناییت. ـ خوبه

  . همچنین. ـ خواهش میکنم

  . خوش بگذرون واسه خودت امشبو. ـ غریبگی نکن

خودش رو بهم نزدیک تر کرد و دست گذاشت روي . چیزي نگفتملبخندي بهش زدم و . معذب شده بودم

  پام و گفت:

  چند سالته آقا آدرین؟ـ 

  . 22اخر شهریور میشم . سال 21ـ 

  جشن میگیري؟. پس چند هفته دیگه تولدته. ـ اِ

  . ـ نه بابا و مامانم ایران نیستن

  ـ پس تو تنهایی کجا زندگی می کنی؟

  . زندگی می کنمـ تنها نیستم پیش پسر خاله ام 

  . ـ به سالمتی

  ادامه داد:. سعی کردم خودم رو جمع و جورتر کنم. دستش هنوز روي پام بود. دیگه کنجکاوي بیشتر نکرد

  چه رشته اي میخونی؟ـ 

  . ـ معماري

  . کمکی الزم داشتی خوشحال میشم بهم بگی. منم معماري خوندم. چه جالب. ـ اِ

  برام جالب تر شد:
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  معماري خوندین؟ االن مشغول چکاري هستین؟ـ جدي؟ شما هم 

  . شرکت دارم با خواهر و دامادمون. سالی میشه 5ـ من یه 

  . سهندم شرکت معماري داخلی داره. ـ به سالمتی

  ـ سهند کیه؟

  . ـ پسر خاله ام

 .با نگرانی اون سوال رو پرسید و با جواب من انگار خیالش راحت شده باشه دوباره به نیمکت تکیه داد

جوري بود که اگه دستش رو حرکت میداد میتونست من رو توي بغلش . دستش رو پشت نیمکت دراز کرد

  . جمع کنه

  . اگه احتیاج به کمک داشتی زنگ بزن. ـ میخواي شماره ام رو داشته باش

 شمارش رو گفت. از روي ناچاري موبایلم رو در آوردم و منتظر نگاهش کردم. فهمیدم میخواد شماره بگیره

  و در اخر اضافه کرد:

  . ـ یه تک بزن شمارت بیفته

  چند دقیقه اي با هم حرف زدیم که هیراد گفت:. بهش تک زنگ زدم و اونم شماره من رو سیو کرد

  ـ نوشیدنی میخوري برات بیارم؟

  . من اهلش نیستم. ـ نه مرسی

  . ـ اوکی پس برات آبمیوه میارم

  ـ چه طعمی؟

  . ـ هلو

چند دقیقه اي از رفتن هیراد نگذشته بود که باز سر و کله . ند شد و بیرون رفتچشمکی به من زد و بل

  . اومد و کمی اونطرف تر نشست. همون پسر تپله سینا پیدا شد

از . دقیقه اي از رفتن هیراد نگذشته بود که صداي جیغ و داد و قالی بیرون راه افتاد که نظرم جلب شد 10

هاج و واج داشتم به دور و . دیدم هر کسی داه به یه سمتی میدوئه. دهسر جام بلند شدم ببینم چه خبر ش
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با صداي جیغ پسري که خیلی مسخره داشت می دوید . برم نگاه می کردم و به غلغله اي که راه افتاده بود

  و به طرف آالچیق می اومد که می گفت:

  . فرار کنید. مامورا ریختن تو باغ. ـ مامورا

پاهام سست . می کردم که شتابان از کنار من رد شد و توي تاریکی باغ ناپدید شدمات و گیج بهش نگاه 

فقط به غلغله و بلبشویی . نمی تونستم از سر جام تکون بخورم. شده بود و کامل دوخته شده بودم به زمین

تی صداي جیغ و داد از هر سم. نمی دونستم چکار کنم. که جلوي روم به وجود اومده بود نگاه می کردم

مامورا رو دیدم که خیلی سریع  و فرز انگار اومده بودن توي یه عملیات مهم با خالفکاراي . بلند میشد

تا به خودم اومدم دیدم . حرفه اي و از هر سمت میریختن روي سر بقیه و اون ها رو دستگیر می کردن

به دور و برم انداختم اثري نگاهی . ماموره و داره من رو به زور دنبال خودش میکشونهدستم توي دست یه 

  . از دلسا و ترانه و حتی هیراد هم نبود

صداي جیغ یه ترنس . خیلی ناغافل وارد شدن. تقریبا اکثر بچه هایی که توي مهمونی بودن رو گرفته بودن

وقتی . پسري رو کنارم شنیدم که سعی داشت خودش رو از دست ماموري که گرفته بودش بیرون بکشه

بعضیا با همون . جمعیت زیادي توي خیابون جمع شده بودن و نگاه می کردن. اومدیم از خونه بیرون

عده اي . لباسهاي لختی که توي مهمون بودن سعی داشتن فرار کنن و چندتا مامور پلیسم دنبالشون بودن

با  بعضیا پشت موتور و ماشین ترمز کرده بودن و. از مردم مات و مبهوت ایستاده بودن و نگاه می کردن

به پسرهاي گنده اي که با ظاهر پسرونه آرایش غلیظ کرده بودن یا پسرهایی که . تعجب نگاه می کردن

توي ون . نفهمیدم چطور به زور با چند تاي دیگه سوار ون شدیم. لباسهاي جلف دخترونه پوشیده بودن

. خودشون نشسته بودن هم بعضیا داشتن گریه می کردن و فین فینشون بلند بود و بعضیا هم بیخیال براي

فقط گیج و منگ داشتم به دور و برم نگاه . فقط من بودم اون وسط که خودمم حال خودم رو نمی دونستم

  . می کردم و به اتفاقی که خیلی سریع رخ داده بود که من فرصت هیچ عکس العملی رو نداشتم

اما بعضیا هم همش . دونستن چه خبرهبعضیا براشون عادي بود و مثل اینکه می . نفري بودیم 40حدودا 

همون پسر تپله رو دیدم که خیلی ریلکس تکیه داده بود به دیوار و به دور و بریهاش نگاه . گریه می کردن

پسري خوش قیافه که موهاي بلندش توي صورتش ریخته بود داشت گریه می کرد و سربازي . می کرد

چند دقیقه اي که گذشت ازمون خواستن که تعهد  .روبروش با نیشخند و تمسخر داشت نگاهش می کرد

با این حرف کسی که نمی دونم سرگرد بود . بدیم و با والدین و آشناهامون زنگ بزنیم که بیان و ببرنمون

انگار یه پتک محکم خورده . یا سروان و از درجه هاي لباسهایشان تشخیص نمیدادم تازه به خودم اومدم

برسیم به کالنتري توي حالت گیجیش به سر میبردم و ستاره هایی داشت بود توي سرم و توي مسیر تا 
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فکر کردم که به فربد زنگ بزنم اما . یهو چهره سهند اومد جلوي چشمم. رنگ پرید. دور سرم میچرخید

هر چی . اون از هیچی خبر نداشت و همسن خودم بود و فکر نمی کردم قبولش کنن. باز پشیمون شدم

  . اي به ذهنم نرسیدفکر کردم کس دیگه 

  ترنسی که داشت با خواهش و التماس میخواست که بذارن بره:

  . ـ جناب سرگرد تورو خدا اگه داداشام بفهمن تیکه تیکه ام می کنن

  سرگرد وبید روي میز و گفت:

  . ـ باید از همون اولش فکر اینجا رو می کردي

این آرایش ببینن دیگه جنازمم به خونمون  اگه داداشام منو با. ـ خب بذارید حداقل لباسمو عوض کنم

  . نمیرسه

جواب دادن سهند مصادف شد . به بقیه مکالماتشون توجهی نکردم و از روي ناچاري با سهند تماس گرفتم

  با جیغ پسري که گفت:

  . ـ به من دست نزن آشغال

دیگه حالم داشت . کردنبه سمت صدا نگاهی انداختم و دوتا سرباز رو دیدم که داشتن یه پسر رو اذیت می 

  بعد از چند بار الو الو گفتن سهند حواسم جمع شد و جواب دادم:. از این محیط به هم میخورد

  !. سهند. الو. اـ 

  ـ آدرین! کجایی مگه؟ دور و برت سر و صدا میاد؟

جواب آب دهنم رو قورت دادم و با من من . از لحنش فهمیدم که خونه نیست و از نبودن من اطالع نداره

  دادم:

  ـ کالنتریم!

  صداي داد سهند گوشم رو کر کرد از پشت تلفن:

  ـ چی؟؟؟ کالنتري واسه چی؟

  مستاصل جواب دادم:

   ...مامورا ریختن و. ـ پارتی بودم
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  خودش تا ته ماجرا رو خونده بود و گفت:. نگذاشت ادامه بدم

  ـ کدوم کالنتري؟

  . استرس برخورد سهند رو در حال حاضر بیشتر داشتم. ادرس رو بهش دادم و بدون خداحافظی قطع کرد

. منم توي بازداشتگاه بین بقیه پسرها بودم. ترنس هاي پسر رو هم توي بازداشتگاه خانوما انداخته بودن 

یه سرباز می . چندتایی هنوز در حال گریه کردن بودن. به بقیه نگاه می کردم. توي کالنتري غلغله بود

کسایی که از فامیلشون کسی اومده بود دنبالشون رو صدا می کرد و اونا با خوشحالی  اومد و دونه دونه اسم

وقتی با یه سرباز از . حدودا نیم ساعتی از تماسم با سهند گذشته بود که اسمم رو صدا کردن. میرفتن

ساکت و صامت و . بازداشتگاه بیرون رفتم چشمم به سهند افتاد که داشت با همون سرگرد حرف میزد

  . خیلی سربه زیر همون پشت سر سهند ایستادم

سعی کردم تا حد امکان با . سرگرد با دیدن من اشاره اي به من کرد ك سهند هم سرش رو برگردوند

  صداي سرگرد بلند شد که گفت:. سهند چشم تو چشم نشم

وگرنه بیشتر باید شانس اوردي اینطور که پسر خاله ات میگفت بار اولته . ـ بیا این تعهدنامه رو پر کن

  . اذیتت می کردیم که بار بعدي وارد این جمع هاي مستهجن نشی

حرفی نزدم و برگه تعهدنامه رو پر کردم وقتی تمام شد سهند با جناب سرگرد دست دادن و خداحافظی 

توجهی به دور و برم نکردم فقط هر چه زودتر میخواستم که از . منم بی صدا پشت سرش راه افتادم. کرد

  . ون کالنتري خارج بشما

وقتی دیدم . و لرز زیر چشمی نگاهش کردم با ترس. سهند تا وقتی که سوار ماشین شدیم هیچ حرفی نزد

  هیچی نمیگه آروم گفتم:

  . ـ سهند

  خشمگین و عصبی گفت:

  . ـ هیچی نگو آدرین

چند بار که . کردم دهنم رو که باز کرده بودم رو بستم و توي صندلی جمع شد و چسبیده به در ماشین کز

. اخمهاش کامال توي هم گره خورده بود. از گوشه چشم نگاهش کردم مشخص بود که ناراحت و عصبیه

ماشین رو توي پارکینگ پارك کرد هم شکسته که  حتی تا وقتی این سکوتش. هیچ حرفی نمی زنه؟ چرا

. که چقدر با اخم جذابهتوي اون موقعیت فکر می کردم . منم جرات نمی کردم حرفی بهش بزنم. نشد
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اما من . سهند همه چیزش برام منحصر به فرد بود هر چند به بدترین شکل ممکن دلم رو شکسته بود

  . هنوزم دوستش داشتم و حتی توي این موقعیت هاي نامناسب هم باعث میشد فکرهاي احمقانه بکنم

توي نشیمن . از سمت سهند بودممنتظر عکس العملی . سالنه سالنه راه میرفتم. وارد آپارتمان شدیم

طاقتم طاق . سوئیچ و موبایلش رو روي میز گذاشتسهند بدون اینکه نگاهم کنه . سردرگم ایستاده بودم

  گفتم:. شد و نتونستم جلوي خودم رو بگیرم

   ...ـ سهـــ

اه می با ناباوري به سهند نگ. با سیلی محکمی که توي صورتم پایین اومد بقیه حرفها توي دهنم ماسید

  کردم که کامال منفجر شد و باران سرزنش بود که روي سرم شروع به باریدن کرد:

بعد تو پا شدي رفتی گی پارتی؟ . چند بار گفتم بدون اجازه من حق نداري جایی بري. خیلی احمقی آدرینـ 

  اونم تنهایی؟

  صداش بلندتر شد:. از خشم قرمز شده بود

  . فهمی؟ خسته ام کرديمی . دیگه خسته ام کردي آدرین ـ

  دستی توي موهاش کشید و گفت:

  ـ تو بگو من باهات چکار کنم؟ هان؟

اونقدر تیپ بقیه تابلو بود که غیر . جاي سیلی که زده بود از درد داشت کزکز می کرد و کمی میسوخت

هر کسی که یه ذره اطالعات داشت خیلی سریع می . ممکن بود سهند نفهمه اونا گی و ترنس هستن

با صدایی لرزان که هر چه سعی می کردم جلوي . نفهمیدم کی اشک از چشمهام سرازیر شده بود. فهمید

  لرزشش رو بگیرم نمی تونستم گفتم:

  . به خدا من بار اولم بود که رفتمـ 

  . به خاطر همین برو خدا رو شکر کن وگرنه کشته بودمت. ـ می دونم بار اولت بود

  ...ـ 

  تازه آشنا نشدي با حست؟ پس چرا زودي دویدي رفتی پارتی؟  ـ تو مگه

  دستم رو از روي جاي سیلی برداشتم و با تعجب پرسیدم:

   ....از کجا می دونی که ...تو. ..ـ تو
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  کالفه گفت:

  . ـ هیستوري مرورگر لپ تاپ

قیق کنم و خودم با یادآوري گذشته و این که من لپ تاپ سهند رو گرفته بودم که در مورد این قضیه تح

من اصال حواسم به هیستوري مرورگر نبوده که . در مورد چی حرف میزنه فهمیدم سهند رو بهتر بشناسم

ه کال دردم رو فراموش کرده بودم و با چشمهایی درشت داشتم ب. اون رو پاك کنم که سهند متوجه نشه

  سهند نگاه می کردم که سهند اخمهاش رو توي هم کرد و گفت:

  کی دعوتت کرد به مهمونی؟. خوبـ خیلی 

  . ـ یکی از دوستام که تازه باهاش آشنا شدم

  کمی بهم نزدیک تر شد و گفت:. هنوز عصبی بود

  شیر فهم شد؟. دیگه حق نداري پاتو اینجور جاها بذاري. این جور مهمونیا خطرناکهـ 

درد توي عضالت صورتم با لبخندي که روي لبم نشست . از این که کمی آرومتر شده بود خوشحال شدم

  . یه دونه سیلی خوابونده بود توي گوشم که همون براي یه ماهم کافی بود. پیچید

  . ـ چشم

  . ـ خیلی خب دیگه برو تو اتاقت که هر چی جلوي چشمم باشی بیشتر عصبیم میکنی

  . افتادم با قدم هایی بلند به سمت اتاق خواب ها راه. از لحن آرومش میفهمیدم که خشمش فروکش کرده

یکی از داللیش این بود که دوست داشتم با بقیه آشنا بشم و آدمهاي مختلفی . این مهمونی رو که رفتم

یکی دیگه از دالیلش هم این بود که رفتار سهند رو بتونم فراموش . رو که حسشون مثل من بود رو بشناسم

م رو گذاشتم روي متکا و چشمام رو سر. چون با تنهایی هر کاري کردم نتونستم خودم رو تسلی بدم. کنم

. هر چند ازم کلی عصبی بود. با نقش بستن چهره سهند جلوي چشمام دلم هواي آغوشش رو کرد. بستم

با فکر آغوش سهند و آرامشی که . سیلی که زده بود یه جورایی حقم بود و اصال از بابتش ناراحت نبودم

  . ي روي لبم نشست و به خواب عمیقی فرو رفتمبین بازوهاي قوي و سینه هاي ستبرش داشتم لبخند

 ***  

با چشم هاي بسته دست بردم و . صبح خیلی زود با صداي ویبره موبایل  کنار گوشم از خواب بیدار شدم

پیداش کردم از الي پلکاي نیمه بازم کمی نگاه کردم و با دیدن اسم دلسا خواستم قطع کنم که بعدا که 
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هنوز حرفی . دیشب سریع سیخ نشستم و جواب دادمبیدار شدم بهش زنگ بزنم اما با یادآوري ماجراهاي 

  نزده بودم که صداي دلسا توي گوشم پیچید:

  آدرین؟ حالت خوبه؟ الو؟ـ 

  خواب آلود جواب دادم:

  ـ سالم خوبی؟

  کجایی؟ دیشب تورو هم گرفتن؟. ـ سالم عزیزم

چقدر زمانش برام دور بود انگار چند سال . ثانیه اي از جلوي چشمام گذشتاتفاقات دیشب مثل فیلمی چند 

  :خمیازه اي کشیدم و گفتم. پیش این اتفاق برام افتاده بود

  . گرفتن زنگ زدم سهند اومد دنبالم. ـ آره

  حرف من کمی خیالش آسوده شد و گفت: با شنیدن

هت زنگ میزدم جواب نمیدادي؟ فکر می چرا از دیشب هر چی ب. ـ تو که من رو نصف جون کردي آدري

  . کردم تو کالنتري ولت نکردن

  شرمنده گفتم:

ـ واي ببخشید دلسا جونم یه دعواي کوچولو با سهند داشتم و اینقدر استرس برخورد سهند رو داشتم که 

  . کال همه چی رو فراموش کردم

  با یاد آوري موضوعی گفتم:

  ـ راستی شما فرار کردید؟

  . ما فقط نگران تو بودیم. ترانه و هیراد و چند نفر دیگه از در پشتی فرار کردیمـ آره من، 

  . ـ ببخشید عزیزم باید دیشب زنگ میزدم و اطالع میدادم

  . واقعا عذر میخوام. تو ببخشید که اولین گی پارتی که رفتی این اتفاق افتاد. ـ اشکالی نداره گلم

  . پیش میاد مشکلی نداره. ـ خواهش می کنم

وقتی لیست تماس ها رو نگاه کردم دیدم از . دلسا بعد از اینکه خیالش از بابت من راحت شد قطع کرد

دوباره توي تخت دراز . بار تماس گرفته بود دلسا 20ساعتی که خوابیده بودم تا همین االن نزدیک به 
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با خستگی نگاهی بهش . کشیدم و هنوز چشمام گرم نشده بود که صداي ویبره موبایلم دوباره بلند شد

  جواب دادم:. با دیدن اسم هیراد تعجب کردم. کردم

  . ـ سالم

  . هیرادم. سالم آدرین جان ـ

  خوبید؟. ـ بله شناختم

  تو خوبی؟ گرفتنت؟. ـ مرسی

  . زنگ زدم پسر خاله ام اومد دنبالم. ـ آره

  با شرمندگی گفت:

  . بابت این اتفاق ـ ببخشید

  . شما نداشت پیش اومد دیگه طی بهرب. خواهش میکنم. ـ نه

  لبخندي زدم و گفتم:

  . ـ تجربه خوبی بود براي اولین تجربه گی پارتی

  ـ مشکلی که برات پیش نیومد؟

  . زود آوردم بیرون پسر خاله ام. ـ نه همه چی خوب بود

  . نگران بودم. ببخشید بد موقع زنگ زدم. مزاحمت نمیشم صدات خواب آلوده. ـ خدا رو شکر

  . مرسی که زنگ زدید. ش میکنمـ خواه

  . خداحافظ. ـ قربونت عزیزم

  . ـ خداحافظ

  . گوشی رو سایلنت کردم و دوباره گرفتم خوابیدم

 ***  

دقیقه بود که هر چی غلت زدم دیگه خوابم نمی اومد و از جام بلند  12:20ساعت . تا ظهر گرفتم خوابیدم

قربون خودم بشم که ژولیده هم که هستم باز خوشگلم! از این . خواب آلود نگاهی به خودم انداختم. شدم
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. مستقیم رفتم توي آشپزخونه. که اینقدر خودم رو تحویل می گرفتم نیشخندي زدم و از اتاق خارج شدم

خواستم در یخچال رو باز کنم که با دیدن کاغذي که با آهن رباي کوچکی چسبیده بود به در یخچال 

چشمام رو بابا قوري  ".زنگ بزن رستوران ناهار سفارش بده. جایی نرو"ته بود: نوش. نگاهش بهش انداختم

این سهندم منو شناخته بود و می دونست من اولین جایی که . کردم و بی اهمیت در یخچال رو باز کردم

م پاکت آب پرتقال رو برداشت. ماشاال یخچالم که همیشه پر بود. بعد از بیدار شدنم بهش سر میزم یخچاله

  . کمی که سر حال تر شدم زنگ زدم رستوران و غذا سفارش دادم. و همون جوري سرکشیدم

. هیراد بود. بازش کردم. چک کردم دیدم اس ام اس اومده برام. برگشتم توي اتاقم که موبایلم رو بردارم

  بود: فرستادهیه متن 

  

  که اي لحظه! باورکن“ لحظه همین”در را بودنت محبوب"

	". توست“ یاد ”به دلی 	

  

اخالقشم تا االن که خوب . تیپ و ظاهر خوبی داشت. پسر خوبی به نظر میرسید. ازش خوشم اومده بود

  . در جوابش چیزي نگفتم. بوده

گوشی . با دیدن چهره پیک موتوري رستوران توي مانیتور. نیم ساعتی گذشته بود که صداي آیفون بلند شد

توي آینه قدي جلوي در نگاهی به خودم . باال و دکمه رو فشار دادم رو برداشتم و راهنماییش کردم که بیاد

با پریدن الیا جلوي در که با جیغ . بعد از چند ثانیه با پیچیدن صداي پا توي کریدور در رو باز کردم. انداختم

  با ناباوري گفتم:. قلبم پرید تو دهنم. سالم کرد

  ـ الی! چرا اینقدر بی خبر برگشتی؟

  توي بغلم و گفت: خودشو انداخت

  . ـ واي کلی دلم تنگ شده بود واستون

متعجب برگشته بودم . خودش رو از بغلم بیرون کشید و دسته چمدونش رو گرفت و دنبال خودش کشید

ساله  20-19برگشتم و با دیدن پیک که یه پسر . نگاهش می کردم که با چشم و ابرو به روبرو اشاره کرد

داشت الیا رو قورت میداد فهمیدم که اصال با دیدن الیا کال این رو فراموش  بود و با چشمهاي ورقلمبیده

  . نایلون غذا رو ازش گرفتم و حساب کردم. کرده بودم و اصال ندیده بودمش
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. الیا چمدونم رو کنار دیوار گذاشته بود و خودش لم داده بود روي مبل و پاهاشو انداخته بود روي پاش

  و گفت:شالش رو در آورد از سرش 

  . اونجا حوصله ام سر رفته بود. ـ واي چقدر دلم تنگ شده بود واسه اینجا

  به سمت آشپزخونه رفتم و نیلون غذا رو گذاشتم روي میز و گفتم:

  ـ چطور؟

خودم تنهایی چند جایی رفتم گشتم و چندتا از فامیل ها . ـ هیچی بابا اصال بچه هم سن و سال من نبود

  . از بودناما مهمون نو. دیدم رو

  با پیچیدن بوي غذا توي خونه اونم از سر جاش بلند شد و وارد آشپزخونه شد و همچنان ادامه داد:

  . نمی ذاشتن برگردم به زور با هزار تا بهونه برگشتم. ـ ادماي خوبی بودن اما کلیم بهم هدیه دادن

  خم شد روي غذا رو بود کرد و گفت:

  . ـ واي هانی چه بوي خوبی داره

  . بیا با هم بخوریمـ 

  لبخندي زدم و کنارش جاي گرفتم و گفتم:. بدون تعارف پشت میز نشست

  . اگه شد میریم باغ ارم چند روز دیگه. ـ هنوز شیراز کلی جا مونده که نرفتیم ببینیم

  دستاش رو به نشونه ایست جلوم گرفت و گفت:

  . میخوام قبلش همه جا رو ببینم. برگردم من هر لحظه ممکنه. فردا باید بریم. ـ نه چرا چند روز دیگه

پس به این زودیا بابات و بابا مامان سهند اجازه نمیدن . توي دلم گفتم: تو هنوز کارت با سهند تموم نشده

  با لبخند گفتم:. برگردي

آتریسا رو هم میگم بیاد . زنگ می زنم به فربد اینا هماهنگ می کنم باهاشون. چرا که نه. ـ اوکی حتما

  وره؟چط

  نوك انگشت شصت و اشاره اش رو زد به هم و گفت:

 fantasticـ 



 

 
 

 Idin_angel                                                       عشق قانون نمی شناسد                                                                                  

١۶۴ 

بعد از اینکه ناهار رو هر دو با هم خوردیم قبل از اینکه الیا وارد اتاقش بشه من رفتم و چندتا تیکه لباسم 

چقدر سنگین . چمدون رو با کمک هم باال اوردیم. که اونجا بود رو برداشتم و پرت کردم توي اتاق سهند

  بود:

  ـ چی داخلشه مگه؟

  بیخند دندون نمایی زد و گفت:

  . بیا تا نشونت بدم. ز میز خریدمـ کلی چی

همه چی داخلش . بازش که کرد با تعجب نگاه کردم. چهار زانو نشست و چمدون رو گذاشت جلوي پاش

. همین جوريفکر کنم هر جایی که میرفته یه چیزي میخریده . از شیر مرغ تا جون ادمیزاد. پیدا میشد

بیشتر . دونه دونه با ذوق وسایل رو در می اورد و نشون میداد و می گفت که هر کدوم رو کجا خریده

براي منم لطف کرده بود یه مچ بند چرم که روش حکاکی . چیزایی بود که ندیده بود و خوشش اومده بود

د انداختم دیدم اسمم روش نگاهی به مچ بن. شده بود خریده بود و یه تی شرت قرمز مات خریده بود

 وقتی سهند برگشت با دیدن. رم بودتا شب کال سرمون با خریدهاي الیا گ. ازش تشکر کردم. حکاکی شده

براي اونم یه ادوکلن . الیا براي اونم توضیح داد و هدیه اي که براش خریده بود رو بهش داد. الیا تعجب کرد

. خیلی کم سهند رو با تی شرت دیده بودم. سایز بزرگترخریده بود و یه تی شرت ست تی شرت من اما 

معموال پیرهن جذب و بدن نما میپوشید با یقه کامال باز که کال آدم نپش قلب میگرفت وقتی نگاهش می 

  . کرد

من و الیا خواستیم سوار چرخ و فلک . به مناسبت اومدن الیا شام بردمون رستوران و بعدشم شهربازي سهند

  گفت:. ول نکرد که باهامون بیادسهند قب. بشیم

  . شما هم بیاید بعد. ـ من میرم یه چیزي میگیرم

. کلی جیغ و داد کردیم و پریده بودیم توي بغل همدیگه از ترس. با سرخوشی قبول کردیم و سوار شدیم

 یه. نمی دونم امشب چرا اینقدر سرخوش و خوشحال بودم. بعد که اومدیم پایین هر دومون کلی خندیدیم

دو تا . شال الیا کامال از روي سرش افتاده بود و اون اصال حواسش به شال نبود. حس خیلی خوبی داشتم

سهند . پسر با یه دختر بهمون نزدیک شدن و یکیشون که قیافه موجهی داشت خواست با الیا صحبت کنه

و الیا هم با لبخند جوابشو تا سهند رسید اون پسر با الیا صحبتشو کرد . از دور دیده بود و نزدیک شده بود

چند قدمی اونها دور شده بودن . میداد و اخرش کارت ویزیتی که پسر به سمتش گرفته بود رو ازش گرفت

  که سهند رسید و رو به الیا غرید:



 

 
 

 Idin_angel                                                       عشق قانون نمی شناسد                                                                                  

١۶۵ 

  پسره چی میخواست؟  ـ

  . منو می شناخت انگار. ـ هیچی با هم حرف زدیم

  ـ هر کسی تو رو بشناسه باید ازش شماره بگیري؟

  الیا غد جواب داد:

  . ـ هر کسی نه اما کسی که ازش خوشم بیاد آره

  متعجب نگاهش کردم و نگاهم رو چرخوندم روي صورت سهند:

  . که خوشت اومده بود ـ

اما وقتی دیدم شونه اي باال انداخت و بی تفاوت . منتظر یه عکس العمل خیلی تند از طرف سهند بودم

از کی . منتظر بودم االن بکوبه توي صورت الیا. نی باز نگاهش کردمدیگه چیزي نگفت شگفت زده با دها

  سهند به ما اشاره اي کرد و گفت:. ..نا سالمتی قرار بود زنش بشه که. تا حاال اینقدر اوپن مایند شده بود

  . ـ بیاین بریم پاپ کورن خریدم

گاهی اوقات که . برگردیم خونهبعد از خوردن پاپ کورن و کلی شوخی و خنده باالخره رضایت دادیم که 

بعضی وقت ها نگاهش رو روي خودم و . به سهند نگاه می کردم میدیم که یه لبخند کمرنگ روي لبشه

  . الیا حس می کردم

کمی . از امشب دوباره قرار بود توي اتاق سهند بخوابم. بود که رسیدیم خونه 2ساعت تقریبا نزدیکی هاي 

یا عکس  آیا مثل شب هاي قبل میشه؟. کس العملی نشون میده سهندنمی دونستم چه ع. استرس داشتم

  العمل تندي نشون میده؟ 

  بعد از کمی سکوت الیا گفت:. وقتی رسیدیم هر سه تامون خسته و کوفته روي یه مبل افتادیم

  . مرسی بچه ها خیلی خوش گذشتـ 

  از روي خستگی لبخندي نیم خورده بهش زدم و گفتم:

  . به منم کلی خوش گذشت. ـ خواهش عزیزم

الیا بعد از این که کمی خستگیش رو در کرد . اما از چهره اش رضایت کامال میبارید. سهند چیزي نگفت

  بلند شد و خواست به سمت اتاق بره که با یاد آوري چیزي گفت:
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  کجا رو گفتی ندیدیم؟. بیرون رفتن آدري فردا با فربد اینا هماهنگ کنیا واسه. ـ راستیـــ

  . باغ ارم باید بریم فعال ـ

  . ر دومون شب بخیر گفت و رفت که بخوابهدستش را به نشانه فهمیدن تکان داد و به ه

  از سهند پرسیدم:

  ـ تو میاي فردا؟

  ـ کی میرید؟

  . ـ عصر

  . شاید بیام 6طرفاي ساعت . ـ نه فکر نکنم بتونم بیام

  . میگذرهخوش . میمونیم توام بیا. میریم 5ما هم . ـ اوکی

  . سرش رو به پشتی مبل تکیه داده بود و چشماشو بسته بود. سري تکون داد و چیزي نگفت

متن . هیراد بود. بازش کردم. اس ام اس اومده بود. با صداي لرزش موبایلم توي جیبم اون رو بیرون اوردم

  رو خوندم:

  »تو را به دنیا نده!از خدا نخواه که دنیا رو بهت بده، فقط بخواه کسی رو بهت بده که «

سهند از جایش بلند شد و . نمی دونستم جوابش رو بدم یا نه. با خوندم متن یکی از ابروهایم رو باال دادم

گشتم که یه متن . توجهی نکردم. من روي مبلی پشت به آشپزخانه نشیته بودم. به سمت آشپزخانه رفت

  براش فرستادم:. میز بودمتنی که فرستاده بود کمی ابهام آ. مناسب رو پیدا کنم

زیرا خوشی آن است که توي میخواهی و خوبی . تمام خوبی ها را برایت آرزو می کنم نه خوشی ها را« 

  ». آن است که خدا براي تو می خواهد

  نوشته بود:. چند ثانیه اي از دلیور شدن اس ام اسم نگذشته بود که موبایل توي دستام دوباره لرزید

  خوبی؟ . ـ سالم عزیزم

  شما خوبید؟. ـ مرسی

  آدرین جان یه درخواست می تونم ازت بکنم؟. ـ منم خوبم

  سریع پاسخ دادم:
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  . ـ بفرمایید

  . ـ میخواستم اگه مشکلی نداشته باشه یه قرار بذاریم همدیگه رو ببینیم

  ـ چطور؟ چیزي شده؟

  . حرف بزنیمدوست دارم رو در رو . ـ نه چیزي نیست وقتی همدیگه رو دیدیم بهت میگم

  تایپ کردم:. فکرم همزمان هزار جا رفت. دقیقا نمی دونستم در چه موردي میخواد باهام حرف بزنه

  . خوشحال میشم. ـ اوکی مشکلی نداره

  اخر همین هفته خوبه؟. ـ مرسی

  . اگه میشه بذارید هفته دیگه. ـ نه اخر هفته نمی تونم

  . هفتهدوشنبه و سه شنبه من وقتم آزاد وسط . ـ اوکی

  از اینکه نینداخته بود اخر هفته دیگه و اینقدر براي دیدار عجله داشت لبخند شیرینی زدم و گفتم:

  . خوشحال میشم. ـ اوکی مشکلی نداره

  . شبت خوش خوب بخوابی. ـ مزاحمت نمیشم عزیزدلم

از پشت سرم با صداي آرومی که . منم بهش شب بخیر گفتم و با لبخند سر رو از روي گوشی بلند کردم

با دیدن سهند که پشت سر من ایستاده بود و فنجانی داخل دستش بود و داشت . شنیدم به عقب برگشتم

  پرسیدم:. به من نگاه می کرد کمی جا خوردم

  ـ چیزي شده؟

  با چشمهایی تنگ شده پرسید:

  ـ با کی داشتی حرف میزدي؟

  . ـ دوستم بود

  . ـ نمی دونستم دوستی به اسم هیرادم داري

  متعجب از اینکه اینقدر حواسش جمع بود و اینکه فهمیده بودم کنجکاو شده جواب دادم:

  . ـ مگه تو همه دوستاي من رو باید بشناسی
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  . ـ به کسی اعتماد نکن زود

  . از کنارم رد شد با طمانینه با گفتن این حرف فنجان را به سمت دهانش برد و

بعد از اینکه . از سر جایم بلند شدم و به سمت اتاق سهند رفتم. نگاهی بهش کردم و شانه اي باال انداختم

 . لباس باز نپوشیدم مثل شب هاي دیگه. روي تخت دراز کشیدم. لباسم رو تعویض کردم و مسواك زدم

اینقدر خسته . چه منظوري داشت از حرفش. همش سهند جلوي چشمم بود. اصال به هیراد فکر نمی کردم

. لباسش رو عوض کرد. چند دقیقه بعد سهند داخل شد. تم به چیزي فکر کنمبودم که اصال دوست نداش

بعد از . با حسرت بهش نگاه می کردم. همیشه در حال لباس عوض کردن دوست داشتم نگاهش کنم

از فرو رفتگی تخت فهمیدم که اونم دراز . بالفاصله چشمامو بستم. پوشیدن لباس نگاهی به من کرد

کامال با فاصله از من خوابیده بود و پشتش رو به من کرده . گاهی بهش انداختماز الي چشمم ن. کشیده

کم کم اونقدر خسته بودم که . جسارتم رو سهند از بین برده بود. دیگه جرات هیچ کاري رو نداشتم. بود

  . اون شب بدون هیچ اتفاقی و در آرامش کامل گذشت. چشمام سنگین شد و خوابم برد

 ***  

محکم می کوبید به در وقتی دیدي بیدار نمیشم خودش اومد . زور الیا از خواب بیدار شدمفردا صبح به 

  توي اتاق و شروع کرد به جیغ جیغ کردن:

  . آدریـــــ؟ بیدار شو دیگه لنگه ظهرهـ 

خودش . بدون اینکه به خودم زحمتی بدم و چشمام رو باز کنم زیر لب من منی کردم و سرم رو چرخوندم

بعد از چند . هنوز خوابم می اومد و خواب کامال از سرم نپریده بود. رو تخت و تند تند تکونم دادرو انداخت 

منم وقتی دیدم ساکت شد با خیال راحت . دقیقه وقتی دید من قصد بلند شدن ندارم دیگه چیزي نگفت

اد بلندي کشیدم چند ثانیه اي نگذشته بود که با پاشیده شدن آب یخ روي سرم د. چشمام رو به هم فشردم

با چشمهایی که از شوکی که بهم وارد شده بود کامال گرد شده بودن نگاهی به . و سر جایم سیخ نشستم

پارچ آبی توي دستش بود که کامال . ار ایستاده بود و داشت نگاهم میکردبیبا لبخندي حرص در. الیا کردم

  . روي سرم اون رو خالی کرده بود

ه مغزم نمیرسید و هنوز توي شوك بودم اما وقتی به خودم اومدم از سر جایم چند ثانیه اي انگار خون ب

  بلند شدم و جیغ زدم:

   ...ـ الی میکشمتـــــ
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افتادم دنبالش . رفت و پشت میز ناهار خوري قایم شد. پارچ رو به گوشه اي پرت کرد و پا گذاشت به فرار

  . اونم با شیطنت می خندید. و همین طور که سعی میکردم بگیرمش تهدید می کردم

  . از ظهرم گذشته بابا چه خبره اینقدر میخوابی. ـ میخواستی بیدار بشی

  با حرص گفتم:

  . ـ خب خسته بودم

کمی که با هم کل کل کردیم هر دومون خسته شدیم و بیخیالش شدم و رفتم که . زبونش رو برام در اورد

  بهش گفتم:. دست و صورتم رو بشورم

  . فکر نکن همین جوري بیخیالت شدم. سرت در میارم الی خانمـ تالفیشو 

  . ازش رو برگردوندم و به سمت دستشویی راه افتادم. نیشش تا بنا گوش باز شد و چشمکی زد

 ***  

قرار شد فربد و ویشکا . عصر بعد از هماهنگی هایی که با فربد و آتریسا انجام دادم اونا هم گفتن که میان

آتریسا و سارا هم با همدیگه گفتن میان جلوي ورودي باغ که با هم . بعد با هم بریم ارمبیان دنبال ما و 

هر دومون خیلی . تی شرتی رو که الیا خریده بود پوشیدم. کلی به خودمون رسیدیم و تیپ زدیم. وارد بشین

. شین نشستیممن و الیا هر دو عقب ما. شیک و سانتی مانتال بعد از اومدن فربد رفتیم جلوي در ورودي

  سرش رو چرخوند و گفت: فربد

حاال . چه عجب بعد از یکی دو هفته ما چشممون به جمال شما روشن شد. به به آق آدرین و الی خانمـ 

  . تو چی آدرین که جدیدا اصال پیدات نیست. میگیم الیا شیراز نبود

  لبخندي زدم و خودم رو توي صندلی جا به جا کردم و گفتم:

  . فربد جون ـ کم سعادتیم

  . امروزم به این راحتیا ولت نمی کنم. من واسه تو یکی دارم. ـ خیلی خب خیلی خب زبون نریز

  دست گذاشت روي دست فربد که روي دنده بود و گفت:. ویشکا هم با لبخند داشت ما رو نگاه می کرد

   .بعد میگن خانوما غرغرو هستن. بذار از راه برسن بعد غر غر کن. ـ بسه عزیزم

  فربد چشم غره اي همراه با لبخند بهش رفت و گفت:
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  . شک نکن. ـ اون که صد البته

توي راه ویشکا و الیا با هم صحبت می کردن آروم آروم و بعضی وقتا . ماشین رو روشن کرد و راه افتادیم

  دید حواس اونا پرت شده با آروم پرسید: فربد وقتی. ریز ریز میخندیدن

   ...آدري ...آدريـ 

  سرم رو از پشت به صندلیش نزدیک کردم و گفتم:

  ـ جانم؟

مگه قرار نبود با هم . هر بار من میگم بریم بیرون بهونه میاري. ـ جدي میگم خیلی وقته ازت خبري نیستا

  . حرف بزنیم در مورد یه موضوعی می خواستی حرف بزنی

  ـ اوه تو هنوز یادت نرفته؟

  . نا سالمتی پاي بهترین دوستم در میونه ها. یرهـ نه من چیزي به این راحتیا یادم نم

  . ـ خیلی خب امروز که نمیشه بذار فردا یا پس فردا میریم بیرون با هم صحبت می کنیم

  فعه نمیذارم از زیرش قصر در بري شیر فهم شد؟فقط حواست باشه این د. ـ اوکی

  دستم رو گذاشتم رو شونه اش و کمی فشار دادم و گفتم:

  . راحت ـ نه خیالت

. از این که میدیدم فربد، بهترین دوستم من رو فراموش نکرده و هنوز به فکرم هست خیلی خوشحال شدم

فقط اگه سهند دوستم داشت و عالقه ام بهش یه طرفه . بعضی وقتا واقعا حس می کردم که خوشبختم

  . نبود و اونم یه همجنسگرا بود این خوشبختی کامل میشد به نظرم

منم گفتم که تا . ارم بودیم که آتریسا زنگ زد و گفت که با سارا جلوي ورودي پارك ایستادناول خیابون 

الی و آتریسا قبال با هم اشنا شده بودن توي اون چندین باري که رفته بودیم . چند دقیقه دیگه میرسیم

پیاده شدیم و با دیدن هر چهار نفر . بعد از پارك کردن ماشین. بیرون آتریسا هم دو بار باهامون اومده بود

الیا، فربد و ویشکا معرفی کردم و همگی با هم بعد از خریدن  سارا رو به. آتریسا و سارا به سمتشون رفتیم

  . بلیت وارد باغ شدیم

وقتی که خوب همه جا رو دید زدن از عمارت بیرون . اول بچه ها وارد عمارت شدن که داخلش رو ببینن

یه برکه که دورش تخته سنگ هاي . کوچیکی که سمت چپ ساختمان اصلی بودرفتیم کنار برکه . اومدیم
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خیلیا . بزرگی وجود داشت و داخلش پر از انواع ماهی بود و مرغابی و درخت هاي بزرگی هم اطرافش بود

پشت ساختمان رو سنگ فرش کرده بودن که در گوشه کنارشون انواع . می اومدن و عکس می گرفتن

کمی اونجاها گشتیم و . جود داشت و تک و توك نیمکت گذاشته بودن براي نشستنگل ها و گیاه ها و

. کلی عکس سلفی گرفتیم با همدیگه. الیا که مشخص بود خوشش اومده. کلی عکس گرفتیم با بچه ها

اکثر . کال هر جا میرفتیم اول صداي جیغ و ویغمون میرفت بعد خودمون پیدامون میشد. با اداهاي مختلف

  الی گفت:. میگشتن و با لبخند نگاه می کردن مردم بر

  . ـ بچه ها بریم پایین رو هم ببینیم

  آتریسا گفت:

  . ـ پایین چی خاصی نداره

. کل باغ انواع درخت ها رو کاشتن از همه جاي دنیا و اسمشون رو هم جلوشون نوشتن. ـ چرا خیلیم داره

  . پایین هم گل هایی رو ك اینجا می بینید پرورش میدن

روز تقریبا شلوغی . همه موافقت کردن و با هم به سمت جلوي عمارت برگشتیم که به سمت پایین باغ بریم

یه خانم سی و چند ساله و شیک پوش که یه دوربین عکساي . . داشتیم از کنار یه خانوادهرد میشدیم. بود

پایین دوید سمت  ساله از 7-6یه پسر بچه . توي دستش بود و دختر کنارش که مشخص بود خواهرشه

  مادرش و بهش گفت:

  ـ مامان توي این آب شنا کنم؟

 15سطح آب به . و به آب کمی که براي زیبایی باز کرده بودن و جلوي عمارت جاري بود تا پایین باغ

مادرش خیلی . خاله اش دستش رو گذاشت جلوي دهنش و خندید از حرف پسر بچه. سانت هم نمیرسید

  دوربینش ور میرفت گفت:جدي همون طور که با 

  . ـ نه عزیزم می ترسم غرق بشی

کمی که رفتیم جلو همه هم زمان پقی . کلی خودمون رو گرفتیم که نخندیم. دیگه از کنارشون رد شدیم

  . مادرش خیلی جواب با مزه اي بهش داده بود. زدیم زیر خنده و حاال نخند و کی بخند

ار درخت ها دختر و پسرهایی بودن که دست در دست همدیگه گوشه و کن. همین طور که پایین می رفتیم

وقتی میدیدمشون ناخودآگاه . یا سرشون روي شونه همدیگه بود و با هم زمزمه هاي عاشقانه می کردن
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از این مرغ عشق ها گوشه و کنار باغ ارم زیاد بودن که معموال سعی می . لبخندي روي لبم جا میگرفت

  احت باشن!کردیم مزاحمشون نشیم که ر

الیا با دقت درخت ها رو نگاه . خوب که به همه جا سرك کشیدیم و عکس گرفتیم قصد برگشت کردیم

به چیزهایی دقت میکرد و ازشون عکس می گرفت که من تا حاال اصال برام قابل توجه نبودن . می کرد

  . و شاید بارها که اومدم باغ ارم خیلی سرسري از کنارشون رد میشدم

سمت چپ یه فضاي نیمه باز بود که دور تا دورش درخت بود و از جلوي . دیم جلوي عمارتوقتی رسی

. عمارت میشد وارد شد و دور تا دورش نیکمت گذاشته بودن که معموال خیلیا می اومدن روش می نشستن

هنوز چند . یه نیکمت خالی پیدا کردیم و نشستیم. فضاي جالبی بود. خانواده ها. دختر و پسرها. توریست ها

دو تا پسر رو دیدیم که . به سمت صدا چرخیدیم. دقیقه اي نگذشته بود که صداي آهنگ شادي بلند شد

یکیشون اومد . با شیطنت یه باند رو به گوشیشون وصل کرده بود و آهنگ شادي از شیال گذاشته بودن

دو سه نفر . دست زدنچند نفري شروع کردن به . توجه هم جلب شده بود. وسط و شروع کرد به رقصیدن

  آتریسا سقلمه اي به من زد:. دیگه هم اومدن وسط و شروع کردن به رقصیدن

  . خیلی خوب میرقصی. ـ آدري توام برو وسط

  . ـ نه بابا دیوونه شدي

  صداش رو بلندتر کرد و گفت:

  . بمالبرو پوزه شونو به خاك . ـ دیوونه تو از همه اینایی که شیلنگ تخته میندازن بهتر میرقصی

  فربد هم وقتی فهمید قضیه چیه گفت:. با شنیدن صداي آتریسا

  . بدو برو وسط ببینم. خیلی خوب میرقصی. یکی دو بار دیدمت میرقصی. ـ راست میگه آدري

  . منم یه کم بلدم. خیلی دوست دارم رقص ایرانی رو ببینم و یاد بگیرم. برو برو. پلیززز. ـ آدرین

  محکم گفتم:

  . فکرشم نکنید که من اینجا برقصم یـ نه اصال حت

  الیا هم جیغ جیغ میکرد و میگفت:. فربد و آتریسا به زور دستم رو گرفتن که بکشن وسط

  . همش چند دقیقه. اذیت نکن. ـ آدري تو رو خدا
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اونا هم شروع کردن به تشویق و جیغ . وقتی نظر کسایی که دور و برمون بودن فهمیدن که چه خبره

  با حرف الیا که گفت:. وسط کشیدن که برم

  . منم بلدم یه کم برقصم. ـ آدرین بیا با هم بریم

  . بذار اگه اهنگ جدید گذاشتن میریم. ـ آخه این اهنگ قدیمیه خیلی

  سارا گفت:

این جدیدا که واسه ایناییه که هیچی بلد نیستن و . ـ اتفاقا این آهنگ هاي شاد قدیمی واسه رقص عالین

  . تخته بندازنفقط میخوان شیلنگ 

این اهنگ رو خیلی . مقاومتم شکسته شد و چند لحظه بعد با شروع اهنگ آسه آسه از شیال رفتیم وسط

الیا . با رقص دست و باسن رفتم وسط. باهاش رقصیده بودم خودم دوست داشتم و قبال بارها توي خلوت

ه الیا سعی می کنه حرکت می فهمیدم ک. هر دو هماهنگ با هم می رقصیدیم. هم پشت سرم اومد وسط

. حتی شاید بشه گفت از من خیلی بهتر می رقصید. اما مشخص بود بلده برقصه. هاشو با من هماهنگ کنه

  بعد می گفت من یه کمی رقص ایرانی بلدم!

  

  آسه آسه ریزه ریزه

  بی تو قلبم میره واسه

  دل دروغ نیست

  راسته راسته

  تورو دیده تورو خواسته

  

  . با لبخند به هم نگاه می کردیم. کال توجهمون به همدیگه بود. دستمون هماهنگ بودهمه حرکت هاي 

  

  آسه برو آسه بیا

  آروم و آهسته بیا
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  هر طرفی میخواي برو

  عاشق و دلبسته بیا

  آسه برو آسه بیا

  اما تو پیوسته بیا

  هر چی دلت میخواد بگو

  تا دلم نشکسته بیا

  

همزمان از هر . خیلی رقص خوبی داشت میشد. م میرقصیدیمدست همدیگه رو گرفتیم و هماهنگ با ه

خیلیا . دور و برمون کامال شلوغ شده بود. نیم نگاهی به دور و برم انداختم. طرف صداي دست می اومد

  . دوربین به دست داشتن فیلم می گرفتن

  

  دلی که گل آتیشه

  هیچ جوري وا نمیشه

  مونده تو کار خویشه

  عشق تو زندگیشه

  

اما . صدایی که از پشت جمعیت شد فهمیدم که نگهبان ها هستن و میخوان بیان جلومونو بگیرن با سر و

  . جمعیت جلو راهشون رو گرفته بودن و نمیذاشتن رد بشن

  

  دلی که به تو دل بسته

  دري رو به روت نبسته

  کاراش همش یه دسته
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  تویی که می پرسته

  

. میرقصیدن کنار رفتن و فقط من و الیا وسط بودیموسطاي رقص بود که دیگه بقیه کسایی که داشتن  

. توي عمق رقص بودم. اصال توجهی نمی کردم به افراد دور و بر که بخوام خجالت بکشم. خیلی خوب بود

  . رقص یکی از هنر هایی بود که عاشقش بودم

  . بردیم باال. حرکت اخر رو با پایان اهنگ زدیم و دستمون توي دست همدیگه

به . نگاهی به دور و برمون انداختیم خیلی شلوغ بود. مه صداي سوت و جیغ و دست بلند شدبا پایان ه

سهند رو دیدم که داشت بهمون . از تمام رقص ویشکا با دوربین الیا فیلم گرفته بود. سمت بچه ها رفتیم

. دستپاچه شدمکمی . اما فکر کنم رقصمون رو دیده بود. از صورتش نمیشد چیزي فهمید. نزدیک میشد

کلی از رقصمون تعریف توریست ها . حواسم از سهند پرت شدچند تا توریست با اومدن  چند ثانیه بعد 

با لبخند جواب مثبت دادیم و  با الی . کردن و ازمون درخواست کردن که چند تا عکس با هم بگیریم

  . باهاشون عکس گرفتیم

ی تشویقمون کردن و چند نفري هم که از شهر ها و چند نفري هم اومدن و ابراز خوشحالی کردن و کل

استان هاي دیگه اومده بودن گفتن که امروز یه روزخاطره انگیز شده براشون و کلی از شیرازیا تعریف و 

  . تمجید کردن

دیگه هوا داشت تاریک . نگهبان ها هم وقتی دیده بودن کاري از پیش نمیبرن دیگه بیخیال شده بودن

. فربد و آتریسا هم با اومدن سهند دست و پاشون رو جمع کردن یه جورایی. شت کردیممیشد که قصد برگ

با حظ . اما بچم از بس پر جذبه بود همه ازش حساب می بردن. هر چند سهند هیچی نگفته بود طفلی

هر چند فکر می کردم احتمال زیاد بابت رقصمون ما رو . وافري نگاهش می کردم و در کنارش راه میرفتم

خیلی دوست داشتم دستش رو توي دست هام بگیرم اما فقط تونستم با . قتی رسیدیم خونه سرزنش کنهو

  . حسرت به دست هاي سبزه و بزرگش نگاه کنم

 ***  

این دفعه خیلی سفت و سخت گیر داده بود که از . دو روز بود از بس فربد زنگ زده بود کچلم کرده بود

  ". من مطئنم تو یه چیزیت هست"گفت:همش می . کار من سر در بیاره

  . ـ من چند وقته حواسم به تو نبوده پررو شدیا
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اما حس می کردم که احتماال دچار عذاب وجدان شده که چند وقته دیگه مثل قبل از . به شوخی گفت

البته من خودمم نقش داشتم توي این قضیه چون خودم رو خیلی بیشتر . حال و احوال دوستش خبري نداره

این قدر اتفاق هاي مختلفی برام پیش اومده بود که اوایل خودم گیج بودم . ز قبل از فربد کنار می کشیدما

بعدش هم که مورد هاي دیگه اي پشت سر . و احتیاج داشتم که یه مدت تنها باشم و خودم رو پیدا کنم

  . هم اتفاق افتاد

اشتیم واسه عصر که توي یه کافی شاپ باالخره بعد از کلی اصرار کردن و سیریش بازي یه قرار گذ

  کمی که نه یه کم بیشتر از یه کم!. کمی استرس داشتم. همدیگه رو ببینیم و با هم حرف بزنیم

البته به نظرم گرایش . نمی دونستم که فربد چه عکس العملی ممکنه در مقابل این موضوع نشون بده

واقعا به نظرم این که . هم مربوط نمیشه جنسی هر کسی به خودش مربوطه حتی به خانواده اون شخص

عاشق کی میشه یا توي تختخوابش با کی میخوابه فکر نمی کنم . یه شخص از چه جنسی خوشش میاد

اما بازم این حق رو به فربد میدادم که به عنوان بهترین دوستم این موضوع رو . به هیچ کس مربوط باشه

خودم فکر می کردم شاید اولش جا . قابل این موضوع چیهبدونه و دوست داشتم ببینم عکس العملش در م

  . اصال شاید خودش یه جورایی حدس زده باشه. بخوره اما بعدش راحت کنار بیاد با این قضیه

اولین تی شرت و شلواري که اومد دستم رو پوشیدم و دستی . حوصله نداشتم تیپ بزنم و به خودم برسم

  . بیرونتوي موهام کشیدم و از خونه زدم 

دستهام رو از . یه میز رو توي کنج کافی شاپ پیدا کردم و نشستم. فربد به کافی شاپ رسیدم زودتر از

به . خلوت بود. به دور و برم نگاهی انداختم. از عرق مرطوب شده بودن. استرس توي هم گره کرده بودم

  . به ادم ها توجه نکردم. جز چند میز که چند نفري نشسته بودن

با نگاهی مختصر من رو تونست پیدا کنه . دقیقه اي گذشته بود که فربد سرخوش وارد کافی شاپ شد 10

با لبخندي گشاده سالم کرد و دستش رو مشت کرد و کوبید به دست مشت کرده . و مستقیم به سمتم اومد

  پرسید:. سعی کردم به زور لبخند کجی بزنم که استرسم رو نشون نده. من

  ؟ـ دیر که نکردم

  . ـ نه منم تازه اومدم

  ـ چیزي سفارش دادي؟

  . ابروهایم را باال دادم
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خوبه واال نه به اون موقع که به زور رفتی . ـ خب چطوري؟ چه خبر؟ چه عجب از سنگرت اومدي بیرون

  . پیش سهند نه به االن که باید به زور از خونه اش کشیدت بیرون

اینجوري نمی تونستم تمرکز کنم و در مورد موضوعی که . دوست نداشتم فکرم به سهند منحرف بشه

  بحث رو عوض کردم:. االن براش اینجا نشسته بودم با فربد حرف بزنم

  ـ چی میخوري؟

  بعد از نگاهی کوتاه به لیست کرد و پرسید:. منو رو از روي میز برداشت و بازش کرد

  ـ تو چی میخوري؟

  شانه اي باال انداختم و گفتم:

  . دوتا سفارش بده. کنه هر چی واسه خودت سفارش دادي ـ فرقی نمی

  بعد از رفتن پیشخدمت رو به من گفت:. پیشخدمت که اومد فربد دو تا موهیتو سفارش داد

  . ـ خب بفرما من سراپا گوشم

اب دهنم رو . توي جام تکونی خوردم. دستش رو زیر چونه اش گره کرد به هم و نگاهش رو دوخت به من

  بعد از کمی مکث گفتم:. نمی دونستم از کجا شروع کنم. قورت دادم

  . نمی دونم چجوري و از کجا شروع کنمـ 

  . ـ از هر جایی دل تنگت میخواد

  ـ تو چیزي در مورد هموسکشوالیتی می دونی؟

  . ـ وات؟ زیر دیپلم حرف بزنم عزیزم

  مستقیم توي چشماش زل زدم و بدون فکر و خیلی رك گفتم: 

  . ـ من همجنسگرام

  بعد از چند ثانیه سیخ نشست و با صداي بلندي گفت:. کمی طول کشید تا حرفم رو توي مغزش آنالیز کنه

  ـ چیــــ؟

سعی کردم خودم رو ریلکس نشون بدم که انگار در مورد یه موضوع خیلی معمولی و پیش پا افتاده حرف 

  "رقصمون رو پریروز دیدي چقدر باحال بود و خوش گذشت؟ ". می زنم
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  . من همجنسگرام ـ

  باورش نشد با لبخندي نصفه و نیمه گفت:

  ـ شوخی می کنی؟

با صداي . با نگاهی به چهره من و دیدن اینکه من کامال جدي هستم و هیچ آثاري از شوخی نمی دید

  تقریبا بلندي گفت:

  . ـ یعنی چی؟ تو غلط می کنی که همجنسبازي

  جمع و جور کردم:کمی خودم رو . از حرف تند و تیزش جا خوردم

  . ..ـ همجنسباز چیه؟ من

  دو تاش یکیه!. چه فرقی میکنه. ـ همون

  از حرفش ناراحت شدم:

  . ـ تو که اصال نذاشتی من حرف بزنم

  . ـ خودم می دونم چیه

یه چیزي توي چشماش بود که . جوري نگاهم می کرد که انگار به یه چیز چندش آور داره نگاه می کنه

  . غم و ناراحتی ،نفرت ،خشم. شخیصش بدمنمی تونستم درست ت

خیلی سریع مثل تیري که از کمان رها . بدون اینکه خودش حرفی بزنه و بذاره من چیزي بگم بلند شد

  . شده از کافی شاپ زد بیرون

  . دنبالش برم و براش توضیح بدم یا. اونقدر جا خورده بودم که نمی دونستم چه عکس العملی نشون بدم

فکر نمی . پاهام هیچ حسی نداشت. نمی تونستم از سرجام تکون بخورم. ه صندلی چسبیده بودماما کامال ب

کردم فربد همچین عکس العملی نشون بده و به من به بهترین دوستش توهین کنه و حتی نذاره که من 

 اصال فکرش رو نمی کردم که چنین برخوردي رو از. قلبم رو شکست. حرف بزنم و از خودم دفاع کنم

امروز دومین ضربه . هر نوع برخوردي تصور می کردم به جز این. اصال انتظارش رو نداشتم. فربد ببینم

  . ضربه اي که بدجور من رو شکست. روحی رو حس می کردم از فربد خوردم
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پیشخدمت هم نزدیک شد و با دیدن من نگاهی حاکی از . نفهمیدم کی اشک تمام صورتم رو پوشوند

ی به من انداخت و سفارشاتمون رو روي میز گذاشت و بعد از کمی مکث راهش رو دلسوزي و سردرگم

  . کشید و رفت

قدم هاي سنگین برمیداشتم . کمی که حالم بهتر شد بدون این که چیزي بخورم از کافی شاپ بیرون اومدم

اومدم که نفهمیدم چند ساعت توي اون حالت بودم وقتی به خودم . و بی هدف قدم میزدم توي پیاده رو

تاکسی گرفتم و . دیدم هوا کامال تاریک شده و من دستام توي جیبم بود و بی هدف فقط قدم میزدم

توي . کمی به خودم دلداري دادم که شاید احتیاج به زمان داشته که کمی باهاش کنار بیاد. برگشتم خونه

بارهاي بعدي . ورد تا قطع شدبار اول و دوم اصال برنداشت و اونقدر زنگ خ. راه چند بار بهش زنگ زدم

  . منم بیخیالش شدم. فهمیدم نمی خواد جواب بده. ریجکت می کرد

کسی . غمگین و خسته با شونه هاي فرو افتاده وارد آپارتمان شدم و مستقیم خودم رو انداختم روي تخت

چند بار . روي تختخودم رو انداختم . سهندم می دونستم که سرکاره. نمی دونستم الیا کجا رفته بود. نبود

اصال فکر نمی کردم فربد همچین . دستام رو باز کردم و به سقف خیره شدم. باال پایین شدم روي تخت

نفهمیدم . نمی تونستم جلوش رو بگیرم. دوباره اشک از چشمام سرازیر شد. عکس العملی رو نشون بده

  . چقدر توي همین حالت بودم که خوابم برد

. سهند رو دیدم که وارد اتاق شد و کیفش رو گوشه اي گذاشت. رو نیمه باز کردم در اتاق چشمام با صداي

  . با خستگی سالمی کرد. همون طور که داشت دکمه یقه اش رو باز می کرد نگاهی به من کرد

  با شنیدن صدام چشمهاش رو ریز کرد و بهم نگاه کرد:. خش دار و گرفته جوابش رو دادم با صداي

  ـ حالت خوبه؟

  دستم رو گذاشتم رو پشیمونیم و گفتم: ساق

  . ـ آره خوبم

  اهمیتی به حرفم نداد و گفت:

  ـ چرا گریه کردي؟ چی شده؟

به امید این که فربده نگاهی به . با بلند شدن ویبره موبایلم کنار گوشم از شر جواب دادن خالص شدم

جلوي سهند مردد بودم . می زد خیلی کم زنگ. معموال با تکست حرف میزدیم. هیراد بود. گوشی انداختم

وقتی دید منم . نگاهی به سهند کردم و دیدم داره من رو نگاه می کنه. و نمی دونستم جوابش رو بدم یا نه
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هیراد معموال زنگ نمیزد گفتم . دارم نگاهش می کنم روش رو برگردوند و خودش رو مشغول نشون داد

  با صداي خش دار گفتم:. شاید کار مهمی داره که زنگ زده پس جواب دادم

  . ـ سالم

  ـ سالم عزیزم خوبی؟

  تو خوبی؟. ـ مرسی

همون طور که از پشت به سهند خیره شده بودم ادامه . سعی کردم با لحن صمیمی باهاش صحبت کنم

  دادم:

  ـ چه خبرااااا؟ کم پیدایی؟

  . شما تحویل نمی گیري اقا آدرین. ما که هستیم. ـ سالمتی گلم

  گفتم:لبخندي زدم و 

  . ـ اختیار داري آقا هیراد ما که همیشه به یاد شما هستیم

. از این که می دونستم نظرش جلب شده با شیطنت نگاهش میکردم. با بردن اسم هیراد سهند تکونی خورد

  هیراد از اونور گفت:

  فردا میتونی بیاي بیرون؟ـ 

  . ـ آره چرا که نه

  . ـ اوکی پس آدرس بده میام دنبالت

  . عزیزم من خودم میام مزاحمت نمیشمـ نه 

حس می کردم هیراد خودشم کمی تعجب کرده که من اینقدر باهاش صمیمی حرف می . کمی مکث کرد

  . چون معموال چارچوب ها رو رعایت می کردم. زنم

  نیام دنبال تو پس برم دنبال کی؟. تو مراحمی. ـ چه مزاحمتی

  . چه زود پسر خاله شد

  تی؟ـ باشه فردا چه ساع

  خوبه؟ 6ـ 
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  . از جایم بلند شدم و همون طور که لبخند شیطنت امیزي روي لبم بود از اتاق خارج شدم

  . منتظرتم. ـ آره خوبه عزیزم

وقتی قطع کرد برگشتم . بعد از هم خداحافظی کردیم. باهاش هماهنگ کردم که سر خیابون بیاد دنبالم

  پایین بیارم گفتم:سمت اتاق و بدون این که گوشی رو از کنار گوشم 

 . بی صبرانه منتظرتم. ـ باباي عسیسم

نگاهی به سهند کردم که دیدم پیرهنش . بعد لبخندي زدم که یعنی مثال اون چیزي گفته و من ذوق کردم

بعد از اینکه من خداحافظی سوري کردم اونم پیرهنش رو . توي دستش مونده و لخت جلوي کمد ایستاده

  لباسش رو که عوض کرد یهویی روش رو برگردوند سمتم و گفتم:. ه بودتوجه اش جلب شد. تنش کرد

  ـ کی بود باهاش حرف میزدي؟

فکر می کردم جوري وانمود می کنه که یعنی اصال براش مهم . تعجب کردم از اینکه اینقدر رك پرسید

  به تته پته افتادم و گفتم:. نیست

  . ـ دوستم بود

  زنی؟ ـ تو با همه دوستات اینجوري حرف می

  ـ مگه چجوري حرف میزدم؟

  دستش رو توي هوا تکون داد و گفت:

  . ـ مهم نیست

  . و از اتاق بیرون رفت

من و سهند یکی با ابروهاي باال رفته از . خیلی سرخوش و خندان وارد شد. بود که الیا برگشت 10ساعت 

  گفتم:. تعجب و دیگري با ابروهایی گره خورده بهش زل زدیم

  کجا بودي؟. شی الیا خانومـ همیشه به خو

  سرخوش جواب داد: همچنان. ش خوش گذشتههر جایی که بود مشخص بود خیلی به

  . جات خالی آدري. بیرون بودمـ 

  سهند نتونست خودش رو کنترل کنه و با صداي بمش گفت:
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  ـ بیرون چکار می کردي؟

  الیا کمی خودش رو جمع و جور کرد و گفت:

  . داشتمـ با یکی از دوستام قرار 

  سهند پاسخ داد:

  . ـ تا جایی که من میدونم تو اینجا دوستی نداشتی

  الیا حق به جانب گفت:

  . ـ چرا همونی که توي شهربازي بهم شمارشو داد

  سهند با خشمی کنترل شده گفت:

  ـ تو برداشتی با پسري که اصال نمی شناسی رفتی بیرون؟

  شونه اي باال انداخت و گفت:

  . با شخصیت  وجنتلمن. تفاقا خیلی پسر ماهی بودـ خب مگه چیه؟ ا

سهند نتونست خودش رو کنترل کنه و با . همون طور واستاده بودم و نگاهم بین سهند و الیا می چرخید

  صدایی بلند گفت:

  ـ نمی گفتی یه بالیی سرت بیاره؟ چرا اینقدر احمقی تو؟

  الیا بهش برخورد و تند جواب داد:

  . دوما. و عقلم میرسهبچه نیستم  ـ اوال من

سهند نذاشت دوما رو کامل کنه و سمتش خیز برداشت و با صورتی منقبض شده از خشم یه سیلی خوابوند 

  زیر گوشش و گفت:

  . هر موقع برگشتی اون خراب شده اي که بودي هر غلطی دلت می خواد بکن. تو رو سپردنت دست منـ 

  پریدم سمتش و دستش رو گرفتم و گفتم: دستش رو بلند کرد که یکی دیگه بزنه که سریع

  . لطفا. ـ سهنددد
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. الیا داشت گریه میکرد. نگاهی به من کرد و دستش رو از دستم کشید بیرون و از کنار ما رد شد و رفت

اما خب بازم الیا دردش گرفته . سیلی خیلی محکمی نزده بود سهند. دستش رو گذاشته بود روي صورتش

دست بزن داره و دست به سیلی زدنش خوبه! الیا رو بغل کردم و سعی کردم  این سهندم که همش. بود

  . آرومش کنم

تا حاال دو بار به من سیلی زده بود . سهند خودش رو خیلی کنترل می کرد که دست روي کسی بلند نکنه

اخه یه  .اما خب اصال توقع نداشتم که روي الیا هم دست بلند کنه. که اونم می دونستم مقصر خودم بودم

شاید از جاي دیگه . حس می کردم که نسبت بهش بی خیاله و کاراي الی براش مهم نیست جورایی هم

ناراحت بود که تالفیش رو سر الیا خالی کرد یا شاید بهش عالقه مند شده یا شاید احساس مسئولیت می 

مغزم به اندازه کافی فعالیت  .کنه در قبال الیا و هزاران شاید دیگه که دوست نداشتم در موردشون فکر کنم

  . فکرهایی که اخرش به هیچ ختم میشد. کرده بود امروز و دیگه نمیخواستم به موضوعات متفرقه فکر کنم

 ***  

این شب ها سهند خیلی خیلی . منم نفهمیدم کی خوابم برد. اون شب الیا کال از توي اتاقش بیرون نیومد

اصال از رفت و آمدش براي خوب اصال چیزي  خواب بودم وجوري که من کامال . دیر می اومد بخوابه

خانه توي سکوت کامل فرو رفته . نزدیکی هاي ظهر بود طبق معمول از خواب بیدار شدم. نمی فهمیدم

دوباره . هیچ صدایی نیومد. بعد از کمی شیش و بش تقه اي آروم به در زدم. جلوي در اتاق الیا ایستادم. بود

  سرم رو به در نزدیک کردم و صداش کردم:. یعنی هنوز خواب بود؟. دمکمی محکم تر به در ز

  . ااالیا ـ الی؟ بیداري؟

  . صداي خمارش رو از پشت در شنیدم که جوابم رو داد. بعد از چندین بار که صداش کردم

  . زود پاشو بیا صبحونه بخور بعد تعریف کن ببینم دیشب چیکارا کردي. ـ خوابالو

با موهاي وز شده و چشمهاي . ق و توق و خش خش صداي باز شدن قفل در اومدبعد از چند صداي ت

بدون فکر . دستپاچه شدم. یه رنگ بنفش تیره. نصف صورتش کبود شده بود. نیمه باز به من نگاه کرد

  گفتم:

  . ببین چه بالیی سر صورتت اومده. ـ آخیــــ الهی

ثانیه که توي چشمام زل زد که فکر کنه ببینه چند . کمی طول کشید که توي سرش حرف من لود بشه

با دیدن خودش دهانش . روبروي آینه ایستاد. یهو برگشت و رفت داخل. من دارم در مورد چی حرف میزنم

  . اشک توي چشمهاش جمع شد. دست گذاشت رو صورتش و اخمهاش توي هم رفت. نیمه باز شد
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  . م  وسرش رو گذاشتم رو شونه هامبغلش کرد. با نگاهی حاکی از دلسوزي به سمتش رفتم

  خیلی درد می کنه؟. دیوونه گریه نکن. ـ هی

دستم رو گذاشتم رو کمرش و همین . چیزي نگفت فقط حرف زدن من باعث شد گریه اش صدا دار بشه

  طور که نوازشش می کردم گفتم:

میدونی . ود عصبی میشهیه کم ز. باید تا حاال سهند رو شناخته باشی. ـ من از طرف سهند معذرت میخوام

سهند چیزي . منم تا حاال چندین بار ازش سیلی خوردم. اون اخالق هاي مخصوص به خودش رو داره

فقط یه کم غد و نمیتونه با نرمش و لطافت . فقط می خواد ازمون مواظبت کنه. توي دلش نیست به خدا

  . برخورد کنه

و نمی دونستم کی به این نتیجه رسیده بودم در خودمم نمی فهمیدم این حرف ها رو از کجا می اوردم 

من اون رو دوست داشتم و دیگه مثل قبل ازش ناراحت نبودم و یه اخالق بدش . مورد سهند و اخالقهاش

ه از سهند در مقابلش رو گنده نمیکردم و بکنم چماق و االن حتی الیا بدون اینکه چیزي بگه من ناخودآگا

دوست نداشتم الیا . اما دست خودم نبود. م که سهند تند با الیا برخورد کردهر چند میدونست. دفاع می کردم

  . از سهند ناراحت بشه

  با صدایی گرفته گفت:. سرش رو بلند کرد. چند دقیقه اي که توي بغلم گریه کرد و سبک شد

  . ـ ببخشید آدرین

  سعی کردم بهش لبخند بزنم:

  درد داري؟. صورتت پیدا کنیم که زود آثار کبودیا از بین برهـ خوبی االن؟ بیا بریم بیرون یه چیزیم واسه 

  . سرش رو به نشونه نه تکون داد

  . ـ من میرم میز صبحونه رو بچینم توام کم کم بیا

هر دو به هم نگاه کردیم و همزمان لبخندي . الیا هم اومد و سر میز نشست. بعد از اینکه میز رو چیدم

  . میخواستیم وانمود کنیم که همه چیز مرتبه و هیچ اتفاقی خاصی نیفتادههر دومون . روي لبمون نشست

  . براي عوض کردن جو شروع کردم به حرف زدن. حس کردم جو کمی سنگینه. چند دقیقه اي گذشت

  . خیلی خوشمزه ست. ـ مرباي تمشک بخور
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ه این سوال رو ازش نمی دونستم کار درستی می کنم ک. و ظرف مربا رو برداشتم و کنار دستش گذاشتم

پس خودم رو . اما کمی هم کنجکاو! شده بودم. شاید دخالت توي حریم خصوصی دیگران باشه. میپرسم

  به بیخیالی زدم و گفتم:

  . اون آقایی که رفتی دیدیش اسمش چی بود؟ فقط یادمه پسر خوشتیپی بود ـ

  با حرف من لبخند رو لبش نشست و چشماش برقی زد و با ذوق گفت:

  . واییییی آدرین خیلی پسر خوب و مهربونیه. اسمش هامونه ـ

ت مربا رو روي تستش پهن میکرد همین طور که داش. یه نون تست برداشت و یه قاشق مرباي تمشک

  ادامه داد:

االن چند هفته اي هست که اومده ایران و اینطور که خودش . ـ لندن توي یه شرکت تجاري کار میکنه

  . اره برگردهمیگفت قصد داره دوب

یه نون دیگه برداشت و ساندویچ درست کرد و با یاداوري حرفی ساندویچ رو گذاشت توي بشقابش و 

  دستاش رو توي هم قفل کرد و گفت:

  . اممم. چیزم کرد. خیلی. یه حرفی زد که خیلی. یه چیز جالب. راستییـ 

  دستاش رو روي شقیقه اش گذاشت و گفت:

  . سورپرایزم کرد. امم. ـ فارسیش یادم رفت چی میشه

خب . کسی نمیگه غافلگیر. االن نصف ایرانیا میگن سورپرایز. راحت باش عزیزم. ـ فارسیش میشه غافلگیر

  چی گفت؟

پت رو دیده بوده . توي یه مرکز تفریحی که اونجا رفته بودم. ـ گفت قبال توي لندن من رو دیده با دوستام

  . ه براي همین جلو نیومدهکه باهام بوده فکر می کرده دوست پسرم

  متعجب پرسیدم:. قضیه داشت برام جالب میشد

  ـ واقعا؟

  عجیبه نه؟. خودم که خیلی تعجب کردم. ـ اوهوم

  . شاید یک در هزارم این اتفاق نیفته. ـ آره خیلی جالبه
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  ـ یک در هزار؟

  پت کیه؟. ـ یعنی امکانش خیلی کمه

اون خودش دوست دختر داره و خیلی . د ساله با هم دوستیمچن. خیلی پسر خوبیه. ـ پاتریک جاست فرندمه

  . همدیگه رو دوست دارن

  . چه خوب به سالمتی. ـ اِ

  . ـ حاال براي امروزم قرار گذاشتیم بریم بیرون دوباره

  از برخورد سهند ترسیدم و سریع روي زبونم اومد:

  ـ به سهند چی میگی؟

  عصبی شد:

  . دختر عاقل و بالغم و خودم میدونم چیکار میکنممن یه . ـ به اون چه ربطی داره

  شونه اي باال انداختم و چند ثانیه بعد با شیطنت ازش پرسیدم:

  . ـ معلومه علف بدجور به دهنت شیرین اومده ها بزبزي جون

براي همین براش . مشخص بود که منظورم رو نفهمیده. لبخندي زد و با صورتی کج و کوله نگاهم کرد

  دادم: ساده توضیح

  . ـ میگم مشخصه خیلی ازش خوشت اومده

  کمی خجالت کشید و گونه هاش رنگ گرفت:

 . اما پسره خوبیه. ـ نه هنوز براي این حرفا زوده

همین طور که داشتم لقمه میگرفتم و میخوردم این موضوع . اونم مشغول خوردن شد. دیگه چیزي نگفتم

اون ها همراه با پدر الیا کلی نقشه کشیده بودن . میشه به فکرم رسید که االن تکلیف خاله و شوهرش چی

سهند و الیا که برخورد . که الیا و سهند با هم جور بشن اما کامال اتفاقاتی افتاده بود که برعکس شده بود

. زیادي با هم نداشتن و توي این چند برخورد محدودیم که با هم داشتن اکثرا به بحث و جدل ختم میشد

  . ا این پسر هم که خودش خیلی عجیب و غریب بودآشنایی الیا ب

  . سعی کردم از الیا غیر مستقیم بپرسم ببینم حسش نسبت به سهند چیه
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  ـ الی؟ یه چیزي بپرسم؟

  همون طور که داشت به ساندویچش گاز میزد سرخوش گفت:

  . ـ بپرس هانی

  نظرت در مورد سهند چیه؟ ـ

  رو که جلوي دهنش برده بود پایین گرفت و گفت:ساندویچ گاز زده . از سوالم کمی تعجب کرد

  ـ چطور؟

  لبخند دستپاچه اي زدم و گفتم:

  . ـ همینجوري پرسیدم

  نفس عمیقی کشید و گفت:

اصال . در مورد همه چی سخت میگیره. راستش اخالقش زیادي خشن و تنده. سهند پسر بدي نیست ـ

همین . خیلی جذبه داره و من ازش میترسم راستش. انگار نه انگار مدت زیادي توي اروپا زندگی می کرده

  . رفتارهاش هم باعث میشه زیاد باهاش راحت نباشم

با . خیلی از حرفاش درست بود به نظرم. حسهاش شبیه همون اوایل بود که من اومده بودم پیش سهند

  . ادامه دادن حرف هاش حواسم جمع شد و کنجکاو نگاهش کردم

  . بمونه آدريیه چیزي بگم بین خودمون ـ 

  . ـ باشه عزیزم حتما

  . ـ من می دونم ددي من رو واسه چی فرستاد ایران پیش سهند

  ـ واسه چی؟

ـ میدونی من االن دو سال بود به ددي میگفتم که یه سر بریم ایران چون تا حاال نیومده بودم و دوست 

چند وقت پیش که خیلی یهویی تصمیم تا . اما بابام همیشه بهونه می آورد. داشتم بیام و ببینم از نزدیک

تا . ددي هیچ وقت به من اجازه نمیداد تنهایی جایی برم. گرفت من رو تنهایی بفرسته ایران پیش سهند

اما خیلی یهویی . روزه 3-2اونم مسافرت هاي کوتاه . بار اونم به زور با دوستام رفتیم مسافرت 3-2حاال 

. در صورتی که ما فامیل هاي دیگه اي هم داشتیم. م شیرازتصمیم گرفت من رو بفرسته پیش سهند اون

اما من بیشتر با این . فهمیدم که اون و عمو اینا نقشه کشیده بودن که من و سهند رو به هم نزدیک کنن
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جایی که وطن و اصالتم رو مشخص میکنه و در کنارشم . دید که بیام گردش و بیشتر با کشورم آشنا بشم

اما وقتی اومدم دیدم کال غیرقابل . خوبی باشه و مثل قبل خشک و بداخالق نباشه گفتم شاید سهند پسر

  تحمل شده! 

. اصال از رفتارش چیزي مشخص نبود. نمی دونستم الیا از همه چی خبر داره. از حرفهاش کمی جا خوردم

  . واقعا دختر عاقلیه

  . ـ پس تو هم میدونی

  ـ اِ ِا اِ مگه تو هم می دونستی؟

  . ز جنگ و جدل هاي سهند پشت گوشی با عمه اینا فهمیدما. ـ آره

  و شکلکی در آوردم و اضافه کردم:

  . ـ و فالگوش ایستادن

  پس چرا به من نگفتی؟. ـ اي شیطون

  لبم رو کج کردم و خودم رو روي صندلی دادم عقب و گفتم:

  . ـ چی می گفتم

  . ـ یه چیز دیگه هم فهمیدم

  ـ چی؟

  . یگه رو دوست دارهـ حس می کنم سهند یکی د

  دستام رو که قفل کرده بودم روي سینه ام گذاشتم روي میز و خم شدم به طرف و پرسیدم:

  ـ چطور؟

  . زیاد تحویلم نگرفت. کال با من که خیلی سرد بود از همون اول. ـ از رفتارش این برداشت رو کردم

  . ـ خب اون همیشه همین جوریه

منتهی هنوز نفهمیدم اون دختر مورد نظر . اون عاشق یکی هستمن حس ششمم قویه می دونم . ـ نه

مسافرت که میرفتیم توقع داشتم با . توي این چند وقت که نه تماس مشکوکی ازش دیدم نه چیزي. کیه
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همش . اما دیدي که توي مسافرت چقدر زود پیچوند و گفت برگردیم. خودش بیاره طرف رو اما نیاورد

  . رد بودتوي خودش بود و اعصابش خو

رفتار سهند رو توي مسافرت خودمم حس میکردم که کالفه . از حرف هاش بدجوري توي فکر فرو رفتم

  لبخند به زور نشوندم روي لبم که نتیجه اش کج شدن نافرم دهنم بود فقط و گفتم:. ست

  . واسه خودت یه پا مارپل هستیا ـ

  دست هاش رو روي سینه اش گذاشت و گفت:

  . گرفتی منو دست کم. ـ پس چی

  بحث رو عوض کردم:

  ـ کی با آقا هامونتون قرار داري؟

. بعد میگفت نه واسه این حرفا زوده. تا اسم هامون می اومد لبخند کشیده اي روي لب هاش نمایان میشد

  . اونم بدجور. کامال مشخص بود که دلش رو باخته بود

  . تا پاسی از شب 5ـ ساعت 

   .قرار دارم 6منم . ـ خوبه پس

اونقدر سرش با هامون گرم بود و اون توي مغزش باال پایین میشد که فکر کنم اصال . کنجکاوي نکرد

با پیش اومدن حرف هامون، الیا . میز صبحونه رو با کمک همدیگه جمع کردیم. نفهمید من چی گفتم

. درگیر کرده بوداما با حرفهاش فکر من رو بدجور . برخورد دیشب سهند رو کامال به فراموشی سپرده بود

اون کسی که سهند عاشقش شده کیه؟ پس واسه همین بود که اینقدر با من سرد برخورد میکرد و من رو 

بغضی توي گلوم نشست که نمیتونستم قورتش بدم و با حسرت فکر کردم که هر کسی . از خودش میروند

   .اون خیلی خوشبخته که دل سهند رو به دست آورده. که هست خوش به حالش

  . با قورت دادن بغضم اشکهاي توي چشم هام راه خودشون رو پیدا کردن و به پایین لغزیدند

 ***  

  همون طور که داشتم بند کفشم رو دور پام گره میزدم سرم رو بلند کردم و الیا رو صدا زدم:

  . من باید به موقع برسما نمیخوام بدقول بشم. کجا موندي؟ زود باش. ـ الی

  داد زدم:. در اتاقش بسته بود نفهمیدم چی گفت. وي اتاقش اومدصداي گنگی از ت
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  . ـ چی میگی؟ نمیشنوم

کیف کوچیکش رو توي دستش . صداي باز شدن در اومد و دیدمش که داره تند تند از پله ها میاد پایین

ابرویی با دیدنش . گرفته بود و لی لی کنان داشت می اومد سمت من و کفش پاشنه بلندش رو می پوشید

  باال انداختم و خریدارانه نگاهش کردم و گفتم:

  . پرنسس خانوم چه به خودشون رسیدن. له له. ـ اوه

  نیشش تا بناگوش باز شد و پرسید:

  ـ خوب شدم؟

  نوك انگشت شست و اشاره ام رو به هم زدم و گفتم:

  you are so prettyـ 

  چشمکی به من زد و پشتم رو نوازش کرد و گفت:

  شیطون با کی قرار داري؟. محشر شديـ تو هم 

  پرسیدم:. لبخند خجوالنه اي زدم. اون روز زیاد حوصله نداشتم به خودم برسم. داشت مبالغه میکرد

  . ساعت زودتر از من قرار داري 1خوبه حاال تو . ـ زود باش

 دیدن خودش تويهر دو آماده بودیم وقتی داشتیم از مجتمع بیرون میرفتیم توي آسانسور الیا خانوم با 

  به من گفت:. یه رژ صورتی از توي کیفش در آورد و روي لبش کشید. آینه دید رژ نزده

  . بزن یه کم رنگ بگیره. ـ تو نمی خواي؟ لبت خیلی بی رنگه

  ـ بزنم؟

  . ـ آره چرا که نه

رو که  یه دستمال یواش کشیدم. پررنگ شد. از دستش گرفتم و کمی زدم به لبم. و رژ رو به طرفم گرفت

چند متري از برج دور نشده بودیم که ماشینی کنارمون بوق زد و کمی جلوتر ترمز . رنگش محوتر بشه

  الی با لبخند قدم هاشو تند کرد و گفت:. کرد

  . ـ هامونه

  . بحثی پیش نیادشب زودتر بیا لطفا که دوباره با سهند . ـ اوکی برو عزیزم بهت خوش بگذره
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  . جایی میرسونیم ـ نه بیا تو رو هم تا یه

  . قسمت مربوط به سهند رو کامال نشنیده گرفت

  . ـ مزاحمتون نمیشم

  چند قدمی که رفته بود رو برگشت و دستم رو گرفت و دنبال خودش کشید:

  . کلی تعریفتو پیشش کردم. بیا میخوام با هامون آشنات کنم. ـ مزاحم نیستی

ه شده بود و دستش رو روي سقف سمت راننده گذاشته هامون از ماشین پیاد. تسلیم شدم و دنبالش رفتم

الیا پر انرژي سالم کرد و هامون با لبخند . وقتی بهش نزدیک شدیم. بود و داشت ما رو نگاه می کرد

  . مهربونی جوابش رو داد

  الیا گفت: 

  ـ هامون اشکالی نداره آدرین تا یه مسیري باهامون بیاد؟

  . ـ مایه افتخاره

  الیا چرخید و رو به هامون گفت:. هر سه سوار ماشین شدیم. رفتار میکردچه جنتلمنانه 

  . دیشبم که کلی برات ازش تعریف کردم. ـ آدرین رو قبال توي شهر بازي فکر کنم دیدي

  الی خطاب به من گفت:. هامون از توي آینه نگاهم کرد و سري برام تکون داد و ابراز خوشوقتی کرد

  . معرف حضور که هستن. هستن مونـ آدرین جون اینم آقا ها

و شروع  نگاهی به هامون انداختم. الیا با هامون شروع به صحبت کرد. بعد از معارفه ي کوتاه من و هامون

مشخص بود که ورزش . هیکلش رو فرم بود. صورت ظریفی داشت. بودچهره اش جذاب . کردم به بررسی

  . چهره سهند یه چهره کامال خشن مردونه بود. اما کوچیکتر و ریزاندام تر از سهند بود. میکنه

  با دیدن تغییر مسیر اونا و عوض شدن مسیرمون من گفتم:. چند خیابون که جلوتر رفتیم

  . ـ مرسی آقا هامون همین جاها نگه دارین من پیاده میشم

  هامون تعارف کرد:

  میخواید برسونیمتون؟. مسیرتون کجاست. ـ خواهش می کنم

  . همین جاها یه چرخی میزنم تا کم کم دوستم برسه. ـ نه مرسی
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الیا سرش رو از پنجره . از هر دو خداحافظی کرد و پیاده شدم. فرمون رو چرخوند و گوشه خیابون پارك کرد

  اورد بیرون و گفت:

  . ـ آدري جونم مواظب خودت باش

چند ثانیه بعد ماشین . رستادملبخندي گشاده بهش زدم و منم براش بوس ف. بعد توي هوا بوسی برام فرستاد

اما ظهر زنگ زده بود و عذرخواهی کرده . قبال قرار بود هیراد خودش بیاد دنبالم. از جلوي چشمام غیب شد

منم گفتم که مشکلی نداره و قرار . بود و گفته بود که توي شرکتشون کاراش زیاده و نمی تونه بیاد دنبالم

توي یه کافی شاپ همون نزدیکیها قرار . و خودش بیاد دنبالمشدم خودم تا نزدیکی هاي شرکتشون برم 

دقیقه اي گذشته بود که داشتم توي پیاده رو با نگاه کردن به ویترین مغازه ها  10حدودا . گذاشته بودیم

  زنگ زد:وقت میگذروندم که 

  . ـ سالم

  کجایی؟. ـ سالم خوشگلم

  . آدرس رو بهش گفتم

  . اونجامدقیقه دیگه  5ـ اوکی من تا 

دقیقه نشد که با صداي بوقی که زد و کنارم پارك  5. بعد از قطع تماس کنار پل عابر پیاده ایستادم تا بیاد

  رو بهش گفتم:. به سمتش رفتم و سوار ماشین شدم. کرد دیدمش که از توي ماشین برام دست تکون داد

  . سالم ـ

  . ـ سالم عزیزم

  رفت توي دستش و گفت:دستم رو گ. خم شد و باهام روبوسی کرد

راستش االنم میخواستم بهت . توي شرکت خیلی سرم شلوغ بود. خوبی؟ ببخشید اگه منتظر موندي. ـ خب

اصال هر . بگم با هم بریم اونجا من یه کم دیگه کارام مونده انجام میدم بعد با هم میریم رستورانی جایی

  . جایی که تو بگی

  . اگه زودتر میگفتی قرار رو مینداختیم واسه یه روز دیگه. ـ ببخشید من نمیخواستم مزاحمت بشم

  . کار زیادي نمونده. کلی لحظه شماري کردم واسه این لحظه. ـ عمرا
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همون طور . آروم از دستش کشیدم بیرون. دستم عرق کرده بود. لبخند خجوالنه اي زدم و چیزي نگفتم

  که حواسش به جلو بود نیم نگاهی به من انداخت و گفت:

  . ـ خوشگل شدي

حدس میزدم کتش رو . خودش یه پیرهن سفید پوشیده بود و یه شلوار طوسی. لبخندي زدم و تشکر کردم

  . تیپش رسمی بود. هم توي شرکت جا گذاشته

نمی تونست آروم . کال باید با اون دستش با یه چیزي ور میرفت. دستش رو گذاشت روي پاهام و فشار داد

مستقیم . طبقه 5خدا رو شکر خیلی زود رسیدیم جلوي یه مجتمع اداري . بودمبگیره!! کمی معذب شده 

واقعا نمی . وقتی وارد آسانسور شدیم دستم رو توي دستش گرفت. بعد از پارك ماشین. وارد پارکینگ شد

توي آینه چشم تو چشم شدیم و . کر نمی کردم اینقدر زود احساس صمیمیت کنهف. دونستم چیکار کنم

  . من معذب و اون خیلی ریلکس با یه برقی توي چشمهاش. ندي به هم دیگه زدمهر دو لبخ

اینقدر حواسم به دستم که توي . ایستاد آسانسور و وارد اولین دري که روبروي آسانسور بود شدیم 4طبقه 

. جا خوردم. وقتی وارد شدیم دیدم هیچکس نیست. دستاش نگه داشته بود که حواسم نبود به اسم شرکت

  . نمی دونستم تنهاست. می کردم کارمنداش باشن فکر

  پرسیدم:

  ـ کسی نیست؟

  . من موندم که یه کم کاراي عقب مونده رو انجام بدم. تعطیل میشه شرکت 5ـ نه ساعت 

  دستش رو دور شونه ام انداخت و من رو توي بغلش فشرد و به دري قهوه اي رنگ اشاره کرد و گفت:

  . برم اسباب پذیرایی رو بیارم. منم االن میامبرو داخل . ـ اونجا اتاق منه

در رو پشت . وارد اتاق شدم. خدا کنه از اعتماد کردنم پشیمون نشم. عرق سردي روي بدنم نشسته بود

من ازش خوشم اومده بود اما اصال . راستش میترسیدم. به غلط کردن افتادم. کوبیدم توي سرم. سرم بستم

. یه جورایی با حسم هنوز درگیر بودم. هنوز هیچ تجربه اي نداشتم. رمدوست نداشتم اینقدر سریع پیش ب

  . روي هیراد بیشتر به عنوان یه جاست فرند حساب کرده بودم

چون من هنوز اون . نه اینقدر سریع و زود. گه قرار بود اتفاقی هم بیفته کمی طوالنی تر باشهمایل بودم ا

بال چی هستم و از زندگی و خودم چی میخوام و چه توقعی رو دقیق نمی شناختم و واقعا نمی دونستم دن

  . دارم
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مضطرب لبخند . هیراد با سینی کوچیک که داخلش دو تا فنجون بود و دو تا تیکه کیک وارد اتاق شد

روي مبل دو نفره اي که . خیلی سرحال بود از چهره بشاشش مشخص بود. نصفه و نیمه اي بهش زدم

خودم رو جمع کردم . سینی رو گذاشت روي میز و اومد کنارم لم داد. بودم گوشه اتاق قرار داشت نشسته

  تعارف کرد:. و متمایل شدم یه گوشه مبل

  . تعارف نکن. ـ بفرما

  . مرسی لطف کردي. ـ اوه

  . کردم خودم رو با اون مشغول کنم یکی از فنجون ها رو برداشتم و سعی

بهش نگاه . سرش رو کمی بهم نزدیک کرد. مخودش رو کمی کشید جلو و دستش رو گذاشت روي پا

خیلی سریع و . شتم که اون رو از خودم دور کنمدنبال بهانه اي می گ. از طرز نگاهش خوشم نیومد. کردم

  بدون تفکر گفتم:

  آب خنک دارید؟. دلم یه نوشیدنی خنک می خواد. ـ خیلی هوا گرمه

  هیراد گفت: قصدم این بود که خودم برم بیارم و از او دور بشم اما

  . صبر کن االن میرم برات میارم. ـ آره عزیزم چرا که نه

موبایلم رو در آوردم که براي احتیاط زنگ بزنم به کسی و بگم کجا هستم که اگه به کمکی احتیاج داشتم 

نمی دونستم به کی . وقتی لیست مخاطبینم رو نگاه کردم. یا موقعیت اورژانسی شد خودش رو زود برسونه

. مزاحم دلسا هم دوست نداشتم بشم. فربد که کال دوستی چند ساله مون رو به هم زنده بود. زنمزنگ ب

اما دوست نداشتم بهش زنگ . شمارش رو نشون داد. زدم رو اسمش. روي اسم سهند کمی مکث کردم

می از این که هر بار یه مشکلی پیش . نمی خواستم همه جا اون مواظبم باشه. بزنم و ازش کمک بخوام

دوست داشتم خودم از پس . اومد البته ناخواسته و اون مجبور بود که راست و ریستش کنه خسته شده بودم

این اوصاف من درسته با همه . مخصوصا اینکه اون من رو پس زده بود با رفتارش. کاراي خودم بر بیام

  . چون این احساس متقابل نبود. هنوزم دوستش داشتم اما خب این دلیل نمیشد

دو تا لیوان بزرگ نوشیدنی توي دستش . با صداي قدم هاي هیراد سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم

  لبخند شیطنت امیزي بهم زد و گفت:. بود که قالبهاي مربعی یخ میخورد به بدنه شیشه اي لیوان

  . ـ دو تا نوشیدنی خوشمزه آوردم که بخوریم و حالمون رو کامال خوب کنه
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میخواستم . از حماقتی که کردم عصبی شدم. نوشیدنی الکلی آورده بود. شروع به تپیدن کردقلبم تند تند 

  نوشیدنی رو گذاشت جلوم و گفت:. اوضاع رو درست کنم که بدتر شده بود

  . حتما خوشت میاد. ـ بخور عزیزم

  . یه روزي که وقت داشته باشی. ـ میشه بریم بیرون؟ من می تونم برم بعدا بیام 

  . تم خودم رو از این موقعیت خالص کنم اما اون به این راحتیا ول کن نبودمیخواس

  . نوشیدنیت رو بخور کم کم میریم. ـ نه عزیزم

توي اون موقعیت اصال . گذاشتم روي میز. نوشیدنی رو برداشتم و یه جرعه که خوردم فهمیدم که الکلیه

  . م خارج بشه هر اتفاقی ممکن بود بیفتهچون می دونستم اگه موقعیت از دست. دوست نداشتم مست بشم

  از سر جام بلند شدم و گفتم:

  . ـ من با یکی از دوستام هم قرار دارم اخه باید برم

  و قصد رفتن کردم که هیراد سریع رفت سمت در و راهم رو سد کرد:

  . ـ یک ساعته عزیزم بعد می تونی بري

  با صدایی لرزان گفتم:. سرش داره قفل می کنه از صداي چرخیدن کلید توي قفل فهمیدم که در رو پشت

  ـ چیکار داري میکنی؟ چرا در رو قفل کردي؟

  تو خوشت نمیاد؟. ـ دوست دارم یه کم با هم خوش بگذرونیم

  . من میخوام برم. در رو باز کن. ـ چی داري میگی

  مچ دستم رو گرفت و من رو به سمت مبل کشوند و گفت:

. حتی مطمئنم که خودت بازم میاي پیشم. باش به جفتمون کلی خوش میگذرهمطمئن . ـ اذیت نکن آدرین

  . هیچ کس تا حاال دست رد به سینه آقا هیراد نزده

  و مغرورانه نگاهم کرد و خندید

  مستاصل و از روي ناچاري دوباره گفتم:

بعد می تونید . مبذار از این شرکت کوفتی بر. فکر کنم امروز حالت خوش نیست. ـ تورو خدا هیراد ولم کن

  . بزنیم دوبارهبا هم حرف 
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  چرا میخواي خرابش کنی؟. ـ موقعیت به این خوبی نصیب جفتمون شده

  . ـ من اهل این حرفا نیستم

  . ـ خودم میارمت تو راه عزیزم نگران نباش

  با نفرت نگاهش کردم و گفتم:

  . ـ نمی دونستم اینقدر اشغالی

  . ـ دیگه کم کم داري میري رو اعصابم

سرش رو خم کرد جوري که لب هامون کامال . خودش رو بهم نزدیک کرد و من رو توي بغلش فشرد

  دستم رو به سینه اش فشار دادم و هلش دادم عقب و داد زدم:. روبروي همدیگه بود

  . دست از سرم بردار. ـ ولم کن

  . من رو محکم پرت کرد روي مبل و هر دو دستم رو قفل کرد توي دستاش

  . کاري نکن به زور متوسل بشم. ونه بازي درنیار آدرینـ دیو

  متوجه نگاهم که شد یکی از ابروهاش رو باال برد و گفت:. رتم کرد موبایلم افتاد گوشه مبلوقتی پ

میدونی من چقدر وقت صرف تو . چرا اینقدر سرسختی میکنی. دست به کار اشتباه نزن خوشگلم. ـ آ آ آ

  کردم؟

پاهام که خم شده بود رو آوردم باال و محکم خوابوندم الي . م رو به هم میریختداشت با حرفاش اعصاب

  با حرص گفتم:. پاش

  . ـ بیا اینم هدیه من به تو

از موقعیت استفاده کردم و پریدم سمت . با ضربه من دستاش از دور دستام شل شد و به خودش می پیچید

مستقیم به سمت در اصلی شرکت دویدم . گاه نکردمدیگه به پشت سرم ن. در و کلید رو چرخوندم توي قفل

  :که از پشت من رو گرفت

  . حاال حاالها باهات کار دارم. ـ کجا داري میري خرگوشک

با چشم . من رو برگردوند سمت خودش و پاهام رو با پاهاش قل کردم و یه دستش رو پشت کمرم گذاشت

  هاي خمار شده به لبهام نگاه کرد و گفت:
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  . من چند روزه که دارم رویاي این لبهاي خوشگل رو می بینمـ می دونی 

با دست راستش صورتم . سرم رو چرخوندم به یه سمت دیگه. صورتش رو نزدیک صورتم آورد که ببوسدم

درمونده شده . اشک توي چشم هام جمع شده بود. رو محکم توي دستاش گرفت و لبش رو چسبوند به لبم

. فشار بیشتر با دستاش به صورتم آورد. لبم رو کامال به هم قفل کرده بودم. بودم نمی دونستم چکار کنم

نگاهی با تنفر بهش انداختم و لبش رو گرفتم . تا لبم کمی از هم باز شد شروع به مکیدن لب هام کرد

محکم من رو به عقب هل داد و داد . صداي دادش بلند شد. توي دهنم و محکم با دندونام گازش گرفتم

  زد:

  . سره وحشی احمقـ پ

اصال فکرش رو هم نمی . بعد زانوش زدم. لگد محکمی به ساق پاهاش. وقتی آزاد شدم و حواسش نبود

اما اون فکر اینجاش رو نکرده . کردم توي اون موقعیت بتونم از پس هیراد با اون هیکل گنده اش بر بیام

  . داخلش چرخوندم و سریع در رو باز کردمکلید رو . پریدم سمت در دسته در رو چرخوندم اما قفل بود. بود

. نگاهی به پشت سرم انداختم و هیراد رو دیدم که داشت با خشم من رو نگاه می کرد و می اومد سمتم

هنوز قدمی برنداشته بودم که محکم خوردم به یه چیز سفت و گرم و دستهاي محکمی . قصد فرار داشتم

گاهم به سهند افتاد که با چشمهاي به خون نشسته داشت هیراد ن. با ترس سرم باال آوردم. من رو بغل کرد

همون طور که من رو محکم توي بغلش نگه داشته بود به هیراد . رو با چشم هاش سوراخ سوراخ می کرد

  گفت:

  . ـ باالخره روزي که منتظرش بودم رسید هیراد

با صدایی که به زور . چشمهاش دیدترس رو میشد توي . هیراد با چشمهاي ورقلمبیده به سهند زل زده بود

  شنیده میشد گفت:

  تو اینجا چکار می کنی؟ ...تو ...ـ ت

تا به هیراد رسید یه مشت خوابوند توي . سهند من رو از بغلش جدا کرد و به سمت هیراد یورش برد

همونطور مات . گردنش رو گرفت مستقیم جلو صورتش و شروع کرد به مشت زدن توي صورتش. شکمش

م میخکوب شده بودم و داشتم به مشت هاي سهند که یکی بعد از دیگري توي صورت هیراد سرجا

برام . اصال نمیذاشت صداي ناله ي هیراد در بیاد. سهند از خشم قرمز شده بود. مینشست نگاه می کردم

ود که البته سهند جوري اون رو به باد کتک گرفته ب. عجیب بود که هیراد هیچ عکس العملی نشون نمیداد
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به خودم اومد و پریدم سمت سهند و از پشت به . اصال به اون فرصتی براي هیچ عکس العملی نمی داد

  عقب کشیدمش و با ترس داد زدم:

  . سهندددد ولش کن. ـ سهند بسه داري می کشیش

اونقدر عصبی بود و هیستریک مشت و لگد میزد به صورت و شکم هیراد که اصال فکر کنم نمیشنید من 

  با صدایی که از خشم میلرزید به هیراد گفت:. میگم چی

  مگه نگفتم دیگه اگه یه بار دیگه ببینم که به دور و بریاي من نزدیک شدي زنده نمی ذارمت هان؟ـ 

  هیراد با صورتی خونین داد زد:

  . ـ من نمی دونستم آدرین از آشناهاي توئه

  کاریات دست برداري؟؟؟تو نباید از این کثافت . اشهـ هر کسی میخواد ب

هنوز عصبانیتش . که مشت دیگه اي به صورتش بکوبه که دستش رو محکم گرفتمسهند دستش رو بلند 

دستش رو محکم از بین دستهاي من کشید بیرون که باعث شد من به عقب پرت . فروکش نکرده بود

ش زمین شده بودم زیر لب با صداي آخ من به سمتم برگشت و با دیدن من که نق. بشم و به زمین بیفتم

  گفت:

  . ـ لعنتی

  دستش از دور یقه هیراد شل شد و پرسید:

  ـ چیزیت شد آدرین؟

با صداي تق تق صداي کفشی که داشت تند تند به این طرف می اومد هر سه نفرمون سرمون به عقب 

با . ل زدیمبا دیدن چهره هراسان مردي که نگهبان مجتمع بود هر سه بهش ز. برگشت و منتظر موندیم

  نگرانی دونه دونه به مانگاه کرد تا چشمش به هیراد خورد داد زد:

  ـ چی شده مهندس؟

  با خشم نگاهی به سهند کرد و ادامه داد:

ـ این آقا این بال رو سرتون آورده؟ به خدا جناب مهندس من تا خواستم از اتاقم بیرون بیام ایشون بدون 

  . فقط از من طبقه شرکتتون رو پرسید. توجه پرید تو آسانسور و اومد باال

  داشت نزدیک میشد که هیراد دستش رو با بی حالی آورد باال و گفت:
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  . شما می تونید برید. ـ چیزي نیست آقا مهدي

  ـ میخواین به پلیس زنگ بزنم؟

نگاهبانه اصال جرات نمی کرد به صورت سهند نگاه . سهند با چشمهاي قرمز شده به نگاهبانه نگاه کرد

اونم خیلی سریع یه قدم به عقب . زیر چشمی وقتی سهند رو دید که یه قدم به سمتش برداشت. کنه

  . برداشت

  هیراد صداش رو کمی باال برد و گفت:

  . ـ گفتم که چیزي نیست

  سهند به سمت من اومد و دستم رو گرفت و بلندم کرد و گفت:

  . ـ بریم

  چند قدم برنداشته بودیم که گفت:

  همراهت نبود؟ـ چیزي 

  با یاد آوري موبایلم گفتم:

  . ـ برم موبایلم رو بردارم از اون اتاق االن میام

  . ـ همین جا وایستا االن میرم میارمش

. چند ثانیه بعد با موبایلم که توي دستاش بود برگشت و دست من رو محکم گرفت و دنبال خودش کشید

  بدون توجه به نگهبانه به هیراد گفت:

  . بار بعدي به فکر مراسم ختم باش واسه خودت. اینم چون اتفاقی نیفتاد. ه هم قسر در رفتیـ این دفع

قسر در رفته بود؟! برگشتم و با نگاهی به صورت کبود شده و لب هاي . متعجب نیم نگاهی بهش کردم

می دونستم  .توي این موقعیت بهترین راه سکوت بود. پاره شده سهند شونه اي باال انداختم و چیزي نگفتم

  . یه دعواي حسابی در پیش داریم

نمی دونم سهند چجوري فهمیده بود که من اومدم پیش هیراد و از کجا آدرس شرکتش رو بلد بود که 

خودم از پس . بگم اصال دوست نداشتم به سهند. عین سوپرمن زود خودش رو رسوند و افتاد به جون هیراد

خودم از پس هیراد بر اومده . بخوام توي همه چی به اون محتاج باشمدلیلی نداشت . کارهام بر می اومدم

یه سوال دیگه که ذهنم رو درگیر کرده . بودم و وقتی تقریبا داشتم از شرکت بیرون میزدم سهند رسیده بود
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چرا هیراد با دیدن سهند اینقدر . بود این بود که سهند و هیراد از کجا و چطوري همدیگه رو می شناسن؟

به جز چندتا مشت که به صورت سهند زد کاري . د و حتی نتونست در برابر سهند از خودش دفاع کنهترسی

  ! . نکرد

زیر . بذارم اول یه کمی آورم بشه و بعدا حرف بزنم باهاش. ترجیح دادم که به سهند چیزي نگم فعال

مشخص بود . بود دستاش رو از بس محکم فرمون ماشین رو گرفته بود سفید شده. چشمی نگاهش کردم

آب دهنم رو قورت دادم و توي صندلی ماشین . که هنوز خشمگین و عصبیه و با حرف زدن من میترکه

  . فرو رفتم و با دلهره به جلو چشم دوختم

به خودم . نتونستم جلوي خودم رو بگیرم. دقیقه بود که توي راه بودیم 47. توي ترافیک گیر کرده بودیم

  جرات دادم و پرسیدم:

  چطوري فهمیدي من اونجام؟ـ 

  با اخم و بدون اینکه نگاهم کنه گفت:

من همیشه باید حواسم به تو باشه که یه دفعه یه کاري . ـ بار اولت که نیست از این خریت ها می کنی

  . دست خودت ندي

  با این حرفش مثل ترقه از جا پریدم و گفتم:

این تویی که مثل نخود خودت رو قاطی . برمیام خودم از پس خودم. ـ من اصال به کمک تو احتیاج ندارم

  . هر آشی می کنی

  اینجوریه؟ یعنی میخواي بگی تو زنگ نزدي به من؟. ـ اِ

  . ـ معلومه که نه

  . ـ یه نگاه به گوشیت بنداز

. متعجب گوشیم که توي دستام محکم گرفته بودمش رو نگاه کردم و قفلش رو زدم و نگاهی بهش انداختم

با فکر به چیزي که توي ذهنم . صفحه بود و شماره اش رو که زیر اسمش نشون میداد اسم سهند روي

بود سریع توي لیست تماسهاي اخریم نگاه کردم و با دیدن اسم سهند اول لیست فهمیدم که من ناخواسته 

 سهندم جواب داده. دستم رفته بود روي شماره سهند و بهش زنگ زده بودم و بقیه چیزها هم روشن بود

و از اونجایی که نمی دونم  بود و با شنیدن بحث من با هیراد فهمیده بود که دوباره توي مخمصه افتادم
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کم نمیاوردم و حق به جانب به سمتش چرخیدم . چطوري هیراد رو از قبل میشناخت خودش رو رسونده بود

  و گفتم:

  یعنی تو نفهمیدي دستم خورده؟ ـ

  :با نیشخندي به من گفت

  عا؟واق ...ـ اِ

از نیشخندي که روي لبش بود حرصم گرفت و بدتر از اون اینکه فکر می کرد من از قصد بهش زنگ زدم 

  دندون قروچه اي کردم و به سمت مخالفش چرخیدم و گفتم:. که کمکم کنه

  . من دیگه هیچ وقت به کمک تو احتیاج ندارم این رو همیشه یادت باشهـ 

ی نسبت به حرف من نشون میده و تا رسیدن به خونه دیگه حرفی دیگه نگاهش نکردم ببینم چه عکساعمل

  . نزدیم

 ***  

االن جامون برعکس شده بود من اخمو شده بودم و اون داشت از عصبانیت من و از این که حرص من رو 

با وارد شدن به خونه نتونستم جلوي خودم رو . در اورده بود تفریح می کرد و با لذت به من نگاه می کرد

  بگیرم و با حرص برگشتم و روبهش گفتم:

  . دیگه هیچ وقت دوست ندارم تو کاراي من دخالت کنی فهمیدي؟ من هر کاري می کنم به خودم مربوطهـ 

  اخم هاش توي هم رفت و گفت:

  . ـ یادت نره تا وقتی پیش منی

  نذاشتم بقیه حرف هاش رو بزنه و اداش رو در اوردم:

  . یشههمه چیزت به من مربوط م. ـ 

  داد زدم:. نمی دونستم چرا اینقدر از دستش عصبی بودم

  . از تو و رفتارات خسته شدم. ـ اصال می دونی چیه؟ من میخوام برگردم برم خونمون

  ـ ولت کنم بري خونتون که فرداش با یه دست گل جدیدي که به آب دادي روبرو بشم؟

  . وگرنهاون یکی دوبار هم بدشانسی آوردم . ـ من بچه نیستم
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  پرید وسط حرفم و گفت:

  ا هیراد بمونی که بهت تجاوز کنه؟ـ االن از چی ناراحتی؟ خیلی دوست داشتی همون جا بذارم پیش آق

  با حرص گفتم:

تو چرا نمیري ور دل عشقت . اصال من از اون خیلیم خوشم می اومد. شتم بهم تجاوز کنهدوست دا. ـ آره

  و دست از سر من بر نمی داري؟

  ب گفت:متعج

  ـ عشقم؟

  . ـ آره فکر کردي نمی دونم

  ادامه ندادم حرفم رو و گفتم:

  . از همین فردا. ـ من میخوام برم خونمون

  . ـ تو هیچ جایی نمیري

  ـ مثال اگه برم میخواي چکار کنی؟ هان؟

  . ـ آدرین دوباره اون روي من رو باال نیار

  . ـ تو هم اون روي من رو باال نیار

  برداشت و گفت:قدمی به سمتم 

  ـ دوست داري بدونی چکار می کنم؟

  گفتم:. اما بدجور غرق ابهتش شده بودم. غد سرجام واستادم که نشون بدم ازش نترسیدم

  . ـ آره

  سینه به سینه ام وایستاد و گفت:

  ـ خیلی دوست داشتی هیراد بهت تجاوز کنه؟

  . هیچ حرفی نیومد روي زبونم که بگم. آب دهنم رو قورت داد

  ـ چرا االن امتحانش نکنیم؟
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با سردرگمی . انداخت و من رو محکم توي بغلش گرفت خودش رو بهم چسبوند و دست دور کمر من

  گفتم:

  چی میگی؟ یعنی چی؟ ...ـ چ

  ـ مگه دوست نداشتی بهت تجاوز بشه؟

با  .سرش رو به سمتم خم کرد و منتظر جوابی از طرف من نموند و لبهاش رو محکم روي لبهام گذاشت

حس لبهاي نرم، داغ و مرطوب سهند همون یه ذره مقاومتی که داشتم شکسته شد و منم لب هام کامال 

  . از هم باز شدن و باهاش همراهی کردم

من رو بیشتر به خودش فشرد  وبا شدت بیشتري شروع به بوسیدن . دستام رو دور گردنش حلقه کردم

با دستهاي بزرگ و عضالنیش من رو توي بغلش . بردم دسم رو توي بین موهاي کوتاهش فرو. لبهام کرد

  . خیلی بدنش گرم بود. یکی از دستام رو گذاشتم رو سینه هاي محکمش. قفل کرده بود 

با حس دستاش رو بدن لختم چشمام از . یکی از دستاش رو برد زیر تی شرتم و کمر لختم رو لمس کرد

چشمش رو کمی . ش رو روي کمرم باال و پایین میکرددستا. هم باز شدم اما اون هنوز چشماش بسته بود

با هر دو دستش تی شرتم رو گرفت و به سمت . همون طور که لب پایین من بین لباش بود. از هم باز کرد

  . تا راحت بتونه تی شرت رو از تنم در بیاره مند کردلدستام رو ب. باهاش همراهمی کردم. باال کشید

. دونه دونه تا پایین همه رو باز کرد. پیراهنش و دکمه پیرهنش رو باز کردممنم دست بردم سمت یقه 

نگاهی . خودش دکمه هاي آستینش رو باز کرد. چشم هاي تب دارم رو به بدن پرمو و ماهیچه ایش دوختم

. خودشم باهام همراهی کرد. بهش کردم و پیرهنش رو که دکمه اش باز بود از دو طرف کشیدم پایین

. دستاي من رو گرفت و کشیدم توي بغلش و دوباره شروع کرد به بوسیدنم. یه گوشه پیرهن رو پرتش کردم

آروم اومد سمت سینه ام با نوك زبونش کشید . رفت سمت گردنم و می بوسید و می کرد توي دهنش

سینه ام رو کرد توي دهنش و همون طور که داشت با اون . داشتم از هوش میرفتم. روي سینه ي چپم

با ناله اي . کامال سست شده بودم. سینه سمت چپم رو میخورد و گاز ریز میزد. یکی سینه ام بازي می کرد

  از ته گلو صداش کردم:

   ...ـ سهند

سرم . کرد نگاهم کرد و وقتی حال من رو دید یه  دست برد زیر پاهام و اون یکی دور کمرم و یهو بغلم

. ش کمی بلند شده بود نسبت به اخرین بار و نرم تر شده بودموهاي سینه ا. چسبید به سینه هاي پرموش

نگاهی بهم . همون طور که راه اتاق خواب رو در پیش گرفته بود. نگاهم به باال بود و زوم روي صورتش
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هنوز هیچی نشده بود داشتم . کرد و دوباره از خود بیخود شد و در حال حرکت لبهاش رو چسبوند روي لبم

سهند مثل یه آهن ربا بود که من رو به . بی اراده بودم چرا من اینقدر در مقابل سهند. از لذت می مردم

سمت خودش میکشید و بدون این که الزم باشه چیزي بگه با کوچیکترین حرکتی من کامال بی اراده 

  . میشدم و ناتوان

فت و بعد که روي زانوهاش نشست و کمی با کمربندم ور ر. وارد اتاق شد و من رو گذاشت روي تخت

شلوارم رو به گوشه اي پرت . خم شد و کنار شکمم رو می بوسید. شلوارم رو از پام کشید پایین. موفق شد

زبونش رو کشید . رفت سراغ سینه سمت راستم. شکمم رو بوسید و دوباره روي سینه هام زوم کرد. کرد

از لذت . گاز هاي ریز می گرفت. روش و با شنیدن ناله من کامل کرد توي دهنش و شروع به خوردن کرد

بعد از چند دقیقه که . سرش رو بین دستام گرفته بودم و به خودم فشار می دادم. و درد داشتم ناله می کرد

. خوابوندمش و از سر جام نیم خیز شدم و خودم رو انداختم روش. سینه هام رو خورد دوباره اومد سمت لبم

با دستاش کمرم رو نوازش می کرد و کم . کشیدم روي سینه اشمحکم لبش رو می خوردم و دستام رو می

  . داخل شرتم کم رفت پایین و

با نگاهی به شلوارش دست کردم و کمربندش رو باز کردم و . از روش اومدم پایین و  کج دراز کشیدم

ه با دیدن شرت اسپورت و برامدگی خیلی بزرگی که داشت قلبم تند شروع ب. شلوارش رو پایین کشیدم

  . پاهاش رو انداخت رو پام. ن تختخودش با پاهاش شلوارش رو کامل در اورد و پرت کرد پایی. تپش کرد

با تکون هایی که می خورد ماهیچه هاي خوش فرمش کشیده میشد . من رو توي بغلش چفت کرده بود

ند ثانیه کامل بعد از چ. دستاش همون طور که توي شرتم بود. و بدن عضله ایش رو بیشتر به رخ میکشید

حتی با این که بار . کمی خجالت می کشیدم. دیگه کامال لخت مادرزاد توي بغلش بودم. از پام درش اورد

  . دومی بود که باهاش بودم و توي بغلش

شرتش . نبضی رو که میزد زیر انگشتام حس می کرد. دستم رو پایین بردم و روي برآمدگی شرتش گذاشتم

نگاهی بهش . بدن سهند اونم کامال لخت خیلی بیشتر از قبل تحریک شدم با دیدن. رو کشیدم پایین

خم شدم روي صورتش و . اونم داشت من رو با لذت نگاه می کرد همراه با لبخندي گوشه لبش. کردم

  گفتم:

  ـ داري به چی فکر می کنی و میخندي؟

  با صداي بمش گفت:

  ـ خیلی دوست داري بدونی؟
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  گفت:. سرم رو تکون دادم

  . به فرشته خوشگلی که االن کنارمهـ 

  و من رو کشید توي بغلش و ادامه داد:

  . و داره با چشماي خوشگلش من رو نگاه می کنه. ـ 

  کنار گوشم گفت:. چون تا حاال هیچ وقت از دهن سهند حرفهاي رمانتیک نشنیده بودم. خجالت کشیدم

  . ـ می دونستم اول و آخرش مال خودمی

دوباره الله گوشم . وقتی دید لذت میبرم. گاز کوچیک گرفت که صدام رو در اورد دوبارهو الله گوشم رو یه 

با صداي که از گلوش خارج شد می فهمیدم که . دستام رو بردم پایین و بین پاهاش. رو کرد توي دهنش

هر . دبرعکس شدم هر دو پام رو چسبوندم به دیوار سر سهند بین پاهام بو. اونم حالش از من بهتر نیست

سهند نذاشت ادامه بدم  و من رو از روي خودش بلند کرد . دومون کم کم داشت سر و صدامون بلند میشد

یهو درد خیلی بدي توي قسمت . هر دو تا دستاي من رو با دستاش سفت گرفت. و اومد روم دراز کشید

کمی . ناله هام رو گرفت خم شد و با لبهاش جلوي. صدام از درد کمی بلند شده بود. پایین تنه ام پیچید

یکی از سینه هام رو گرفت توي دستاش و باهاش بازي کرد و یواش یواش دوباره . همون جوري موند

وقتی کمی شل شدم و حس کرد آرومتر شدم فشار دستش رو از روي . دردم خیلی کم شده بود. شروع کرد

. ن توي تمام وجودم جریان داشتدرد و لذت همزما. دستام رو دور گردنش حلقه کردم. دستام کم کرد

صداي تخت . همین طور که داشت تند تند خودش رو عقب و جلو میکرد. پاهام رو دور کمرش حلقه کردم

من سهند رو دوست داشتم و میخواستم که همه وجودم مال اون باشه همون طور که . هم بلند شده بود

  . اون کامال مال من باشه

چند دقیقه اي که . دوست داشتم این لحظات هیچ وقت تموم نشه. مداشتم توي آسمونا سیر می کرد

گذشت سهند پاهاي من رو از دور کمرش جدا کرد و گذاشت روي شونه هاش و خم شد روم و دوباره 

برعکس رفتار . حواسش بود که منم لذت ببرم. کامال حواسش بود که اذیت نشم. شروع به لب گرفتن کرد

  . ال آروم بود و با حسخشنی که داشت توي سکس کام

چند دقیقه . من تمام بدنم خیس عرق شده بود. دیگه صداي آه و ناله هاي جفتمون توي اتاق پیچیده بود

  . اي که گذشت با صدایی کشیده اي که از گلوي سهند خارج شد و خودش رو محکم به من کوبید

من سرم رو روي بازوهاي سهند . چند دقیقه بعد هر دومون کامال بی حال روي تخت دراز کشیده بودیم

فکر می کردم اون شب یکی از بهترین شب هاي زندگیم . گذاشته بودم و دستم رو دورش حلقه کرده بودم
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با اتفاق امشب کامال حس می کردم توي آسمونا سیر می کنم . اما امشب نظرم کامال عوض شده بود. بود

این اولین رابطه . ردم فکر میکردم از بار قبلی بهترهفکر کنم هر بار که با سهند این حس رو تجربه می ک

من به عشق . برابر شده 1000برابر یا نه نه  100ام بود و من حس می کردم عشق و عالقه ام به سهند 

چ جوره نمی تونستم ازش دل بکنم و این دفعه نمیذاشتم اتفاق بار قبل تکرار سهند مبتال شده بودم و هی

سرم رو توي . فکر کردم خوابیده. چشماش رو بسته بود. و نگاهی به سهند کرد سرم رو بلند کردم. بشه

با فشاري که بهم داد و من رو کامال کشید سمت خودش و پاهاش رو انداخت . گودي گردنش فرو کردم

  . روي پام فهمیدم که اونم مثل من بیداره و نتونسته بخوابه

  داش زدم:همون طور که صورتم توي گودي گردنش بود آروم ص

  ـ سهند؟

  بعد از چند ثانیه با صداي خش دارش جوابم رو داد:

  . ـ جانم

تنها کاري . هنوزم فکر می کردم توي خواب و خیالم. خودمم نمی دونستم توي اون لحظه چی باید بگم

. لبام رو روي گردنش چسبوندم و یه بوسه آروم کردم. که کردم این بود که خودم رو بیشتر بهش فشردم

این که دوباره من رو پس بزنه . از اینکه دوباره مثل قبل رفتار بکنه و یهو ولم کنه و سرد بشه. میترسیدم

اگه این دفعه هم ولم کنه و رفتارش عوض . و رفتار دمدمی مزاجش رو در پیش بگیره و بدتر گیجم کنه

  . ناخودآگاه اشکم سرازیر شد. بشه من می میرم

  م روي بدنش سر من رو عقب برد و نگاهم کرد و گفت:با احساس خیسی ناشی از اشک

  چرا داري گریه می کنی؟. ـ هی هی

  من رو بغل کرد و گفت:. گریه ام تبدیل به هق هق شد. چیزي نگفتم فقط به شدت گریه اضافه شد

  . ..چرا گریه می کنی؟ اذیت شدي؟ من معذر. ـ آروم باش عزیزم

  رو لبش و با بغض گفتم:نذاشتم ادامه بده و انگشتم رو گذاشتم 

تو . از اینکه دوباره رفتارت باهام عوض بشه میترسم. من دوستت دارم. چجوري بگم ...من ...ـ سهند؟ من

   ...به من

  اونم نذاشت من حرف بزنم با لبخند نگاهم کرد و گفت:



 

 
 

 Idin_angel                                                       عشق قانون نمی شناسد                                                                                  

٢٠٧ 

  . دیگه تکرار نمیشه. ببخشید. ـ میدونم خیلی اذیتت کردم

قول میدي پیشم بمونی و ترکم نکنی؟ راستش من خیلی وقت نیست با ـ یعنی تو هم منو دوست داري؟ 

  . از وقتی خودم رو شناختم. اما از وقتی خودم رو شناختم. حسم آشنا شدم

  با خجالت سرم رو پایین انداختم و گفتم:

  . ـ عاشق تو شده بودم

و بهش چشم دوختم که بعد از چند ثانیه که سکوت ایجاد شده بود سرم رو آوردم باال . هیچ حرفی نزد

به طرز . هیچ وقت این سهند آروم و لبخند به لب رو ندیده بودم. دیدم داره با لبخند من رو نگاه می کنه

  گفت:. خوشایندي خواستنی و مهربون بود

  ـ دوست داري همه چیز رو در مورد من بدونی؟ همه گذشته رو؟

  بالفاصله سرم رو تکون دادم و گفتم:

  . ـ آره

  . مون که بیرون ریخته رو جمع کنم تا الیا نیومدهخب بذار اول لباساـ خیلی 

  خودم سریع از تخت پایین پریدم و گفتم:

  . ـ من جمع می کنم

  سهند سریع اومد سمتم و پرسید:. کمی مکث کردم. تا از تخت پایین رفتم دردي توي پاهام پیچید

   .ـ چی شد؟ درد داري؟ تو برو بشین خودم جمع میکنم میام

یک . بعد من رو دوباره بغل کرد و روي تخت خوابوند و بوسه اي روي پیشونیم زد و به بیرون اتاق رفت

اونا رو گوشه اي کنار کمد . دقیقه بیشتر نگذشته بود که با لباسها که توي دستش مچاله شده بود برگشت

هش همون طور و پاهاش متکا رو چسبوند با تاج تخت و تکیه داد ب. انداخت و اومد و روي تخت نشست

  رو دراز کرده بود گفت:

  ـ از کجا شروع کنم؟

  . ـ از اولش

  . ـ خالصه می کنم چون ممکنه الیا برگرده
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  . ـ نه الیا امشب با دوستش قرار داره دیر وقت میاد

  . همون پسره ـ کدوم دوستش؟

  . ـ هامون

  ـ باز بدون اجازه رفت بیرون؟

  . تعریف کن. ـ واي سهند تو رو خدا بیخیال شو

  نفس عمیقی کشید و شروع کرد:. نگاهی به من کرد و چیزي نگفت

دخترهاي زیادي دور و برم میپلکیدن که قصد جلب توجه . از وقتی خودم رو شناختم این حسم رو داشتمـ 

از همون موقع . به خاطر محیطی که داخلش زندگی می کردم از این لحاظ هیچ مشکلی نداشتم. داشتن

خدا نکنه یه مهمونی دعوت میشدیم تا برمی . عالقه خیلی زیادي داشتم و همیشه باشگاه میرفتمبه ورزش 

گشتیم خونه اینقدر بهم پیشنهاد هاي جورواجور شده بود از طرف دختر و پسرهاي مختلف که حالم به هم 

م آشنا شدم پام کم کم که با این حس. براي خودم ارزش قائل بودم. حاضر نبودم با هر کسی باشم. میخورد

توي یکی از گی پارتی هایی که رفتم یه . اما هیچ کس جذبم نمی کرد. توي گی کالب ها باز شده بود

. خیلی ظریف و خوش قیافه بود. از همون نگاه اول نظرم رو جلب کرد. پسر بور و چشم عسلی رو دیدم

گفت و میخندید اما به هیچ  اونم با همه می خیلی دور و برش می پلکیدن. هیکل باریک و قلمی داشت

برگشت و به طرفم  سنگینی نگاهم رو که روي خودش حس کرد. کس راه واسه بیشتر نزدیک شدن نمیداد

بعد از چند ثانیه هر دومون با مکث از همدیگه رو بر . یک لحظه با هم چشم تو چشم شدیم. نگاه کرد

ادیم تا باالخره نتونستم جلوي خودم رو بگیرم اما تا اخر شب هیچ کدوممون هیچ کاري انجام ند. گردوندیم

دوست داشتم همون . شده بودم جذبشاولین کسی بود که اینقدر . و اخراي مهمونی بهش نزدیک شدم

  بهش نزدیک شدم و گفتم:. کنار میز مخصوص سرو مشروب ایستاده بود. لحظه بغلش کنم

  ـ اجازه هست براتون بریزم؟

  با دیدنم لبخندي رو لبش نشست و گفت:. دوختبرگشت و نگاه عسلیش رو بهم 

  . ـ با کمال میل

بعد از . براي هر دومون یه مشروب سبک ریختم و با هم رفتیم روي دو تا صندلی کنار هم دیگه نشستیم

از . سالم بود 22اون موقع من . سالش بود 19. ) تک پسرهjesseکمی حرف زدن فهمیدم اسمش جسیه (
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براي فردا یه رستوران دنج قرار . ی هر دومون از همدیگه خوشمون اومده بودین. من خوشش اومده بود

  . گذاشتیم

بعد از چند ماه رفت و امد اونقدر به هم نزدیک شده بودیم که طاقت دوري همدیگه . خالصه اش می کنم

 )couple(ماه از این که کاپل 5حدودا . یه خونه گرفتم و جسی هم اومد پیشم زندگی می کرد. رو نداشتیم

. توي این مدت بحث و دعوا هم داشتیم با هم نمیگم همه چیز خوب و آروم بود. شده بودیم گذشته بود

اما جسی به خاطر تربیت و فرهنگ و طرز فکري که داشت خیلی . اما در کل همه چیز نرمال پیش میرفت

باهاش پارتی و گی کالب . دوست هاي تاپ. با دوستاي دیگه اش رفت امد می کرد. راحت همه جا میرفت

. به این که من دوست ندارم اون همه جا بره. بدون این که به حساسیت هاي من توجهی کنه. میرفت

اون خودشم خوشش اومد از . اما دوستاش ولش نمی کردن. اینقدر بی بند بار باشه و هر شب مست کنه

بعضی وقتا خیلی . وشش می اومداز اینکه مرکز توجه ها باشه خ. اینکه همش دور و برش شلوغ باشه

به من میگفت تو . من رو درك نمی کرد. اما اون به این غیرتی شدن من می خندید. غیرتی میشدم روش

بحث هاي ما و گوش نکردن . ذشتماه دیگه هم گ 7-6ري کج دار و مریض همین جو. زیادي حساسی

  ز اومد و گفت:و کارهاي سرخود جسی همین جور ادامه داشت تا این که یه رو ها

  میاي بریم؟. چندتا از این مدل هاي معروف هم هستن. ـ سهند یه مهمونی خیلی بزرگ برگزار شده

اما با خواهش هایی که کرد من رو قانع کرد که با هم . اولش محکم گفتم نه و تو هم حق نداري بري

رفت بدون این که به من معموال همه مهمونی ها رو حتی اگه منم بهش اجازه نمیدادم خودش می. بریم

  . اما نمی دونم این دفعه چرا اینقدر اصرار داشت با همدیگه بریم. اهمیت بده

توي یه باغ خیلی بزرگ نزدیک . شب مهمونی اماده شدیم و رفتیم. یه مهمونی بالماسکه بود. قبول کردم

عالوه بر ال . مختلط بودفقط مخصوصا گی ها نبود یه مهمونی . واقعا مهمونی بزرگی هم بود. شهر بود

همش بین . توي مهمونی حواسم به جسی بود. جی بی تی ها خیلی از مردم عادي( استریت) هم بودن

یکی از گی مدل هاي معروف رو دیده بود و همش با هم حرف میزدن و . پسرا می لولید و میرقصید

ی می دید حواسم بهش هست همون طور که داشت می رقصد چند بارم من رو نگاه کرد و وقت. میرقصدن

روي صندلی که نشسته بودم . منم با لبخند نگاهش می کردم. برام دست تکون میداد و بوس میفرستاد

اصال حوصله هیچ کس . همین طور پشت سر هم دختر و پسر بودن که می اومدن و پیشنهاد رقص میدادم

. شام سرو شده بود. شت اخراي شب میشدنیم ساعتی گذشته بود و دا. رو نداشتم و به هم جواب رد میدادم

. دلم خیلی شور میزد. گفتم چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه. من به قصد دستشویی از سر جام بلند شدم

تا سرویس بهداشتی رو پیدا . می ترسیدم اتفاقی براش بیفته. دوست نداشتم یه لحظه از جسی غافل بشم



 

 
 

 Idin_angel                                                       عشق قانون نمی شناسد                                                                                  

٢١٠ 

هر . اما وقتی برگشتم هیچ اثري از جسی نبود. یقه هم نشددق 10کردم و کارم رو انجام دادم و برگشتم 

یکیشون . رفتم و از چند تا از دوستاش که میشناختم پرسیدم کجا رفته. جایی چشم چرخوندم ندیدمش

داخل اکثرا با . طبقه همکف که کامال شلوغ بود. دویدم سمت ساختمون. خندید و گفت رفتن تو ساختمون

یه پسره داشت از . اونقدر مست بودن که نمیفهمیدن دارن چکار می کنن. وضعیت هاي افتضاحی بودن

  ازش پرسیدم جسی رو ندیده؟. شناختمش دوست جسی بود. راه پله ها می اومد پایین

سرش . اولش شونه اي باال انداخت و چیزي نگفت اما از مکثی که کرد و دست پاچگیش فهمیدم میدونه

صداي پاش رو شنیدم که داشت . دو تا یکی پله ها رو باال میرفتم. اره کردترسید و به طبقه باال اش. داد زدم

بعضیاشون خالی و بعضیاشون . دونه دونه باز می کردم در اتاق هاي باال رو. اهمیتی ندادم. دنبالم می اومد

توي یکی از اتاق ها جسی رو با همون مدله دیدم . هم دو نفري یا سه نفري در حال کثافت کاري بودن

حتی فکرشم نمی کردم که جسی اینقدر . با بهت بهش نگاه می کردم. که توي وضعیت افتضاحی بودن

جسی . حالم از خودم به هم میخورد. توي کثافت غرق شده باشه که اینقدر راحت بخواد خیانت بکنه بهم

. کنار زدبا دیدن من که داشتم با بهت بهش نگاه می کردم خودش رو جمع و جور کرد و اون پسره رو 

کسی رو که دوستش داشتم رو . من واقعا شکسته بودم. توي اون موقعیت واقعا نمی دونستم چکار کنم

  . توي بغل کس دیگه و توي بدترین حالت ممکن دیده بودم

دستم رو گذاشتم . اولین بار بود که بغض سهند رو دیده بودم. سهند اشک توي چشمهاش حلقه زده بود

  روي دستش و گفتم:

  . اگه اذیت میشی نمی خواد ادامه بديـ 

  . دیگه خیلی وقته گذشته و برام اهمیتی نداره. سال پیشه 4ـ نه این قضیه واسه 

  ادامه داد:

با دیدن اون قضیه چشمم روي . جسی هم اصال برنگشت. ـ اون شب نفهمیدم چجوري برگشتم خونه

به هر حال . بارها و بارها به من خیانت کرده بودهتوي این مدت شاید . جسی بار اولش نبود. حقیقت باز شد

که در  یدو هفته نشده با همون مدل. راحت قبول کرد یلیاونم خ. جدا شدم یاز جس. دیگه برام مهم نبود

دیگه اجازه ندادم هیچ . از اون روز به بعد دیگه احساسم رو کشتم. رو هم ختیبودمش ر دهیحال سکس د

کامال بی احساس شده بودم . همیشه جلوش رو گرفتم. بده واسه خودش جاي دیگه این احساسم جوالن

هر چند خیلیاشون بودن که واقعا معتقد . از اون کشور و فرهنگ بی بند و بارشون زده شدم. مثل یه سنگ

تا . پام رو کردم تو یه کفش که میخوام برم ایران. اما شانس من بدترین خورده بود به پست من. بودن
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با کمک بابام این شرکت رو راه انداختم و کال اومدم ایران . رو ندیده بودم و نیومده بودم ایران حاال ایران

  . هم براي دوري از اون محیط و فراموش کردن و هم اینکه روي پاي خودم بایستم. موندگار شدم

بخندي دیدم ل. سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم. سرم رو گذاشته بودم روي پاهاش. کمی مکث کرد

  تا خواستم حرف بزنم خودش دوباره ادامه داد:. روي لبشه

بیشتر دوست داشتم تنها . مراستش زیاد دوست نداشتم بیا. ـ اینجا که اومدم یکی دوبار خاله دعوتم کرد

تو  و آتریسا رو که می دیدم . اما خب به اصرار خاله یکی دوبار اومدم. باشم و سرم توي کار خودم باشه

مین باعث ه. تو خیلی شبیه جسی بودي. یه جورایی ازم می ترسیدین. از من حساب میبرینمیفهمیدم 

واسه همین هر موقه میدیدمت یه چیزي . دوست نداشتم دور و برم بپلکی. میشد باهات بدرفتاري کنم

   .حتی بعضی وقتا تنفر رو هم توي چشمات میدیدم. بهت میگفتم یا جوري رفتار می کردم که فراریت بدم

  م نگاهش کردم و مشت آرومی بهش زدم و گفتم:خبا ا

حتی . دوست نداشتیم اصال سر به تنت باشه. من و آتریسا ازت متنفر بودیم. خیلی بدي. ـ واقعا که سهند

همیشه مثل این اقا باال . وقتی بابا اینا گفتم که باید بیام پیش تو حاضر بودم بمیرم اما تو رو تحمل نکنم

کنارت که . اما وقتی اومدم پیشت خدا رو شکر کردم که این سرنوشت رو برام رقم زد. رديسرا رفتار می ک

فقط این یه پوسته محکمه که دور خودت . زندگی کردم فهمیدم که اونقدرا هم که فکر می کردم بد نیستی

و اون اوایل دوست داشتم جلوت واستم که مثال گربه ر. کشیدي و دوست نداري کسی بهت نزدیک بشه

  . اما تو بدجور من رو نشوندي سر جام با اون سیلی که بهم زدي. دم حجله بکشم

  دستش رو نوازشگونه روي صورتم کشید و گفت:

اما . داشتی با این کارات من رو دیوونه می کردي. ـ منم اون موقع از دست غذ بازیات کالفه شده بودم

خیلی کسل کننده بود و از اینکه هی باهات  این چند سال زندگیم. راستش یه جورایی خوشمم می اومد

  . سر و کله بزنم خوشم می اومد پسر کوچولو

اما دلم رو زدم به . نمی دونستم چجوري بپرسم. یه سوالی رو دوست داشتم ازش بپرسم اما روم نمیشد

  دریا و با کمی من من پرسیدم:

   ...من رو دوست داري؟ یا هنوز ...تو. ..تو. سهندـ 

  ادامه بدم و گفت:نگذاشت 
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از تیپ و قیافه ات خوشم . بعدش خوشم می اومد باهات سر و کله بزنم. ـ اوالش که از دستت کالفه بودم

پس سعی می کردم جلوي خودم رو بگیرم . اما همش به خودم میگفتم شاید اون اصال گی نباشه. می اومد

. فهمیدم گی هستی و تازه فهمیدي .تا وقتی که توي هیستوري مرورگرم دیدم در مورد چی سرچ کردي

اون روز که بدون لباس دیدمت کپ کردم سر . حواسم کامال بهت بود. از اون روز بیشتر روت زوم کردم

خیلی خوشم اومد از . از این که دیدم اینقدر خجالت کشیدي و دویدي رفتی توي اتاقت خندم گرفت. جام

که اومدي توي اتاقم احساسم خیلی جدي خودش رو نشون اما از وقتی . اینکه اینقدر با حجب و حیا بودي

نمیذاشتم هیچ جایی توي زندگیم وجود داشته باشه و خشن . لوي احساسم رو گرفته بودمسال ج 4من . داد

ودم رو محک بزنم ببینم می تونم با خ.. چند بارم حتی خواستم رفتار میکردم که کسی بهم نزدیک نشه

یا نه.. اما نشد هر چقدر سعی کردم نشد.. هیچ حسی جنسی و عاطفی نسبت دختر هم رابطه برقرار کنم 

تو پسر کوچولو از وقتی پا تو زندگی من گذاشتی هر کاریش می کردم باز از یه  ،اما تو بهشون نداشتم.

. منم هستم. جاي دیگه میخواست این احساس سرکوب شده خودش رو بکشه بیرون و بگه منم هستم

تا اون اتفاق اول که افتاد و نتونستم خودم رو کنترل کنم . دي احساس آرامش می کردموقتی توي بغلم بو

  .اما بعدش پشیمون شدم. و بند رو آب دادم

  ـ چرا پشیمون شدي؟

پدر و مادرت تو رو به دست من سپرده . اینجوري میشد امانت در خیانت. ـ آدرین تو دست من امانت بودي

  . بودن

. از همون اوایل که اومدم حتی خودمم نفهمیدم چجوري عاشقت شدم. داشتمـ سهند من تورو دوستت 

اما کم کم هر چی پیش میرفت نمی تونستم احساسم رو کنترل کنم . اولش جدب ظاهر و تیپت شده بودم

  . می دونی من چقدر گریه کردم. تو با اون کارت من رو شکستی. تا به خودم اومدم دیدم عاشقت شدم

نمیخواستم احساساتت . دوست داشتنت رو حس می کردم. خودم فهمیدم این چیزا رو. مـ می دونم عزیز

براي . حداقل نه تا وقتی که دستم امانت بودي دوست نداشتم بهت دست درازي کنم. شاخ و برگ پیدا کنه

د دو اما بازم نتونستم توي مسافرت که رفتیم با این که قرار بو. همین پا روي احساس خودم و تو گذاشتم

دیگه تا توي بغلم حست نمی کردم خوابم . بدجور بهت عادت کرده بودم. یه روزه برگشتیم. روز بمونیم

  . براي همین اون اتفاق رو بهونه کردم و زود برگشتیم نمیبرد

قند توي دلم آب میشد هر چه بیشتر . توي دلم عروسی بود. از این همه اعترافات سهند دلم غنج میرفت

  ازش پرسیدم:. احساستمون دو طرفه بوده میفهمیدم این

  ـ پس چرا این اواخر چند شب اصال نمی اومدي توي اتاق بخوابی؟
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  ـ از کجا می دونی نمی اومدم؟

  ـ می اومدي؟

این اواخر دیگه احساساتم نسبت بهت داشت غیر قابل کنترل . ـ آره وقتی می اومدم که تو خواب بودي

حتی یه شبم . اولش قصد داشتم توي اتاق کارم بخوابم. کنم که نبایدهر لحظه امکان داشت کاري ب. میشد

بعدش دیگه صبر می کردم وقتی تو خواب میرفتی می اومدم . یعنی خوابم نبرد. خوابیدم اما نتونستم

  . میخوابیدم پیشت و صبحم قبل از اینکه بیدار بشی میرفتم

  جیغ آرومی کشیدم و گفتم:

   ...واقعا که. ـ خیلی بیشعوري

. همش حواسم بهت بود اما نمیدونم تو چجوري این کارا رو می کردي. ـ وقتی رفتی مهمونی نگرانت شدم

  . چند بارم که با تلفن دیدم داري پچ پچ می کنی

  پریدم توي حرفش و گفتم:

  ـ راستی تو از کجا هیراد رو میشناختی؟

  پوزخندي زد و گفت:

کال مخ این تازه واردا رو میزنه . یه کثافتیه که دومی نداره. معروفهتوي شیراز . ـ کیه که هیراد رو نشناسه

یکی دوبار که حرف زدي و اسم هیراد رو شنیدم بین . و چند بار که باهاشون سکس کرد ولشون میکنه

دستت خورد و شماره و  امروز که رفته بودي اونجا. حرفات و اسمش رو هم توي گوشیت دیدم شک کردم

می دونستم شرکتش . دیگه معطل نکردم زود خودم رو رسوندم و اي تو و هیراد رو شنیدمصدمن رو گرفتی، 

توي یکی از همین مهمونیا به بی اف دوستم دست درازي . قبال یه سري برخورد با هم داشتیم. کجاس

خواستم دستش رو کوتاه کنم و یه گوشمالی حسابی بهش بدم اما به خاطر دوستم چیزي . میخواسته بکنه

  . اما امروز حسابی از دلم در اومد با کتک هایی که بهش زدم. فقط تهدیدش کردم. گفتم بهشن

  بعد لحنش یهو عوض شد و جدي و با اخم هاي در هم رفته پرسید:

  ـ تو چرا اینقدر بی احتیاطی کردي؟

  بق کردم و گفتم:
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. هم درست هیراد رو نمیشناختن با دلسا و دوست دخترش رفتم مهمونی و اونا. ـ من از کجا باید می دونستم

  . بعدشم از روي لج تو رفتم باهاش و خواستم حرصت رو در بیارم. دمهفکر می کردن آ

  ـ تو از کجا می دونی حرص من در می اومد؟

  دستام رو چفت کردم توي هم دیگه و گفتم:

  . نمی دونم. ـ اومممم

  . حرصم رو در آوردي. ـ موفق شدي

  لپم رو کشید و گفت:. زدملبخند دندون نمایی بهش 

. باعث شد که به خودم بیام و نذارم از دستم بپري. اما امروز تلنگر بهم زدي. چه خوششم اومده. ـ کوفت

من تازه تو رو .به کسی اجازه نمیدم دیگه کسی بهت نزدیک بشه. مال خود خود خودم. تو مال من بودي

   فرصت از دستم بره و تو رو مال خودم کردم. پیدا کردم و باالخره این تلنگر باعث شد نذارم این

رفتم و تکیه دادم بهش و خودم رو جمع کردم  بلند شدم و. با این حرفش باعث شد توي دلم بندري برقصم

  گفتم:. با دستش من رو توي بغلش فشرد. توي بغلش

  . کنارم باشی دوست دارم همیشه. من بدون تو می میرم. ـ دیگه هیچ وقت اون کار رو باهام نکن سهند

  صورت زبرش رو بهم چسبوند و گفت:

  . حتی اگه خودتم بخواي نمیذارمت بري. ـ تو دیگه مال منی

  . با این حرفاش یه شیرینی خاصی کل وجودم رو می گرفت. حتی این زورگویی هاش رو هم دوست داشتم

   .بهت اجازه نمیدم به کسی حتی نگاهم بکنی. ـ توام مال منی پس چی فکر کردي

  جیغم بلند شد و گفتم:. برگشت و لپم رو گاز گرفت

  . چیکار می کنی دیوونه. ـ ایییییی

  کنار گوشم گفت:

  ـ می دونی امروز چه روزیه؟

  . ـ نه

  . ـ فکر کن
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  . ـ چیزي به فکرم نمی رسه خودت بگو

  ـ اصال فکرم کردي؟

  . بگووو. ـ واي سهند تورو خدا اذیتم نکن

  . سالش 22امروز اون فرشته شده . فرشته خوشگل رو براي من فرستادهـ امروز روزیه که خدا یه 

  بهت زده چرخیدم سمتش و گفتم:

  تو از کجا میدونستی؟. امروز تولد من بوده. ـ واي

  . من همه چی رو در مورد تو می دونم. ـ حاال دیگه

  گذاشت پشتم و گفت:اونم دستش رو . احساساتم غلیان کرد و پریدم تو بغلش کامل و محکم چلوندمش

  . ـ پسر خوب داري خفم میکنی که

  . از خدا ممنونم که باعث شد من تورو پیدا کنم. خیلی خیلی دوستت دارم. ـ واي سهند

  چشمکی زد و گفت:

  موبایلش رو برداشت و گفت:. ـ از طرف منم تشکر کن

وشش کن و بدون این اهنگ و همیشه همیشه گ. هیچ وقت یادت نره. ـ این اهنگ رو تقدیم می کنم به تو

  . واسه خود خود خودته

با شروع آهنگ سهندم بدون این که چشمش رو ازم برداره و همون طور که مستقیم به چشمام نگاه میکرد 

  باهاش زمزمه می کرد:

  

  تو ياومد ایتو به دن ،نکهیخوشحالم از ا یلیخ

  تو یگمشدم مهین ر،که تو انگا دیفهم ایدن

  چون که خدا تورو داده ،خوبه یلیخ یزندگ

  فرشته شو فرستاده ،تولدم برام روز

♫♫♫♫  
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  تورو سپرد دست خودم ،کرد یمهربون خدا

  عاشقت شدم دمیگرفتم و فهم دستتو

  تورو سپرد دست خودم ،کرد یمهربون خدا

  عاشقت شدم دمیگرفتم و فهم دستتو

♫♫♫♫  

  منه شیدونه پ هیاون  ،دونه هی ایدن آورده

  دست همه سپرهیفرشته هاشو که نم خدا

  شدمیم یمن عاشق ک شمیپ يومدینم تو

  ممنون توام ایدن هیاومدنت  بخاطر

♫♫♫♫  

  کرد تورو سپرد دست خودم یمهربون خدا

  عاشقت شدم دمیگرفتم و فهم دستتو

  کرد تورو سپرد دست خودم یمهربون خدا

  عاشقت شدم دمیگرفتم و فهم دستتو

  

یه احساسی توي کل وجودم جاري شده بودم . داشتم تپش قلبم هم تموم بشهبا تموم شدن اهنگ توقع 

بغضم . از بس لبریز از احساس عشق شدم اشک توي چشمام حلقه بسته بود. که خودمم نمی دونستم چیه

  . گرفته بود

رو چسبوندم به  پیشونیم. طوالنی همدیگه رو کردیم روي لبش و به بوسه عمیق و لبم رو چسبوندم

هیچ کدوممون . پیشونیش و هر دومون زل زدیم توي چشمهاي همدیگه و فقط به همدیگه نگاه می کردیم

  . این چشمامون بود که داشتن به همدیگه همه چیز رو میگفتن. حرفی نمیزدیم

 ***  

  یک ماه و نیم بعد:
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رابطه مون شکل جدي به . قیمبعد از اون شب که با هم بودیم و اعترافات سهند و من به صورت مست

هر روز به شدت عالقه ام نسبت به سهند اضافه میشد و هر روز خدا رو بابت داشتن سهند . خودش گرفت

ترس اینکه سهند ولم کنه یا یه اتفاقی بیفته که از . بعضی وقتا یه ترسی توي دلم می افتاد. شکر می کرد

یه شب . بهم نشون داد که همیشه کنارمه و هوامو داره اما سهند با کارهاش  ورفتارش. همدیگه جدا بشیم

  که داشتم براش درد دل می کردم بهم قول داد:

تازه خدا . من همیشه کنارتم. پس اینقدر نگران نباش. ـ آدرین قول میدم نذارم آب توي دلت تکون بخوره

  . یرهتورو بهم داده پس مطمئن باش هیچ وقت هیچ وقت نمیذارم سرنوشت تو رو ازم بگ

. الیا هم از رفتار هاي من و سهند شک کرده بود. با قوت قلبهایی که بهم داد کمی خیالم راحت شد

یه روز که من و سهند رو در حال بوسیدن همدیگه دید دیگه ناچار شدم . مخصوصا از ضایع بازي هاي من

هیچی . رو نگاه می کردسهند چیزي به روي خودش نیاورد اما الیا با لبخند شیطنت امیز من . بهش بگم

پس منم منتظر نذاشتمش و همه چی رو از اول براش . نمی گفت اما منتظر بودم که خودم بهش بگم

با شنیدن حرفاي من اونقدر خوشحال شد و ورجه وورجه کرد و باال پایین پرید که دیگه نایی . تعریف کردم

قضیه همجنسگرایی و این چیزا کامال  .اون از خودم بیشتر براي من وسهند خوشحال بود. براش نموند

  براش حل شده بود و میگفت:

. یه چیزي هست بین خودت و سهند. حتی به خانواده تون هم مربوط نیست. ـ این یه چیز کامال شخصیه

مخصوصا این تغییرات توي سهند بیشترم . هر دوتون تغییر کردین. خیلی خوشحال شدم براتون آدرین

اصال می دونی چیه؟ همین . مهربونتر شده یه کم. از شدت خشونتش کمتر شده .خیلی آرومتر شده. هست

دیگه اونقدر سرش به تو گرمه که ما رو . خودش کلیه که باعث شدي سهند دیگه به من و هامون گیر نده

. راستش من قبال شک کرده بودم.. می دیدم خیلی نگاهت می کنه وقتی میریم بیرون.خیلی فراموش کرده

هت بود. بعضی وقتا نگاهت که میکرد چشماش برق میزد.اما خب من برام قابل باور نبود اخه حواسش ب

قبلش اصال از سهند چیزي ندیده بودم که باعث بشه مطمئن بشم.فکر می کردم به خاطر احساس مسولیتیه 

 که نسبت بهت داره واسه همین همش حواسش بهت هست و مواظبته اما انگار این پسر دایی من بد

  جوري دل از کف داده بوده.

الیا و هامون هم کامال با هم اوکی شده بودن و قرار شده بود بعد از مهمونی که در پیش داشتیم و از ایران 

برن و اونجا صحبت هاشون رو با خانواده هاشون بکنن که اگه مشکلی پیش نیاد که امیدوارم پیش نیاد با 

الی براي چی اومده بود ایران اما چه اتفاقایی افتاد و االن . رهسرنوشت خیلی بازي ها دا. هم ازدواج کنن

  . با کسی که دوستش داره آشنا شده و میخواد باهاش ازدواج کنه
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فرداي همون روز که سهند همه چی رو بهم گفت زنگ زدم به دلسا و این مژده رو بهش دادم و اونم 

حتی صبر نکرد که قطع کنیم همون از پشت . اینقدر برام خوشحال شد و پشت سر هم هی تبریک میگفت

  . ترانه دادتلفن با جیغ و داد این خبر رو به 

و ازم خواست که یه قرار بذاریم و همدیگه رو  حدودا یک ماه پیش بود که فربد یک روز بهم زنگ زد

به هم تا چشممون . وقتی همدیگه رو دیدیم. اما قبول کردم. من خیلی سرد باهاش برخورد کردم. ببینیم

افتاد پرید و بغلم کرد و کلی عذرخواهی کرد و بابت رفتارش و به قول خودش حماقت و خودخواهیش 

  . مثل اینکه رفته بود کمی تحقیق کرده بود و یه سري اطالعات به دست آورده بود. عذرخواهی کرد

  بهم گفت:

یه کمی . یلی شوك شده بودمخ. اون لحظه واقعا نمیدونستم چه عکس العملی نشون بدم. ببخشید آدرینـ 

گرایش تو به خودت . توي هرچیزي که باشی براي من همون آدرین هستی. در این مورد مطالعه کردم

. تو همیشه همون دوست جون جونی براي من هستی و خواهی بود. مربوطه و هیچ ربطی به من نداره

سرهاي معمولی نیست اما هیچ وقت راستش بعضی وقتا می دیدم که بعضی از رفتارات غیر عادیه و مثل پ

  من رو می بخشی آدرین؟. فکرش رو نمی کردم

  بغلش کردم و گفتم:

خیلی ازت . اگه یه کم دیرتر اومده بودي دیگه هیچ وقت نمی بخشیدمت. ـ آره دیوونه این چه حرفیه

  . ناراحت بودم که دوستی چندین سالمون رو خیلی راحت به هم زدي

  با سرافکندگی گفت:

  . میدونم خیلی خرم. بخشید واقعاـ ب

. یه دور و از جون بهش گفتم و وشوك دوم رو هم بهش وارد کرد و در مورد خودم و سهند بهش گفتم

  اولش جا خورد اما بعد از چند لحظه گفت:

  آقاي خوش اخالق خودمون؟. اوه اوهـ 

با این قضیه کنار نیومده و به از رفتارش میفهمیدم هنوز درست . بهم تبریک گفت. خندیدم و چیزي نگفتم

می دونستم براي کنار اومدن با این موضوع و درك بیشترش به . خاطر خودم و دوستیمون برگشته بود

  . زمان بیشتري نیاز داره
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قرار شد من برم پیش سهند توي شرکتش کار کنم و بعد از . در مورد آینده مون کلی با سهند حرف زدیم

بهونه اي سهند من رو بیاره پیش خودش زندگی کنم حتی بهم گفت اگه دید  به یه برگشتن پدر و مادرم

گفت . اینجا نمیتونیم زندگی کنیم و تحت فشاریم همه چیزش رو اینجا میفروشه و با هم از ایران میریم

  . هر کاري برات انجام میدم

گیریم و بچه ها رو دعوت به مناسبت تولدم که یه ماه و نیم ازش گذشته بود قرار شد یه مهمونی کوچیک ب

سهند به دارا هم در مورد خودش گفته بود و . کنیم چندتا از دوستاي من و چندتا از دوستاي نزدیک سهند

هر چند با اخالق خشک و جدي سهند زیاد . از اون روز دارا هی باهاش شوخی می کرد و اذیتش می کرد

  . جرات نمی کرد پاش رو از حدش فراتر بذاره

***  

دور خودم میچرخیدم و همه چیز رو بررسی می کردم و مطمئن میشدم که همه چیز مرتبه و سرجاي  داشتم

. دلسا و ترانه. الی و هامون قرار بود با هم دیگه بیان. تا چند دقیقه دیگه قرار بود مهمون ها برسن. خودشه

حاال ندیده بودم و فقط اسمشون و دو سه نفر از دوستاي سهند که من تا  دارا. فربد و ویشکا. آتریسا و سارا

  . رو شنیده بودم

  سهند از پشت سر دستش رو دورم شکمم حلقه کرد و گفت:

  . همه چیز مرتبه. ـ آروم باش

  سوتی زدم و گفتم:. برگشتم سمتش و بهش نگاه کردم

  . نمیگی من یهو غش کنم. چه تیپی زدي. ـ به به آقا سهند چکار کردن

شیده بود که سه تا دکمه اش رو باز کرده بود و سینه هاي عضله اي و خوش یه پیراهن سفید سرمه اي پو

یه . موهاي سینه اش رو هیچ وقت از ته نمیزد و همیشه کوتاه نگه شون میداشت. فرمش رو نشون میداد

با دیدنش یه چیزي توي . یه گاز کوچیک از گوشم گرفت و چیزي نگفت. شلوار جین خوشرنگ پوشیده بود

. دوست داشتم همین االن باهاش برم تو تختخواب و تا فردا از توي بغلش تکون نخور. چیدکل بدنم پی

دستی به ته ریشش زدم و لرزش صدام رو کنترل کردم و . االن وقتش نبود. سعی کردم طبیعی باشم

  فکرهاي خیالی رو با دستم پس زدم و گفتم:

  . ـ واي من هنوز آماده نشدم
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لباسم رو انتخاب کرده بودم و گذاشته بودم دم دست که راحت . دویدم سمت اتاقماز بغلش اومدم بیرون و 

دست بردم که . هنوز آثار تحریک چند لحظه پیش مشخص بود. ام رو سریع از تنم در آوردملباس. بپوشم

تا خواستم . من رو برگردوند سمت خودشلباسم رو بردارم که سهند دستم رو محکم توي دستش گرفت و 

و  من همیشه در مقابل سهند سریع شکست میخوردم و وا میدادم. لبم رو با لبش قفل کرد. نمحرف بز

دستم رو دور گردنش حلقه . هیچ وقت نمیتونستم اون رو پس بزنم توي هیچ شرایطی. تسلیم می شدم

ن رو همون طور که داشتیم از هم لب میگرفتیم م. پاهام رو دور کمرم حلقه کردم. بغل کرد من رو. کردم

با چشمهاي . نفس هاي داغش به صورتم میخورد. روي تخت خوابوند و خودش اومد روم دراز کشیدم

با حس سفتی عضله هاي محکمش زیر دستام . دستم رو کشیدم رو سینه اش. خمار داشت نگاهم میکرد

ند خودش تکون خوردم که سه. اما االن واقعا موقعیت بدي بود. نفس صداداري کشیدم. بدتر تحریک شدم

  گفتم:. رو محکم بهم چسبوند

  . مهمونا چند دقیقه دیگه میان. ـ االن بد موقع ست سهند

  جدي زل زد تو چشام و گفت:

  . ـ مهمونا میتونن منتظر بمونن

  . میان پشت در می مونن. ـ دیوونه

  . ـ بمونن مهم نیست

خودش سریع . از تنش در اوردماز خدا خواسته لباسش رو . تسلیم شدم. عاشق همین زور گویی هاش بودم

خودش راه خودش رو . شرتشو از پاش در اوردم. لبام رو خشن شروع کرد به خوردن. شلوارش رو در اورد

پیدا کرد و چند دقیقه بعد صداي جیر جیر تخت و ناله هاي من و سهند در هم آمیخته بود و توي کل 

  . خونه پیچیده بود

  . اونم همین طور بود. قوي تر میشدهربار که با سهند بودم حسم قوي و 

پسر خاله اي . امروز براي هزارمین بار توي این یک ماه و نیم خدا رو شکر می کردم که سهند رو بهم داد

که خیلی خیلی دور از من بود اما دست سرنوشت اون رو به اینجا کشوند و ما رو در کنار همدیگه قرار داد 

  . ون رو توي وجود همدیگه پیدا کنیمکه هر دومون نیمه گمشدمو باعث شد 

ناه بود پس نباید وجود میداشت و تو افردا مثل من رو میدونم اگه این حس گ. خدایا خیلی دوستت دارم 

  قسمتی از اهنگ معروف بهشت توي ذهنم چرخید که می گفت:. نمی آفریدي
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  .ـ منم می دونم این احساس نباید باشه اما هست

  آروم زمزمه کردم:

  ...! میگن که این احساس نباید باشه، اما هستـــ ـ همه

  

  

  پایان

  96بهار 

25 .2 .1396  

  

  

  

  

  "امیدوارم از داستان خوشتون اومده باشه و مورد پسندتون واقع شده باشه. "
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