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 صفحه560

-------------

 شخصيت اصلي داستان هست که يه شب که همراه جووناي خانواده تو يه ويل تو شمال بودن , اتفاقاتنيکا
ترسناکي براشون مي افته و اون تو اينه چيزي مي بينه که هيچ وقت نمي تونه ازش جدا بشه و در همين اثنا

....توي دانشگاه با يه پسري آشنا مي شه که حرکات مرموز و مشکوکي داره 
--------------------------------------

تخیلی-  ترسناک:ژانر رمان  
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17:تعداد فصل  

:مـقـد مـه 
ی و قرمز شب برفی زده بود نگاهش رو به آسمون ابريرون که از شالش بی فرفری موهایدختر با تارها

 سردی نفرم ؟؟ پسر دستهاين من پنجمی چيعنی بود گفت : يستاده که کنارش ای لب به پسر قد بلنديردوخت ز
ی از ما ميکی دستهاش گرفت .. انگشتهاشو فشار داد تا گرم بشن و فقط گفت : تو ين دختر رو بی يخزدهو 
 .. یش

 خوام بشم ..ی بهت زده گفت : نه .. نمدختر

 برم ...يشت از پيگه ديد .. منم بای فهمی کم کم مينو و ای بخش زد و گفت : شدينان اطمی لبخندپسر

 برفيز ری بود و هنوز دونه هايک بود و هوا سرد بود .. هنوز کوچه تاری بعد هنوز آسمون ابرلحظاتی
 اون پسر اونجا نبود ....يگه خورد .. اما دی دختر از سرما به هم می ، هنوز لب هايد باریم

 نفر  )ين(  پنجم

 )1( فصل 
 ... دينگ ... دينگ ...دينگ

 خواب آلودگي و چشم هاي بسته دستم رو طبق عادت هميشه ناخودآگاه روي دکمه ي قرمز گوشيم فشاربا

دادم و صدا قطع شد . هنوز خيلي نگذشته بود که دوباره همون صداي آزاردهنده ي هميشه توي گوشم پيچيد

 .. مثه اينکه اولين روزه ها!هاين بار بعد از فشار دادن اون دکمه صداي مامان به گوشم رسيد: نيکا پاشو ديگ

 صبح باشه ديگه!8 من همونطور خوابالو زمزمه کردم : اولين روز هم حتما بايد و

 با خنده گفت:پاشو خوابالو به فکر اون پريساي بدبخت باش که هميشه بايد منتظر تو بمونه.مامان
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 بي حوصلگي بلند شدم و سرجام نشستم همون طور که چشمم رو مي مالوندم نگاهم به ساعت ديواري افتادبا

ومثه برق از جا پريدم و گفتم: مامان به پريسا زنگ بزن بگو ده دقيقه ديرتر مي رسم.

 در حاليکه مي خنديد گفت: مثه هميشه!مامان

 از اينکه حاضر شدم با عجله به سمت ماشينم که مثل هميشه تو کوچه و زير پنجره ي اتاقم پارک شدهبعد

بود رفتم . ماشينم يه پي کي سفيد صفر بود که هنوز هيچ گونه خط و خشي روش نبود البته اين بعد از اون

 عميقي به ماشينم کردم و سوار شدم وهماشيني بود که بعد از دو سال جنازه شو به بابا تحويل داده بودم . نگا

با حرص زمزمه کردم : حالتو ميگيرم بابک حال من با اين ماشين برم مخ هيچ پسري رو نمي تونم بزنم .

برگردم خونه دوباره اتاقتو به هم ميريزم . قول ميدي ماشينم رو بشوري در اذاي تميز کردن اون آشغالدوني

اما زيرش ميزني .. حال ببين...

 جور که با خودم درگير بودم رسيدم سر کوچه ي پريسا که ديدم داره از ته کوچه مياد وقتي سوار شد باهمين

انرژي سلم کرد و بعد با خنده ي بامزه اي گفت:چقدر گنجشک هاي کوچه تون حالشون بده . حداقل رو

ماشينت دستشويي مي کنن چرا تميزشون نميکنن ؟؟

 خنده  ش خنده م گرفت . خيلي نگذشت تا به دانشگاه رسيديم رفتيم تو پارکينگ دانشگاه و دنبال يه جاياز

خالي واسه پارک کردن مي گشتيم . پريسا با استرس و نگراني ساختگي به شوخي مي گفت : اوه .. اوه نيکا

 مونه ها ...يهمه چه زود اومدن الن مخ همه پسراي خوب رو ميزنن هيشکي واسه ما نم

- حال فعل دنبال يه جاي پارک مناسب با ويژگي هاي پارک کردن مخصوص من باش که تا فصله ي چند

متري ش ماشين نباشه که من بتونم راحت پارک کنم آبرومون نره ..

 دو خنديديم و من يه جاي پارک مناسب پيدا کردم تقريبا با فاصله ي زيادي از ماشين جلويي پارک کردمهر

تا موقع در اومدن راحت باشم همين که مي خواستيم پياده بشيم يه ماشين اومد و توي همون فاصله پارک کرد

 از اون ماشين شاسي بلند سورمهخيبا عصبانيت بهش نگاه کردم که دو پسر جوون رو ديدم که با خنده و شو

اي پياده شدن پريسا درحاليکه مي خنديد سوتي زد و گفت : اگه بتونيم همين جا مخ اينا رو بزنيم ديگه لزم

نيست حتي بقيه رو ببينيم ..

- پس بريم يه خودي نشون بديم . انگار خيلي هم بد نشد ..
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 خنده از ماشين پياده شديم وقتي از جلوشون با اعتماد به نفس رد مي شديم کامل مشخص بود که توجهبا

شون به ما جلب شده و همين قضيه بود که باعث شد پام روي يک سنگ که چه عرض کنم يه ريگ دو

 با اخم نگاهشون کردهسانتي بلغزه و سکندري بخورم . به ثانيه نکشيد که اون دوتا زدن زير خنده و پريسا ک

، سکوت کردن کمي که فاصله گرفتيم پريسا به شوخي گفت: اينارو که پروندي ...

 وارد محوطه ي بزرگ دانشگاه شديم پريسا گفت : نيکا اينجا خيلي بزرگتر از اون دانشگاه کوچولويوقتي

خودمونه. ما از اولم اشتباه کرديم دو سال وقتمون رو اونجا هدر داديم ... زندگي اينجاست !!

 بعد هردو با نگراني سرکلس نشسته بوديم پريسا به شوخي زير گوشم گفت : اون همه پسر تولحظاتي

محوطه بود يکي ش نبايد تو اين کلس کوفتي باشه ؟؟ 

 خنديدم و پريسا درحاليکه با تاسف سرشو تکون ميداد طبق عادت هميشه مشغول خط خطي کردن ميزريز

توسط اون خودکار صورتي مخصوصش شد . بعد از اينکه استاد که خانوم جواني بود وارد شد درحاليکه

 ناگهاني و برايقدرديگه در اوج نا اميدي بوديم شش يا هفت پسر با همهمه وارد کلس شدند . ورودشون اون

ما همراه با شور و شعف بود که فرصت نشد يک به يک شناسايي کنمشون نگاهم به پريسا افتاد که با لبخند

شيريني ابروهاشو بال مي انداخت. پريسا نزديک ترين دوستم بود و از همون روزهاي اول دوره ي کارداني

 شده بود هنوز بعد از دو سال هيچ وقت دوستي مونتامتو اون دانشگاه کوچيک تبديل به يکي از بهترين دوس

دچار مشکل نشده بود . همه ي تلشمون رو کرديم تا کارشناسي رو با هم و يه دانشگاه قبول بشيم پريسا توي

درس خوندن و ياد گرفتن خيلي خيلي خيلي از من بهتر بود حتي تو کنکور کارداني به کارشناسي بعضي از

 مي دونست نزده بود . کل پريسا تو بيشتر چيزا سه تا " خيلي " از من بالتر بود.شوتست هارو که جواب

دختر بلند قد و کشيده ي بور با اون پوست سفيد شفاف و اون چشمهاي سبز پز رنگ کجا و من پوست يه کم

تيره تر از پريسا با موهاي فر فري خرمايي و چشمهاي سياه سياه سياه کجا ؟ درسته که قد و هيکلمون

درست مثه همديگه بود اما بين ما دوتا هميشه اين پريسا بود که توجه همه رو جلب ميکرد.تمام مدت سر

کلس چشمم به نقاشي هاي درهم و برهم پريسا که با خودکار صورتي روي کاغذ کشيده مي شد بود و فکرم

 زياد و شديد شد که کم کم تمامبودر گردش بود . بوي عطر مردونه اي هم مدام توي بيني م بود اونقدر 

فکرم بهش جلب شد بعد کنجکاو شدم که ببينم اين بوي عطر تلخ مردونه از کيه . توي يه حرکت ناگهاني به

عقب چرخيدم انگار ميدونستم اون بو از کجاست که بدون اينکه به بقيه حتي نگاهم بيفته چشمام روي پسري

 و ديدم با دو چشم خوش حالت و براق عسلي به من خيره شده.دکه ته کلس سمت راست نشسته بود افتا

 چشمهاش برق عجيبي داشت که چشمهامو مي زد. در اون لحظه حس خاصي داشتم انگار اون نگاهمردمک

و اون چشم ها رو قبل جايي ديده بودم. مطممنئن بودم که اون چشم ها رو حداقل براي يکبار در گذشته ديده

بودم ... اما حالت کلي چهره ي اون پسر رو نه!! امکان نداشت من از اون فاصله بوي عطر اون پسر رو
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حتي بتونم تشخيص بدم چه برسه به اينکه به اين نزديکي اون بو رو حس ميکردم ... راستي چرا شامه ي

من اينقدر قوي شده بود ؟؟؟

ی پهلوم فرو کرد به زور نگاهم رو از چشمهای داشت توی ناخن بلندش رو که معمول لک صورتپريسا

 آروم گفت: حواست کجاست ؟ يلی خيسا پريدم به طرفش چرخی و با حالت گنگيدم کشيروناون پسر ب

ی اون عطر جذاب مردونه توی حواسم به اون پسر بود . هنوز بوی نگفتم همه يزی تکون دادم و چسرمو

يه کردم خودمو کنترل کنم تا دوباره به سمتش برنگردم . انگار طلسمم کرده بود ی می سعيلیمشامم بود خ

يک در برابر قاومت کردم و چه سخته می کرد برگردم و بهش نگاه کنم و من مقاومت می مجبورم میحس

 خاص .. ی کششيروین

 پشتم به اون پسر بود اما بلند شدنش رو و آرومينکه که استاد از کلس خارج شد با ای کلس وقتيان از پابعد

 که کنارمه که ناخودآگاه کلسورميدم دونم چطور فهمیآروم اومدنش رو به سمت اول کلس حس کردم . نم

 داشت کهیست داشت قدم برمي پاش نی جلويزی چينکه پاش انداختم پسر با فرض ای جلوين زمیرو رو

 و به عقب برگشت و خم شد و کلسور رويستاد کلسور بذاره از حرکت ای پاش رو روينکهناگهان قبل از ا

 کهی که جلوتر رفتن پسری نگفتم . کميزی نگاهم کنه جلوم گرفت . کلسور رو گرفتم و چی حتينکهبدون ا

 خنده ...ير بخوره ؟؟ و زد زين خواست زمینگ هم مي که تو پارکيست همون نينپشت سرش بود گغت : ا

 توی؟؟ کنی ميکار چی اصل معلوم هست که داريکا گفت : نيد کشی همون طور که منو به سمت در مپريسا

امروز چته ؟؟

 کارو کردم .ين و گفتم : مخصوصا ايدم خنديطنت شبا

 توجه شو جلبی خواستی تم . مثل ميی نوع خود نماين هلک ايعنی ببند .. يشتو - هه .. هه .. نپريسا

 ؟؟ی هستی دست و پا چلفتينکه به ای؟؟ .. به چیکن

.. دست خودم نبود !يگی نگاهش کردم و گفتم : راس ميدی نا امبا

 نظرير حرکاتم رو زی چشمير زيسا که اون پسر چشم خوشگله توش نبود پريم داشتيگه کلس ديه روز اون

 سرم رو تکون دادم که بايگردی؟؟ برگه بهم داد که روش نوشته بود : دنبال اون پسره ميهداشت سر کلس 

 ؟؟رفتی گی . چرا جديم کردم گفتم که مخ اونارو بزنی شوخيه نوشت : من یخودکار آب
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 دخترونه بود و هنوزمينقدر حرکاتش اينکه جمله ش گذاشت . از ای جلوی علمت سوال با صورتيه بعد و

يبی احساس عجيه کرده بود خنده م گرفت و جوابشو ندادم . با خودم فکر کردم من تو دلم يرتو پنجم دبستان گ

ی از دور چشمم به شاسيم رفتينگ به سمت پارکيسا کلس تموم شد با پری. وقتيکنه درکش نميسادارم که پر

 کردمی مقنعه مو درست ميکه در حاليم که نشستين ماشی شد. تويخته در دلم ری افتاد و ذوقين ماشیبلند جلو

 از جايسا پری . با صداينم رو ببی دو چشم عسلير انتظار داشتم تصويد شايکردم وسط به عقب نگاه مينهاز آ

 ؟؟يای از تو پارک در بیخواي چطور ميکا گفت : نی که ميدمپر

 کم بهم اعتماد کن .. يه اعتماد به نفس گفتم : با

 کردمی عقب گرفتم و باز جلو رفتم دوباره فرمون رو چرخوندم و عقب رفتم همون طور که فرض مکمی

 چرخوندن اونی به جلو روندم متاسفانه قدرتم برايشتری با سرعت بيرون بيامبدون برخورد از جا پارک م

 کهيی و تا جايد کشيغی جيسا برخورد کردم پريی جلوينفرمون محکم با سرعتم هماهنگ نبود و به ماش

 کهیامکان داشت به جلو خم شد و گفت : اه ... رفتار امروزت باعث شد تصورم نسبت به شناخت سه ساله ا

 کنه ..ييرازت دارم تغ

ين سر اون ماشيی چه بلينم خارج شدم تا ببين کردم و از ماشی زد . بهش زبون درازينی هم لبخند نمکبعد

 سرمی با نگرانيدم رو شنی حرف زدن مردانه ای کردم صدای داشتم محل برخود رو نگاه مينکهآوردم . هم

ی .. اون دوتا وقتبيرون . نفسم رو فوت کردم يدمرو بال آوردم و چشم خوشگله روبا همون دوستش د

 سخت بودينقدر شدن و بعد دوست چشم خوشگله گفت:واقعا اين ماشی مشغول بررسی حرفيچ بدون هيدنرس

از تو پارک در اومدن؟؟

ی خواستی مودب باش.. بعدشم می زنی خانوم حرف ميه با ی به جانب نگاهش کردم و گفتم: اول که وقتحق

ی با پوستی و عضله ايک باری خارج شد و پسر که قد بلند و اندامين هم از ماشيسا.. پری پارک نکنينجاا

 کردم ؟؟ی پارک مينجا ايد گفت:چرا نبايت عصبانی داشت با کمی کامل مشکیبرنزه و مو ها و چشم ها

 گم ... ی- چون من م

 گوش کنم ؟يد تمسخر گفت : اون وقت چرا من بای کمبا

 .. اما عواقبش با خودت ..ی گوش نکنی تونی زدم و گفتم : باشه .. ملبخندی

 ؟؟؟ يشه می که گفت : خب .. پس خسارت من چين برگشتم تا برم سمت ماشو
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 خانوماين به ای دونم کی گفت : من نميادی زيلی توجه به حرفش به راهم ادامه دادم که با تمسخر خبی

 ده ... ؟ ی مينامهگواه

 چشمام مثه تو کاتون ها برق زد با گامی نتونستم خودمو کنترل کنم احساس کردم گوشه يگه حرف دين ابا

 ؟؟؟ ی گفتی تو چينم به طرفش رفتم و گفتم : ببی و تندين سنگیها

 همه بحثين به اياجی خانوم ... احتين همون چشم خوشگله جلو اومد و گفت : لطفا آروم باشيعنی دوستش

 .. ين موضوع بشين ايال خی ... بيستن

 و با غرور گفتم : تا دوستتون ازم معذرت نخواديدم م کشينی و اون عطر تلخ رو داخل بيدم کشيقی عمنفس

 نگاهم کرد و رو به چشم خوشگله گفت :ياد گرد شده و تعجب زی شم .. اون پسر با چشمهای نميال خیب

 !يمبفرما .. بدهکارم شد

 خلصه گفت : از طرفيلی کرد و به طرف ما برگشت خيت هداين خوشگله دوستش رو به طرف ماشچشم

 حرفو زد .. با اجازه ... و رفت !يندوستم متاسفم که ا

يگه مواظب باشم ديد نشست..و با خودم فکر کردم : باين درون ماشی حوصلگی افتاد که با بيسا به پرنگاهم

يد ازم نا اميلی بابا حتما خيفته بين خش رو ماشيه کنه و ی پارک نکنم .. اگه تلفيه عصبانيارو ين ايکاینزد

 شه! یم

يد دنج و دور از نقاط دی جايه رو ين ماشی فراوانياط صبح بود که من با احت10 کلسمون ين مهر اولدوم

ی ميسا شد پارک کردم . پری م شاملشون می ذهنی های بنديم هم تو تقسيه عصبانيارو که اون یافراد عموم

 کهيطنتی کنه اما من شی خوره تلفی چون به پسره نميست همه ظرافت تو انتخاب جا پارک لزم نينگفت ا

 باعث شديه قضين و هميديم از استاد سر کلس رسيرتر تونستم فراموش کنم . دی بودم رو نميدهتو نگاهش د

 اون چشم ها که متوجه ما شده بودن اونيون استاد توجه همه به ما جلب بشه و من از می غر غرهايلبه دل

 که از برخورد اول استادی دادم اون کلس زود گذشت و بر خلف شناختيص رو تشخیدو تا چشم عسل

ين و ايم و سر مسائل مختلف بحث کرديديم.و ما کل کلس رو خنديه که انسان شوخ و سر زنده ايدمداشتم د

يت که چشم خوشگله شخصيدم هامون بود.اونروز فهمی ما و همکلسين بيشتری بيکی و نزديميتباعث صم

 که من بهشی برعکس لقبيه عصبانيارو شوخ و خنده دار داره و اون يلی خحال ينآروم و مرموز و در ع

 و شرور بود.يطون مغرور و فوق العاده شی نبود . فقط کمیداده بودم عصبان
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يم چون اون روز عصر دوباره کلس داشتيم شدينگ پارکی و بعد راهيم تو محوطه نشستی از کلس کمبعد

ی گفت:راستيسا پريرفتيم مين ما و اون قبول کرد همونطور که به سمت ماشی خونه ياد خواستم بيسااز پر

 دوباره ؟؟ يختی اتاق بابک رو به هم ریگفت

ينتو رفت ماشيادم يروز که اومد تو خونه و گفت شرمنده دی وقتيقا گردم و گفتم : آره .. اونم دقی اخنده

 ...يد ش دنبالم دويی تو خونه با دمپای کليد رفت اتاقشو دی بگم که وقتیبشورم .. مونده بودم چ

 کهيدم رو زدم و بعد دير نگاه کنم دزدگينکه بدون ايديم رسين ماشيک نزدی وقتيخنديد هم با من مپريسا

 .. بهيدم کشی کوتاهيغ جيدم دينو ماشی و وقتيدم خشک شده با عجله چرخين نگاهش به سمت ماشيساپر

...سا ...ی و گفتم : پريدم دوينطرف ماش

ی که به سمتش پرتاب شده بود و تا رويده لهی گوجه های پر شده بود از جنازه هاين ماشی جلوی شيشه

 که اون طرفيسا انداختم . پرين زمی از گوجه ها رو برداشتم وبعد رویکاپوت چکه کرده بود . با دستم کم

 کارو کرده؟ين ای کيعنی ؟؟ يم کنيکار بود گفت: حال چيستاده اينماش

 ؟؟ يم کنيزش تمی ؟؟ سرشو تکون داد و گفت : حال چه جوريدونی نميعنی کردم و گفتم : ی عصبی اخنده

 خوشگله اصل رنگ قرمز موده .. يليم گفتم: خی لودگبا

يکه در حاليم و برف پاک کن زدم و بعد به سمت خونه راه افتاديم نشستين ماشی ! تويديم هر دو باهم خندبعد

 آماده باش !!ی شروع شده پرپری گفتم : بازيسا کردم و خطاب به پریتو ذهنم داشتم به گرفتن انتقام فکر م

 .يزديم حرف ميايم در بيپ خوش تی از خجالت اون آقای چه جورينکه خونه تمام مدت در مورد ادرمسير

 خرجيلی استفاده کنم که خی دوس داشتم از مواديشتر من بی وليم بپزيک کينش ماشی رويا گفت بی ميساپر

 گذاشتهی کاغذيخچال وی . مامان ريست خونه نی که کسيم متوجه شديديم به خونه رسیرو دستم نذاره.وقت

. وقتياد خونه مامان جون. بابک هم تا شب نميريم مينابود و روش نوشته بود : ننننر جون من و بابا با خاله ا

 غذايرون از بی واسمون آش آورده اگه دوس نداشتي اونو بخوريی باليهنکردم نهار درست کنم اما همسا

 . يربگ

 ی؟؟؟ تو آش دوس داری و گفتم : پرپريدم چرخيسا طرف پربه

.ياد هاشو بال انداخت و گفت : بدم نمشونه

 حمل کرد؟؟ يشه می چه جورينو بود افتاد و گفتم : اينت کابی که روی بزرگ آشی به کاسه نگاهم

 ؟؟ينش رو ماشيزی بريخوای مينو و گفت:ايد خندپريسا

 ابروهاشويسا آش دوس نداره .. پريچکس گفتم : اوهوم .. شانس اونه که خونه ما هيطنت پر شی خنده ابا

 ...يرون بيريم بردار . نهارم مينوبال انداخت و گفت : پس ا

يم کرده بودين کميه عصبانيارو اون ين ماشيک دانشگاه نزدينگ تو پارکيسا ساعت قبل از کلس من و پرنيم

 اطرافين ايشکی بپر هيکا گفت : نيسا که پريم به گند بکشينشو تا ماشيم فرصت مناسب بوديهو منتظر 

 .يستن

 کردم و قبلی آشينشو ماشی همه جايه و در عرض چند ثانيدم دوينش به طرف ماشيجان من با عجله و هو

 خوش خطيلی برف پاک کنش گذاشتم که توش خير رو زيادداشتی بشه کاغذ يدا اون اطراف پی کسينکهاز ا
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 کم نمک شدهاگه وجب روغن روش باشه , يه يپزم که واست می بود آشين تلشم ايشترنوشته بودم : ب

شرمنده!

 اون پارکين دورتر از ماشيلی جا خيه زود صحنه رو ترک کردم و يلی رفتم و خين با عجله به ماشو

يه اون دوتا بقی جلويف دلم درد گرفته بود.سر کلس هم جز رديديم از بس خنديمکردم . تا به کلس برس

 اما اونيم سلم کنيم چشم خوشگله مجبور شدی يره به خاطر نگاه خيم جلوشون جا گرفتیجاها پر بود.وقت

ی کم دست بندازمش . حالتيه سر تکون داد؛ به سرم زد يروزمندانه مغرور و پيلی فقط خيه عصبانيارو

يروز بابت ديلی ، اما خب... خيگفتم زودتر ميد محترم من بای و ناراحت به خودم گرفتم و گفتم :آقايمونپش

متاسفم...

 ... در عرضيکنی تکرار نميگه که دی قول بديد نداره که ، بايده زد و گفت : تنها متاسف بودن فاپوزخندی

 جان خانوما به اخلقتيل بگم چشم خوشگله گفت:سهيزی حالت چهره م عوض شد تا خواستم چيه صدم ثانيه

 .. يرن بگی هارو جدی شوخين , ممکنه ايستنآشنا ن

 يگيرم نمی آدمارو جدی بعضی .. من کل حرفای باشه چه جدی و گفتم : چه شوخيدم طرفش چرخبه

 زدم .يريزه اعصاب آدمو به هم می حسابيگفت که بابک ميکايی مخصوص نی از اون لبخند هايکی بعد و

يگه شده بود. ديره به دوستش خيادی زيلی با تعجب خيله اسمش سهيدونستم که حال ميه عصبانيارواون 

 تونستميديدمنکه مي و من از ايگيره بگه بازم دوستش طرف منو ميزی اگه چيکرد نگفت حتما فکر ميزیچ

 زنگی کلس بود که که صدای هايمه.نيشد ميخته تو دلم ریتوجه چشم خوشگله رو به خودم جلب کنم ذوق

 چپيکه در حاليل من رو در آورد.سهی استاد و خنده ی و صدايخت آرامش کلس رو به هم ريل سهيلموبا

 نگاهم تو نگاهی لحظاتی و برارخيدم از کلس خارج شد تا جواب تماسشو بده و من چيکردچپ نکاهم م

 نگاهمو به استاد دوختم...يسا محکم پریچشم خوشگله خشک شد و با ضربه 

 در ظاهر شد و بلند گفت : کاوه من توی در آستانه يل کلس تموم شد و استاد درو باز کرد که بره سهوقتی

سالن منتظرتم! 

يی. کاوه با خوشروياد ش می عسلی و حس کردم چقدر اسم کاوه به چشمهايدم به عقب چرخناخودآگاه

گفت:خب با اجازه .. خدافظ ...

 که صحنه رو از دستيفه .. حيم بريا دستم رو گرفت و گفت : بيسا رفت. پريم بدی ما جوابينکه قبل از او

..يمبد

ی عکس العمل خاصيچ رفتن اما هين که به سمت ماشيديم و اون دوتارو ديم رفنينگ به پارکيادی زيجان هبا

 تويکردم ناراحت بشه.اصل فکرشم نميلی خيخواسترو در ظاهر نشون ندادن . اصل خوشحال نشدم , دلم م

يگه کار ديه يد گفتم:بايرفتيم خودم مين و فقط برف پاکن رو بزنه .. همونطور که به طرف ماشينه بشينماش

 ... يخندن ما ميش اصل ناراحت نشد و حتما الن دارن به رين,ايسا پريکرديمم

 ....ين ببينتو ماشيکا گفت : نيسا پريديم رسيک نزديلی خوقتی
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ين ببی شده س اول خنده م گرفت و بعد گفتم : وايده لهی پر از گوجه هاينم ماشی دوباره رويدم دوقتی

 کم فکريه.ی منظورمو اشتباه برداشت کرده باشيکردم گذاشته , برش داشتم و بلند خوندم : فکر نميادداشتم

 !ن درست کرد , آها درسته .. املت ؛ واسم اونو درست کيشه میکن با گوجه چ

 زدم و گفتم: منم درست کردم...ی کجلبخند

 کارو کرده ...؟ين ايرون از کلس اومد بی وقتی و گفت : با چه سرعتيد خندپريسا

 تا کجاشو فکر کرده يبن گوجه داشته , ببينش تو ماشين ايسا .. پريقا-آره دق

 آقا پسر؟من اصل سرم درديترسونی می با خودم فکر کردم : منو از چيم نشستين هردو با خنده داخل ماشو

 جور کارا ..ين واسه هميکنهم

 چشينت ماشيکا با تعجب گفت: نيد بعد از من به خونه رسيقه به خونه رفتم که بابک چند دقی شب وقتاون

 ..يشن همه باش دشمن ميره گفتم : بس که خواهرت تو چشمه .. هرجا می حوصلگیشده؟؟ با ب

 تو ؟؟ ی سوزونديشی زد پس کله م و گفت : باز چه آتی حالت با نمکبا

- اعععع ... بابک صد بار نگفتم مثه بچه ها باهام رفنار نکن ...؟؟

 بعدا ..ی فرفری و گفت : بذار بزرگ بشخنديد

 ... ی بهم بگو فرفريگه بار ديه ی و گفتم : اگه جرات داريدم حرص دنبالش دوبا

 ... خوبه ؟؟يز ويز ويگم.. می فرفريگم ش گفت: باشه, نميشگی با حالت مخصوص همبابک

 دستشو برد تو موهام و موهامو به هميع حرکت سريه و در يد که به طرفم چرخيدم پشت لباسشو کشاز

 کله پوکتو جمع کن ... ين ايا زدم : ماااااااااااااماااااااااا ن .... بيغ . جيختر

 ننر جونتو ببر ... ين ايا و گفت : مامان بيد خندی با حالت با نمکبابک

 اعتراض گفتم : بااااااااااابک ... با

 جنبه تو بال ببرم کله فرفر ...يکنم گفت : دارم تلش ميريخت دوباره موهامو به هم ميکه و در حالخنديد

 نکن دخترمو ... يت گفت : بابک اذيد خندی من می يخته به هم ری به موهايکه در حاليد که رسمامان

 ... يکنم کارارو واسه خودش مين به مامان زد و گفت : همه ای چشمکبابک

 ؟؟ ی فرفريم امشب شام املت داری گفت : راستيطنت با شبعد

ی بهم کمک کنيای ...می بابکی انداختيادم کردم و گفتم : آخ يکايی نی خودمو از اون لوسای م گرفت ولخنده

ی؟؟ بشورينموماش

 همونين مردونه شو به سمت چپ جمع کرد وگفت : کمک کنم و بشورم ؟؟ ای هاشو گرد کرد و لباچشم

 ؟؟؟ی که تو شستن منو تماشا کنيده رو میمعن

..!يگه سرمو تکون دادم و گفتم : اوهوم دی حالت لوسبا

 , اون موقع ....ی و گفت : اگه فردا صبح کلس نداريد مو با دو انگشتش کشبينی

 کشمت ..ی بره ميادت وسط حرفش و گفتم : خوبه ، فقط پريدم

يکردم , احساس ميکردم که افتاده بود فکر ميی بودم داشتم به اتفاقايده تختم دراز کشی روی شب وقتاون

 روی هروقت خواسته بودم حال کسيشه سرم . همی رويدم پتو رو کشی کم آوردم با ناراحتيل سهی جلويلیخ
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 پسر ازيه يادمه ی کارداندوره شد.مثل تو ی نمی اطرافمم آفتابی طرف حتيگه گرفته بودم که دی طوريرمبگ

ينکه در آوردم که دو هفته بعدش اومد و به خاطر ايلم بود,اونقدر سرش فيری قديلشم بود فامیخود راض

يتم عادت داشتم هرکس که اذی کرد,من از بچگی کرده بود معذرت خواهيعم اومدنم جلو استاد ضاير دیبرا

ی هر کلسی پنجم دبستان بودم که ناظم مدرسه مون تويادمه اعمالش برسونم.ی رو خودم به سزايکردم

 هميلی منو که خی رو گذارش بده وقتيزدن که سر کلس حرف ميی گذاشته بود تا اونایبرامون مامور مخف

 که به نظرتيدم کردم شب تو خونه از بابا پرسيداش کردم تا پیپرحرف بودم گذارش داد اونقدر کنجکاو

يقا و بزنش .. .و منم دقيار بيرش مدرسه گی گفت که کوچه پشتی بابا به شوخوقع کنم؟ اون ميکارباهاش چ

يه يکی دختر يشه خاطره ها لبخند زدم و باز فکر کردم : من که همين ايادآوری کارو کردم ! از به ينهم

يلی خيد بايکردن همه فکر ميد داشته باشم, شای مستقليت شخصيکرد فکرشو نميچکس بابا بودم وهیدونه 

 خودم بود.ير تعبين خوب و با مزه, هرچند که ای از اون لوسای لوس بودم وليلیلوس باشم.. البته من خ

 م داداشی تو دوران کودکيشه موثر بود. من هميتم شخصيری تو شکل گيلی مثه بابک خی وجود داداشالبته

 بودن ,يطون شلوغ و شيی هايت.مامان و بابا هر دو شخصيدادم خودم قرار میدو سال بزرگترمو الگو

 بابا رو هميا مامان حتی! اصل اگه يم گرفتی لحظه هم آروم نميه ی حتيم خونه باهم بودی اعضای وقتيشههم

 م اس ام اسی گوشی.کم کم خوابم گرفته بود که برايشدم که هستم نمينی جز هميزی چيدادمالگو قرار م

ير اس ام اس داده بود: بگينجوری بود که ايسا , پريدم کشيرون بالشم بير رو از زی) اومد . گوشيامک(پ

.يگيريم ميه مثه بقينمبخواب فرفرک , مطمنئنم حال ا

 فرو رفتم....يق عمی بتونم جواب بدم به خوابينکه لبم نشست و قبل از ای صدادار رولبخندی

  )2( فصل 

 گرفت .ی می بود رو به بازيرون رو که از مقنعه بيم فرفری و به زور چند تار موهايد وزی می خنکنسيم

 يی؟؟ خودتو..پس کجای رسونی م4 تا کلس ی کردم : تو که گفتيپ و تايدم کشيرون بيبم رو از جيمگوش

 حوصله م سريگه نشستن و با خودم فکر کردم که ديمکت نی فرستادم.دو تا دختر کنارم رويسا پری براو

 گرفت.من کل آدم شلوغی لبم جای رويانه موذی دوتارو گوش کنم و لبخندين ای تونم حرفای ره چون مینم

 قابلير تنها بودم به طرز غعی جميه تو ی بود که وقتين بد داشتم اونم ايلی اخلق خيه بودم اما يطونیو ش

 که زنگ خورد و اسميم من همون آدمم! گوشيشد باورش نمی که کسی ، طوريدم کشی خجالت میباور

 من تو محوطه دانشگام..يی؟؟ گفت: کجايسا جواب دادم و پری افتاد با خوشحاليم گوشی رویپرپر

..ی هو گفت: سلم مرسيه بعد

 ها...ياد کارت بدم مين چقدر از ای دونی؟؟می زنی حرف می گفتم:با کيت عصبانبا

 کرد و گفت: کاوه بود بهم سلم کرد..يطانی شی اخنده

 اونجا... يام ميی؟؟منم شدم و گفتم: کاوه؟؟کجاهل
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يی؟؟ جات . کجايام خواد , رفت .. می گفت:نمی جدخيلی

- کنار سلف.

ی .. ميکا ناراحتم گفت:اخماتو باز کن نيد دی خندون رو به روم ظاهر شد و وقتی بعد با چهره الحظاتی

 اومد ها .. يا خواهرم به دنی نی که مجبور بودم برم ، مثل نیدون

 اومد جلو و گفت : ازم ناراحت نباش..بعد

!؟يدمش بود ؟ چرا من امروز ندی ؟؟ با کيدی و گشاد گفتم : باشه .. کاوه رو ديی هويه ی لبخندبا

 تفاوت به من گفت :ی مارو . بعد بی و گفت : اعععععععععع .. بازم کاوه ... کشتيد تو هم کشاخماشو

کلسمون کجاست؟

 -203

 .. ناراحت نشو . اما من طاقت دوبارهيکا گفت: نيم رفتی رو گرفت و همونطور که به سمت ساختمون مدستم

..ی بشين تا دوباره ايدم کشی ره چی نميادم وقت يچضربه خوردنتو ندارم , ه

ياری؟؟ نيادم رو ی شه خاطرات اون عوضی- م

 کاوه با سامان فرق داره.ين , پسرا همه شون مثه همن .. فکر نکن الن ايارم بيادت خوام ی – مپريسا

...ياررررررررررر- اسمشم ن

 ...يزم فشرد و گفت : باشه عزی دستم رو با مهربونپريسا

 اصل دنبال کاوهی بود که جلوم به عنوان جزوه گذاشته بودم حتی برگه ای کلس تمام مدت سرم روسر

 ساليه بودم . ی از اندازه احساساتيش هستم بی و مستقلی اومد دختر قوی به نظر مينکهنگشتم , با تمام ا

 که هرجا و هروقتيی..بودم کری رو حس ميگار تند سی اومد بوی اسم سامان میگذشته بود اما هنوزم وقت

 کهی برگه ای م جا به جا شدم و نگاهم روی صندلی ، رويندازه سامان مياد ام به مشامم بخوره منو يگهد

 جونم ، جون من نرو تو خودت .ی گذاشت افتاد : فر فريزم می رويساپر

 شرط ..يه همون برگه نوشتم : به ی تکون دادمو روسری

 ..ی که بگی خوشحال شد و گفت : هرچزود

 ،يم بکشيگار سيم که بری : به شرطنوشتم

يدم شکلک خندون کشيه بعدش و

 ..يگه ديم نکشيم قول داديکا. نوشت : ن

 ..يم کشی نميگه : بار آخره .. دنوشتم

.يدم کشيگار افتادم که سی بارين اولياد ننوشت ، فقط سرشو تکون داد و من چيزی

يم،از پشت چراغ قرمز بوديمتش گرون قين ماشی بود و من و سامان توی بعد از ظهر سرد زمستون«يه

 روشن کرد بايگه ديکی تموم شده بود که يگارش سامان تازه سيومد ميز دونه دونه برف ريرهآسمون ت

..ی کشی ميگار سياد زيلی خی داريگه گفتم : سامان تو دیدلخور

يگار ژست سی گفتی و گفت : تو که ميد کشيين پای طرف خودش رو کمی يشه شيشگی حالت مغرور همبا

 دوس دارم ؟ينتوکش
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 رو کنار بزرگراهين ماشياد که از کاپوت دود ميم بعد ناگهان متوجه شدی سبز شد و راه افتاد ، کمچراغ

 عشقم..يم بمونينجا ايم مجبورياد دوستش زنگ زد و گفت : تا اون بين تريمیمتوقف کرد و به صم

يگار سيگه و محکم بود .. تو چشاش زل زدم و گفتم : دی قويلی دستهاش گرفت ، اون برام خين رو بدستم

 ؟؟ی کنی کم ميدنوکش

يه؟ گفت : مشکلت به خاطر چکلفه

.يم خواستگاريای ذاره بی نمی حتی کشی ميگار که مامانم اگه بدونه سی دونی : مگفتم

 اصل بفهمن..يس خانومم اونا لزم نيم کرد و گفت : در موردش قبل حرف زدنوازشم

 خوام بکشم.ی-پس منم م

 اما فقط با خودم و هروقت هم که صل حی ذارم بکشی ش گفت : قبل هم گفتم من ميشه هميب لحن دلفربا

.ييم تنهایبدونم. اما گفته باشم فقط وقت

ی در برابر سامان حرف مخالفيشه لجباز و سرکش هميکای بود ، من اون نی عادين کردم ، اقبول

 دادم و اون رژيين رو پاير فاصله آفتابگين و من تو ايد کشيرون بيگارنداشتم..سامان از داخل پاکت دو س

ی چون ميد خندی سامان ميدم لبام کشی کردم رو پر رنگ رویقرمزم که فقط در موارد خاص استفاده م

 لبام گذاشتم وی رو رويگار بمونه . سيگار ته سی رژ زده م روی که رد لباينه از آرزوهام ايکیدونست 

يدن کشيگار بود که از سين سرفه هم نکردم و ای پک رو زدم حتين اولیسامان برام فندک رو گرفت وقت

 کردم »شمخصوصا همراه با سامان خوشم اومد و بارها و بارها هم تکرار

 که ...ی گفت : تو فکرپريسا

 کنم ...ی استاد گوش می: دارم به حرفاگفتم

 خنده،ير زيم هردو زديدم رو ديسا پری گرد شده ی بعد که چشم هاو

 گفت:فقط دو نخی ، ميزد باهام چونه مين ماشی تويسا . پريم رفتيه کلس تموم شد بدون توجه به بقوقتی

 از سوپر برگشتی وقتيسا . و پريره دو نخ بگی بالخره قانعش کردم تا نفريغ جيغ .. و من با جيگيرمم

يشه و اون طبق معمول همسم بزنم و گونه شو ببويغ جی دستش بود که باعث شد از خوشحاليگارچهار نخ س

 کله کدووووو..ياد م نکن ، بدم میهولم بده و بگه : صد بار گفتم تف مال

 بار با سرعت هجوم آورد تو ذهنم ...ين آخری که خاطره يدم کشی رو وقتيگار نخ سدو

 ازينکه کرد، با ای دفعه رسما ازم خواستگارين گفتم : سامان ای و ميدم کشی رو ميسا قرمز پری کوله پشت«

 کنه..ی کردم داره خرم می فکر ميشه کنم اما من خر همی گفت که من واسش فرق می ميشههمون اول هم

 ازتی پولدارين پسر به اديدی ی نونتم تو روغنه ، تو خوابتم نميگه گفت: چقدر خوشحالم واست .. ديساپر

 کنه...یخواستگار

 ..يگه ديست دم.. کم نی بهت می گرونين به ايرينی شينه گفتم: واسه هميری وصف ناپذی با خوشحالومن

 شاپ بعدم شام ...ی کافيماول بر

ی خوشم ميلی که چند بار با سامان رفتم. از فضاش خی آزاديگار شاپ سی خواستم ببرمش همون کافمی

 اون مردکيم , تا نشستيم دنج دو نفره نشستی جايه يم وارد شدی با کلس بود . وقتیاومد دنج بود و حساب
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يسا رو روشن کرد . خواستم به پريزمون من و سامان بود اومد و شمع رو می سوژه يشه که همیلغر مردن

ی بور که تيد اون پسر سفی رو نشون بدم که ناگهان نگاهم رويم رو که دفعه قبل با سامان نشسته بوديیجا

 فشردی که رو به روش نشسته بود رو می کنج لبش بود و دست دخترکيگاری به تن داشت و سيدیشرت سف

يست؟؟ گفت: اون سامان نيساخشک شد.. پر

 تونه باشه...ی دونسم خودشه گفتم: نه .. نه ... نمی مينکه ابا

يه؟؟ کين: سامان ايدم کشی مياد فريبا بودم و تقريستاده اون ها ايز می بعد من جلوی لحظاتو

 شده بودم انتظاريوونه کرد تا اون دختر از حرکات خارج از کنترل من ناراحت نشه.دی سامان تلش مو

ی کنه منو متقاعد کنه چون می رم بگه اشتباه کردم و اون دختر رو رها کنه و سعی به سمتش میداشتم وقت

 نشو خانوم ...يوونه اما اون فقط گفت : لطفا ديدمش بخشیدونستم که م

 ؟؟ی عوضی شناسی تو منو نميعنی خانوم؟؟ تو .. يگی- به من م

 دم .... ی .. اجازه نمی کنی می احترامی بی داريگه بلند شد و گفت : ددختره

 ازيی ، صدايدم لختش فرو بردم و با قدرت کشی موهای بذارم جمله ش تموم بشه دستم رو لينکه از اقبل

 خفه شو ...يکی : تو يد پريرون لب هام بينب

يزيت چيلو : نيگه طرف اونو گرفته و می اون سامان عوضيدم دی کارکنان به طرفمون اومدن .. وقتهمه

 ترسه دست توروی گفت آدم می ميشه که بابک هميفم ظری . با همون دستايشدم ميوونهنشد ؟؟ داشتم د

يرون اونجا زدم بز ای حرفيچ شد و بدون هيده گوشش زدم که به عقب کشی استخونات بشکنه چنان تويرهبگ

يکی تو تاريسا از نفس افتادم پری وقتی بعدی هم پشت سرم بود تو کوچه يسا ، پريدنو شروع کردم به دو

 زدم :ياد و فريختم بودم اشک ری که عاشق اون عوضيمی سال و نيک یکوچه در آغوشم گرفت و من برا

 خرم. »يلی ... خی خرم پريلیمن خ

 رويکی ماتيگار ته سين کرد آخری نگاهم می با نگرانيسا دادم . پريرون و با آه بيدم کشيق پک رو عمآخرين

 .. يشم وقت اونقدر خر نميچ هيگه من دی انداختم و گفتم: پريرون بيشهاز ش

يمو رو متوقف کردم و گوشی گفتم و بازی زنگ اس ام اس که اومد پوف بلندی شب تو اتاقم بودم , صدااون

 سوخت ..يل سهی دلم برايلی بود ، نوشته بود: امروز خيسابرداشتم پر

ی مدت کاريه کردم و جواب دادم : نه دلت نسوزه ، حقش بود يانه موذی اتفاق امروز خنده ايادآوری به از

 کرد من کم آوردم .ی پر رو شده بود فکر ميلیبه کارش نداشتم خ

 دوبارهيسا نگذشته بود که پريلی م رو ادامه دادم.هنوز خيوتری کامپيجان پر هی رو کنار گذاشتم و بازگوشی

 جوابشو بده ..ی جور بديه ترسم ی بود مياد زيلی خيدم که تو چشماش دیاس ام اس داد : نفرت

 !يم من جواب دادم : قربونت بشم نگران نباش ، ما مثه گاو مقاومو

 مسابقه م به مانع خورد وين بلند شد و همون لحظه ام ماشيم گوشی که باز صدايم بازی به ادامه برگشتم

 ناشناس بود جواب دادم : بله ؟؟ی شماره يه تماس رو که يتمنحرف شد با عصبان

 گفت: الو ، سلم ..ی مردونه اصدای
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 مکث گفتم : سلم ،ی.. با کميخت هو دلم ريه دونم چرا صدا به نظرم آشنا اومد و اصل چرا نمی

 ...يينبفرما

 ؟؟يری گفت : خانوم امصدا

 شناسم!!ی : فرجاد ؟؟؟ نميدم پرسی زود گفت : من فرجادم .. با تعجب فراوونيلی- بله و شما ؟؟ خ

 گفت : کاوه ام ..صدا

 لحظه هول شدم و گفتم : آها .. حالتون خوبه ؟؟يه برای

 بپرسم ..يزی چيه گفت: ممنون ، راستش شرمنده .. اما مزاحم شدم تا ازتون ی با مهربونکاوه

يا زودين منم که به ای.. وليدی ميشنهاد بهم پيا زودين دونستم به همی گفتم : می لحظه تو دلم با خودم مهمون

 کنم ...یقبول نم

 ..ين بپرسييد تابلو بود گفتم : بفرمای که تو صدام تابلو ی اعتماد به نفس باور نکردنيه بعد با و

 کار شما بود ؟؟يل سهين ماشی مودبانه گفت : جسارتا پنچر شدن چرخ هايلی خکاوه

 شدم ، گفتم : شما انتظاريع خودم ضايش پيلی کردم خی احساس ميکه بپرسه در حالينو کردم ای نمفکرشم

 کرده باشه ؟؟ينکارو ای ايگه کس دينداشت

 بگميزی چيه خواستم ی دادم کار شما بوده .. می درصد احتمال م90 لحنم خنده ش گرفته بود و گفت : از

 دوستيل بده ) ادامه داد : سهيشنهاد خواد پی ميگه دفعه دين که ناراحتتون نکنم ، ( تو دلم گفتم : ايدوارمام

 هردوتون بشه . خواستميمونی پشموجب که ياد بيش پی نکرده اتفاقيی خوام خدای کله شقه ، نمیمن حساب

ی بخوام .. مينو ايل تونم از سهی .. چون نمين رو کش نديه قضين ايلیباهاتون صحبت کنم و بخوام که خ

 ..يایخوام شما کوتاه ب

 معترض گفتم : شرمنده کهی با لحنيومده حالم گرفته شده بود که حدسم درست از آب در نی که حسابمن

يطی شرايچ .. تحت هيام دوست شما بود که اول شروع کرد و من کوتاه نمين ای ندازم ، ولی مينروتونو زم

...

 با آرامش گفت : اگه من خواهش کنم ؟؟کاوه

 اومده باشه زود گفتم : البتهيادم يزی برنه انگار چی بذارم حرفينکه ... قبل از ای امتحان کنی تونی- شما م

ی من قبول نمين ببازم و اگه هم خواهش کنيمو موقعتون بازی زنگ زدن بين من با اينشما هم الن باعث شد

کنم ..

 مزاحم شدميد ..ببخشيگه مونه دی نمی خوام ، باشه پس حرفی کرد و گفت : بابت اون عذر می آرومی خنده

..

 شکمم جمع کردم با خودم گفتم : باز تند رفتم من؟؟ اه کهی جوابشو دادم قطع کرد . پاهامو توينکه بعد از او

 شماره منو ار کجاين شدم گفتم : ای م عقب جلو می اخلقم بده.. بعد همون طور با صندلينچقدر ا

آورده ؟؟؟؟؟؟

 گذشت و با چند نفری از شروع کلسا می ، درسته که دو سه هفته ايد نرسيی فکر کردم ذهنم به جاهرچقدر

 شماره مو دادهيسا شماره مو نداشت و امکان نداشت پريسا کس به جز پريچ اما هنوز هيمدوست شده بود
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 کهيدم کردم ديف براش تعرينکه حرفا بازم بهش زنگ زدم و بعد از اين ایباشه و بهم نگفته باشه . با همه 

 کاوه شماره مو داره .ينکهخودشم تعجب کرده از ا

 هستنيی سفر دوتايه يزی که اون دوتا مشغول برنامه ريدم و ديم شام من و مامان و بابا بوديز شب سر ماون

 بهيی : بابايد کرد و بعد رو به من پرسی رد می با نمکی داد بابا با بدجنسی ميشنهاد.. مامان هرجارو که پ

 ات ازدواج کردم ؟؟يقه سلی مامان بيننظرت چرا من با ا

 دونمی گفتم : نمی انتظار داشت که ازش دفاع کنم با بدجنسی با حرص نگاهش کرد و درست وقتمامان

 ..ی شديف کنم چقدر تو حی فکر ميشه ... هميیبابا

 .. مامان ؟؟؟يکايی که مامان با اعتراض گفت : نيديم دو خندهر

 ... يگه  ام ديی کنم من بابايکار گفتم : چی هامو بال انداختم و با حالت لوسشونه

 کنم ...ی بابکو حس می خالی وقتا جاينجور و مامان گفت : ايديم خندهرسه

 ؟؟يه سفر دو نفره چين ايان : حال جريدم به مامان پرسرو

 سالگرد ازدواجمونه ..ينده به بابا کرد و گفت : هفته آی نگاهمامان

 تکون دادم و رو به بابا گفتم : آره ؟؟؟؟؟سری

 گم ..ی ميک تبری گفتم : وای بلنديغ تکون داد و من با جييد سرشو به نشانه تابابا

 ؟؟يرين جشن بگين خوای تنها تنها می؟؟ گفتم : پس ما چی و با دلخوريدم هردوشونو بوسيادی زيجان با هو

...يی بابای جوجو يگه به مامان کرد و گفت : جشن ازدواج دو نفره س دی نگاه عاشقانه ابابا

 اونارو تجربه کنم و بای مثه زندگی خواد زندگی عشق نگاهشون کردم و با خودم فکر کردم که چقدر دلم مبا

 که دخترتون خودمم ..يشه م می گفتم : واقعا بهتون حسوديطنتش

 بود " رفتم اتاقم .ی شام خوبيلی " خيه و من هم با يدن دو تا خنداون

 چشمم به کاوه افتاد که مشغول صحبت کردن با چند تا از همی دانشگاه وقتی اونروز تو محوطه فردای

 که دلم بهش خوش بود برقراری کنه و اون ارتباط چشمی نگام نميشه هامون بود متوجه شدم مثه همیکلس

 جز خودمون متوجهس کيچ ملموس بودن ، هين که در حی طوريه بود . ی طوريهنشد .نگاه هامون به هم 

 کهيزايی که ازم ناراحته و اون چيدم نگاهم کرد فهمينکه و اون . و امروز هم با ايدم فهمی شد من میش نم

 برام مهم شده بود ؟؟ينقدر دونستم چرا ای تو نگاش بود رو حس نکردم ، واقعا نميشههم

ی بازيسا پريل رو با موبای بازيه ی و نوبتيم نشسته بودينا کاوه و ای رو به رويمکت نيه ی و رويسا پربا

 ..يدم رو امروز نديل خم بود گفت : سهيش سرش رو گوشينکه اين در حيسا ، پريم کردیم

 شد...؟يم زود تسلينقدر ايعنی و گفت :يد خندی با حالت مسخره ابعد

 همزمانيسا .. وگرنه .. ( پريفته تونه با ما در بی فکرشم بکنه که می حتيد نبای خانوم .. کسيسا- بله پر

 شه ... یباهام گفت ) : چهار چرخش پنچر م

ی کوتاهيغ کنه با جی می دوباره بازيواشکی خنده که متوجه شدم سوخته و داره يون ! ميدم بعد هر دو خندو

 رو ازش گرفتم و گفتم : نوبت منه نامرد ..یگوش

 گفت : چه حلل زاده م هست ، اومد .. يسا کردن بودم که پری بازمشغول
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 با بچه ها بود راستشی افتاد که در حال سلم و احوالپرسيل سهين سرمو بلند کردم نگاهم تو نگاه خشمگتا

ی لبخند از همون لبخندايه ی وليدم لحظه از نگاهش ترسيهمن که به حساب خودم اونقدر بچه پررو بودم 

ی باشه چشمکی عاديلی کرد خی می سعيکه سر بهش سلم کردم در حالی معروفم زدم و با اشاره یحرص

ی اون چشمک رو هم خوب می و معنيه دونستم چی ، چون پشت اون نگاه ميختزد و سلم کرد و من دلم ر

 باشه ، حتماين ش ای تونه معنی دادم و گفتم : نمی منتظر بد ترش باش!! اما به خودم دلداريعنیدونستم ، 

 اومد ويادم کاوه يشب دی باز حرف های بشه ولوارد ی خواد از در دوستی آم و می دونه من کوتاه نمیم

 .ياره خوره جلوم کم بی نميلحس کردم که اصل به سه

 .. ی و گفت : نوبت منه تو باختيد رو از دستم کشی گوشيسا لحظه پرين همتو

 نا محسوس به سمت کاوه که اون طرف کلسيلی خی و من هر از گاهيم بعد سر کلس نشسته بودلحظاتی

 و ناراحتيست قبل اصل حواسش بهم نی که مثه روزايدم دی انداختم و می نشسته بود نگاه ميلدر کنار سه

ی قهوه اموهای روشن که ی پسر با پوست گندميه بود ، ی جور خاصيه کاوه برام يت شدم ، شخصیم

 صورتش دو چشم خوشی آراسته شده بود و تويبايی داشت که به طرز خاص و زیروشن و حالت دار

 بودی کرد ، چشم هاش به حالت خاصی بود که نظرمو به خودش جلب ميزی چين اولی عسلیحالت و وحش

 اونقدريی صورتش به تنهای اجزايه رو همراه با هم داشت . بقيت و خشونت و معصوميطنت جور شيه

يلی حال خين و در عين دلنشی چهره يه و در کنار هم ی به صورت کلی وليادخوشگل نبود که به چشم ب

 خشن مردونه وی و صدايده ورزی بلند و انداميبا تقری داد ، اون چهره در کنار قدی ميلمردونه رو تشک

 جذاب کرده بود و البته ازيلیه مرد خي به يل من تبدی داشت اونو برايشه که همیمخصوصا اون عطر تلخ

 ها رو به خودش جلب کرده .يلی دونستم که توجه خی دختر می هایصحبت با هم کلس

 شوينی به استاد ساعت قبل - که بيسا با پريم رفتی تو سالن به سمت پله ها ميکه کلس در حاليان از پابعد

 ، اونيديم خندی کرد - می ش رو نگاه مينی بينه آی داد از تویعمل کرده بود و هر وقت که استراحت م

 پلهين تا خواستم اوليديم پله ها رسی که بالی حواسم بود که کاوه هم پشت سر ماست درست وقتیلحظه حت

 پله ها و سر خوردنم تای افتادنم رويه ثانيک از عقب هولم داد و در عرض ی برم حس کردم کسيينرو پا

 تويق عمی رو تو مچ پام و سوزشيبی بود که درد عجيه ثانيه تو همون ی پله ها اتفاق افتاد .. حتيينپا

 بايسا که همه دورم جمع شدن و پريدم ، بعد از اون دکشيدم هم يغ م حس کردم و بدون اراده جيشونیپ

 ؟؟؟يديش که ندی گفت : مگه کوريل لرزون رو به سهيیصدا

 ؟؟ی بلند بشی تونی من و گفت : می خم شد روبعد

 : اوهوم ... گفنم

يلی سهوا هولم داده با نگاه خيا دونستم اون عمدا ی که حال ميل ، سهيد کشير خواستم بلند شم که پام تو

 اورژانس .يم زنی گفت : تکون نخور .. زنگ ميمونیپش

 نفرت گفتم : لزم نکرده .. .با
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 دانشگاه هم اطرافمی دوتا از کادر فنيکی ياد توجه به من به اورژانس زنگ زد . تا اورژانس بی اون بو

ی فحش دادم ، کاوه هم تا وقتيل به سهی لب کلير شده بود و زی بود که خاکيدم جدیاومدن .. نگاهم به مانتو

 .يومد باهام نپريسا کس جز يچاورژانس اومد کنارمون بود بعد که رو برانکارد گذاشتنم ه

 کرد ويچی خورده بود که دکتر پام رو باند پيچ بر خلف تصور خودم پام نشکسته بود و فقط پخوشبختانه

 برداشتهی خراش سطحيه م هم يشونی راه نرم تا خوب بشه ، پياد مواظبش باشم و فعل زيلی خيدگفت که با

 زدنيه به بخياجی احتگفتن کردنش روش رو بستن و ی ضد عفونينکهبود که برام شستشو دادن و بعد از ا

 خبر ندادمينا و گفت : به مامانت ايشم همه کارامو کرد و بعد اومد پيسا ، پرینداره و بعد هم گفتن که مرخص

.ی بريست لرم نيم کلسا بعدی، برمت خونه که استراحت کنیکه نگران نشن .. النم م

 کجاس ؟؟ينم- ماش

 برمت .ی دانشگاه ، با آژانس مينگ گقت : پارکپريسا

 نامرد کجاست ؟؟ يل بغض گفتم : اون سهبا

 ..يکا نيرم گی بال انداخت و گفت : حالشو می اشونه

 وقتايشتر کلسمون که بی از دخترايکی و يل که کاوه و سهيدم کردن مانتوم بود ديز مشغول تميسا پرتا

 حالم شديای کاوه سلم کرد و جويدن از ته سالن به سمتمون اومدن تا رسيانا به اسم کيسا من و پريش پيومدم

 ؟؟ينجا ای اومديی رفت و گفت : با چه رويل به سمت سهيت با عصبانيساکه پر

 ..يمارستانه بينجا ، ايزم و گفت : آروم عزيستاد ايسا پری جلوکيانا

 گفته . کاوه هم با لبخند گفتی شده و دکتر چی که گفتم چيد ناراحته از خودم پرسيلی خيسا پريد که دکاوه

 گذشته ..يرپس به خ

 نگذشته .. ير به خينم ابرومو بال دادم و گفتم : همچيه

ين کنه و ای می ازم معذرت خواهی لعنتيل داره که سهی خوبيه کردم که حداقل ی فکر مين تو دلم به او

 مودبانهيلی کنه.کاوه خيدا ادامه پی بازين دونم چرا ؟ اما دوس نداشتم ای شه ، نمی بالخره تموم ميهقض

 خونه ..يمتون برسونيم ببريف تشريست نی کارينجا ايگهگفت : اگه د

 ..ين زحمت بکشيست- شما لزم ن

 ..يست نی زد و گفت : زحمتی لبخندکاوه

 گرفتمش وی حرفيچ داشتم که بدون هياج به سمتم گرفت و منم اونقدر بهش احتيی شکلت کاکائويه هم بعد

ی بود . وقتيستاده شروع کنه به حرف زدن اما فقط ايل تا سهيدم انتظار کشيلیشروع کردم به خوردنش ، خ

 کم خودمو لوس کنميه خواست ی مخالفت کنه ، دلم ميسا خواستم که پری ته دلم اصل نميمکاوه گفت که بر

 ..يم ری گفت : ما خودمون ميدمواسه کاوه و اون بهم توجه کنه که د

 کنمی که اشاره ميد نگاهش بهم افتاد و دينکه محترمش کردم تا ای با عمه ی کوتاهيک سلم و عليه دلم تو

 اکراه قبول کرد که باعث شد تو دلم بگم :ی تعارف کرد و بعد با کليل خود سهيگه بار ديهقبول کنه گذاشت 

...!!!ی لعنتیدوست خودم
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ينگ از پارکينشو جلوتر رفت تا ماشيل بغلم رو گرفتن و کمکم کردن تا بتونم راه برم و سهير زيانا و کپريسا

ی و من تو دلم ميومد کرد با دو قدم فاصله ازمون می منو حمل مين سنگی دستيف کيکه و کاوه در حاليارهب

 ..يری تو نگی جلو اون دوست عوضیگفتم : حقته ، آقا گاوه تا تو باش

 کهين ماشی خودم خنده م گرفت.. جايش "کاوه" پی اگه بدونه بهش گفتم "گاوه" به جاينکه بعد از تصور او

يل ، سهيم نشستين تو ماشی .. وقتينا پام درد گرفت و ای آخ و اوف کردم که آی موقع سوار شدن کليديمرس

 برم ؟يدبا همون حالت مغرورش گفت : کجا با

 خونه کجاست ؟؟يری عقب و گفت : خانوم اميد ندادم کاوه چرخی جوابوقتی

 کرد تا جوی شوخی راه کاوه کمی بفهمه که مخصوصا جوابشو ندادم ، تويل زود جوابشو دادم تا سهخيلی

 آقا گاوه محبوب بود اونی افزود . هرچی ميتش هاش همه مودبانه بود و به جذابیعوض بشه البته شوخ

 که انگار بخوامی جوريه بابک هم دم دره و ين ماشيدم ديديم مغرور و خودخواه بود . به خونه که رسيلسه

 شه !ی منو هول داده ها ، وگرنه شر مين اين رو خجالت بدم گفتم : اگه داداشم اومد نگيلسه

 که نبود ..ی و گفت : عمديد به طرفم چرخی با شگفتسهيل

 ..ی کنی می زبونت دراز باشه معذرت خواهينکه ای کردم جای- فکر م

 چون اول من عمدا اون کاروی وقتتو تلف کردی بودی تفاوت گفت:اگه منتظر معذرت خواهی بيلی خسهيل

 خواستم ..ی نمی کردم عذرینکردم که معذرت بخوام دوما اگه عمدا هم م

 بدهکارم شده ؟يکا صحت حتما نی گفت : آقايانا بگم ، بلفاصله کی چموندم

يلی بازم خی هم اون کارو عمدا نکرده وليل و سهين رو کش نديه قضينقدر کرد و گفت : ايونی پا در مکاوه

 ..يم متاسفيل م تو همه گفت : هم من هم سهيافه کم هنوزم قيد دی اتفاق افتاد وقتين که ايمشرمنده ا

يچ شدم و هياده پين بخش تکون داد و من به کمک دوستام از ماشينان بهش کردم که سرشو اطمنگاهی

 لبخنديه کردم و اون ی از کاوه خدافظی و به جاش به گرميم نکردی تشکر و خدافظيلکدوممون از سه

 هم همراهم به خونهيانا و کيسا دوستانه تکون داد.پری ش بوده و بعدم برام دستيفهمهربون زد و گفت که وظ

 مامان وی هولم داده برای کسينکه ای کردن ماجرا با چشم پوشيف از اتاقم مشغول تعريرون بیاومدن و وقت

مسريلیبابک بودن و منو تنها گذاشته بودن که لباسمو عوض کنم خ  که کاوه بهم داده بودی پوست شکلتی 

 ..شست لبم نی گشاد روی گذاشتم و لبخنديزم می کشویرو تو

ی کنی هر کار ميشه خانوم .. هميکا نين زدم و گفتم : آفری شده کردم و سوتيچ کادو پی به دو بسته نگاهی

 توش ..ينیبهتر

 همون جوريدم کشی کنار تختم افتاد و همون طور که دستهام رو از عقب ميز می روی به ساعت کوکچشمم

 کنم ؟؟؟ بعد با تواضع لبخند زدم وی کادو مينارو واقعا دو ساعته دارم ايعنیمعلق خشکم زد و فکر کردم : 

 ذارم ...ی همه وقتم رو واسشون ميچیزمزمه کردم : مامان و بابا رو عشقه .. اصل دو ساعت که ه

 زدم : درو باز نکن مامان..يغ تقه به در خورد و من هول شدم ، جچند

 بابک اومد : منم ..ی که کادو ها رو از جلو چشماش بردارم که صدايدم پرو
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 تو .. يا بيی؟ . گفتم : ما... تويدم کشيقی عمنفس

 ؟؟ی درو که باز کرد لبخند زد و گفت : خب چطوربابک

 ؟؟ی- کوه رفته بود

 ؟؟ ی بری منم می نبود که گفتيشب گفتم : احتمال دی تکون داد و من با ناراحتسرشو

 برمت ، تنها بودم اما خب برنامه عوض شد .. ی که گفتم ميشب و گفت : دخنديد

 ..يره گی جمعه چقدر دلم می روزای دونی.. می نامرديلی گفتم : خی دلخوربا

...يرون برمت شام بی ميرن مينا تخت نشست و گفت : به جاش امشب که مامان ای لبه کنارم

 واسشون ؟؟ی گرفتی به کادو ها کرد و گفت : تو چی اشاره ابعد

...يزه گفتم : سورپرايطنت شبا

 ، نه؟؟يگه دی کردنش به کار برديچ تو واسه کادو پی گفت : الن تمام ذوق هنری بد جنسبا

يگه پوش ... دير پول گرفتم واسه بابا هم زيف ، بابک گفت : من واسه مامان کيدم تمون دادم و خندسر

نخواستم شلوغش کنم ...

 ؟؟؟ی گرفتی خنده . گفتم : واسه بابا چير زدم زپقی

 پولشو دادم ..ی مارک داره .. به اسمش نگاه نکن کليکا گفت : بابا نی جديلی خبابک

 ؟؟ ی پوش گرفتير ، گفتم : مگه روز پدره که زيدم خندی طور که مهمون

يه که شبيه چی ، گفتم بدونی شد و گفت : حال نگفتم که بخندی هو جديه نوبت اون بود که بخنده بعد هم حال

 ..یمن نگرفته باش

 ...يره گی نمی مناسبتين واسه همچی رو کسی که تو گرفتيزايی چين ايقه سلی- تو هم دلت خوشه ها ... نه ب

 کرد و از اتاق خارج شد ..ی دهن کجبهم

 سالگرد ازدواجشون رو دوين و پنجميست خواستن بی پرواز داشتن . ميه شب مامان و بابا واسه ترکاون

 بهين البته ايم هامون رو قبل از رفتنشون بهشون بديه هديم گرفتيم . من و بابک هم تصميرن جشن بگيیتا

 کرد ..ی نمم بابک خطور هی اصل به مغز فندقيزا جور چين من بود چون قاعدتا ايشنهادپ

 نقرهيف ظری ساعت مچيه ، من واسه مامان يم هامون خوشحالشون کرديه شب قبل از رفتنشون با هداون

ين که همی کراوات طوسيه ی به اضافه يک کلسی مردونه ی ساعت مچيه بودم و واسه بابا هم يده خریا

 وی ذاری فرق مما ين گفت : تو بی می شد که مامان مثه بچه ها به شوخينمون بی خنده و شوخیباعث کل

ی ولش کن مامان جون شعور نداره کادوينو و بابک گفت : ايديم . همه خندی گرفتيزی چيشترواسه بابات ب

منو باز کن ..

 اون شب مارو خندودند.ی بابک هم کلی هاکادو

 گذاشته بود و منين آهنگ غمگيه راه برگشت بابک ی تويم کردی اون ها رو راهی ساعت بعدش وقتدو

 چند روز داره ،ين واسه ايحی برنامه تفری حواسمو پرت کنه گفت که کلينکه ایبغض کردم و بابک برا

يشه شی بود ، کميس بارون خيز که توسط نم نم ری خلوتيابون بود ، خيرون به بين ماشی يشهنگاهم از ش

ی روين ماشی چرخ هايع چرخش سری از صدايدم هام کشيه بارون رو به درون ری و بويدم کشيينرو پا
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 افکارمی دونم چرا دلم خواست به کاوه فکر کنم توی ،چشم هام رو بستم و نميومد لغزنده خوشم میجاده 

ی که نميری تصويد پلک هام دوير زيری و تصويدم رو شنينی ماشی هايک لستيغ جیبودم که ناگهان صدا

 از روينی جاده ماشيکی تاری که تويدم هم خواب بودم اما ديد افته ، شای داره اتفاق ميادونستم افکار خودمه 

 و منحرف شدن از جاده و برخورديس آسفالت خی ها رويک شدن لستيده کشیبه رو چراغ داد و بعد صدا

 ؟؟؟ی کردی گفت : کاوه چه غلطی که مايی جلو و صدی يشه ، شکستن شيیبه جا

 شده؟؟؟ ی گرفت و گفت: چيدی و متعاقب اون چشم هام باز شد ، بابک ترمز شديدم کشجيغی

 واسشون افتاده .. ی چه اتفاقينيم ببيد- نگه دار .. با

ی ؟؟ از چيا گفت : کدوم اتفاق؟ واسه کيجی رو کنار جاده متوقف کرده بود ، با حالت گين که ماشبابک

 ؟؟ی زنیحرف م

 که الن شد ..ی گفتم : همون تصادفی لرزانی صدابا

ی اما جاده خلوت و آروم بود و اون وقت شب جز ما ، گه گاهينم تا محل تصادف رو ببيدم با عجله چرخو

 کردم فکر کنم ، بادی خارج شدم و سعين کرد ، حرارت بدنم بال زد از ماشی با سرعت عبور مينیماش

ی .. اونا فکر خودم نبود که ميدم و شنيدم دی بره که ناخود آگاه چيادم به صورتم خورد اما باعث نشد یسرد

 کهيست و دست خودت نينی بی خواب بود که فقط خودت ميه نبود که بخوام بشنوم ، مثه يزايی اونا چيدمد

 .. اما من مطمنئن بودم که خواب نبودم ..ينی بی میچ

 شده ؟؟ ی چيکايی بودم . بابک به طرفم اومد و گفت : نگيج

 ..ی دونم داداشی که بغض کرده بودم ، گفتم : نمی حالدر

يه رفتن گرينا گم تا مامان ای نمی لوس به کسيه کن فرفريه بغلم کرد و گفت : باشه گری با مهربونبابک

 عمته ..ی ... هلش دادم و گفتم : فر فریکرد

.. حال کدوم عمه ؟؟ی گفت : آها ، خودت شديم شدی مين جور که باهم سوار ماشهمون

 بردم . اون شب بهياد رو از ی همه چيبا کرد باهام که تقری خونه اونقدر حرف زد و شوخيم تا برسو

 و بعديم شکم هامون رو خجالت دادی و حسابيم درست کردی خوش گذشت ، باهم شام مفصليلیهردومون خ

 .يم و به اتاق هامون رفتيم گفتير باکس بابک شب بخيکس کردن با ای بازیاز کل

 سرمی اتاقم در مورد اون روز نوشتم و بعد از کوک کردن ساعت پتو رو رويم تقوی روی داشت کوتاهياد

 به همونيار اختی بودم چشم گشودم و بيده که ديزی اون چی آورياد و چشم هامو بستم که ناگهان با به يدمکش

 بودم زنگ زدم بعد از چندده ش کريره ذخی که اون شب کاوه باهاش بهم زنگ زد و من با زرنگیشماره ا

 شده بودم قطع کردم ،ی ناگهانی و من که دچار استرسيچيد پی گوشی توی خانومیبار بوق خوردن صدا

 .. نکنه کاوه زن داره !!!يييييييیزمزمه کردم : وا

 ، همون طور که به خودم فحشيدم اسم کاوه رو دی م زنگ خورد و در کمال ناباوری لحظه گوشين همتو

 گرفتم جواب بدم ..يم دادم تصمیم

- بله ؟

 ؟؟يد داشتی اون موقع قطع شد .. با کاوه جان کارينکه همون خانوم گفت : سلم ، مثه ای صداو
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 زنش باشه و بعد با خودم فکر کردم :يد زد ، حدس زدم که نبای باهام حرف می از اندازه عاديش بصدا

 ؟يستن گفته اون زن داره .. و بعد گفتم : بله ، کاوه جان اون اطراف نیاصل حال ک

 تصادف کرده و النيش دو ساعت پيکی گم ، اما کاوه ی گرفته گفت : متاسفم که ميی جوان با صدادختر

 نداره که بتونه حرف بزنه ...ی مناسبيتوضع

يبا .. تقريدم چرا من اون تصادفو دينکه به خاطر ايشتر تصادف کرده .. بينکه ، نه به خاطر ايخت فرو رقلبم

 اتفاق افتاد ؟؟ ين : کجا ؟ کجا ايدم کشيغج

 که کاوه تصادف کرده بودی خشکم زد . چرا که محليش از پيش مکان تصادف رو گفت و من بدختر

 ويك نزدينقدر فاصله داشت و من با خودم فکر کردم : چطور اون صدا ايم که ما بوديی ها از جايلومترک

 افتاده؟؟ من چه مرگم شده ؟؟ی بود ؟؟ چه اتفاقیواقع

 و تمام مدت گوش به نفس هاش سپردميدم تخت بابک خوابيين سر و صدا پای شد که اون شب بين ايجه نتو

که نشون از خواب بودنش داشت ..

 قطع وين شده بود زمان گرفتن بيحم هم نذاشتم و تفری چشم رويب شب از ترس و هجوم افکار عجاون

يالم دلم روشن شد و خی شد انگار کمی که هوا کم کم روشن می بابک ، وقتیوصل شدن خر و پف کردنا

راحت شد که خوابم برد ..

ی گفت : هنوز خوابی چشم گشودم و خواب آلود جواب دادم بابک پشت خط بود که ميلم زنگ موبای صدابا

 رو قطع کردم وی کنم .. با گفتن : باشه ، خدافظ .گوشيدارت بيومد ؟؟ پاشو من اومدم دانشگاه دلم نيکان

 کنم جواب دادم : بله ؟؟گاه نينکه بلند شد بدون ايلم موبای بعد دوباره صدایدوباره به خواب رفتم کم

 : الو ..يچيد گوشم پی کاوه توی و مردانه يرا گصدای

 مثه مسخ شده ها سر جام نشستم و با من من گفتم : کاوه؟؟ناگهان

 صحت ..ی و گفتم : آقايدم کاوه صداش کردم خجالت کشينکه از ابعد

 صحت ؟؟؟ی کرد و گفت : مطمنئنی با نمکی خنده کاوه

 حالی، کنی به اسم صداش ميشه که هميری بمی صحته .. تو دلم گفتم : ايل سهيل ذهنم گذشت که فاماز

 ؟؟يه من چيل فامی گفت : اگه گفتيطنت . کاوه با شيد به ذهنم نرسيزی کاوه ؟ اما چين بود ای چيلشفام

 ..يست گفتم : تست هوش که نی زرنگبا

 واستون افتاده ؟؟ی چه اتفاقی بزنه گفتم : راستی اجازه بدم حرفينکه قبل از او

ينان هم محض اطميشب گذشت ، دير داد : تصادف کردم اما خوشبختانه به خيح مختصر توضيلی اون خو

 نگه داشتنم ..يمارستانب

 ؟" باز نفسم گرفت .ين تماس گرفتين چه کارم داشتيشب دی که باز تا کاوه گفت : " راستيدم کشيقی عمنفس

 خواستم حالتونو بپرسم ..ی : ميد بگم و ناگهان از دهنم پریموندم چ

 شب؟؟؟يم و نيک متعجب گفت : ساعت کاوه

 ؟ پاتون بهتره ؟؟ و بعدين .. شما بهتريم نداشتم که بزنم ، کاوه گفت : بگذری دادم ، حرفی عجب سوتفهميدم

 ..يم کردی حال و احوال خدافظیاز کم

22

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

 حرفم رو باوريلی که هم تعجب کرده بود هم خيسا کردم ، پريف تعريسا پری رو برايز دانشگاه همه چتوی

 ...ی شديالتی خيدنکرده بود گفت : شا

 ..يدم باهاش حرف بزنم صحنه تصادفشو دينکه گم قبل از ای گفتم : بهت ميت عصبانبا

 .ين برقرار کردی با هم ارتباط ذهنيد دونم ، شای بال انداخت و گفت : نمی اشونه

 ؟ يه چه جوری که گفتينی گفتم : امتفکر

ی احساس عاطفی کسيه کنم اگر با ی کتاب خوندم ، فکر ميه چونه ش زد و گفت : من قبل تو ير زدستشو

 ...ی برقرار کنی باهاش ارتباط ذهنی تونی باشه می قويلی و خودتم احساست خی داشته باشيک نزديلیخ

 ؟؟ ی داریحال به نظر خودت احساسات قو

يداش تختش پير فهمم و از زی کنه من می ميمش خره و قای می و گفتم : آره هروقت که بابک خوراکخنديدم

 کنم ..یم

 پرسم ..ی می دارم جديوونه و گفت : ديد خندپريسا

 فهمم وی من ميره گی ميزی که دوست دخترش هم براش چيی دم ،آها وقتای جوابتو می : منم دارم جدگفتم

 کنم..ی ميداش رم پیزود م

 حده .. ين م کجا بود ؟؟ احساساتم در همی چپ نگاهم کرد که گفتم : نه بابا احساس قوچپ

 .. ی شديالتی تو سرم و گفت : پس همون خزد

 ؟؟ يدی اون پسره کاوه رو ديکا هم به جمعمون اضافه شد و گفت : نيانا که کيم حرفا بودين همگرم

 به علمت نه تکون دادم و گفتم : نه ، چطور ؟؟ سرمو

 شده بود .. يچی گفت : صورتش باند پی با لحن خاصکيانا

 تشست .. يمکته هو گفت : اوناهاش .. رو اون نيه بعد

 مثهيی جورايه شده که يچی باند پی کله يه که کاوه با يدم نشون داد و نگاه کردم و با تعجب ديانا که کجايی

 ازش روی دونستم منتظره سلم کنم اما من با دلخوری شده به من ، ميره ها شده بود خيايیموم

يبی رو به طرز عجگاهش نينی من نشسته بود و تمام مدت سنگيک کاوه نزدیبرگردوندم .. سر کلس بعد

 خودمويدش ديه تونستم از زاوی کردم می وقتا که روش تمرکز می بعضی کردم ، حتی خودم حس میرو

ی می شد که فکر کنيزی چيه يشب .. خوبه ديگه کردم : خب بسه دی که پشتم بهشه .. با خودم فکر مينمبب

ين کردم با ای می سعينکه با اينی ببی تونی اون می جای خواد تصور کنی ..حال نمينی اون ببی جایتون

 ..يست مثه قبل نيزی چيه دونستم که یافکار خودمو گول بزنم اما ته قلبم م

 شمشادها پنهانين بيبا مخصوصمون که تقريمکت نی دانشگاه روی محوطه ی توی کلس وقتيان از پابعد

يسا پری گوشی و سرم تويرن بگيکس می بودم که رفته بودن کافيانا و کيساشده بود نشسته بودم و منتظر پر

 قبل ازيدم سوخته دی چشمم دو جفت کفش کالج قهوه ای هو از گوشه يه کردن بودم یبود و مشغول باز

 ، هوليستاده که رو به روم ايدم سرمو بلند کردم و کاوه رو ديه کنه صاحب کفش کی آدورياد مغزم ينکها

 سلم ..يک گفت : عليح ملیشدم اما سلم نکردم . کاوه با لبخند
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 نشست تو دلم فکر کردميمکت نی بپرسه رويزی چينکه گفتم : فرض کن که سلم .. بعد بدون ای ناراحتبا

 نه ؟ انگار فکرمو خوند که گفت :يا ينه دم بشی اصل اجازه ميا نه ؟ يا هست ی کسی جاينجا ايداصل نپرس

 .. يدم نپرسيزی چين واسه همينم خوام بشی نميلیخ

 نداره .. ی تعجب نگاهش کردم و گفتم : باشه ، موردبا

 شده ؟؟يزی ؟ چيای گفت : امروز به نظرم ناراحت می به نرمکاوه

 .. يست هامو بال انداختم و گفتم : مهم نشونه

ی آره .. ازت ناراحتم ، چون به من گفتيعنی رفتار سردم ناراحتش کنم گفتم : ين ممکنه از اينکه با فکر ااما

 شده .. ی ت نشده بعد با حرص گفتم : وليزیکه چ

 م نشده .. يزی دوست داشتم گفت : من که چيلی پر آرامش که من خيلی خی لحنبا

 ؟؟ ی شديايی شکل مومين گفتم : واسه همی ناراحتبا

يزی چيه کنم اون وقت ی هم باز مينارو هامو باز کنم ايه که بخيگه و بعد با محبت گفت : دو سه روز دخنديد

 .. يارم کنم و از دلت در میمهمونت م

 ..ياد چون از دلم در نمياری از دلم دربيست نيازی نير درآوردم و گفتم : نخشکلکی

 .. ؟ی اومد که حالمو بپرسيادت اون موقع يشب چرا دی بگی خوای زد و گفت : نمی خش دارلبخند

 زنم .. ی زنگ نميگه دی جوابشو بدم گفتم : اگه ناراحتينکه ای هول شده بودم جای که حسابمن

 ... امای که اون موقع زنگ زدی .. حتما نگرانم شديدی دی نگاهم کرد و گفت : منو که امروز مموشکافانه

 ؟؟ یچرا نگرانم شد

 مخصوصای شی ترسناک مينجوری صورتش گرفتم و گفتم : اول ای زل زد تو چشمام . کلسورم رو جلوو

 حال گفت که من نگرانت شدم ؟؟ ی دم و دستگاه رو صورتت .. بعدشم کينبا ا

 هفته دوين کاوه هم که متوجه شد گفت : خب ايومدن افتاد که از دور ميانا و کيسا لحظه نگاهم به پرين همتو

 .. يدی پس اون موقع جوابمو ميستم نی شکلين ايگه دينيم و بعدشم که ببيلهسه روز تعط

 که گفت :يدم شنی نا باورين شه و در حی دلم براش تنگ مينمش گرفتم و حس کردم اگه نبيين پاکلسورمو

 نگاه من دنبالش بود ...يکه زود رفت در حاليلی .. و خيکا شه نیدل منم تنگ م

 خوشميدنش و جذابه ، از طرز لباس پوشی کردم که چقدر دوست داشتنی کردم و حس می پشت نگاهش ماز

ی سبز ساده يرهن پيه ساده که روش ی شرت خاکستری و اون تيره تی سورمه اين با اون شلوار جيومدم

 ها) – تنشيه مااين تو يز چيه گذاشته بودم(ی خودم اسم اون رنگو سبز ارتشيش- که من پی به قهوه ايلما

 ويومد ميپ تو نظرم خوش تيلی ساعدش تا زده بود خی هاشو تا روينبود که دکمه هاش باز بود و آست

 توجه مو به خودشی دونم چرا دست خودم نبود ، همه ی ، نميومدمخصوصا که قدش هم بلند تر به چشم م

 ..يخت ری تو دلم می ذوقيه حرفش ينجلب کرده بود و ا

 که بابک سخت مشغول کاره رفتم تو اتاقش و گفتم : سلاااااااااااام خل ويدم رفتم خونه دی روز وقتاون

چل .. 

 کرد نگاهم کرد و گفت : سلم ترسوووی رنگ رو با دقت تا ميی شرت آلبالوی تيه داشت يکه حالدر
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 ؟؟؟ يدی خواب بد ديشب و گفت : تو باز ديد بلند خندی با صدابعد

ی اتفاقا تو زندگين به جون اتاقت ؟؟ از ای شده افتادی تختش و گفتم : چی رويدم جوابشو بدم پرينکه ابدون

.. ی که تو کار کنيوفته بار ميهمون هر چند سال 

 جمع کن .. يلتو با بچه ها شمال تو هم برو وسايم ری طور که به کارش مشغول بود ادامه داد: مهمون

 کجا ؟؟يام تو بی ؟؟؟ من با دوستای : چيدم کشيغ جتقريبا

 کنم که آبرومی عقب افتاده رو با دوستام آشنا می کرد و گفت : به نظرت من تويهی عاقل اندر سفنگاه

بره ؟؟

 خورد تو سرش و اون بايقا تختش رو با شدت پرت کردم به سمتش که دقی مهلت ندادم و بالش روبهش

 .. ی داری روانی .. تو کل مشکل روحين گفت : ببيطانی شیلبخند

 به اونياد بابک اومد که گفت : زی بالش اومد تو صورتم و بعد از اون صدايام به خودم بينکه قبل از او

 شمال .. يم ری شهاب و مارال و ماهان ميی ، با دايارفندق فشار ن

 گفتم : واقعا بابک ؟؟ی خوشحالبا

 دارم ؟؟ ی خنده گفت : نه پس من با تو شوخبا

 ؟؟ی و گفتم : صدف چخنديدم

 ..ياره بينشم دوربياد با مزه گفت : آره به اونم زنگ بزن ، بگو حتما ببابک

 ؟؟ يم ری می و تو حال که بودم داد زدم : بابککککک ... کيدم دوی خوشحالبا

 .. قبل از شب ...ی خودم داد زد : به زودمثه

 رو برداشت بعد ازی م رو گرفتم و خود عمه گوشی پدريل رو برداشتم و شماره تنها عمه و تنها فامگوشی

 صدف رو بده که با مای ندارن اجازه ی ها رو برنامه خاصيلی تعطين ازش خواستم اگه ایسلم و احوالپرس

 کرد کهيحت نصی فقط کليم رفته بوديرون با هم قبل بی زود اجازه داد چون چند باريلی شمال عمه خيادب

 .. بعد از اون من وياريم به وجود نی و مشکليم داشته باشيزو همه چی و هوايم و آروم بريممواظب باش

 دنبالش..يم حاضر باشه که بری و کيم برداری که چيم کرديزی برنامه ری و کميمصدف با هم حرف زد

 بابک هم که از قبل به مامان و بابا اطلع داده بود دوباره باهاشون تماسيم زود حاضر شديلی مون خهمه

 دنبال صدف که عمه اومد و برامونيم و رفتيم شدی بابک راهين با ماشيدن شنيحت نصیگرفت و بعد از کل

 ..يم شدی راهينا ! بعد هم به سمت قرارمون با شهاب اين باشيگه آورد و گفت : مواظب هم دی خوراکیکل

 از من کوچکتر بوديم سال و نيه زد اون ی بود و معمول کم حرف میصدف عقب نشسته بود ، دختر آروم

 هم قد خودميبا کوتاه تر بود اما چون لغر بود تقری قدش از من کمينکه بود، با ايده و کشيف ظريلیو خ

 ، مثليدمش دی کمرنگ می بود که من صورتيی دختراته بود و از اون دسيک شد ، رشته ش گرافی ميدهد

 کرد اما صدف فقطی ميطنت شيلی پر رنگ بود چون خی صورتيسا اما پريدم دی می رو هم صورتيساپر

 ..یم  صورتی بود ، صورتیصورت

 کوچکم بود که هنوزيی ذوق کردم شهاب دای از دور که چشمم بهشون افتاد کليديم به محل قرار رسوقتی

 افرادين بود که از پر رنگ تری پسر خوب و با محبتی ساله بود از نظر کل32ازدواج نکرده و مجرد بود ،
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يپ خوش تيلی خيلی دوستش داشتم اونم مثه من بود قد بلند و خيلی م بود و همون طور که من خیزندگ

 شدم!ی کردم و حتما هم عاشقش می م نبود ولش نميی گفتم اگه دای ميشههم

ی بودن ، مارال هم سن بابک بود و ماهان هم سن من .. مارال دانشجوين خاله شهی و ماهان بچه هامارال

 شه باهاشی که می تپل بود اما تنها صفتی بود و کمی خوند دختر باهوشی درس ميراز بود وشیمعمار

 جور رقابتيهشه با هم ي هم سن بودن هميل نبود اما خب به دلی ! ماهان هم پسر بديه کرد مهربونيفشتوص

 با بابک جور بود ..ی خب به جاش کلی از هم دورمون کنه ولی شد کمی که باعث ميمداشت

يده وقت بود که نديلی ، خيدم رو متوقف کرد درو باز کردم و با عجله به سمت مارال دويل که اتومببابک

يغ جيغ جی و با کليم در آغوش هم فرو رفتيديم به هم رسی ها اومده بود وقتيلی تعطينبودمش و به خاطر ا

 مارالی شهاب با حسودقتی و همون لحظه فکر کردم که مارال رنگش قرمزه و ويم هم شدیقربون صدقه 

 ؟؟ يکا رفت نيادترو کنار زد و گفت : منو 

 نگاهش کردم و گفتم : شما ؟؟؟ يطنت شبا

 شدم فکر کردم شهاب مثه چشم هاش سبز و پر آرامشه ...ی ميده به آغوشش کشی وقتو

 بابک اومدن منو صدف عقبين و بابک و ماهان با هم با ماشيم شهاب نشستين و صدف و مارال تو ماشمن

 ذاشتن . صدف بهم شکلت تعارف کرد و من تای و مارال و صدف داشتن سر به سر هم ميمنشسته بود

 از ذهنم گذشت واد که کاوه بهم شکلت ديمارستان اون روز تو بیچشمم به شکلت ها افتاد ناگهان خاطره 

 باشه ،ی تونه چه رنگی کاوه انداخت چشم ها مو بستم و فکر کردم کاوه مياد منو ياهطعم تلخ شکلت س

 .. "يد پلک هام دوير زيری لحظه تصوين هم باشه تو هميد تونه سفی باشه البته می آبيداووووممم کاوه با

 زدی با آرامش لبخند ميکه در حالی مشکحشی وی کوچک جذاب و موهای و لبای مشکی با چشم هایدختر

 دوستت دارم کاوه ..يلی زمزمه کرد : خی لوندی بود که انگار در آغوشم فرو رفت و با صدایجلو اومد حس

"

يه ، بود،.يدم کردم دی که فکر ميزی من هنوزم حواسم به اون چينا مامان بزرگ ايلی ويديم رسوقتی

 دونم چطور اما کاملی در آغوش گرفتن کاوه داشت رو نمی که اون دختر برای ناراحت بودم عطشيیجورا

يلی .. انگار هر وقت خداره يت ها واقعيدن از نگاه کاوه دين کردم ، اصل کم کم باورم شده بود که ایحس م

 و احساساتشو درک کنم . اما خب چرا ؟ و اصلينم اون ببيد تونستم از دی کردم ، می بهش فکر ميقعم

يت حس حمايه من احساس کردم کاوه از بغل کردن اون دختر ينکه امکان داره ؟؟مثل ايزی چينمگه همچ

 ..يه کنه راضی ميت حمارو اون دختر ينکه کرد از ای بهش دست داد .. حس میگر

 سرخ پوستای و بابک ادايدن دوی به سمت ساحل ميل وی و داد بچه ها به خودم اومدم که از در پشتيغ جبا

 چسبه... ی می درست حسابی آب بازيه يکه هوا تاری گفت : وقتی آورد و میرو در م

 تو آب فرو رفت و پشت سرش ماهانين که لباس هاشو در آورد و با همون شلوار جيدم در کمال تعجب دو

 گوشهيه چته ؟؟ من از تو انتظار ندارم آروم يکاو صدف و مارال و بعد شهاب به سمتم اومد و گفت : ن

 .. يسیوا

 به پهلوش زدم و گفتم : منم انتظار ندارم مشتی
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 آوردم وی مانتو و شالم رو در ميکه و در حاليدم آوردم و با عجله به سمت ساحل دويرون بعد زبونمو بو

 ...يا به شهاب کردم و گفتم : تعارف نکن تو هم بی انداختم نگاهی لباس ها ميه ماسه ها در کنار بقیرو

 بهم آبينکه ای بودن و عمق آب تا کمرم بود متوجه شدم که برايستاده که بچه ها هم ايی وارد آب شدم جاتا

 درازش کمرم رو گرفت و منو به طرفی خواستم ازشون فرار کنم که بابک با اون دستايدنبپاشن نقشه کش

 که شهاب وارديدم کردن فهما با سر و صدا منو رهی بهم ، وقتيدن شروع کردن آب پاشيه و بقيدخودش کش

 همه مونينکه و بعد از ايم بريل که به ويم داديت بعد همه رضای دادن ، کمييرآب شده و هدفشون رو تغ

يرونی بی شام به شهر رفته بودن برگشتن شام رو تو محوطه يد خری و ماهان و بابک که برايمدوش گرفت

 .يم خوردی بهش زده بودن با خنده و شوخی صدفيد رنگ سفی که به تازگيمی قدی و صندليز می رويلو

 شب اول من ويب ظرف ها رو به ترتيم که اونجا هستی که در اون سه شبيم کرديم برنامه تنظيههمون جا 

يم من و شهاب مشغول شستن بودیشهاب ، شب دوم ماهان و مارال و شب سوم صدف و بابک بشورن . وقت

يم بچه ها برگشتيش پی کرد وقتيس منو خی شستن کلين و شهاب هم در حدن کری میبچه ها با هم حکم باز

 کهی شون تموم شده بود و بابک و ماهان از صدف و مارال باخته بودن و داشتن سر شرطیکه تازه باز

 ؟؟ يم روشن کنيش ساحل آتيم س بريه پای زدن . شهاب رو به جمع گفت : کیگذاشته بودن چونه م

 باز مثه اون سال دخترا بترسن ؟؟ی خوای گفت : می با دلخورماهان

ی گزنده گفتم : تو که اصل نمی کردم رو به ماهان با لحنی ميدن نترسی ادعايلی خيل مساين که تو امن

 بالشم چوب گذاشتم .. ير ماهان خان ، اونم من بودم که اون سال تا صبح زیترس

 پشتيی رو تو دستشويشو مرد ريه ی گفتی ره که می نميادم و ماهان با اخم گفت : منم اصل يدن خندهمه

 .. يدیسرت د

 بودم ... يده و من با حرص نگاهش کردم و گفتم : من واقعا اون مرد رو ديدن همه خنددوباره

يش اون خاطره که دو سال پيادآوری و من با به يم توجه به اون بحث آماده شدن تا به ساحل بری ها ببچه

ی من تا دو سه ماه نميم که گذروندی به وجودم افتاد بعد از اون شب پر وحشتیبرامون اتفاق افتاده بود لرز

ی رو حس ميشو ريش مرد رون اتاقم وجود ايکی تاریتونستم اون اتفاق رو فراموش کنم و شب ها تو

کردم ...

 درس ويرامون حرف زدن پی بعد از کميم ساحل آتش روشن کردن و همه دورش نشستی توپسرا

 : بچه ها واقعا اون سر ويد شد مارال پرسيده کشيشدانشگاهامون بحث به اون شب ترسناک چند سال پ

 چهياد از اونجا که صدا مينيم ببيم دزد بود .. ما که نرفتيد بود ؟؟ شهاب متفکر گفت : خب شایصداها چ

خبره ... 

 اروا ح سرگردان روين ای بودن ، مگه من براتون ماجرايث گفت : اروا ح خبی ترسناکی با صدابابک

 نکردم ؟؟؟يفتعر

 ؟؟ی و گفت : باز تو شروع کرديد بابک کوبی با آرنج به پهلويود که کنار بابک نشسته مارال

 بابا .. بذار بگم بچه ها روشن بشن ..ی گفت : ابابک

 گفت : بگو بابک ..ی نگران شده بود با کنجکاوی که کمصدف
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يعنی کردن : قبل ، يف کنه شروع کرد به تعری داستان ها رو از خودش سر هم مين دونستم ای که مبابک

نمسريماری بيه بود که به خاطر ی پولدار سلطنتی خانواده يه ی يل وينجا ايما قديلیخ  بود وی لعلج که 

ين بوده که ذره ذره همی طورن شويماری کنه اونا هم بی شون مينه قرنطينجا ، دکتر ايرن گیهمه شون م

 منطقه و هر چندين جا سرگردانن ، تو اين و حال از اون سال اروا ح اون خانواده شش نفره ايرن میجا م

 کنن .. ی ميت شه و مردم رو آزار و اذی ميداشون پيه طوفاتيا که دريی بارمخصوصا شبايکوقت 

 کرد خنده شی ميف رو تعريزی ترسناک چيلم فيه که از نوع حرف زدن بابک که انگار داشت تو ماهان

 کنن ها .. ی تورو باور ميف الن اراجيناگرفته بود ، گفت : بابا بابک ا

 ؟؟ ی گفتی چرت و پرت می : بابک داشتيد پرسصدف

 ..يدم اطراف شنين همی بلفاصله گفت : نه .. نه ... باور کن من از آدمابابک

 يست نی طوفانيا گفتن : خوبه که امشب دری ها بابک رو دست انداختن و مبچه

يشه باعث خنده مون شد ، شهاب با کمک مارال که همی شعر خوندن که کلی دسته جمعيم شروع کردبعد

 رو در آوردن و مشغول خوردنيم انداخته بوديش که درون آتيی هاينی زميب بود سيزا چين و ايشعاشق آت

 آروم شد ،نا و ی طوفانيا دريقه دق10 گرفت و در عرض يدن وزيا هم از طرف دری که باد سرديمشد

 .. يل تو ويمشهاب گفت : بچه ها کم کم بر

 ؟؟ ی زودين : به ايم گفتی و صدف با ناراحتمن

 ..ياد گفت : من که اصل خوابم نمماهان

 نداره ..يده نشستنش فايشتر شه بی بشه سرد هم می طوفانينجا .. ايم کنی پوکر بازيل ويم گفت : برشهاب

مش خاموشه ؟؟ ی و مارال آتش رو خاموش کرد شهاب گفت : ماراليم بلند شدهمه  خامو

مپ شهاب ميه که ی شد و در حاليزون از گردن شهاب آومارال  جونم ..يی کرد گفت : آره دای بوس گنده از ل

مکلی جور صدايه مثه ناله کردن و ی زنانه ايب عجی صدايم رفتی ميل به سمت ويف رديه همه تو وقتی  

 ؟؟ يدين گفت : شما هم شنياد به گوشمون خورد ،مارال با فريدنکش

 که همونيدم دی و وقتيدم به عقب چرخيد به گوش رسی شدنيده به شعله کشی آره که ناگهان صدايم گفتهمه

نگر گرفته با صدايشیآت  و همه پشت سر منيدم دويل به سمت وی ماننديغ جی که مارال خاموشش کرده بود 

 بچه هاين نباشيزی چگران شهاب درو بست و قفل کرد و بعد گفت : نيديم رسيل به ویو صدف اومدن وقت

 روشن شد .. يش اون اتيومد بود و باد ميدچون طوفان شد

 کامل خاموش بود ... يش شهاب اون آتی گفت : ولمارال

 گفت : اما ممکنه هم کامل خاموش نشده باشه شهاب

 جو رو آرومی خوای ؟؟ مثل می فهمی می به شهاب نگاه کرد و گفت : تو اصل چيت با عصبانمارال

 ؟؟یکن

 ؟؟يم کنی س بازيه پای رفت. ماهان گفت : کيی شهاب به سمت اتاق باليه اعتنا ی بعد بو
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مر6000 بود که تو دستم بود و بعد با اعتماد به نفس گفتم : من ی و خشتيک به دو تا آس پچشمم (يزتا 

Raiseدم . ی) م 

) Call گفت : کال (ی ايانه فقط ماهان با نگاه موذيختن کارت هاشونو رهمه

 آس دل و دو تا سرباز قلبميدن رو کرد و من با دينو زمی بابک که مسنئول کارت ها بود ، سه تا کارت روو

 (ين گفتم : آل اين همی ببرم برايشتر تا برده بودم و مهم نبود بخوام ب6000 النمين .. من تا هميختفرو ر

All in(

 و بابک گفت : کارتا تونو رويخت ها شو ريپ که همه چيدم اما در کمال تعجب دياد ماهان بال نيگه دکه

 .. ينکن

 حدس زدم که بردم اما تا چشمم به دو تايدم ماهان کارت هاشو گذاشت و من دو تا سرباز تو دستش دوقتی

 که همه پول هامو باختم .. يدم افتاد فهمين زمیسرباز رو

 ويستاده ايا که لب پنجره رو به دريدم مارال .ديش زود از پله ها رفتم بال پيلی تا مسخره م کنه و خنموندم

 اتاق مال ماين گفت : ايدنم کنه . اون بال دو تا اتاق خواب بود که مارال با دی رو نگاه می طوفانيایدر

 بهتره .. يکی از اون يندخترا ... ا

 ؟؟ ی و گفتم : چرا چراغ رو روشن نکرديستادم اکنارش

 رو خاموش کردم به خدا .. يش مرگش هست واقعا ... من اون آتيه ينجا ايکا طرفم برگشت و گفت : نبه

 ...يم شجاعيلی ما هم خی شونه ش گذاشتم و گفتم : ولی رو رودستم

 اومد بال ؟؟ ی و من ناخودآگاه داد زدم : کيد به گوش رسی بسته شدن در اتاق بغلی لحظه صداين همتو

 .. يشکی اومد که گفت : هيين بابک از پاصدای

 و من گفتم : آروم باش .. يم و مارال به هم نگاه کردمن

 داد ..ی کس نبود و باد پرده رو تکون ميچ در رو باز کردم ، داخل هی به آروميم طرف اون اتاق رفتبه

 ..يم کدوم از پنجره ها رو باز نکرديچمارال با وحشت گفت : ما ه

 !! يس گفتم : هآروم

 تا به سمت در برگشتميد و دستم رو کشيد کشيفی ظريغ هم بسته شد ، مارال جيم که توش بودی اتاق قبلدر

يم زنان رفتيغ . من و مارال جيد از تو اتاق به گوش رسيشه شکستن شی هم بسته شد و صدايگهدر اتاق د

 شکست ؟؟يشه : شيد پرسماهان بودن يستاده ايدن رو شنيشه شکستن شی بچه ها . اونا هم که صدايش پيينپا

 .. يم برينجا از اياين کرد و بعد گفت : تورو خدا بيف که اتفاق افتاده بود رو تعريزی همه چيجان با همارال

يی بالی از اتاق های محکم و مردانه ای قدم زدن های شد و صدايده زن شنيه يغ جی لحظه صداين همتو

يين پاين بعد که سر و صداها آروم تر شد شهاب گفت که بهتره همه با هم همیباعث وحشتمون شد کم

 آمادهينه شوميک نزدب خوای همه برای قرار داشت آورد وقتيين که پای بالشت و پتو از اتاقی و کميمبخواب

 دارم .. يی من دستشويکا صدف گفت : نيمبود

 ؟؟ يام باهات بی خوای کردم : مزمزمه
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ی بابک گفت که من بمونم و خودش صدف رو ميم بريم خواستی می مثبت تکون داد وقتی به نشانه سرشو

بره .

يغ جی بعد صدای شد . کمی از حال جدا می شکستگيه رفتن که توسط يی دو تا با هم به سمت دست شواون

 صدف رو دريکه بابک در حاليدم که ديديم و ما همه به اون سمت دويد صدف به گوش رسياپی پیزدن ها

ی به سمتمون اومد به صدف آب قند دادم و در آغوش گرفتمش . مثه گنجشک ميده پریآغوش داره با رنگ

ی صورتمو مينه شده و اون با بغض گفت : داشتم جلو آی که چيديم کم آروم تر شد ازش پرسيه ی . وقتيدلرز

 واستاده . ی آبی و چشمايی بلند حنايشای مرد با ريه پشت سرم يدم سرم رو آوردم بال دیشستم وقت

 کشم کهی بعد حس کردم اونقدر تند تند نفس ميه ثاتيه کشم اما درست ی لحظه حس کردم نفس نميه من و

 لحنم التماسيکه بودم . در حاليده بود که من اون سال ديزی درست همون چين م درد گرفته . اينهقفسه س

 ..يم برينجا بود ، گفتم : تورو خدا از ايزآم

ينا شلوغش نکن ، اينقدر ايکا شروع کردن .. بابا نينا زد و گفت : بابک نگفتم نگو ... باز ای پوزخندماهان

 ذهنتونه .. یزاده 

 ؟؟ يه صداها چين و ايشه اون شکستن شی .. ولی گفتم : آره باشه .. تو شجاعيت عصبانبا

 افته .. ی هم نمی اتفاقيچ .. هيم ، همه با همينه دور شومياين غر زد و شهاب گفت : بچه ها بی لبزير

 بودن .تمام مدتيده شب چشم رو هم نذاشتم بر عکس صدف و ماهان که در کنار ما راحت راحت خواباون

 شد وی معطوف می نگاهم به سمتی اتفاقيلی مثل خيا کردم ی رو حس می ايره خی نگاه هايبیبه طرز عج

 فراموش کنم کهم کردی رو ح اونجاست که نگاهش به منه و سعيه ی حتيد شايزی گفت چی بهم ميبیحس عج

ی پرت شدن اجسامی باز شدن دوش حموم اومد و شهاب و بابک رفتن دوش رو بستن و بعد صدایصدا

 هوای پشت در نبود . اون شب وقتی کسيم بازش کردی در زدن اومد و وقتی سقف خونه اومد و صدایرو

يگه شد که دی می ساعتيه شد و خوابم برد ، اون موقع ين بود چشم هام سنگيش روشن شد و گرگ و میکم

 به گوشمون نخورده بود ...يبی عجی صدايچه

 روی و شهاب کسيم رو مرتب کرديل وينکه بعد از ايم که به شهر برگرديم گرفتيم اون روز همه تصمفردای

 رو با اون همه آرامشش در روز رويبا زيلی رو عوض کنه اون ويی اتاق بالی شکسته ی يشهآورد تا ش

يه و بقيم و بابا ها نزنمامان به ی حرفيا قضاين از ايم و همه قول داديم و به سمت خونه برگشتيمرها کرد

ی حسابيمونده و اون سه روز باقيم برگشتيم نگفتی و به کسيم ما گذروندی تو خونه يل وی رو به جايلتتعط

 که اروا ح کوفتمون کردن و من همه پولمو تو پوکر به ماهان خوشی اون شبیبهمون خوش گذشت . تلف

 باختم.یشانس لعنت

  )3( فصل 
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 : تو هميدم و غريدم فرمون کوبی روشن نشد با مشت روين بازم ماشی بار استارت زدم و وقتين چندمبرای

 ؟؟؟یواسه من آدم شد

 محکم درو بستم ويلی شدم ازش خارج شدم و خيد نا امين از روشن شدن ماشی دوباره استارت زدم وقتو

 کردم بهی شونه م جا به جا می رو رويفم کيکه لب زمزمه کردم و در حالير بد زيلی خيلیچند تا فحش خ

 زنگ زدم تا بگم که منتظرم نمونه ..يساسمت اول کوچه راه افتادم و به پر

 صدامو صافيره گی که کاوه داره تماس ميدم م زنگ خورد و در کمال تعجب دی قطع کردم دوباره گوشتا

کردم و جواب دادم : بله ..

 ؟؟ی .. چطورير گفت : سلم ، صبح بخی پر انرژيی با صداکاوه

 اون مشتاق و گرمی که به اندازه ی زنه و بعد با لحنی داره حرف ميمی خودم فکر کردم که چقدر صمبا

ی؟؟ ، شما خوبینبود گفتم : مرس

 دانشگاه ؟؟ينمت بی .. امروز می جا خورده بود گفت : مرسی که حسابکاوه

 باشه که امروزيادت گفتم : بله و ی سرد و جديلی نگه داشت و من سوار شدم و بعد خی لحظه تاکسين همتو

 ..ی مهمونم کنيدبا

 الن زنگين .. واسه هميای وقت نيه .. گفتم نکنه يادمه کرد و گفت : آره ی جذاب و مردونه ای خنده کاوه

 کنم ..يدارتزدم که ب

 .. يام من در جوابش گفتم : نه .. نه ... حتما مو

 .. من و شما فقط ؟؟ی حرفم تموم بشه گفتم : آها راستينکه بعد قبل از او

 گفت : چطور مگه ؟؟يجی با گکاوه

 دستتون ..ی لحظه گوشيه : گفتم

 گفتم ؟؟ی می رو حساب کردم و بعد گفتم : چير مسيه شم و کرای مياده بعد به راننده گفتم : من پو

 نه ؟؟يا يم فقط من و تو هستينکه گفت : اکاوه

 دم که با جمع باشم ..ی ميح گفتم : آها .. آخه من ترجزود

 ...يان گم بی به بچه ها هم می زود گفت : حتما اگه بخوايلی خکاوه

 شه ؟!ی ؟؟ می شه نگی ميل کردم : اما به اون دوستت سهزمزمه

 هم حل بشه ..ينتون خوام مسائل بی شه ... می گفت : نه نميطنت با شکاوه

 دانشگاه .. يدم رسيگه به کاوه گفتم : من ديدم رو ديسا دانشگاه شدم و از دور که پروارد

 ..ينمت بی کاوه گفت : پس مو

 تا10 و چند بار سر کلس يد کشی طول م12 تا 8 که کل از يم دو ساعت پشت سر هم کلس داشتاونروز

ی می ازم نظر خواهيم کجا برينکه داد و در مورد ای بهم اس ام اس ميمی صمی کاوه با لحنيم که بود12

 منی اس داد : راستام اس يم جاده بريان می از رستوران هايکی به يم گرفتيم تصمينکهکرد و بعد از ا

 ..ی بردارينتو ماشيست برداشتم ، تو لزم نينامروز ماش
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ی !! و به جاين جور که نگاهم رو نوشته ها مونده بود با خودم فکر کردم که چقدر زود پسر خاله شد اهمون

 باشهيعنی عقب تر نشسته بود و سرمو براش تکون دادم که يف جواب بدم برگشتم به سمتش که چند ردينکها

 بر لب داشت ..ی افتاد که پوزخنديل لحظه نگاهم به سهينو هم

 نهارين گفت : ايطنت با شيانا ، کيم کجا بريم گرفتيم گفتم که با کاوه تصميسا و پريانا کلس به کيان از پابعد

 ؟؟يهبه افتخار چ

 ...ی جورين هميچی زدم و گفتم : هلبخندی

 ؟؟يم بريل سهين با ماشيد گفت : باپريسا

 آورده ..ين اون بشم ، کاوه گفت که امروز ماشين نه .. من عمرا سوار ماشی ذوق گفتم : وابا

 ..يگه دينگ پارکيم برياين گفتم : بی نگرانی با کمبعد

 ..يم که زود برينه بهتر از ايم الفشون کنی کميه گفت : نه کيانا

 سه تا نسکافهيا تو ترينکه بود و بعد از ايشتر جور کارا موافق نبودم اما خب زور اون دوتا بين با اياد زمن

 که کاوه بهم زنگ زد و منيم هنوز تو محوطه بوديم راه افتادينگ به سمت پارکيم خوردی شکلتيکبا ک

 گفت : اصل آدم قحط بود با او دختره وی تونستم از دور بشنوم که می رو ميل سهی جواب دادم صدایوقت

 ؟يم بريددوستاش با

 وقتهيلی شما؟؟ خيين ، کجايکا زود گفت : سلم نيدم که من شنيد که کاوه هول شد و فهميدم بعد دو

منتظرتم ..

 .. يد ، ببخشيايم ميم داری وای گفتم : وای شرمندگبا

 به زور بهمونيل سهيديم رسی و بعد قطع کرد .. وقتينگه آدرس داد که کدوم سمت پارکی با مهربونکاوه

 ..يم من برين با ماشيين رفت و بعد کاوه گفت : شما بفرماينش زود به سمت ماشيلیسلم کرد و خ

 ...يين اشاره کرد و گفت : بفرمايد سف206 يه بعد به سمت و

يم کردی فکر مين به ايم ، و حاضرم شرط ببندم که همه مون داشتيم معذب به هم کردی مون نگاهيی تاسه

ی .. پس منتظر چيکا لحظه کاوه در جلو رو باز کرد و گفت : نين ، تو همينه کاوه بشيش جلو پيد بايکیکه 

 ؟؟یهست

 جلوی به کاوه زدم و نشستم صندلی حرصی نگاهم کردن و بعد لبخنديطنت به اون دو تا افتاد که با شنگاهم

يشتو اس ام اس زدم : نيسا مو در آوردم و به پری به راه افتاد ، گوشيل سهينکنارش و کاوه هم پشت ماش

 ..ينم بشيششببند .. اصل از خدامم بود پ

 نگذشته بوديلی به سبک متال بود هنوز خی آهنگ خارجيه در حال پخش بود ينش ضبط ماشی که توآهنگی

 کنه و باز آهنگ رو ردی لب زمزمه ش ميرکه دست بردم و آهنگ رو عوض کردم ، متوجه شدم کاوه ز

 به طرفماوه که کيدم کنه دوباره آهنگ رو عوض کردم و دی لب بازم زمزمه ش مير زيدم دیکردم ، وقت

 ؟؟ی آهنگ رو تا آخر گوش کنيه و گفت : شده يدچرخ

 گفتم : آره ..يت جدبا

 ؟؟ی کنی گفت : پس چرا همه رو رد مکلفه
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 دوس نداشتم ..ينارو کج کردم و گفتم : اسرمو

 که مشغول صحبت با کاوه بود گفتم :يسا برداشتم و به پری صورتی دی سيه ينش از تو داشبرد ماشبعد

 ..ين هست تو ماشيک تو هم موزی يقهمناسب سل

ی دی چپم رو نشونه گرفت . سی شونه يفش افتاد خنده ش گرفت و با کی که چشمش به رنگ صورتپريسا

يانا رو پر کرد و من و کين ماشی فضای شاديقی موسی عوض کردم و صدای قبلی دی رو با سیصورت

کاوه با يمی و شلوغ کردن ، کل انتظارشو داشتم برخورد راحت و صميدن کشيغ باهاش جيمشروع کرد

 طور شلوغين همير به مسيدن ما به وجد اومدن و تا رسی و کاوه هم از انرژيسا بعد پری ، کميمداشته باش

 ..يم کردیم

 با مايل : چرا سهيد رو به کاوه پرسيانا پارک کرد و کاوه هم پشت سرش ، کيک رستوران شيه ی جلوسهيل

 شد ..ی ، اون که جا ميومدن

 بهتره ..ياره بين ماشيد ديگه خواست بعدش بره باشگاه .. دی خب می کاوه گفت : آره ولو

 زمستونی ساختمون برايه داشت و بعد هم ی تابستونی که اول فضايم و وارد رستوران شديم شدياده پهمه

 ازيری جلوگی برايم ضخی هايک داشت و اطرافش با پلستی ش بخاری تابستونیداشت البته رو تخت ها

 و ما هميم که کجا راحت تريد هنوز هوا اونقدر سرد نشده بود اما کاوه پرسينکه شده بود ، با ايدهسرما پوش

 که کنار کاوهينم بشی کردم جوری سعياد زير و تدبی بار با بررسين . ايم از تخت ها رو انتخاب کرديکی

 کلسی مو پر کرد .. موقع سفارش غذا که کاوه کليگه هم اون طرف ديانا طور هم شد و کينباشم و هم

 سفارش بدميچه خواست ماهی دلم ميلی .. منم خين بدش سفارين خوای میگذاشت و گفت : منو آزاده و هرچ

 دادمی سفارش مينو هميومديم ميرون بود و منم هروقت با خانواده بيشتر غذا ها بی از همه يمتشاما خب ق

 خورم ..ی خورن ، منم همونو می هم ميه بقی گفتم : هرچيری خود درگیاما بعد از کل

 ،يم کم سرگرم شيه ياين بيارن همه کاوه برگشت و گفت : تا غذا رو می بعد از سفارش جوجه کباب براو

 ؟؟ين داريشنهادیپ

ی بازيقت که جرئت و حقينه من ايشنهاد نگفتن که خود کاوه گفت : پيزی هم چيه بال انداختم و بقی اشونه

 .يم لزم داری بطريه .. فقط يم شی هم با هم آشنا ميشتر بينجوری ، ايمکن

 روی آماده بود . بطريز همه چيگه کرد و دی رو خالی آب بطريل گرفت و سهی آب معدنی بطريه بعد که

ی ازش خواست که ادايانا از کاوه سوال بپرسه که کاوه جرئت رو انتخاب کرد و کياناچرخوند و قرار شد ک

يتا کم چونه زد و نهايه و بگه : من منگلم .. کاوه ينه و رو به رو هر کدوممون بشياره آدم منگل رو در بيه

ی هم ميل که سهيدم دی بار مين اولی برای از خنده حتيم انجام اون حرکات ما مرده بودينقبول کرد و ح

 : نسبتيد پرسيانا رو انتخاب کرد و کيقت حقيل که سهيد سوال پرسيل از سهيانا دوباره کیخنده . دور بعد

 نسبت به تک تک افراد بگو .تو حسی؟ داری چه حسی که توش هستیبه جمع

 خنده و کلی ميزی دختر ساده که به هر چيه مغرور گفت : يلی خی شروع کرد با لحنيانا از خود کيل سهو

 گذره ..یباهاش خوش م

 ..ی که قند تو دلش آب کرده بودن گفت : بعدکيانا
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 و اصل حوصلهيره گی قرار مياش اطرافير که زود تحت تاثی نگاه کرد و گفت : دختر خوبيسا به پرسهيل

 بره ..یآدم رو سر نم

 مثبت داشته باشه ..ی گاه هايد خورد دی نميل زد و من با خودم فکر کردم : اصل به سهی لبخند گشادپريسا

 کنه ، چون به نظر منی خودشو باور داره اما اشتباه ميلی که خی پر غرور نگاهم کرد و گفت : دختريلسه

 ..يرم گی می منفی داره و من ازش انرژی ثباتی کاذب و بيتشخص

 که رو لبش بود وی از همه اون لبخند مسخره ايشتر بگم و بيزی از شدت خشم گرد موند اما نشد چچشمام

 گفت : کاوه هم که از همه نظر تکه واقعا ..يانا کرد و رو به کی م می ش عصبانيرهاون نگاه خ

 دادم که کاوه به شونه م زدی دستم فشار می رو تکون دادن و من هنوزم ناخن هامو توی ها دوباره بطربچه

و گفت : کدوم ؟؟

 ؟؟يقت حقيا گفت : جرئت يل نگاهش کردم و سهگنگ

 هم ازم بپرسه حدس زدم که جرئتيل سهين ايد بايقا کردم ، حال دقی دلم به خودم فحش دادم که چرا بازتو

 گفتم : جرئت ..ين واسه هميقت تونه آسون تر باشه از حقیم

 برو .. چشمهاميله رقص ميقه دق1 کنار تخت اشاره کرد)ی يله ( و به ميله مين گفت : دور ای جديلی خسهيل

 ..ينن بی شه که همه می گفت : نميسا کنه ، پری نگاهم ميروزمندانه پيدمگرد شد و د

 ..يفيه کثيه ، بازی بازين شونه بال انداخت و گفت : اسهيل

 ..ييم توايی ما منتظر هنر نمايست بعد رو به من گفت : پاشو آرتو

 بده ..يلی خين عوضش کن ايل گفت : سهکيانا

 نظر من عوض بشه ..يده تا حال ندی گفت : کسسهيل

 به من گفت : پاشو..و

 گفتی نميزی کرده بود و چير به کاوه کردم که زبونش تو حلقش گی چندش بهم زد نگاهيلی چشمک خيه و

 دم ..ی انجام نمينو قاطع گفتم : عوضش کن ، من ايلیبعد هم خ

 ..ين بال انداخت و گفت : فقط همابرويی

 النمين که از همی که عوضش کنی فرصت داريقه دق2 دم و تو فقط ی انجام نمينو گفتم : من ای خونسردبا

شروع شد ..

 س ..يع .. ضايرون ندازنمون بی ميل گفت : سهکاوه

 بهش زد و گفت : عوضش کن ..ی چشمکبعد

 بلندش افتاد و گفت : باشه ، پس برو و به اون دختر پسرا که رو اون تخت نشستنيشونی پی روی اخمسهيل

 ..يه به خاطر بازی بگيد باشه و نبای دستوريد کنن .. لحنت بايتبگو که حجابشونو رعا

 : باشه ..گفتم

 ..ی ضبط کنيد گفت : صداتو بايد ديزمو آميطنت که لبخند شسهيل

 کفش هام ويدن کنه که با پوشی مشکوک نگاهم ميل سهيدم تخت نشستم تا کفش هامو پام کنم که دی لبه ومن

ی من خالين نازنی کرد رو کفش های می رو که خالی کله پوک بطريل سهيدم شد فهميس پاهام خينکهحس ا
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 و به جاشياوردم نودم خی اصل به روين کنه واسه همی خوشحالش می دونستم هر عکس العملی کرده میم

 گفتم که لطفا حجابتونوی به اون دختر پسرا می کنم . وقتی کردن طراحی نقشه واسه تلفيه کردم یسع

 ويه بهشون فهموندم واسه بازيلم چشم و ابرو و اشاره به موبای کردم با اشاره ی و ارشادشون مين کنيترعا

 گفت : چشم خانوم ، شرمنده..يت از اون دخترا با مظلوميکی

 رو قطع کردم ويلم دادن برگردم و من موبای که ناکيدم و من به طرف بچه ها چرخيد شالش رو جلو کشو

ی . برايم بچه ها که همون جا هم غذا رو آوردن و مشغول شديش ازشون برگشتم پیبعد از معذرت خواه

 شويقه بود که يده پوشی سورمه ايرهن پيه هم يرش که زيل سهيخچالی يد سفيور نگاهم افتاد به پلیلحظه ا

 زردمو برداشتم و دری مثه برق از سرم گذشت . نوشابه ی گذاشته بود و فکريرون بيور باز پلی يقهاز 

 زدم و ناگهان با فشار بازش کردم و توين رو تخميب باز کردنش بودم فاصله و شير درگی ساختگيکهحال

يورش پليه داد زد و در عرض چند ثانيل ، سهرفتم نشونه گيل سهيور م به سمت پلی ذهنی شده يين تعيرمس

 درش سفت بود ...يلی ناراحت گفتم : آخ .. آخ .. خی شد و بعد من با لحنی و نارنجيسخ

 از نوع معروف خودم دفع کردم .ی لبخند حرصيه رو با يل نگاه پر خشم سهو

ی با همه دست داد به جز من که فقط عصبی به باشگاهش نرسه و موقع خداحافظيل باعث شدم سهاونروز

 ..يفتی کنم که به پام بی می که فقط خودم بشنوم گفت : کاری لب طوريرنگاهم کرد و ز

 ..يم گفتم : بچرخ تا بچرخی خونسردبا

 ... ی به من بدهکاريله زد و گفت : فعل که تو چند تا چرخش دور مچشمکی

 زد و رسما حس کردم کم آوردم.يانه لبخند موذيه و

يانا و بعد کيسا و کاوه اول پريم نشستين قبل تو ماشی اون ازمون جدا شد با همون سر و صدا و انرژوقتی

 گفت : امروز چطور بود ؟؟يم با هم تنها شدیرو رسوند و وقت

 خوش گذشت ..يلی زدم و گفتم : خلبخندی

 ناراحتت نکرده باشه ..يل سهی حرفای بعضيدوارم گفت : امکاوه

 ..يست نی مطرحيت ؟ نه بابا .. اون اصل شخصيل ؟؟ سهی گفتم : کيالی خی ببا

..ی شم هم ناراحت نشده باشی می من زود قاطينکه از ايدوارم امين زمزمه کرد : و همچنکاوه

 ...ی و خاکيله پيله شی .. بياد مثه تو خوشم ميی و گفتم : نه .. نه .. اتفاقا من از پسرايدم طرفش چرخبه

 خوام بپرسم ..ی سوال ميه من ی برينکه گفت : قبل از ايديم خونه که رسنزديک

 گفتم : بپرس.. ی جدخيلی

 ؟؟ی شد که به من زنگ زدی دوست دارم بدونم اون شب چيلی سکوت گفت : خی از کمبعد

 اون دختر که در آغوشش فرو رفتهياد بودم افتادم و ناخود آگاه يده اون ديد که از ديزهايی چياد سوالش با

 ؟؟ی مقدمه گفتم : تو زن داری دونم چرا ناراحت شدم و بیبود ، نم

 ؟؟ زن ؟؟؟ی ؟ چيد تعجب پرسبا

 ؟؟ی.. داريزی چی دونم .. زن ، نامزد ، دوست دختری شده بود ، کلفه گفتم : نمی قاطافکارم

 ..يدم زد و گفت : اول من سوال پرسی لبخندکاوه
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 تونم سوالتو جواب بدم ..ی خشونت گفتم : من نمبا

 طور ..ين شو بال انداخت و گفت : منم همشونه

 ،ی من با نرمش گفت : عادلنه س .. هر وقت تو جواب سوال منو بدی چهره ی توی ناراحتيدن بعد از دو

 دم ..یمنم جواب سوالتو م

 ..يه .. يه .. يستم دنبال جواب سوالم نيگه نباشه ، چون من ديازی نيگه کردم و گفتم : خب فکر کنم دنگاهش

!ين ساده بود ، همی کنجکاويه

 رو کناری جواب بدم ، گوشيد خوام بای به صدا در اومد و کاوه با گفتن معذرت ميلش لحظه موباين همتوی

 تو ؟؟ ....ی گرم گفت : سلااااااااام ، چطوريلیگوشش گرفت و خ

 خانوم ..يدا ويام گفت : دارم می جذابی بعد پس از خنده کمی

 گفت : اونم به چشم ..ی با دقت گوش سپرد و با لحن با نمکبعد

 ويد کردم پنهانش کنم رو دی می که سعی قطع کرد و به طرف من برگشت و حسادتی بعد بدون خداحافظو

 ساده بود ..ی کنجکاويه گفت : کامل مشخصه فقط يطنتبا ش

 ..يگه خوام برم دی ؟؟ من می درو واسم باز کنی خوای گفتم : تو نمی تلفی حرص نگاهش کردم و برابا

 لبش اومد و گفت : چرا حتما ..ی روی جذابيلی لبخند خکاوه

 ..يين کنم بفرمای شد و در رو برام باز کرد و گفت : خواهش مياده بعد پو

 ...ی نکن با من لس بزنی سعيگه کردم و گفتم : دی تخسنگاه

 ..ی رفتيش زود پيلی و گفت : تو خخنديد

 گفت : من هنوز برنامه ها داشتم ..يطنت بعد با شو

 اخم نگاهش کردم و گفتم : واسه امروز ممنونم آقا گاوه ...با

 ؟؟؟؟ی دستم رو جلو دهنم گرفتم و کاوه گفت : چيجان با هبعد

 ..يگه .. گفتم کاوه .. ديگه ديچی .. هی ... هی معذب گفتم : هخيلی

 گاوه ..ی که گفتيدم من شنی که انگار اصل ناراحت نشده بود گفت : ولکاوه

م نلپخجالت  بود ..ی زده نگاهش کردم و گفتم : اشتباه

 ؟؟ی گفت : مطمنئنی با دلخورکاوه

ين کنی صدا نمينجوری با دوستات منو ای مثبت تکون دادم و کاوه گفت : مطمنئنی به نشانه ی با ناراحتسرمو

 کنم ...ی صدات مينجوری وقتا ای خودم بعضيش رود گفتم : نه .. نه ... فقط خودم پيلی؟؟ خ

 ندادن مسخره کردنياد بهت ی معذب بهم کرد و گفت : کوچولو بودی ش زنگ خورد نگاهی که گوشکاوه

 ؟؟يست نیکار خوب

 زدم و گفتم : ننچ ...ی لبخندياورد زد و حرصم رو در می دختر بهش ميه که يی اون زنگ های تلفبرای

 ..ی منو رسوندیمرس

 برو .. خدافظ ...يگه خورد کردم و گفتم : نگرانت شدن .. دی ش که داشت زنگ می به گوشی بعد اشاره او

 و با اخم داد از کنارش گذشتم و به سمت خونه رفتم ...ی جوابمو به سردينکه بعد از او
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 باعث شد به بعديد که به ذهنم رسی کنم اما فکری خواستم که همون جا ازش معذرت خواهی تونستم و ممی

موکولش کنم ..

 مهر رو علمت زدم و بعد16 بود يزم می رويشه که همی قرمزی با مداد شمعيرم تحريز می رويم تقوتوی

 قرارم با کاوه بود ..ين اوليبا تقرين لبم نشست و با خودم فکر کردم : ای رویلبخند

 حتمای لعنتيدای وين دلم رو گرفت و با خودم فکر کردم ای تويب عجی اون شادی جای بعد ناگهان ناراحتو

 بشه ؟؟يک کنه به من نزدی می نامزده .. پس چرا کاوه سعين مثه هميزی چيا ینامزد

 شه آقا گاوه ...ی م زدم و گفتم : الن مشخص ميشونی ضربه به پچند

 نقشه مه ...ی بعد فکر کردم الن وقت اجراو

يمی به کاوه زنگ زدم که بعد از خوردن سه بوق جواب داد ، اما مثه صبح گرم و صميطانی شی با لبخندو

 و آشنا ..ی جدینبود ، لحن

 کاوه ؟؟ ی معذب گفتم : خوبی من با حالتو

 ؟؟ی و تو خوبی مکث گفت : مرسی از کمبعد

 ؟؟ متاسفم ...ی دونی ... خب می اونجوريد : آره .. زنگ زدم ازت معذرت بخوام ، من نباگفتم

 نداره .. من ناراحت نشدم ..يرادی گفت : اکاوه

 ؟؟ی زنی حرف مينجوری : پس چرا با من اگفتم

 شام رو آماده کردم ..يا کاوه ؟؟ بينجايی به گوشم خورد که گفت : ای دخترانه ايف ظری لحظه صداين همتو

 .. تو برو منم اومدم ... يزم عزيام بلفاصله گفت : الن مکاوه

 ... فعل ...ينمت بی جان من فردا تو دانشگاه ميکا بعد به من گفت : نو

 سوال مسخره تو ذهنم .... يا دنيه قطع کرد و من موندم و و

يسا و پريانا و کيم مخصوص خودمون نشسته بوديمکت نی دانشگاه روی محوطه ی اون روز توفردای

 رو گرفتهيسا پريل کتاب نوشته شده بود ، بودن .. منم موبای مذخرفات که توی سريهمشغول حفظ کردن 

ی استاده مين ؟؟ اونی بخی خوای .. تو واقعا نميکا : نيد پرسيانا کردم ، کی می بازيجانبودم و داشتم با ه

پرسه ها ...

ی درست کرده .. النم داره به همه تون ميعه شايه يکی م بود گفتم : ی طور که تمام حواسم به بازهمون

خنده .. 

ی با اون پسره فرامرزيدی لج بشه .. نديکی با يه .. کافی دونی خودت اخلق استاده رو ميکا گفت : نپريسا

چکار کرد ..؟

 ، باختم ...ی لحظه باختم و گفتم : اععع .. حواسمو پرت کردين همتو

 ندازش .ی برو برگرد می لج کنه .. بی با کسيه گفت فقط کافی ميا با اخم نگاهم کرد و گفت : دنپريسا
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 ترمين که تو ايی گذاشتن که درساين بال انداختم و گفتم : خب بندازه .. ترم بعد رو هم واسه همی اشونه

 ...ی رو اون ترم بداريوفتیم

 دن .ی استاد مين به هميشه واحد رو همين اينکه و گفت : آره ، اما محض اطلع مثه ايد خندکيانا

 که ما رو بلند کنه و سوال بپرسه ..يس نی استاده آدمين .. اما ای خنده و گفتم : حال هرچير ززدم

 ساده و زودی کردم با چه آدمای تو دلم فکر ميکه مشغول خوندن شدن و من هم در حاليالی خی دو تا با باون

 به خودم حس کردم تايک رو نزديی قدم های بعد صدای دوست شدم به کار خودم مشغول شدم . کمیباور

 رو در جوابيانا و کيسا سلم کردن پری کرد ، صداير کاوه گی عسلیسرمو بلند کردم نگاهم تو چشم ها

ی انداختم و بازيين بکنم سرم رو پای توجهينکه و بعد بدون ايدم که کاوه به من کرد و جواب ندادم شنیسلم

ين گفت : ايومد می به نظرم عصبانی که کاوه که کميدممو از همون جا که نگه داشته بودم ادامه دادم و بعد د

انا ؟؟ي داره کيزی چينايی بيا يیمشکل شنوا

 که دوستم کامل سالمه . ينی بی گفت : ميانا لحظه کينسرمو بلند کردم و با اخم نگاهش کردم و تو هم

 تو ؟؟يستی که کامل مشخص بود تو چشمام زل زد و گفت : سلم بلد نيت عصبانی با کمکاوه

 ؟؟ی چطور صحبت کنی خانوم محترم بلديه بهش انداختم و گفتم : شما چطور ؟ با ی نگاهنيم

 محترمی گفت : معمول خانومای کرد و با لبخند مهربونيير چهره ش کامل تغيدم که جمله م تموم شد دهمين

 کنن ...یسلم م

 برن ما رو تنهايی خوان جای مينکه ای به بهانه يانه با دو تا لبخند گشاد و موذيانا و کيسا لحظه پرين همتو

 شده ؟؟ ی کنارم نشست و گفت : خب ، حال چيیگذاشتن و کاوه با پر رو

 برم بهشيد دستم مونده .. بايسا پری .. اما گوشيد نگاهش کردم و گفتم : ماعععع ... ببخشيبی حالت غربا

بدم . 

 ذاشتم ازش دور شدم و چند قدم که فاصلهی تعجب تنهاش می با کليکه لبخند احمقانه زدم و در حاليه بعد

 کشمت .ی ميسا و زمزمه کردم : پريدم نفس راحت کشيهگرفتم 

ی زد وقتی لبخند ميد که منو از دور ديسا خوردن ، پری ميپس چيه که داشتن با هم يدمشون ديا ترتوی

 ؟؟ين کردی نشستم گفتم : شماها چه غلطيکشوننزد

 دن تنها باشن ..ی ميح خنده و گفت : معمول همه ترجير زد زکيانا

 ..يرم گی .. حالتونو مين بدجنسيلی نگاهشون کردم و گفتم : خخشمگين

 .يم نداری شده ، وگرنه ما که با تو دشمنيزی که چی ، آخه تو نگفته بوديکا با آرامش گفت : نپريسا

 سر کلس استاد محبوبتون ..يم بريم ، پاشيرين هارو به خودتون نگيافه قين : باشه .. حال اگفتم

 ..ی کنيف احتمال تعری خوای و گفت : حال نميد خندکيانا

 هم اخلقاتون خوبه ..يلی گفتم : حال نه که خی شوخبه

يه کردم و سر کلس هم يف که از وقت رفتن اونا اتفاق افتاده بود رو تعريزی به کلس همه چيدن تا رسولی

 خواست چشم تو چشم آقا گاوه بشم ، هم چنان مشغولی که کردم دلم نمی چون با اون حرکتيم پرت نشستیجا
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 به شونه م ضربهيسا بود که پرن ش هم در حال تموم شدی بودم که کم کم باطريسا پريل کردن با موبایباز

زد و گفت : آقا گاوه اومد ..

 تفاوت کاوهی بيلی خيلی خی بود که نا خود آگاه سرمو بلند کردم و نگاهم افتاد تو چشم های دونم چه حسنمی

ين اولی لحظه احساس کردم که نگاهش برايه ی کرد . برای که با خشم نگاهم ميلو بعد هم نگاهم افتاد به سه

يجان دچار هی کردم که قلبم کمحس بود و من يشه جذاب تر از هميلی رسه ، خی خاص به نظر میبار کم

ی که صدايدم بود نشستن و بعد دی که پشت سر ما خالی دو تا صندلی اومدن و رويمشد . اون دو تا مستق

 آروم به کاوه گفت :يلی خيل اومد و بعد سهيسا و پريانا با کيل سهی ساده ی حال و احوالپرسيهسلم کردن و 

 چشه ؟؟يکی ينا

ی؟؟ کاوه گفت : کو

 ..ی فرفرين که گفت : ايدم رو شنيل سهی بعد صداو

 که کل با تو مشکل داره ..ين کرد و گفت : ای آرومی خنده کاوه

يز تيلی خی از بچگيشه اما من گوشام هميدن و کاوه رو نشنيل سهی صدايانا کی حتيا يسا بودم الن پرمطمنئن

 خوبياد زی بشنويد که نبايزا چی بعضيدن نبود چون خب شنی مثبتيژگی واسم ويلی خينبود و البته ا

 استاد وارد شدی .. وقترفری گه فی دراز کله پوک بهم ميل دادم ندونم که اون سهی ميح ، مثل ترجيستن

 بودمی طور مشغول بازين هم به استاد نکردم همی نگاهيم نی رو قطع کردم و مشغول شدم حتی بازیصدا

 سرمو بلند کنم گفتم :ينکه بودم بدون ای حساس بازيلی خی جايه رو صدا کرد و من که يلم استاد فاميدمکه د

 خواد درس بپرسه ..ی کنه ، می نمياب گفت : حضور غآروم که يدم زد به پهلوم و شنيساحاضر . که پر

يلی ، استاد که خيستادم رو پشتم گرفتم و ای پچ پچ بچه ها بلند شد که گوشی شدم و احساس کردم صداهول

 بهمی ش قرار گرفته بود نگاه موشکافانه اينی نوک بی گردش که روينک داشت از پشت عيادیهم سن ز

 روی کلسی نمره 8 و رسم پی .. از سه نفر درس رو ميد امروز آماده باشیانداخت و گفت : گفته بودم برا

 دم ...ی سوال امروز قرار میبرا

 نمره ؟؟ چه خبره ؟؟8 اعتراض گفتم : با

يا هست ی دونستم سوال سختی نمی و من که حتيد پرسی سواليده اومد حرف منو نشنی که به نظر ماستاد

 که بهيدم کاوه رو شنی . که ناگهان صداينم دونم و بشی خواستم بگم جوابشو نمی تامل کردم و میآسونه کم

 جواب سوال رو گفت و منيد شنی خودم ميز تی که فقط گوشايی آروم از همون آرومايلی خيلی ، خیآروم

 ..يريد گی نمره رو م8 نمره ، هر 8 بهم کرد و گفت : شما از يقیپشت سرش تکرار کردم . استاد نگاه عم

 نشستم .يانا و کيسا پرياد لبم اومد رو نتونستم پنهان کنم و در برابر تعجب زی روی که از خوشحالی اخندده

 ؟؟ين ؟؟ چرا شاخ در آورديه و گفتم : چيدم شون زل زدن بهم به طرفشون چرخيی احساس کردم دو تایوقت

 النمين تا همی حتی کنی می بازی دارينجايی ای که چشم هاش هنوز پر از تعجب بود گفت : تو از وقتکيانا

 .؟؟؟ی سوالو بلد بودين جواب ای .. چه جوری.. خونه ام که کتاب نداری کردی میباز

 نشسته بود ويانا چشم نگاهم به کاوه افتاد که پشت سر کی دونم بهم الهام شد و از گوشه ی و گفتم : نمخنديدم

 کنم ..ی که گفت : خواهش ميدمبهش لبخند زدم و همون لحظه شن
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 متعجبيلی لبهاش تکون نخورد ، با تعجب زل زدم تو چشم هاش و اون ابروهاشو بال انداخت و من که خاما

يچی نکنه اصل کاوه هينکه کردم به ای زل زدم و داشتم فکر ميسا پریشده بودم سرمو برگردوندم و به گوش

ی هم گوش نکردم چيد رو پرسل استاد سوای وقتی اون سوالو جواب دادم ؟ من حتینگفته ، پس من چه جور

 دونم .ی دونستم جوابشو نمی گه چون میم

 لب ، زمزمه کردم : ازت ممنونم آقا گاوه ..ير تو قلبم اومد که ناخود آگاه زی دونم چه حسنمی

 خودم که توی مسخره کردم . گوشی تو دلم خودمو کلی خودم خنده م گرفت ، حتی بعد از کار احمقانه و

يرون بيبم از جی که برام اس ام اس اومده به سختيدم و از نوع لرزشش فهميد بود لرزينم شلوار جيبج

 اس باز شده بود وم اس ايدن کشيرون دکمه ش آورده بود هنگام بی که اانگشتم روی و از فشاريدمشکش

ی دونم چرا از من ناراحتی خانوم من که نميکاچشمم افتاد به اسم کاوه و بعد اس ام اس رو خوندم : خب ن

 جبران کرده باشم .يدوارم امیول

 لحظه نفسم بند اومد ، نفسم رو فوت کردميه ی بهم دست داد برايادی زيلی خيجان از خوندن اس ام اس هبعد

 شه اون تو دلش بای داره ؟؟ اصل مگه ميت من واقعی احمقانه ی فکراين ايعنی و با خودم فکر کردم يرونب

 انگشتهام رو تو مقنعه م فرو بردمی م گذاشتم و به آروميقه شقیمن حرف بزنه و من بشنوم ؟؟ دستم رو رو

 مشغول شده بود . دوباره برام اس ام اس اومد و بازم کاوه بود نوشتهيلی ... فکرم خيختمو موهامو به هم ر

 .يی جايه تا يابود : بعد از کلس آخر باهام ب

 ، اما بگو کجا ؟يام جواب دادم : مزود

 .يم ری من مين . با ماشياد خاص ، مطمنئنم خوشت می جايه اون اس ام اس داد : و

 ندادم ..ی جوابيگه من دو

 کنم بای بازيسا پريل واسم خسته کننده بود چون فقط مجبور بودم با موبايلی که خيگه از دو تا کلس دبعد

يی قراره با کاوه جای تو مگه نگفتيکا نی : راستيد پرسيسا که پريم رفتی مينگ به طرف پارکيانا و کيساپر

 ؟یبر

 نگفت ..يزی چيگه بال انداختم و گفتم : قرار بود اما دی اشونه

 .يم ری می تو برو .. ما با تاکسيزم دستم رو فشرد و گفت : خب عزکيانا

 ..يست که زنگ نزنه که معلوم نی کلفه گفتم : تا وقتخيلی

 گفت : خب تو زنگ برن ، اشکال نداره ..پريسا

 بال انداختم و گفتم : نچ .. ابروهامو

 لبخند گشاد گفتم : ها..ها .. خودشه .يه صدا در اومد و با يه م ی لحظه گوشين همتو

 جواب دادم : سلم ..ی با انرژو

 ؟؟يادته ، يای ؟ قرار بود با من بيی گفت : سلم ، کجاکاوه

 ..يادمه خوشحال شده بودم ، گفتم : آره ی که کلمن

 ..ينگ پارکيام گفت : خب پس من دارم مکاوه

 اونجا ..يا کنم ، بی دوتا کوچه بال تر پارک ميکی رو ين مکث کوتاه گفتم : من ماشيه از بعد
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ی ذاشتن جدا شدم و وقتی سر به سرم ميلی گفت و بعد قطع کرد .. از بچه ها که خيی بلند و بالچششششششم

 کنارش نشستم گفتمی رو پارک کردم و به طرفش رفتم و وقتين ماشيده که کاوه زودتر از من رسيدم ديدمرس

 ؟؟يبی عجينقدر: تو چرا ا

 ها ..ی داريزی تی محبت نگاهم کرد و گفت : تو هم گوش هابا

 رو هم بشنوم .. ی گی که تو دلت ميزايی که چيز زدم تو چشم هاش و گفتم : نه اونقدر تزل

 ، نه من !!يی تويبه که عجی حساب اونين گفت : پس با ايطنت با شکاوه

 : کااااااااااااوه ..يدم کشيغ جتقريبا

 ..يد و گفت : باشه باشه ، ببخشخنديد

 حوصله م سر رفته بود داشبوردشو باز کردم ويلی خيگه ، فقط من که ديم حرف نزديلی خيگه دير مستوی

 خودمو سرگرم نشونينجوری داشبردشو امتحان کردم و ای توی های دیمدارکشو برداشتم و نگاه کردم و س

 و کاوه پارک کرد بايديم رسی ره . وقتی بگه طفره ميزی بخواد واسم چينکه از ايدم فهمی دادم ، میم

 ها ...ی درو برام باز کنی گفتم : فراموش نکنيطنتش

 و گفت : بچه پر رو ..خنديد

 اون بال ..يم بريد شد و درو واسم باز کرد و بعد گفت : باياده زود پاما

 ؟؟ی رو انتخاب کردينجا به کوه کردم و گفتم : حال چرا انگاهی

 دوست دارم ..يلی رو خينجا اين خاطره داشتم و واسه همياد زينجا هام ای و گفت : بچگيد کشيقی عمنفس

 ..يم ارزه ، بری بار امتحانش ميه : به گفتم

 کوهی دامنه ی هايمه شهر بود با هم تا نين نشی اشرافی سر سبز و منطقه ی کوچه يه کوه آخر يه جا اون

 ..ينجا اين بشيا کاوه گفت : بيديم به چند تا سنگ بزرگ رسی و وقتيمبال رفت

 غباری ايه لير که زيعی شهر چشم دوختم ، شهر وسی نمايبای سنگ نشستم و به چشم انداز زی روکنارش

 خفت بود ، نا خود آگاه گفتم : کاوه ؟؟یبه آروم

 اسمش رو صدا زده بودم ، گفت : جانم ؟؟يمی صميلی خينکه ار ای مهربونبا

 زنته ؟يدا ؟؟ کاوه ويه کيدا : وگفتم

 کرد و گفت : نه !ی تلخی خنده

 : پس نامزدته ؟؟يدم پرسين دونم چرا حس کردم دروغ گفت ، واسه همنمی

 ساده بود ..ی کنجکاويه چقدر واضحه که فقط يکا و گفت : نخنديد

 و ...ی که اونو بغل کرديدم کردم و گفتم : مسخره نکن ، من دنگاهش

 نکرد کهی دادم و خوشبختانه بر عکس انتظارم کاوه اصل اصراری که عجب سوتيدم لحظه فهمين همتو

 ويم نشستی نداشت .. کمی گفتم هم براش فرقی خوام بگم و اگه نمی می دونست چی بدم انگار ميحیتوض

 خزان زده افتادجی زرد و نارنی پر از برگ های چشمم به منظره ايم برگرديم خواستی می . وقتيمحرف زد

 ؟؟يری گی عکس ازم ميهو گفتم : 

 : بله ، چرا که نه ؟گفت
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يگرای و گفت : ژستت درست مثه بازيد ژست مسخره هم گرفتم ، کاوه خنديه م رو بهش دادم و گوشی

 شده .یخارج

 که هست ..ينی و گفتم : همخنديدم

 دوباره در آوردم و کف دستهام رو هم جلو گرفتم و کاوه گفت : آماده ؟؟زبونمو

 تو ژستم بدم گفتم : اومم اومم ..ييری تغينکه ابدون

 زنه ؟؟ عکس رو خراب کرد ؟؟ی زنگ ميه کين تا عکس رو گرفت گفت : ماعععع .. اکاوه

 ؟؟يه گفتم : کی ناراحتبا

 اخم گفت : سامان ..ی با کمکاوه

 با عجله به سمت کاوهی ، البته وقتيد و حس کردم رنگم پريخت اسم سامان از کاوه قلبم فرو ريدن از شنبعد

 کاوه دوريزبين تی از چشم هاين دونستم که لپ هام قرمز شده و ای ميدم رو از دستش قاپی و گوشيدمدو

 چشمم به اسم سامان افتاد هم قلبمتی تماس ها و باز هم وقيست رو که تو دستم گرفتم رفتم تو لینموند . گوش

 شدم و کاوه گفت : تويره خی گوشی به صفحه ی هم باورم نشد که سامان بهم زنگ زده . با نا باوريدلرز

 ؟؟ی هستيزی چیمطلقه ا

يزی چين همچيه ياد سامان به نظر مين زد و گفت : ای برگشتم و با اخم نگاهش کردم ، لبخند تلخيجان هبا

باشه ، شوهر ، نامزد ، دوست پسر ...

 به تو داره ؟ی چه ربطيه قضين کاوه .. ايال خی گفتم : بی و با تلخخنديدم

 که بازم سامانه ،يدم م زنگ خورد و در کمال تعجب دی لحظه دوباره گوشين بال انداخت و تو همی اشونه

 رو بتونم کنترل کنم . کاوه نگاهيجانم کاوه باعث شد تا همه تلشم رو بکنم که هی بار نگاه موشکافانه ينا

 ؟؟ی من برم تا تو راحت حرف بزنی خوای کرد و گفت : میمشکوک

 خوام جواب بدم ..ی زدم و گفتم : نه .. نه .. نملبخندی

 ؟؟يم بريگه گفتم : دی تماس رو قطع کردم و با انرژوبعد

ی؟؟ زد و گفت : آش رشته دوست داری لبخندکاوه

 چسبه ..ی مينجوری ای داشتم گفتم : اوهوم ... تو هوای که در کنارش قدم بر مهمونطور

 کنم .. ی گفت : پس مهمونت ميطنت شبا

 دفعه نوبت منه ..ين و گفتم : نه ، اخنديدم

 تو حساب کن ..يگه من بود .. دفعه ديشنهاد پين محبت نگاهم کرد و گفت : ابا

 هم وجود داره ..ی ايگه گفتم : مگخ دفعه ديطنت شبا

 ..يرم گی و گفت : بچه پر رو .. حالتو ميد جذاب خنديلی خکاوه

 و کاوه موهامو که از مقنعهيدم کشيغ جيد بهم رسی شه ازش فرار کردم و وقتی ميک داره بهم نزديدم دوقتی

 وجود داره ..يگه بار ديه که رو لبش بود ، گفت : بعله ، حداقل ی و با خنده ايخت بود رو به هم ريرونب

 ..ی بار مهمونم کنيه يدچون با
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 زدم گفتم : بچه پر رو ، چه زود هم پسر خالهی رو از صورتم کنار می فرفری که موهای و در حالخنديدم

 شه ..یم

 ؟؟ی داری گفت : چطور ؟؟ مشکلی و با مهربونيد خنديجان هبا

 رو پارک کردهين که ماشيی جايک . نزديديم رسين تا به ماشيم نزدی حرفيگه کردم و دی زبون درازبهش

 چراغ برق که فقط همون قسمت رو روشن کرده بود .. هواير تيه بزرگ بود با ی تاب و سرسره يه يمبود

 ؟؟بکنيم ی کم تاب بازيه تاب گفتم : آخ جون .. يدن شده بود و من با ديکهم کم کم تار

 کردم .ی مينی بيش گفت : پی و با لحن شوخيد ش کوبيشونی دست به پبا

 کميد که کاوه بايکايی نی هايغ تاب نشستم و بعد از اون جی و رويدم کردم و به طرف تاب دوی دراززبون

 ؟؟؟ی هولم بديد بای کنی و گفتم : فکر نميدم شد کشیکم باهاش آشنا م

 ها ...يد به دخترا خنديد گن نبای چپ چپ نگاهم کرد و گفت : مکاوه

 رهام کنهينکه به سمت خودش قبل از ايد کشی تاب رو می به آروميکه پشت سرم قرار گرفت و در حالو

 خوام ...ی بزرگ بزرگ می تاب بازيهگفتم : 

 شدم وی . با فشار محکم تر کاوه رو به رو ميدم رسی همون جا با شدت رها شدم و هر بار که به کاوه مو

 ، کاوه داد زد : بسه ؟؟يدم کشی ميغ بردم و جی خورد لذت می که به صورتم میاز باد سرد

 .. تورو خدا ...يگه کم ديه صورتم پخش شده بود گفتم : نچ ... ی توی طور که چند تار فرفرهمون

 خورد با لبخند نگاهمی تاب می به آروميکه گرفت و در حالی جای تاب کناری تابم داد و بعد رويگه دکمی

 ..يکا شه نی مير بعد گفت : دیکرد و کم

 ..ی شب بخواب9 يد شه ، تو بای نميرم کردم و گفتم : من که دی بچه گانه ای دراززبون

 داره به سمتميدم دی دم .. وقتی شب بخوابم ؟؟ الن نشونت م9 يد نگاهم کرد و گفت : مآعع ... من بای اخمبا

 دستم رو بهيدم رسين به ماشی و وقتيدم دوين و به سمت ماشيدم پری حرکت جهشيه تاب با ی از رويادم

نسک ..ينماش نسک   زدم و گفتم : 

 رو واسه فرار کردن انتخابی ايگه به بعد راه دين کمه .. از ايلی خيدن و گفت : سرعتت تو دويد خندکاوه

کن .

 ..يگه ديز هم موهامو به هم نريدی ... حال اگه بهم رسيگه لوس کردم و گفتم : آقا دخودمو

ی دونستم سرما می کردم و کاوه گفت : می سرفه ايم نشستی رو باز کرد ، وقتين زد و در ماشلبخند

 .يدی .. امروز سرد شده ، تو هم که لباس کم پوشیخور

 شم ..ی گفتم : آره اما اگه آش بخورم زود خوب مزود

 بهتريگه دی که از صد تا غذای دم بخوری بهت می آشيه داد که ی ميح کاووه داشت توضير مسيه يدن رستا

 منوی خوای می گفتم : وای رفت و من با لحن مسخره ای از شهر ميرون بیباشه . کاوه به سمت جاده ها

 ؟؟یبدزد

 خنده و گفت : اوهوم .. مگه من بهت نگفته بودم تو باند قاچاق دخترم ؟؟ير ززد

 منو بدزد . .ی گارد گرفتم و گفتم : تو جرعت داربراش
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 پارک کرد و گفت :يی رو جاين .. و ماشيديم بعد گفت : اوهوم ، رسی نگفت ، کميزی کرد و چنگاهم

 ..ييدبفرما

ی پل چوبيه ی از رويد ورود بای که برايک رستوران نسبتا کوچيه خارج شدم و همراهش وارد ين ماشاز

 پر از درختی فضايه از يديم .. اون طرف که رسيم شدی بود رد ميک باری رود خونه يه يرشکه ز

ی لحظه گوشمين ، هيشم و کاوه دو تا آش رشته سفارش داد و برگشت پيم و وارد سالن رستوران شديمگذشت

 .. وقت خوابت شده بهت زنگ زدن ..ی کاوه گفت : آخيارم درش بيبم از جينکهم زنگ زد و قبل از ا

 که کاوه گفت :يدم لبم خشک شد و دی م افتاد لبخند روی گوشی کردم و تا چشمم به صفحه ی کجدهن

 گردم ..ی رم و الن بر میجوابشو بده ، منم م

 وفتيچ دوست داشتم باهاش حرف بزنم هيلی شد کنجکاو شدم که جواب بدم . راستش خی کاوه دور موقتی

 منياد شده که حال ی گذشته بود .. چيلی شاپ بهم زنگ نزده بود ، از اون موقع خیبعد از اون شب تو کاف

 منصرف بشم جواب دادم : بله ..ينکه قبل از ای ايگه فکر ديچافتاده ؟؟ بدون ه

 : سلم ..يچيد گوشم پی جذاب سامان توی صداو

 بند اومد اما زود خودمو جمع و جور کردم و گفتم : شما ؟؟نفسم

 ؟؟ی شناسی منو نميعنی منم سامان ، يکا گفت : نياد زيلی با تعجب خسامان

 گفتم : الن شناختم ، امرتون ؟ی سرد و جدی لحنبا

 که انتظار لحن سرد منو نداشت گفت : زنگ زدم حالتو بپرسم ..سامان

 بشه ؟ی خشن گفتم : خب .. که چخيلی

 .يدم خوابتو ديشب گفت : اوممم ... خب .. خب .. دی جدخيلی

 قطع کنم ؟؟ی نداری ايگه تفاوت گفتم : چشمت روشن ، خب پس اگه کار دبی

 بشه گفت :ير از اون تحقيشتر ذاره بی گفتن داره اما غرورش نمی برای ايگه دی که معلوم بود حرفاسامان

 .. يچینه ه

 زود گفتم : پس خدافظ ..خيلی

 ..ينمت خوام ببی ميکا رو قطع کنم سامان گفت : نی گوشينکه از اقبل

 سامان ..ينمت خوام ببی زدم و گفتم : من نمپوزخندی

يد ، باينمت خوام ببی سمتت اما ... فقط ميام شد بی من روم نميکا شده اما نير ديلی دونم خی گفت : مسامان

 رو بگم ..يز ربع بهم وقت بده که همه چيه بدم .. فقط يحواست توض

ی نميچی هيگه امکانش بود ، اما الن دی خواستی مينو ايش گفتم : متاسفم ، اگه تو دو ماه پيت عصبانی کمبا

 حرف بزنم .يگه تونم دیخوام بشنوم .. النم نم

 شم .. خدافظ ..ی گفت : باشه ، مزاحمت نمی با ناراحتسامان

 و حس کردميدم کشيقی بغض دارم ، نفس عميلی گذاشتم حس کردم خيز می رو روی گوشينکه از ابعد

 خودم بخوام و بتونم درک کنم دلمينکه سامان رو دوست ندارم ، بدون ايگه نداره که دين به ای ربطیدلتنگ

 کرد .ی ميشتر بيلی رو واسم خی دل تنگين صداش ايدنواسه سامان تنگ شده بود و شن
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 شدهی تلش کردم ظاهر خودمو حفظ کنم اما کاوه متوجه شده بود که چقدر فکرم مشغول اون تماس تلفنخيلی

ياد رسم خونه دنبالم بی رسوند ازم خواست که تا مينم ماشی منو جای کرد حواسمو پرت کنه ، وقتی میو سع

 صادقانه گفتيلی و بعد خيد خنده خونه دنبالش برم کی خواد من تا جای و اگه ميست نيازیو من گفتم که ن

 بهش خوش گذشته ..يلیکه خ

 من گفتميم کنی باکس بازيکس زود به اتاقم رفتم و هرچقدر بابک صدام زد تا با هم ايلی خيدم خونه رسوقتی

 اتاقم درازی پنجره ير که زيکی باريابون و زل زدم به خيستادم اتاقم لب پنجره ایکه حوصله ندارم .. تو

يشه و خوشحال شدم چون همياد بارون بود و نگاهم به آسمون قرمز رنگ افتاد و حدس زدم که فردا بيدهکش

 شرتی سوئيپ افتاد .. زی برام می خوبی شد و اتفاقای می خوبی روزايلی برام خی بارونیروزها

 به گلومی و دستم رو تو موهام فرو بردم و ناگهان دوباره بغضيدم که به تن داشتم رو بال کشیخاکستر

 و چشمم افتاد بهيدم تخت پری و رويدم اتاقم رو کشی پرده سامان تمام ذهنم رو پر کرده بود ینشست . صدا

 تختم بود ، با عطش دری رويشه لباس قرمز با مزه تنش بود و هميه که ی رنگی خاکستریخرس چاقالو

..ييييييييييييی دلم واست تنگ شده لعنتيلی ، نا خود آگاه زمزمه کردم : خيدمشآغوش گرفتمش و بوئ

 کردن تنگ شده اما بغضم رو فرويه گری و حس کردم که چقدر دلم برايد صورتم چکی اشک روی اقطره

ينکه کردم قبل از ای و سعيدم پتو خزير پرت کردم و زی گناه رو به گوشه ای بیخوردم و خرس چاقالو

 که کاوهيدم و ديدم پتو کشير رو زیفکرم دوباره بره طرف سامان بخوابم که برام اس ام اس اومد ، گوش

 .يدم خندی خوش گذشت ، بعد از مدت ها کليلی امروز خيکاست اس ام اس داده بود : ن

 ؟؟ی دی به من اس ام اس می دونه داری زدم و اس ام اس زدم : زنت ملبخندی

 ؟ی داد : شوهر تو چجواب

 .يانه دادم : آره ، شوهر من در جرجواب

 بود.ی سامان چيه که قضی واسم بگيد جوا ب داد : امروز که وقتش نبود بپرسم اما باکاوه

 گم .ی منم می رو گفتيدا ويان زود جواب دادم : هر وقت که تو جرخيلی

 .ينمت بی تونم اس ام اس بدم فردا می نميگه اس ام اس زد : باشه ، زنم اومد من دکاوه

 زنيد کاوه شاينکه حس ايد کنه اما قلبم لرزی می دونستم داره شوخی مينکه ام اس رو که خوندم با ااس

 ويم شدی ميک به هم نزديم واضح بود که من و کاوه داشتين کرد ، چون به هر حال ای ميتمداشته باشه اذ

ينکه گرفتم قبل از ايم تصم؛ شدم ی ميد داشت و از خودم نا امی بدی برام معنيلیاگه واقعا زن داشت خ

 مهمونشيد بشه و چه بهتر که همزمان شده با نوبت من که بايک مشخص نشده نذارم بهم نزديدا وی يهقض

 کردم بخوابم ..ی زدم و سعيطانی شی کردم ، لبخندیم

 مقدمه زنگ زد وگفت که حاضر بشم چونی که سامان بی رفت ، روزی نميادم اون روز از ی"اما خاطره 

يح به مامان توضيد باری ميز ريز برف ری بود و دونه های روز سرد زمستونيه دنبالم . اون روز يادداره م

 تر خواستم برگردم بهش خبرير و مامان ازم خواست که اگه ديرون رم بی دنبالم و مياددادم که سامان گفته م

يلی عطر مخصوصش که معمول اثرش خی شده بود بويشه تر از هميپبدم , سامان خوشگل تر و خوش ت
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 گفتم : چه خبره ؟؟ی رو پر کرده بود با خوشحالين ماشی رفت فضای مين از بيگار سیزود به خاطر بو

 ..ی شديپ خوش تيلیخ

 لبخند زدم و سامانی و من که نفسم بند اومده بود به سختيد م رو بوسينی نوک بی شد و به آروميک نزدبهم

 شه ..ی قرمز ميشه تو هم که همينیگفت : ب

ی که تا کيدم رو به حرکت در آورد ازش پرسين گذاشت و ماشيادش زی درجه ی رو روين ماشی بخاربعد

 زدم و با خودم گفتم :ی زورکی که به مامانم خبر بدم ، گفت که بگو تا آخر شب . و من لبخنديم هم هستيشپ

ی و بعد گفتم : کجا مرگردم خونه بير کردم که دی مامانو راضیمامان منم گفت چشم . و به زور اس ام اس

 ؟؟يمر

 روز خاصه و منيه طور که نگاهش به جلو بود گفت : باغ ما ، اما خواهشا مخالفت نکن چون امروز همون

 معذب گفته بودم که اون جا دوره و ممکنهيلی قشنگ ازش بسازم .. من فقط خی خاطره يه خوام که یم

 مايقه دق10 عرض در رسونم . ی رو راحت کرده بود وگفته بود که زود ميالم بشه که سامان خير ديلیخ

 که جاده رو لغزندهيد باری نميلی کرد و برف هم خی می اونجا ، چون کل سامان با سرعت رانندگيديمرس

 روين بزرگ و با صفا اومد ، سامان ماشيلی و به نظرم خيدم دی بار مين اولیکرده باشه.باغشون رو برا

ی ، وليه داد و گفت : اون جا ساختمون اصلم چوش نشونيد سفيک شی ساختمون سه طبقه يهپارک کرد و 

 دوستيشتر بيلی رو خينجا اونجارو فراموش کردم بردارم و در ضمن ايد چون کلی اتاقک چوبين ايم برياب

دارم ..

 اتاق نسبتا بزرگ بود کهيه . اون جا يم بزرگ قرار داشت شدی اتاق که سمت چپ محوطه يه هم وارد با

ی سنتی با طر ح هايم با فاصله دو گلين شده بود ، کف زميده پوشی از داخل از چوب روشنيواراشکف و د

 کوچکيزيون تلويه قرار داشت و رو به روش يمی قديبا ست مبل تقريم نيه از اتاق یقرار گرفته بود و قسمت

 بود به همراهيزی گاز رو ميه ناپن کوچک که روش يه اتاق يگر بود ، سمت ديک شی چوبيز ميه یرو

 بود سامان دستم روی ايگه هم سمت ديمی قديلی خی نفتی بخاريه قرار گرفته بود و ی بسته چايه و یکتر

 رو روشن کنم ..ی بعد هم بخارو يارم بيزی چيه رو مبل تا من برم ينگرفت و گفت : بش

ی چينا گرد شده نگاهش کردم و گفتم : ای برگشت با چشم هايک رفت و با چند بسته و چند پلستبيرون

هستن ؟

 کارشی نکنم و وقتی کنه فضولی رو روشن می گذاشت و ازم قول گرفت تا بخاريز می ها رو روبسته

 واسهين گفتم : ای صبری گذاشت با بيز می و رويد کشيرون خوشگل بيوئی کاکايک کيهتموم شد برگشت و 

 ؟يهچ

 و گفت : امشب شب توادته عشقم ..يد برون کشی شده ايچ کادو پی جعبه

 خوشحال شدهيلی بود خيادش يومد به نظر ميال خی بيلی خيشه که همی اون تولد من رو در حالينکه ااز

ياد ها که از مامان بزرگم يرينی هم پختم .. از اون شيرينی گفت : من واست شیبودم ، سامان با خوشحال

 به دستم داد از شدتی بزرگتری واسم سخت شده بود و بعد که جعبه يادی حضمش زيگهگرفته بودم ، د

يه خرس چاقالو با لباس قرمز و يه در آغوشش فرو رفتم و ازش تشکر کردم ، بعد کادو هامو که يجانه
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يزيون و بعد سامان تلويديم خندی و کليم خورديرينی و شيک بود رو باز کردم و کيمت گرون قیساعت مچ

 گرفته بود و منيشتری بود و برف شدت بده شيک مبل نشست .. هوا کم کم تاریرو روشن کرد و کنارم رو

 زد و استرس داشتم .ی دلم شور می به سامان و تنها باهاش نبودم ، کميک نزدينقدر وفت ايچتا به حال ه

 بوديز می که رويی های دی از سيکی کرد ی بهم ابراز علقه ميلیاون شب سامان تو اوج خودش بود و خ

 ..ينم ببيلم دوست داشتم باهات فيشه دستگاه قرار داد و گفت : همیرو تو

يم ، فکر کنم بهتره بر10 شه ی ميم شبه .. تا بر9 کردم و گفتم : سامان ساعت يدم جدی به ساعت مچنگاهی

..

 ..يام تر مير اخماش تو هم رفت و گفت : زنگ بزن بگو دوستام واسم تولد گرفتن و دسامان

 تونم برم .ی تر نمير د10:30 از يگه گفتم : اما سامان ... دی ناراحتبا

 ..يم ری مينجا از ا10 گفت : باشه .. سامان

يلی و من خيره کرد در آغوشم بگی و سامان چند بار سعيديم ترسناک ديلم فيه م کرده بود . با هم راضی

 به خودم اومدمی شده بودم که وقتيلم بود ، اونقدر غرق در فياز تمام وجودم نيکه نشون ندادم در حاليلتما

 شد .. و به طرف پنجرهيرم ديلی خبريم و گفتم : سامان يدم بود . با عجله از جام پريازده ربع به يهساعت 

 هم مثهيل سهيدم کشيغ طول درختان کوتاه کاج برف نشسته بود جی هايمه باغ تا نی محوطه يدنرفتم و با د

ی دونستم که نمی زده شده بودم چون يجان هيلی بود من خين زمی متر برف رويممن تعجب کرد حدود ن

 با مامان تماس گرفتم و موضوع رو گفتم بهم گفت که به بابا وی و وقتيم به خونه برگرديت با ان وضعيمتون

 نگرانيلی کرد که مواظب خودم باشم البته مامان خيد تاکيلی مونم و خی ميسا گه من شب خونه پریبابک م

 بود که من به دروغ گفتم کهی ش در حالی نگرانينبود که قرار بود شب رو با دوست پسرم بگذرونم اما ا

نمسن هستن هم حضور دارن . و من ای خانوم و آقايهدارشون که يسرا  نگرانم نشن ويلی گفته بودم که خينو 

 کرده بودم و سامان گفت : خوب شد شام هم گرفتهيه گريلی کرد چون من خی ازم عذرت خواهيلیسامان خ

بودم ..

 ش از دلم دريی توانشو به کار گرفت و بالخره با اون زبون جادوی سامان همه يم شام خوردينکه از ابعد

 ويم کردی بزرگ برف نگاه می و به بارش تند دونه هايم بوديستادهآورد .. تا ساعت ها هر دو کنار پنجره ا

ی که بخاريديم ديم نگاه کردوقتی شد و ی داخل اتاق سرد تر می رفت کم کم هوایسامان قربون صدقه م م

 .يم نفت نداريگه که نفت تموم شده و ديد تلش سامان فهمیخاموش شده و بعد از کل

 بزرگ که از داخل کمدی مبل مچاله شده بودم و سامان با دو تا پتو ی اونقدر سرد شده بود که من روهوا

 و به شدت پتويم رو به سمتم گرفت و هر دو در کنار هم نشسته بوديی کرده بود به طرفم اومد و پتويداپ

يه ی سرد شد که دندونام حتهوا کم کم اونقدر ينکه تا ايم زدی و با هم حرف ميمهامون رو در آغوش داشت

 ويد پتو رو از دورم باز کرد و منو داخل آغوش گرمش کشی شد سامان به آرومی هم بند نمیلحظه هم رو

 دو پتو و در آغوشير بعد زی در آغوش اون بودم کمينکه هنوز سردم بود و از اينکه از ايدم لرزیمن م

ی بتونم حرفينکه تا ازش تشکر کنم اما قبل از ارخيدمگرم سامان احساس گرما کردم ، به طرف سامان چ

 خودمم بفهممينکه شد و بدون ايده لبهاش کشی لب هام رويم که با هم داشتی کميلی خیبزنم به خاطر فاصله 
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 من بود و قلبم رو به شدت لرزوند ، بعد ازی تجربه ين .. اون اوليم همو بوس*دیهر دو همزمان لب ها

ين کردم اون شب بهتری فکر ميشهاون بوسه به خواب فرو رفتم و سامان هم تا صبح در آغوشم گرفت ، هم

 کردم ... "ی م بوده و متاسفانه هنوز هم همون فکر رو میشب زندگ

 آوردم و نگاهم افتاد به خرس چاقالوم ، برش داشتم و در آغوش گرفتم و با بغضيرون پتو بير رو از زسرم

 ؟ی دوست داشتم ؟؟ چرا لعنتينقدرگفتم : سامان ... چرا تو رو ا

  )4( فصل 

يس ابرها خی يه به شدت بارش گرفته بود و تمام کوچه از گرييزی بود ، بارون پايرون از پنجره به بنگاهم

يی کردم سرما هم خوردم ، کله سوی کرد و حس می شب گذشته هنوز درد می هايهبود منم سرم از گر

 بارشير دستم رو زف خم شدم و کيرون به بيمه و پنجره رو باز کردم و تا نيدم سرم کشیشرتم رو رو

 دستم پر شد و من تند تند شروع کردم به گفتن آرزوهام..يهقطرات درشت بارون گرفتم و در عرض چند ثان

 بارون روی قطه ين اولياد بارون می کردم اگه وقتی با خودم فکر می از بچگيشهبعد هم خنده م گرفت . هم

 تبصره هميه دادم ی قطره بارون رو از دست مين اولی شه .. البته وقتی آرزوت بر آورده ميریتو دستت بگ

 به همونی کف دستت جمع کنی بود که بعدش هم هرچقدر قطره بارون رو بتونينواسه خودم داشتم و اونم ا

 هميشتر چند تا آرزو بيشه شه ، بماند که همیاندازه که قطره بارون تو دستت جمع شده آرزوهات بر آورده م

 تو دستم قطره بوده از دست نداده باشمش ..يشتره وقت بي گفتم تا اگه یم

 تا صبحانه بخورم ، مامان ويين و رفتم پايدم راحت کشی نفسين کلس داشتم واسه هم10 روز ساعت اون

 نشسته بود و در حال صبحانه خوردن بود ، مامان همی ناهارخوريزبابک تو آشپزخونه بودن و بابک دور م

 ويختم ری خودم چای . براود مونده بود، بی باقيشب که از شام دی ايه سالد الویبا دقت مشغول بسته بند

 مال منهين ظرف خامه رو برداشت و گفت : ای بابک با بد جنسيرم بگی نشستم اما تا خواستم لقمه ايزدور م

 برو واسه خودت بردار ..ی خوای، اگه م

 ؟؟ی بری می چه لذتی کنی ميت منو اذينکه نگاهش کردم و گفتم : تو از اخشن

 ..يگه کرد و گفت : با حاله دنگاهم

 .. يست اصل هم باحال نير کردم و گفتم : نخی کجدهن

 موفق به انجامش شدم مامان گفت : واسهی که به خاطر وجود بابک با بدبختی از خوردن صبحانه ابعد

 رو نخور ..يرون ناهار بينقدر گذاشتم ببر ، ايهناهار امروزت سالد الو

 مامان خوشگل خودمم .. ين و گفتم : من عاشق ايدم گونه شو بوسپريدم
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 ..يديم و من و مامان با هم خنديرون حالش بد شده بود از آشپزخونه رفت بيعنی  اعععععع بلند که يه با بابک

 بهم زنگ زد رفتم و تند تنديسا زدم و بعد هم که پری رفتن حاضر بشم با مامان حرف می که برایتا وقت

 و بعد رفتم .. ردم . قبل از رفتن خرس جونمو بوس کيد باریحاضر شدم ، هنوزم بارون م

 بود ؟؟ی چترش چه رنگين سوال بپرسم ، حدس بزنيه بود ، حال جا داره يستاده چترش منتظرم اير زپريسا

 بود .ی جونم صورتی نبود ، حدس شما کامل درسته چتر پر پری مشکيا يدکامل مشخصه که چترش سف

 کرد ؟يه شه تو رو تنبی می چه جوری دونی ميسا نشست گفتم : پرين ماشی تویوقت

 کردم ؟؟ی مگه من کار بدی؟؟ تعجب گفت : نه ... واسه چبا

 کنن ..يهت خنده گفتم : نه کل ، اگه قرار باشه تنببا

 ؟؟ی گفت : خب چه جورپريسا

 ..ی بخری صورتيزای چی حق نداريگه بگن دينکه و گفتم : ايدم طرفش چرخبه

 ..?ی ندادن دوستاتو مسخره نکنياد زد تو سرم و گفت : بهت يد خندی طور که مهمون

 ؟؟ ..ی دی مياد مظلوم و معصومانه گفتم : نه ، تو ی يافه قيه لوس کردم و با خودمو

 کردم ويف رو براش تعريشب دی هايان زود جريلی سامان بهم زنگ زده و خيشب اومد که ديادم هو يه بعد

 خودممی تويلی خيد جواب سامان رو دادم .. اما بعد که دينجوری کردم که ای کار خوبيلیاون هم گفت که خ

 ؟ی .. هنوز دوستش داريکا، گفت : ن

ی ، مينمش ببيگه بار ديه خواد ی دلم ميلی خی .. ولی تکون دادم و گفتم : نه ، من دوستش ندارم پرسرمو

 تونم انکار کنم که دلم براش تنگ شده ..ی .. نمیدون

 کلس ؟؟يم نريای .. می ، گفتم : پريم رفتی و با هم به سمت کلس ميديم به دانشگاه رسوقتی

 ؟؟يم تعجب گفت : چرا نربا

 کم که برات درد و دل کردميه کنم .. ی هم مهمونت ميک ، نسکافه و کينيم تو سلف بشيم گفتم : برمظلومانه

يانا به کيم دی و من حالم بهتر شد اس ام اس می گفتيزا جور چين قربونت برم و ایو احتمال تو آخرش کل

 ..يی تاسه يم خندی می ، بعدش کليشمون پياد کلس رو دو در کنه اونم بيم گیم

 سلف !يم ری و با شدت بغلم کرد و گفت : قربونت بشم من .. آره که ميم نداد که تو محوطه دانشگاهاهميتی

 گرفتم وی شکلتيک شلوغ بود ، نسکافه و کيشه که مثه هميم تو سلف نشستيم و رفتيم بعد راهمونو کج کردو

 بنديلش کنه ، کنارش نشستم و سرمو با موبای صحبت ميش داره با دختر بغل دستيدم که ديسا پريشبرگشتم پ

يی تور دانشجويه گن یکا .. بچه ها مي و گفت : نيد به طرفم چرخيهکردم تا صحبتش تموم شد بعد از چند ثان

 ؟؟يم بری ايه رفت .. پايادم اطراف شهر .. اسمشو ی از آبشارهايکیگذاشتن ، 

 ؟؟ ی کنی فکر می ذوق گفتم : خودت چبا

 ..يم جور اردو ها نرفتين وقته از ايلی ... خی ايه و گفت : نو که کل پاخنديد

 ؟؟يادته ، سامان با من اومد .. يم که رفتی بغض گفتم : دفعه آخربا

 گفت : آرمان هم با من بود ..يطنت شبا
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 .ی بزنی تو سرش و گفتم : خاک تو سرت که مخ همون آرمان رو نتونستزدم

ی جونم آرمان قبل زن داشت .. زنشو طلق داده بود .. اگه باهاش دوست ميکا کرد و گفت : نی دراززبون

 ذاشت زنش بشم ..ی عمرا مامان من ميد رسی ميی جايهشدم و رابطه مون به 

 .ی تو اون مدت تو عاشقش شده بودی تکون دادم و گفتم : عاقلنه س .. ولسری

 شم خب...ی ناراحت شد و گفت : بازم عاشق مکمی

 که ازشيلی دلين اصل عاشقش بودم اما مهم تريد از چند لحظه هم گفت : آرمان رو دوست داشتم ، شابعد

 شد بهشی دونم چطور بگم ، نمی نبود ، نمی بود که آرمان پسر محکمين نبود که زن داشت ، اينگذشتم ا

اعتماد کرد .. 

 خواستمی مينکه ايال خی ، بيم حوصله ندارم فاز غم داشته باشيگه شونه ش گذاشتم و گفتم : من دی رودست

 ..ياد هم بيانا هم به ضررم شد .. زنگ بزن بگو کيک نسکافه و کيهدرد و دل کنم و 

 کنن توی بشنون فکر ميه بقی شناسمت ولی من می گی جلو من مينارو ايوونه گفت : ديد خندی که مپريسا

 ها ..يسیخس

 شناسن کم کم .. ی بال انداختم و گفتم : اونا هم کی اشونه

 ؟يکا ، از کاوه بود و نوشته بود : نيمش با هم خونديسا اس ام اس اومد که با پريه برام ياد بيانا کينکه از اقبل

 ها ، گوشی شب بخواب9 خونه که ی گفتم زود تر بريشب ؟ دی ؟ نکنه خواب مونديومدیچرا کلس ن

!ینکرد

 ؟ياد گفت : از کاوه خوشت ميسا و پريدم خنديسا پربا

 زدم تو چشماش و گفتم : نه .. زل

يسا کم با پريه ، يومدم در جواب کاوه اس ام اس زدم : نه بابا خواب نموندم ، دانشگاهم . فقط کلس نو

خلوت کردم.

 اومدم دانشگاه !ی کی يزه به انگی زود جواب داد : منو بگو صبح روز بارونيلی کاوه خو

ی ايگه ديز عاشقم شده چينکه ؟ جز ايسا پريه نشون دادم و گفتم : منظورش چيسا پريه يجان ام ا رو با هاس

 تونه باشه ؟؟ يیم

 زده نشو ..يجان گفت : نه بابا .. حال هيد خندپريسا

 ؟؟ی به کاوه اس ام اس دادم : آقا گاوه .. مگه قرار نبود با من لس نزنيسا من بدون توجه به پرو

 که تو کلس افتاده بود حرف زد وی کنارمون نشست و از چند تا اتفاقی و با انرژيد رسيانا لحظه کين همتو

 نه !يا ی تو اومدينه کرد ببی عاشقت شده .. همه ش به من نگاه ميلی کاوه فکر کنم خين ايکابعد گفت : ن

 و گفتم : آره اس ام اس هم داد ..خنديدم

ی م به صدا در اوم ، اس ام اس رو باز کردم ، کاوه نوشته بود : خودت اصرار داری لحظه گوشين همتو

 ؟ياين بين تور گذاشتن .. شما ها دوست داريه گن بچه ها ی میباهات لس بزنم ، راست

 بهمون گفت و ما هم قراريکی بذارم جواب دادم : آره اتفاقا الن يون در ميانا و کيسا اصل با پرينکه از اقبل

 که من لغو کنم .ی ری اما اگه تو هم ميمشد بر
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 ی کارو بکن :دين زحمت همی ام اس زد : آره پس باس

 شدم اس ام اس زدم : درستويع خودم ضايش پی و حسابيم که انتظار داشتم در جوابم اصرار کنه که برمن

گوش کن بچه پر رو ..

 ويل تو محوطه ، بارون هم بند اومده بود .. از دور هم سهيم از تموم شدن کلس هم به اصرار من رفتبعد

ی اصل سعيل اما من و سهيم کردی همه سلم و احوالپرسيدن رسی وقتيان که دارن به سمتون ميدمکاوه رو د

يزی من رومو برگردوندم اونم چتی خواست سلم کنه که وقی , البته به نظر خودم اون مينيم همو نبيمکرد

 داشتم . ناراحت شده بودم . منيی خودم بود .. تازه عجب رويرنگفت .. پس در کمال صداقت فکر کنم تقص

 ..ی گنديلی وقتا خی بعضی وقتا فرشته ای . بعضييه گه اخلقات فضای ، بابک ميگه ديم جورينا

 از بچهيگه دو تا ديکی يم زدی تور که روز جمعه بود حرف می و درباره يم بوديستاده که ای جورهمين

 نام داشت و چهار تا ازيوا شيکی بود و اسمش سارا بود و اون ی شماليکی کلس که دو تا دختر که یها

 هم به جمعمون اضافه شدند و بهداد بويان و شايما دونستم اسم هاشون فرزاد و نی کلس که فقط میپسر ها

 بايلی خی گفت قبل اون جا رفته و جای گذره و بهداد می و خوش ميم گفتن که بهتره همه با هم بریو م

 خبر داره ؟ ی ؟ کسيارم تونم نامزدمو با خودم بی : من ميد پرسيما هست و نيیصفا

 ، چون تور رو بچه ها گذاشتن ويارين بين تونی مين دوست دخترتونم اگه بخوايا گفت : دوست پسر شايان

 .يستبه دانشگاه مربوط ن

 که نداره ؟؟ی سنيت گفت : محدودسهيل

 .يان تونن بی گفت : نه .. نه .. همه ميان و شايدن خندهمه

 ..ياد تونه بی هم ميری گفت : پس خانوم اميل که سهيدم شنی در کمال نا باورو

 با خشم نگاهش کردم و گفتم : شما نگران خودت باش ..يل از سهيلم فاميدن شنبا

 ؟؟يان تونن بی باشن می ذهنی که عقب افتاده يی : اونايدم پرسيان از شای با لبخند مسخره اوبعد

 زشتش بهم زد که تو دلمی نگفت فقط از اون لبخندايزی نگاهم کرد چيت با عصبانيل و سهيدن ها خندبچه

 شد!یخال

 تا به مسنئول تور بده واسه ثبت نام از هميم داديما و اسم هامونو به نيختيم نقشه ری با بچه ها کلوقتی

 شده و همهيس تمام لباسهام خيدم و تا به خودم اومدم ديد کشيغ جيانا لحظه کيه که در يم کردی میخداحافظ

 کهيدم و ديدم کاوه رو چک کنم و با عجله چرخيت . فرصت نشد وضعيدن خنديسا از پريربچه ها به غ

 به درخت خوردم ..ی ، منم کامل اتفاقيستادی درخت اير خودته زير گفت : تقصيلسه

ی و من حس کردم لرز گرفتم و حس کردم چقدر زشت شدم با حرص گفتم : حق هم داريدن خندی ها مبچه

 ..يعيه .. طبی عقب افتاده اينکه نه ای از تو باغچه ها حرکت کنيدتو با

 مگهی . لعنتيخته به هم ريشم زدم آرای برام گرون تموم شد ، حدس ميلی خين و ايدن و بچه ها هم خندخنديد

 جلو اومد وی لحظه کاوه با اخمين بشم . تو هميس خينطوری برگا جمع بشه که من ای تونه رویچقدر آب م

 کن ..يز داشت رو بهم داد و گفت : صورتتو تمی صورتی که روش قلبای مصمم چند تا دستمال کاغذيلیخ
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 بهيد رو نداشتم .. بای جور شوخين ای با جنبه ام .. اما من جنبه يلی کرد من خی داشتم ، بابک فکر مبغض

 شويبی جينه بهم آيسا ، پريومد شدن بدم ميس از خيشه ها هم باهام کار کنه .. همينه زمين گفتم تو ایبابک م

 کردم و بد از اونيز گرفته صورتم رو تمای رو برام گرفت و من با بغض و چهره ينهداد و کاوه بلفاصله آ

 ، ناراحت نباش ..يکا نشنون گفت : نيه آروم که بقيلی کردن و رفتن و کاوه خیبچه ها خدافظ

 .يستم و گفتم : نه ، من ناراحت نخنديدم

 کهيستن ، همه مثه من نی ت بکنيماری به حال بی فکريه و گفتم : بهتره يدم چرحيل به طرف سهبعد

 ؟؟ی شدی کرد و گفت : حرصی احمقانه ای خنده يلملحظه تو بکنن..سه

 در آوردم و گفتم : معلومه که نه ..ادايی

 گردم .ی کنم و واسه کلس بعد بر می رم خونه لباسامو عوض می گفتم : من ميانا و کيسا رو به پربعد

 ..يکا برمت نی زود گفت : من ميلی خکاوه

 رم ..ی م گفتم : نه ممنون .. من خودم می قلبی احترام زدم و بر خلف خواسته ی از رولبخندی

 برمت ..ی در کنارم راه افتاد و گفت : خودم مکاوه

يير زود چهره ش تغيلی اما خيه لحظه حس کردم ناراحت و عصبانيه ی نگاه کردم و برايل غرور به سهپر

 که احساس کردم اصل ناراحت نبوده و منی شد جوريان ش نمايشگی همی رحمیکرد و اون غرور و ب

 کاوهين به ماشتا طور ين و هميم فاتحانه از بچه ها جدا شدی حساب با لبخنديندچار توهم شدم اما با ا

 رو روشنين ماشی عطسه کردم و کاوه با اخم بخاريم نشستين ماششی توی .. وقتيم ، سکوت کرده بوديمبرس

 اونو نداشت . کاوه گفت :ين مای خودم گرمای خوب بود که با اون اومدم چون بخاريلیکرد . راستش خ

متاسفم ..

 زدم و گفتم : چرا تو ؟؟لبخندی

 ..ی گفت : حتما سرما خوردی ناراحتبا

 و گفتم : ازت ممنونم کاوه ..يدم م رو بال کشينی بآب

 نکردم ..ی مکث کرد و بعد گفت : من کاری صدا زدم کميمی اسمشو صميلی خينکه ااز

 بود ..ی احساس خوبيلی .. خی کرديت دوست خوب ازم حمايه زدم و گفتم : مثه لبخندی

 بود ..يد گفتم : از تو بعيطنت با شبعد

 ..ی شی و درست هم نميی لب گفت : هر کارت هم بکنن تو بچه پر روزير

 ..يم کنی با داداشم در موردش بحث ميشه که هميه مسنئله اين گفتم : آره اتفاقا ايی پر روبا

 شما ..ياری زد و گفت : کم نی کجلبخند

 کردميف رو براش تعريه خونه و من رفتم و لباسامو عوض کردم فقط مامان خونه بود که قضيديم رسوقتی

 ..ياد شرت چقدر بهت ميی سوين بهم کرد و گفت : ای کاوه ، کاوه نگاهيشو بعد هم برگشتم پ

 و گفتم : واقعا ؟؟خنديدم

 ..ی چون کل من از تو سر ترم فرفرير خودتو نگيلی خی .. وليلی گفت : آره خی لبخندبا

 دن ؟ی مير من آزار دهنده س که همه بهش گی موهاينقدر گفتم : واقعا ای ناراحتبا
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 ؟ی جنبه نبودی زد و گفت : تو که بلبخندی

 اردو ؟ياری با خودت ميو کی گفتم : راستی لودگبا

 ..يدا نگاهم کنه ، گفت : وی حتينکه ابدون

 ؟؟ياری ميو زنم گفت : تو کی نمی حرفيد کاوه دی بگم و وقتيزی که از تعجب نتونستم چمن

 .يارمش ،مجبورم بيام کسو .. البته اگه سامان اجازه نده تنها بيچ کردم : هزمزمه

 خوشحال شدميلی نامزدمه . و من خيا سامان دوست پسرم يد دونم که حس کرد شای بهم کرد و می خاصنگاه

.

 دونم چرا اونقدر استرس داشتم و اونقدری نميقا ، خودمم دقيدم لباس پوشيجان استرس و هی با کمصبح

ی قهوه ای يقه و جليدم پوشی رنگی سورمه ای م مانتويره تين شلوار جی دادم ، روی به خرج ميتحساس

 عروسک با چهرهيه خوشگلم که روش ی کوله پشتيف شال ساده و کيه هم روش به تن کردم و با یسوخته ا

 کامل شد ..يپم وصل شده بود تيفم کی توسط سامان جونم رويش وقت پيلی و احمقانه بود که خيی فضای

 خوره تا من وی ميسا به پريشتر بی کميه کارا ين عروسک کردم و فکر کردم ايه کارشناسانه نگاهی

 که سامان با محبت عروسکی اون روزی چون خاطره يومد بکنم که دلم نيفخواستم عروسک رو از رو ک

ی سامان رو از زندگای مونده هی تنها باقيومد قشنگ بود .. دلم نيلی وصل کرد برام خيفم سنجاق به کيهو با 

 ببرمشون ..ين نبود از بيازی ، حتما نيام تونستم در صلح باهاشون کنار بی هم می جورينم پاک کنم .. هم

يتی دوستش داشتم و برام اصل اهميلی که خودم خيی کردم و عطر خوش بوی و دخترانه ايم ملآرايش

يد لحظه بابک در اتاقم رو باز کرد و تو اتاق سرک کشين ، رو زدم . تو هميومد خوشش نمینداشت اگه کس

 !يگه .. زود باش ديکاو گفت : منتظرما ن

 ..ی : من حاضرم داداشگفتم

 کهی و بعد بابک رسوندمون محليسا دنبال پريم زنگ زدم و گفتم آماده باشه . با بابک رفتيسا بعد هم به پرو

يديم بود فقط سارا رو ديومده نی کسيلی هنوز خيديم ما رسی . وقتيم تا بعد بريمقرار بود همه اونجا جمع بش

 ؟يم خبری لغو شده و ما به ؟ نکنيومده کس از بچه ها نيچ و گفت : چرا هيشمونکه اومد پ

 دن .. ی و گفت : اگه کنسل بشه که اول به ما خبر ميد خندپريسا

 گفت :ی شد و بعد از سلم و احوالپرسيک پسر قد بلند و خوش لباس نزديه با يانا کيدم لحظه دين همتو

 .يامين و سارا .. ، و دوست پسرم بنيکا و نيسا کنم .. دوستام پری میمعرف

 زد و گفت : خوشبختم خانوما ..ی لبخند پر احترامبنيامين

 ..ی گوشش گفتم : از دوست پسرت نگفته بودير اومد و زيانا و بعد کيم هم مودبانه جواب دادما

..ياد به نظر می کرد و گفت : حال چطور پسريزی ری خنده

 و گفتم : از تو که سره ..يدک کشلپشو

ی آروم و کمی که تا حال باهاشون برخورد داشتم به نظرم پسريی ، نسبت به پسرايامين بنيش و رفت پخنديد

 وقتيه ترسدم ی ، مينم منتظر بودم کاوه رو ببيی جورايه کردم ، ی بود . همه ش اطراف رو نگاه میخجالت
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 فکر بودمين و من کم کم تو ايدن و بهداد با هم رسيما و نيان بعد شای ، کمياره رو با خودش بيدا ویبه شوخ

 هم اومدن ..يل زنگ به کاوه بزنم که سارا گفت : کاوه و سهيهکه 

ی بعد از سلم و احوالپرسيدن رسيک نزدی و موهامو از تو صورتم کنار زدم وقتيدم نفس راحت کشيه من

 زده م کرد و تو دلم کارخونه قند آب کردن امايجان هی کليواشکی بهم زد و همون چشمک یکاوه چشمک

 کهيدم افتاد دسهيل به ی نبود چون همون لحظه تا چشمم به طور اتفاقيواشکی هم يلیانگار اون چشمک خ

 زد و منو تو فکر فرو برد ...ی ساختگی کنه و تا متوجه شد نگاهم بهش افتاده لبخندی نگاهم مينداره خشمگ

 ..يومده هنور نيوا گفت : شی خوند ، سارا با نگرانی اسم هامونو ميدر رفتن بود و لی آماده اتوبوس

 و گفت : نگران نباش سارا ، اومدن ..يد خندبهداد

 با تعجب گفت : اومدن ؟؟سارا

يدن هم که بهمون رسی . وقتيدن خندی و ميومدن و فرزاد که با هم به سمت ما ميوا نگاهمون افتاد به شبعد

 که همه با هميريم ته اتوبوس جا بگيم هم که اومدن برينا گفت : خب ايما کوتاه نی سلم و احوالپرسيهبعد از 

 ..يمباش

 کرد و گفت : اوهوم .. بچهی نا محسوس به فرزاد کرد و بعد فرزاد تک سرفه ای اشاره ايوا که شيدم دبعد

 خواستم بگم ..ی ميزی چيهها قبل از رفتن 

يم ما .. ما تصميعنی ... يوا .. من و شيزه گفت : اووومم .. چی و فرزاد با لبخنديدن به طرفش چرخهمه

 ..يم که با هم باشيمگرفت

يد کشی خجالت می که کميوا گفتن بهشون ، شيک و دست زدن و تبريدن ها با هم شروع کردن به خندبچه

 ..ين باشيان خواست شما هم در جریگفت : دلمون م

 پس ؟؟ين دی می شو کيرينی لحظه بهداد گفت : شين کرد و تو هميوا به شی با محبت نگاهفرزاد

 ..يوا همه تون ناهار مهمون شيمی گفت : فردا بعد از کلس استاد عظيجان با هفرزاد

 فرزاد زد و گفت : مهمون فرزاد ..ی به پهلوی اخم کرد ضربه اشيوا

 . اونجا دو سه تا ازيم گرفتی آخر اتوبوس جايف دو سه ردی و همگيم نگفت و بعد رفتيزی و چيد خندفرزاد

 ازشون خوشميلی خيدمشون دی سر کلس هم که ميشه هم به ما ملحق شدن که من هميوا سارا و شیدوستا

 حرکتيه و ترانه که با نيلوفر و ی شادی مثه ما نبودن . سه تا دختر بودن به اسم هايی جورايه اومد . ینم

 گذاشته بود رو پر کردن و به زور توی خاليسا من و پری برايرکی که کاوه با زيی آخر جايف رديعسر

 بايامين و بنيانا کی جلوی هم صندليسا نشستن . من و پری دو نفر اندازه بود ، سه نفری که برايیهمون جا

م .ي از آقا گاوه جونم نشستيف سه ردیفاصله 

 و گفت : کاوه فقط تو رو دوست داره ..يد ناراحت شدم گونه مو کشيد که ديساپر

 ماست ..ی تونست بگه اونجا جای اخم گفتم : مبا

 ؟؟ين خوری از عقب سرشو جلو آورد و گفت : پفک مکيانا

 ..يم زدم و گفتم : دارلبخندی
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 ، پسين که نداريده جونم خريامين که بنيی پفک خوشمزه خوشمزه هاين لوس کرد و گفت : از اخودشو

 .. ينبردار

 گفت :يسا و بعد پريم پفک برداشتی زد و ما هم کلی چشمکيسا پريم بعد بست پفک رو جلو گرفت تا بردارو

 ..يم داريناما هم اتفاقا از هم

 ؟؟ يم بخوری که ... خودمون چين بسته رو برد عقب با اعتراض گفت : همه شو برداشتی وقتکيانا

 دو تا آشنا شو ، دو تا خرس گرسنه ..ين از الن با ايامين بنين گفت : ببيانا و کيد خندبنيامين

 و گفت : نذار دهنم باز بشه ها ..يد به عقب چرخيسا و پرخنديديم

 گم ..ی ميامين رو به بنيز کرد و گفت : من همه چی زبون درازکيانا

 ؟؟ی کار کنی چی دونه بعد از خوردن غذا و نوشابه دوس داری گفتم : می خونسردبا

 دونه دوس دارم آروغ بزنم ..ی گرفت ، گفت : آره می رو ميامين بنی گوشايکه و در حاليد خندکيانا

 کارو ..ين ای وقتم که نکرديچ ، اما هيدم و گفت : شنيد با شدت خندبنيامين

 کنم ..ی می شوخيه ؟؟ حال من ی ؟؟ نکنه دوس داريه گفت : چيی با پرروکيانا

 که تو برخورد اول حسيزيه آروم تر و خوب تر از اون چيلی خيامين و حس کردم بنيديم چهارتامون خندهر

 ؟؟ياين کاوه اس ام اس داد : پس آقا سامانتون اجازه دادن تنها بيدم و ديد م لرزیکردم . گوش

ی تلشيچ اون عقب با اون سه تا دخترا نشسته بود و هينکه خواست جواب بدم . اما از ای دلم ميلی خينکه ابا

 گفت : چرايسا لحظه پرين ناراحت بودم و جواب هم ندادم تو هميم خودمون رو حفظ کنینکرد تا ما جا

 ؟ ی دیجواب نم

 بهش کردم و گفتم : حوصله ندارم .. نگاهی

 شد ..ی ، منم سرم گرم می دادی گفت : بابا جواب مپريسا

 خودت جوابشو بده ..يقه با سليا مو دادم بهش و گفتم : بگوشی

 کن ..ی تو هم بازيا شو داد به من و گفت : بی خوبه .. بعد گوشيلی و گفت : آره خيد خندپريسا

 که کاوه دارهيدم و ديدم ، دست خودم نبود که به عقب چرخيد دخترا از عقب به گوشم رسی خنده هاصدای

 لحظه نگاهم تو نگاهش قفل شد ..يه ی ، برايد لغزيل رو سهيدی خنده و نگاهم با نا امیهمراه اون سه تا م

يرون و به بيد چرخيشه شف متوجه شد مچش رو گرفتم به طری کرد و وقتیاز اون فاصله داشت نگاهم م

 شد ..يرهخ

 بعدش که اون بوسه تکراری .. مثه بارهايد بار منو بوسين اولی که سامان برای .. مثه اون شبيد لرزی مقلبم

 .. نتونستم تو دلميد خندی نتونستم به کاوه فکر کنم که چرا با اون دختر ها می حتيقه چند دقیشد ... برا

 شد ..ی تو ذهنم تکرار ميرازش ناراحت بشم . چون اون تصو

 وقت فراموشش کنم ...يچ کردم تا نتونم هی رو بار ها و بارها تکرار مير اعتراف کنم .. اون تصويد بايعنی

 کهی دفعاتيشتر نفر رو بسنجم ، هم چنان مثه بين آخريت کردم وضعی چشم سعی بار از گوشه ين چندمبرای

 ش طبقی مشکی وحشی اتوبوس داشت ، موهايرون بینگاهش کرده بودم ساکت و مغرور چشم به نما
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 شو دره فرق کج مدل دار چهرين اسپرت به طرف چپ خم شده بود و همی مردونه ی موی مدل هاينآخر

 به خاطريد نظر گرفتمش ؟ شاير دونستم چرا زی کرد .. خودم هنوز نمی مغرور بودن ، معصومانه مينح

 تونه باهامی که می که از من تنفر داره و فقط تنها کاريل مثه سهی تعجب کردم که کسيلی بود که خينا

 ؟؟ص کردنمه چرا بهم زل زده بود ؟ اونم با اون حالت خايتداشته باشه اذ

 تو جمع کن ..ی گوشيا بهم زد وگفت : بی ضربه اپريسا

 ؟؟ی زدی کردم و گفتم : چه گندنگاهش

 ..يم کردی اون سه تا رو مسخره می اس ام اسيم خنده و گفت : داشتير ززد

 م شده .ی کنه من حسودی ، الن فکر می کرديخود اخم گفتم : خب تو ببا

 دم ؟؟ی من دارم بهش اس ام اس ميد نفهمی کنی خنده دار زد و گفت : واقعا فکر می لبخندپريسا

 ؟؟يد با خشونت گفتم : فهميخت رقلبم

 ..ير زد تو سرم و گفت : نخپريسا

 ؟؟ين زنی رو ميگه شده ؟ چرا هم دی و گفت : چيد خودشو جلو کشی دو تا صندلين از بيزه ميزه رکيانای

 نگران نباش ..يم زنی همو نميزم گفت : نه عزی با جالت مخصوص دخترانه اپريسا

 و تند لپيد خودشو جلوتر کشی با لونديشتر کم بيه رو يسا دوستمون داره اما پريلی دونستم خی که مکيانا

ی خاطرتو ميلی خيکايی زد عقب رفت و بعد صداش اومد : نی که به من می و با چشمکيد رو بوسيساپر

خوام ..

 حرکاتيقی شاد موسی ها بلند شدن و با صدای کم که اتوبوس وارد جاده شد بچه ها هم از رو صندلکم

 برد وسط ،ی به زور بچه ها رو ميود کلسمون که اسمش دامون ی از پسرايکی دادن . یموزون انجام م

بدون استثنا .. 

 به زور متوسل شم ..ين .. نذارين با زبون خوش پاشيگه زد و گفت : دی لبخنديد به ما رسوقتی

 ..يست که جا نينجا آخه ای ، وليست نی که مسنئله ايدنش و گفتم : رقصخنديدم

 ..ين زد و گفت : شما ها سر جا تون برقصچشمکی

 و سوت زدن ويدن کشيغ جيم هم شزوع کرديانا و کيسا وسط و من و پريختن نگذشته بود که بچه ها رچيزی

 مون شد وی هم قاطيامين .. بعد بنيشه هميم خوندن . کل نقش مجلس گرم کن داشتيکبلند بلند با موز

 کردن همه با هم براشون بادا بادا مبارکی رو بلند ميوا بچه ها به زور فرزاد و شی شد وقتيلگروهمون تکم

 ، شما عروسيم گفت : ما فعل با هم دوست شديد رقصيوا با شی کمينکه .. فرزاد بعد از ايم خوندیبادا م

 ؟يندومادمونم کرد

 در گوشش گفت .يزی و چيدش دو نفره کشی صندلی جمع روين از بی با لبخنديوا شو

يزی هم ناپرهيل ، البته سهيد رقصيلوفر و نی هم مشاهده شد که با شادی و چند باريد رقصی هم وسط مکاوه

 شونيکی خودم يق مشاهدات دقی دو تا دختر که طيکی مفتخرمون کرد با رقصش و اونم با یکرد و کم

ی و من بار اول بود که مد کلس خودمون نبوی هم بود که از بچه هايگه دختر ديه بود و ی شاديکیترانه و 

 اسمش شهره بود ..يدم و اون جور که فهميد از همه رقصيشتر و با اون بيدمشد
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 که خب چون خوش گذشتيم بودير تو مسيم ساعت و نيه به مقصد ، البته يم بوديده رسيم به خودمون اومدتا

 رو با هم رو کولشيانا خودش و کی کوله يامين بنيم شدياده از اتوبوس پی برامون زود گذشت . وقتيلیخ

يامين و بنيم ها لبامونو جمع کردچه کرد و ما هم مثه بيسا به من و پری با مزه ای زبون درازياناانداخت و ک

 ؟؟يارم شما رو هم بی کوله هاين خوای گفت : می جديلیخ

 که باری نکرده تو خری لزم نکرده ، مگه خدايزم گفت : نه عزيانا و کيم زديی با پرروی لبخنديسا و پرمن

 ؟؟ياری هم بينارو ایها

 دو تاين ها .. تو فقط همی رو نخورينا و گفت : عشقم ، گول ايد خنديانا و کيم دوبار بغض کرديسا و پرمن

 ..يار خودمونو بیکوله 

 دوست پسرتو به رخ ما بکش ..ی گفت : حال هی به شوخپريسا

 کشم .. ی و گفت : بعله که ميد خندکيانا

 گوشش گفت : قربونت بشم من ..ير و زيد رو چسبيامين بنی هم بازوبعد

يط ، شرايا دستشو دور شونه م انداخت و گفت : بيسا و پريم از حسادت به هم کردی نگاهيسا من و پرو

 کنه منم قربون تو بشم ..ی ميجابا

 شن ؟ی گن چرا جوونا هم جنس باز می و گفتم : بعد ميدم گوشش خندزير

 سو استفاده گر ..يز داد و گفت : ههولم

 و گفتم : از خداتم باشه ..خنديدم

 ؟؟يومد به در اتوبوس کرد و گفت : کاوه چرا نی قرمزشو رو شونه ش جا به جا کرد و نگاه معذبی کوله

 بر گردم گفتم : حتما با اون سه کله پوکه ..ينکه ابدون

 ..يم تا از بچه ها عقب نمونديم بريا مو رو دوشم انداختم و گفتم : بکوله

ياده ساعت پيه حدود يم اتراق کنيم خوای که ميی گفت تا جای ميدر ، ليم راه افتاديامين و بنيانا سر کپشت

 .. يم داریرو

 ازيسا تر شد پريک صدا نزدی ، وقتيد کاوه از پشت سرم به گوش رسی که صدايم نرفته بوديلی خهنوز

 ؟؟يری ؟؟ خانوم اميکا و کاوه گفت : نيد کرد دست کشی ميف که تعریخاطره ا

 ساعتهيه ؟؟ ی شنوی ، گفت : چرا نميده دوی به ما رو ميدن و کاوه که معلوم بود تا رسيدم طرفش چرخبه

 کنم ..یدارم صدات م

 ..يدم زدم نشنی حرف ميسا زدم تا فکر نکنه اصل برام مهم بوده و گفتم : داشتم با پرلبخندی

 ؟؟ی ؟ ناراحت شدی جواب نداديگه گفت : چر ديومد طور که کنارم راه مهمون

 جواب ندادم ؟يو نگاهش کردم و گفتم : چگنگ

 گفت : اس ام اس آخرمو ..متعجب

 گهی لب مير زنه و زی داره از پشت سر کاوه بال بال ميسا پريدم کردم که دی گنگ نگاهش می جورهمون

 داد ،ی: تو اتوبوس که به من اس ام اس م

 خنده م گرفته بود ، گفتم : نه بابا ناراحت نشدم .. يسا حرکات پراز
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 ..يم ، با هم بريان بچه ها هم بين گفت : خب پس واستکاوه

 زد .. بچه ها ؟؟ نکنه منظورش اون سه تا کله پوکه ؟؟خشکم

 با اشاره گفت : خاک تو سرت ..پريسا

ين ای شی اس ام اس گفت ناراحت نمين داد : تو آخريح زود توضيسا رو صدا کرد و پريل و سهيستاد اکاوه

 ..يان خوان با ما بیدخترا با ما باشن ؟ آخه گفتن م

 ؟؟ی گی حرص نگاهش کردم و گفتم : الن مبا

 ..يان اومد جواب بده کاوه گفت : دارن متا

 ينم بی زدم و گفتم : بعله بعله .. می مذخرفلبخند

 به همراه اون سه تايل که سهيد هم نکشيه .. به چند ثانيدم کشی خط و نشون ميسا چشم و ابرو واسه پروبا

 جلو اومد و بايومد ساده و احمق و پسر باز به نظر ميلی خيی جورايه که يلوفر و نيدنکله پوک به ما رش

 ..يلوفرم . من نيم با هم آشنا شياين کرد جذاب باشه گفت : سلم ... بی می که سعيیصدا

 ..يکا دستشو جلوم گرفت . منم دستشو فشردم و گفتم : منم نبعد

 به خودشونی کردن و حتی خودشونو معرفيگه دی کرد و بعدد هم اون دوتا يسا کارو با پرين هم هبعد

 کردن . بعدی پچ پچ ميسا با هم در مورد من و پری لبيرزحمت ندادن باهامون دست بدن تمام مدت هم ز

 کلسمونن ؟؟ی از بچه ها ينا مثل جذاب به کاوه گفت : ای با همون صدايلوفرن

 سر کلس .. جون عمه ش ..يده گوشم گفت : آره بابا ... اصل تا حال ما رو ندير زپريسا

 که حالشون ازمون به هم بخوره .يديم هم کنار نکشيلی تو بحث ها شرکت نکنم .. البته خيلی کردم خسعی

 که توشی داشتم از جمعی واقعی ازمون جلو افتاده بودن . به معنايلی هم تو جمع بودن و خيامين و بنياناک

 رو توريل داشتن کاوه و سهی سعط نمک اون سه تا که به نظر من فقی بی های . از شوخياوردمبودم بال م

 گفتم ..ی ميزايی چيه زدم و گه گاه ی لبخند میکنن . فقط الک

 کهيدم ديه و بعد از چند ثانيم جلوتر افتادی تا بند کفششو ببنده و ما ها ازش چند قدميستاد ايل سهين حين همتو

 ؟؟ی اومدی خنده ، گفت : تو بالخره چه جوری داره به مسخره ميکه در حاليلسه

 ؟؟ی کردم و گفتم : با مننگاهش

 ..يگه دی اومدی بازی .. تو با پارتيگه به جانب گفت : آره دحق

 ..يه.. حال بذار جلو جمع نگم مشکلت چی اومدی طورين به جواب گفتم : البته تو هم همحاضر

 ؟يه چيه کرد و گفت : قضی خودشو قاطشادی

ی گم بچه ای کردم و منتظر جوابش موندم که با خنده گفت : ميل رو بدم رو به سهی جواب شادينکه ابدون

 ؟؟يفت از کی کرديزون آويه عروسکه چين .. ايگهد

 دارن بهيدن عروسک رو ندی هم خنده شون گرفت و من تو دلم فکر کردم که وقتيه که بقيد خندی مطوری

 خندن ...؟!ی میچ

 ينمش پشت سرمو گفت : بذار ببيد دويع حساس بود سريسا رو من و پريشتر که از همه شون بترانه

 با مزه س ...يلی خييی خنده گفت : واير بعد زد زو
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 عروسکيه شو شبيافه کاوه هم به حرکات جلف ترانه که قيدم دی دونم چرا بغض داشتم مخصوصا وقتنمی

يزی چيگه شد ؟ دی گفت : خب خانوم حاضر جواب ، چی با بد جنسيل . سهيد خندی کرده بود ميفم کیرو

 ؟؟ی گینم

 شدم ذوق زده بودن ..ی ميع من ضاينکه دونه اون سه تا چقدر از ای خدا مفقط

ی کنم با اردوی شدم .. الن احساس ميد .. نا اميار ادا ها تو در نين جان ايل و گفتم : سهيدم کشيقی عمنفس

 ..ينجادبستان اومدم ا

 داده بود ،ير بود که به عروسکم گيل سهی منظورم به اون سه تا دخترا و نوع دست انداختن مسخره من

 به اندازهيشه نميل کنن .. حال بزرگتره که باشه ، دلی وصل ميفشون از دخترا عروسک به کيلیخب آخه خ

 بده .. يرش بخواد گ

ی ، تو الن در حد همون دخترای کنی گفت : کامل درست احساس می با خوشحاليل لحظه سهين تو هماما

 .. مخصوصا از عقب ..يای به نظر میدبستان

 و خندهی شادی نخودی خنده های عروسکم رو در آورد و بعد صدای لپ هاشو باد کرد و دوباره اداترانه

ی غفلت ساده کفشم رويه و تازه بعدشم تو يچيد تو گوشم پی پسرانه ای و خنده هايلوفر مثل جذاب نیها

ی رويره به سمتن منو بگزد که دراز کی بتونه با دستيسا پرينکه خورد و قبل از ايچ و پام پيد لغزیسنگ

ی همون خنده های بشنوم صدايزا چين شده" و ای من چی خدای :" وای صداينکه ای افتادم و جاينزم

 جلومی که کاوه با مهربونيدم دخترانه به گوشم خورد و تا چشم ها مو باز کردم دی و اون خنده هاینخود

 ؟؟ی درد ندار؟ ؟؟؟ حالت خوبه ی شدی پرسه : چینشسته و با آرامش م

 کم خودمو لوسيه شدن يع همه ضاين که گقت : منم بودم بعد ايدم ترانه رو شنی بدم صدای جوابينکه از اقبل

 اومد..ی با شاديزش ری خنده ی کردم .. و بعد صدایم

 ؟؟ی پاشی تونی .. ميکا گفت : نکاوه

 اشک بهی و حس کردم قطره ايد کشير کردم بلند بشم اما پام تی رو گرفتم و سعيسا داشتم دست پربغض

 شده بگو .. يزی اگه چيکايی گفت : نی زده ميجان که هيسا پری حرفاين بی . کاوه با مهربونيدگونه م چک

يه بگو .. چون بقی بلند شی تونی اگه نميکا و گفت : نيد گونه م کشی (از همون قلب دارا) روی کاغذدستمال

 برگردن ..يم شده بگيزیهمه از ما جلو ترن .. اگه چ

 .. تو چرايرم بمی و گفت : الهيد شلوارم رو باال کشی دادم پاچه ی جوابشو نمينکه طاقت از ای بپريسا

 ؟؟ ی شدی خونينقدرا

 .. يست م نيزی اون سه تا گفتم : چی خنده های از صدايت عصبانبا

 دری پهن کاوه چشمم افتاد به ترانه که عروسک منو تو دستاش گرفته بود و ادا بازی کنار شونه هااز

 ..يخندوند لوسش رو می و دوستاياوردم

 فاصلهين گرفت و تو ای بلند شد و عروسکمو از اونا با تلخی حرفيچ نگاهم به عروسکمه بدون هيد که دکاوه

 ؟؟ی ؟؟ مطمنئنی راه بری تونی ؟ ميکا کاوه گفت : نيستادمو ايسامنم به کمک پر

 از عروسکت ..ينم تکون دادم و کاوه گفت : اسرمو
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 که خم شده بوديسا وصل کرد و بعد به پريفم عروسک رو از پشت سرم به کی مهربونيلی با لبخند خبعد

 مرده بودنيبا داد و من تو دلم به اون سه تا که تقری روش پاک بشه دستمالی تکوند تا خاک هایمانتو مو م

 رسم .. من معمول به وقتش بلدمی تون ؟؟؟ به حسابتون ميی سه تاين ؟؟ سکوت کرديهگفتم : هان ؟؟ چ

 ..ين بخندين تونی کنم .. الن تا میتلف

يعنی کرد . ی بغلم رو گرفته بود و کمکم مير و کاوه به اصرار خودش زيم بودير بعد همه با هم تو مسکمی

 هم با چشم و ابرو ويسا گرفتن . پری ميش شون داشتن آتيی تونستم بفهمم که سه تای می واقعیبه معنا

يش پيديم رسی که کاوه متوجه نشه .. خلصه وقتيدم خندی کرد و با هم می بهم اشاره میحرکات لب جور

 تا منويدر هم درست کرده بودن . ليش که انداخته بودن آتيی اندازاير که اتراق کرده بودن و علوه بر زيهبق

 با خودش آورده به سمتم اومدی اضافه ايز کردم عجب چی که من از اول فکر ميه اولی کمک هايف با کيدد

ير زی داد و رفت رويوه پاکت آبمميه کرد و بعد هم بهم يچی پند شده بود رو بایو اون قسمت پام که خون

ين به اينقدر کرد ، گفت : چرا ای بوسم می که با نگرانيانا و کيم انداخته بودن نشستيامين و بنيانا که کیانداز

 ؟؟یپسره رو داد

 ؟؟يدی شنی زدم و گفتم : از کدوم خبر گذارلبخندی

 گفت : جدا منم تعجب کردم ..بنيامين

 کردم ..يف کرد براش تعری می تو رو بسته بندی پايارو اون ی گفت : وقتيطنت با شپريسا

 نگذشت کهيلی رو به رو نشم . خيب بد ترکيل با اون سه تا و اون سهيلی گرفتم خيم و تصميدم با هم خندهمه

 . يم کنی دادن بازيشنهاد و بعدش همه بچه ها پيمناهار خورد

ياين و گفت : بيست نکرده لل نی وقت خدايه خواست همه بفهمن ی خودشو انداخت وسط که البته مشادی

 ..ياده زيلی خيجانش .. هيم کنی بازیوسط

 کنن ..ی که همه بتونن بازيم کنی می بازيه ها موافقت کردن که تا کاوه گفت : بعضی

 ..يم کنی بازيم تند گفتم : پانتوممنم

 کنار ..ين دن تو بشی نمی گفت : خب بچه ها رو که بازسهيل

 مال بچه هاس .. شما پدر بزرگ لزمی و من گفتم : اتفاقا بازيدن خنديگه معمول اون سه تا و چند نفر دطبق

 ..ی کنی . سکته می حرص بخوريستن

 خب پس پدريله گفت : خيما اون سه تا جلف کله پوک . بعدشم نی البته منهايدن خنديشتری بار تعداد باين

 ؟يم موافقن با پانتوميا ، کيست نیبزرگ که باز

 ساعت ها بستهی بچه ها دهن گشاد و زشتش رو برای تمامی خان جلويل سهی آفايما حرف نين کل بعد اکه

 و دخترانه داشت ؟؟ ی نخودی با قطع شدن خنده های دونم بسته بودن دهنش چه ارتباطینگه داشت و نم

ی داره بلبل زبونيل باز سهيدم گذشت و فقط تو راه برگشت بود که دی روز در کمال آرامش و خوشی بقيه

ی زنه چقدر می حرف نمی کنم که وقتی آورياد کردم بهش ی دوباره سعی حرکت انتحاريه کنه و تو یم

 اونقدر خسته بودم کهمن رو به خونه رسوند و يسا کاوه من و پريديم رسينکه باشه . بعد از ایتونه گوگول
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 خوبی خوب بکنم تا خوابای کردم فکرای و سعيدم م بکنم خوابيزی رو ميم تو تقويادداشتی ينکهقبل از ا

 رفت بخونمش .يادم حال بودم ی خسته و بيلی اما چون خيدم اس ام اس هم اومد .. صداشو شنيه .. برام ينمبب

 صحت"يل – سهی خاکستری"دفترچه 

1390 مهر 18 هجدهم

 دونم چرا بهی . اصل من نميسم بنويزی دوست ندارم در موردش چينم نبود ، واسه همی روز خوبامروز

 دونم ..ی به حال مامان داره ؟ نمی ؟ چه فرقيسم جمله ، بنويه اگه شده یمامان قول دادم هر روز حت

 منو خندوند . قبل از کلس که همه داشتنی کلی بود که اون کله فرفرين جالب امروز ای يه قضتنها

 بهمون سلم هم نکرد .ی ادب حتی بی بود . دختره يلش کشتن درس بخونن سرش تو موبایخودشونو م

 که درسيگه دی از اونايلی گفت حاضر و بعدشم از خيی هم استاد صداش کرد درس جواب بده با پررویوقت

ی کردم چه کار مهمی که من فکر مينه جالبش نبود .. نکته ش ای نکته يناخونده بودن بهتر جواب داد . اما ا

 شوی بلند شد تا درس جواب بده گوشی شه . اما وقتی سرش تو گوشيشه ده که همی ش انجام میبا گوش

ی ميادش کرده . هنوزم ی از وسط نصف مو ها ريوه مدت داشته مينم که تمام ايدمپشت سرش گرفت و من د

 ..يره گیافتم خنده م م

1390  مهر 19 نوزدهم

 سارا هم خوابيچاره رفته بود و بيادش کنه اما يدارم بهش گفته بودم بينکه با بابا دعوام شد ، چون با اصبح

 که خودم بردمش و زودتريرستان خواست بره دبی شد بدون صبحانه تو اون بارون ميدار بیمونده بود و وقت

 بود ؟يومده نی چرا اون فرفرينکه ذهنم او تيومد مرتب ميزی چيه کلس داشتم . 8 ينکههم رفتم دانشگاه با ا

 کسل کننده سيلی خين و ايم مدته انگار با هم صلح کرديه سر به سرش بذارم تنگ شده بود ، ينکهدلم واسه ا

 هوسيختيم ری و واسه تور برنامه ميم تو محوطه دانشگاه با بچه ها جمع شده بودی امروز وفتينم.. واسه هم

 که داره با زبونيدم هم که اومدم بهش سلم کنم روشو برگردوند و منم فهمی کنم آخه وقتيتش کم اذيهکردم 

ی انرژی جوابمو داد کلی کردم وقتيتش کم جلو بچه ها اذيه ين کن . واسه هميتم کم اذيه گه ی می زبونیب

يسش لگد محکم به درخت زدم و خيه درخت واستاده ير راحت زيال با خيدم دی هم وقتیگرفتم ، موقع خدافظ

 بود پاشو بشکنم.آخه احساس کردم بغضيک شدم مثه اون دفعه که نزديمون پشيلیکردم که البته بعدش خ

 کنه . امروز دوبارهی کنم و اون بغض می که دعواش ميی افتم وقتای سارا مياد شه ی که مينجوریکرده .. ا

 خواست بره خونه کاوهی می وقتی حته و دستمال داد صورتشو خشک کنيد به داد فرفره رسيز عزیکاوه 
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 دختره روين ذاره قشنگ حال ای خواد منو ناراحت کنه.. نمی ميی جورايهداوطلب شد که ببره ش . 

 کنه .ی می نقش فرشته نجات رو بازيشه کاوه همياد . خب من اصل خوشم نميرمبگ

1390  مهر 20 بيست

ی باشه چون واسه ی تونه روز خوبی بود که امروز مين فکرم به ای همه يرون زدم بی که از خونه مصبح

 متاسفم . ی امروز تا حدودی ، اما ... از اتفاقاياد ميش پياد فرفره رو دست بندازم فرصت زينکها

 امروزی بچه ها تو جمع چشمم بهش افتاد ، به نظرم فرفری جايم قرار و رفتی جايديم با کاوه رسی وقتصبح

 شده بود و امروز فکر کردم اگه اسمشو نشه خوشگليشه کرده بود . چهره ش با نمک تر از هميير تغيلیخ

 خودشينکه بدون ايا . م خودش بخواد جذابينکه واسش. به نظرم بدون ايه خوبیگذاشت ، جذاب صفت ها

 دونم چرا ؟ی ، نميم اتوبوس که نشسته بودی شه . امروز توی ميه تو جمع پر رنگ تر از بقيشهبخواد هم

 خواست عقبی کم دلم براش سوخت . چون دلش ميه کردم . یدست خودم نبود اما به اون فرفره فکر م

 مشخصه که ناراحته ، اون جا برگشت و منسر از پشت ی کردم حتی جاشو گرفتن ، احساس می و وقتينهبش

يد متوجه شد داشتم دينکه شد . مخصوصا ای جوريه کردم حالم ی نگاهش ميره خينکهبه خودم اومدم و از ا

 هميلی که به نظرم خی عروسکين . واسه هميرم گرفتم حتما حتما حالشو بگيم تصمين زدمش . وا سه همیم

 شدم ،يمون خودم پشيگه رو تا ديه ش کردم و اونقدر کش دادم اون قضهبا مزه بود و سوژه کردم و مسخر

 کمکش کرد؟؟ : کاوه .. آره براشی خواست خودم کمکش کنم . اما حدس بزن کی دلم مين افتاد رو زمیوقت

 نکنه خوب باشه، منی کاوه س .. اگه اونقدر سعير آدم بد .. تقصيه قهرمانه و من يه .. کاوه يندست بزن

 شم ..ی تو نظر همه بد نمينقدرا

 افتاديرون شده بود بی که خونيبش خوش ترکی بال زدن و ساق پاينشو شلوار جی کاوه و دوستش پاچه وقتی

يه پاش . ی دونم چم شده بود ؟ زل زده بودم به قسمت برهنه ی من بود که اون افتاد و نمير. تقصيددلم لرز

يلی کاوه اشکشو پاک کرد دلم خی . وقتيدم رو ندی دختريچ هی برهنه ی که انگار تا حال ساق پایجور

يه ذاره من ی نمی غرور لعنتين اون سه تا ؟ اما خب ای . اونم جلويره ش بگيهگرفت ، من باعث شدم گر

 و بازم فرصت رو به کاوه دادم .يرم نگران عروسکشه عروسکشو بگيدم دی بکنم .. مثل نذاشت وفتيیکارا

 مثه کاوه خوب باشم .. اما منيستم .. آره من اصل بلد نم کردم به روش خودم آرومش کنیتا آخر روز سع

 و بهيرم تونم برم و عروسکشو بگی نميا تونم پاک کنم ی . من اشکاشو نميارم تونم از دلش بیمثه خودم م

 نگم تا فکر کنه من کميزی ده چی جوابمو می تونم بعدش باهاش کل کل کنم و وقتیاونا اخم کنم .. من م

 ؟؟؟ من امشب چقدر از اون حرف زدمی که امروز دو سه بار کردم .. راستیآوردم و دلش خنک شه .. کار

؟؟
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  )5( فصل 

 کهيدم شدم و خواستم آب دهنم رو قورت بدم که گلوم سوخت و فهميدار خودم از خواب بی سرفه های صدابا

 و با درد آب دهنم رو فرو خوردم و همون طور که پتو مو دورمیسرما خوردم و گلوم چرک کرده . به سخت

ی زرد و نارنجی با برگاييزی روز سرد پايه چشم دوختم ، صبح يرون بودم تا لب پنجره رفتم و به بيچيدهپ

 مو برداشتم وی لرزم گرفت و گوشيرون بی لحظه از سرمايه ی زده بود . برايخ سرد و یدرختا و کوچه 

 پخشيو که از راديقی . مامان تو آشپزخونه بود و داشت به موسيينهمون جور با پتو که دورم بود رفتم پا

 ؟؟ی خوردما گفت : تو سريد کرد . تا منو دی شد گوش میم

 . . آره فکر کنم .ير گرفته بود گفتم : صبح بخی تکون دادم و با صدام که کمسرمو

 گرم کنم ..ير برات شين گفت : بشمامان

 کاکائوش کن ..ير چقدر هوس کرده بودم .. شی زدم و گفتم : والبخندی

 ..ی کلس دار10 .. امروز ی شديدار گفت : زود بين مشغول شد و در همون حمامان

 .يدم زود خوابيشب گفتم :دی خواب آلودگبا

 برام .ی نکرديف تعريزی خوش گذشت ؟.. چيروز کاکائو رو جلوم گذاشت و گفت : دير شمامان

 خواست کل مامان ازی کردم . چون دلم نميف قسمت ها تعری رو با سانسور بعضيروز از اتفاقات دشرحی

 نکنه . بعد از خوردن صبحونه ميتم اذی حساس بود که کسيه قضين بدونه . رو ايزی چيل هام با سهيریدرگ

 بازش کردم وين واسه همش نخوندميشب اس ام اس دارم که از ديه که يدم در آوردم و ديبم مو از جیگوش

 خوشحاليلی خی تو بودينکه بهت خوش نگذشت ، اما من از اياد دونم که امروز زی که کاوه نوشته : ميدمد

 .ی که اومدیبودم . مرس

 برگردوندم و با خودم فکر کردم : کاوه هم فقط بلده حرف بزنه ها ..يبم رو تو جی جواب بدم گوشينکه ابدون

 رو نشون نده . اماينمون بيميت کرد رابطه و صمی می چطور جلو اون سه تا سعيميمه که با من صمينقدرا

 دست تو مو هامی .. با کلفگد کاوه هوامو داشت و پشتم بوياوردن در می که هممه مسخره بازیخب وقت

ينجوری رو در آوردم و ای گوشيدم جوی شرتم رو ميی از کله سويزونبردم و همون طور که بند آو

ی با آدمايون که خدا مثه اشانتی که چهار تا آدم الکيستجوابشو دادم : " به منم خوش گذشت ، برام مهم ن

 بهم بخندن ."ين فرستاده شون رو زميلاص

 .يستن .. خوشحالم که برات مهم نيدم حرفت خندين به ای کليکا زود جواب داد : نيلی خکاوه

يی جورايه يتش شخصيل . به نظرم سهيست نی مثه اونا الکيل جواب ندادم و با خودم فکر کردم : سهديگه

 رسه وی به نظرم می قوی برام جذابه . حتيی جورايه هاش يت همه آزار و اذين دونم چرا با ایخاصه .. نم

 ..يه انسان مستقل و کامليلی کنم که خی فکر میحت

 .. ؟يچيدی ها پتو دورت پی خوابالود وارد آشپزخونه شد و گفت : تو چرا مثه افغانيی با چشمهابابک

 ؟؟ی بديکا به نيری گيه يد حتما بای و گفت : چشمات به زور بازه وليد خندمامان
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يز ويز خوش گذشت ويروز و گفت : ديخت شد موهامو به هم ری همون طور که از پشت سرم رد مبابک

خانوم ؟

 گفتم : بعله کله کدو ..حرصی

 ..يکا آقا نيم بهت بگيد بايگه و گفت : صدات چه کلفت شده .. ديخت ری خودش چابرای

 حرص و خنده گفتم : مرض .. خب سرما خوردم ..با

 بهش ؟؟ی بگيزی چی خوای با اعتراض گفتم : مامان نمياره داره با اداهاش حرصمو درميدم که دبعد

 گفت : هروقت بابا جونت اومد خونه به بابات بگو .ی با بدجنسمامان

 گم دوتای .. شب به بابا مين کنيتم اذين خوای گفتم : هرچقدر می خنده و با ناراحتير و مامان زدن زبابک

تونو دعوا کنه ..

 حاليه از آشپزخونه يجان و چشمم به اسم کاوه افتاد با هيدمش کشيرون بيبم م زنگ خورد و تا از جگوشی

رفتم و جواب دادم : بله ..

 ؟؟ی سرما خوردی؟ کاوه اومد که گفت : سلم . خوبصدای

 کردم و گفتم : اوهوم .. فکر کنم ..ی اسرفه

 ؟؟يای گفت : کلس امروز رو مکاوه

 خواد تو خونه بمونم ..ی .. حوصله ندارم .. دلم ميام مبل نشستم و گفتم : نه نمی لبه

 رفت ؟؟يادت . يم باشيوا .. امروز قراره ناهار مهمون فرزاد و شيگه ديا ؟؟ بيکا گفت : نکاوه

 ..يام کنم و گفتم : نه نميتش کم اذيه خواست دلم

 ؟؟ی کنی خودتو لوس می داريکا گفت : نکاوه

 گفتم : اوهوم ..ی لوسی صدابا

 نازتو بکشم ؟؟يعنی گفت : يطنت با شکاوه

 .يام ، بازم نمی ام بگيگه دی .. هر چيام گفتم : ننچ ننچ ... نمی حالت لوسبا

 ..يکا نيگه با مزه گفت : خودتو لوس نکن ديلی خکاوه

 رم .ی .. منم نميای هو صادقانه گفت : اگه تو نيه بعد

 کنم و گفتم : ماه .. چرا آقا گاوه ؟؟يتش کم اذيه خواستم

 ها ..يرم گی و گفت : بچه پررو .. حالتو ميد خندکاوه

 ؟؟ی تونی گفتم : مگه می دخترانه ای لوسبا

 .يای خواد نی گفت : فقط دلم می جديلی خکاوه

 ..يام خواد نمی به جواب گفتم : باشه .. حال که دلت محاضر

 .يار ... نه هم نيکا نينمت بی و گفت : ميد خندکاوه

 جمع کردم و گفتم : باشه ، چشم ..لبامو

 تا به آشپزخونه برگردم و تا نگاهم به بابک و پشت سرش به مامان افتاديدم رو قطع کردم چرخی گوشوقتی

 ؟؟ين . بعد حق به جانب گفتم : چرا گوش واستاديد لبم ماسیلبخند رو
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 ..يکه نبرم من خواهر کوچی تو رو می اخم گفت : اون گوشای با کمبابک

 زدم و گفتم : چرا ؟؟لبخندی

 کهيدی رسی ؟؟ حال به سنی فرفری شد و با همون اخم مهربون گفت : تو واسه من بزرگ شديک نزدبهم

 ؟یدوست پسر داشته باش

 .. دوست پسر ؟؟يدم با ابهام تکون دادم و گفتم : نفهمسرمو

 زد و گفت : نکنه کاوه اسم دختره ؟؟ی کجلبخند

 دوست پسرمه ؟؟يعنی حرف بزنم ی زدم و گفتم : با هر پسريطنت پر شلبخندی

 هم باشه .ی تونه هم کلسی گفت : آره خب .. ممامان

 .ی پسر لوس کنيه و گفت : باشه .. حواست باشه خودتو فقط واسه يد لپمو کشبابک

 کردم ..ی رفت که گفتم : خودمو لوس نمی به سمت آشپزخونه مو

 گفتم !ی جورين دونم .. همی کرد و گفت : ميهی نگاه عاقل اندر سفبابک

 خودمو کاوه اتفاقين که بيزی مامان همه چی دار زد و رفت . برای لبخند معنيه بابک رفت مامان وقتی

..ی عاشقش شديعنی خواست بهم بفهمونه که ی لبخندش مينافتاده بود رو گفته بودم و مامان با ا

 دوست پسر دارم خجالتيا کرد من عاشق شدم ی بابک فکر مينکه اون حرفا به اتاقم رفتم و از حس ابعد

ی قدينه به تن داشتم . جلو آيد سفی تاپ دو بنده يه شرتمو در آوردم . يی . احساس گرما کردم و سويدمکش

 عاشق رنگ پوستميشه ، مارال هميره بود و نه تيد به خودم انداختم .. پوست بدنم نه سفی و نگاهيستادماتاقم ا

ی عاشق بازوهايشه . خودمم دوستش داشتم . مثل همی انگار برنز کرديه جوريه گفت که پوستت یبود و م

 ويک رو به بلند بود و باری جذاب بود . قدم نسبتا معموليلیلغرم بودم که با اون رنگ پوست به نظرم خ

ی نشده بودم . موهای وقت چاق و تپليچ .. هيده لغر و کشيشه . همدم طور بوين همی بودم . از بچگيدهکش

 تايبا بلند تر بود و تقری شده بود و از پشت کميخته بازو هام ری رنگ بود رويی م که خرمایفر فر

 موهاميی شد . رنگ خرمايره هام موهام روشن تر بود و کم کم تی بچگيادمه . يد رسی کمرم می هايکینزد

ی وقتيشه داشت . همی خاصی و هماهنگی هارمونيد سفی که داشتم با اون تاپ ساده ی رنگبرنزو پوست 

 کردم که فوق العادهی استفاده ميد شال سفيا خاص برم از مانتو ی جاهايا دوست واشتم جلب توجه کنم يلیخ

 .يومدبهم م

 به خودمی گفتن و خودمم وقتی همه مينو دونستم با مزه ام .. ای خوشگل نبودم . اما ميلی نظر خودم خبه

 و کوچک داشتميک و باريف ظری با چونه ای ايده و کشيف کردمش.. صورت ظری کردم قبول مینگاه م

 ش حالتتگی بود که برجسی کوچک و جمع و جوری کرد لب های که توش جلب توجه ميزی چينکه اول

ی کميه نبودم ی ازش راضيلی م هم به نسبت صورتم اندازه بود اما خب خودم خينی داد. بی بهش میخاص

 خب چشمی چهره م نقش با مزه کردن رو به عهده داشت ولی بود اما خب تو حالت کلی ايرهنوکش گرد و دا

 " بودی م " دکمه ای مشکی ايله تم خودم از دو تا چشيف .. توصيد کشی م رو هم مينی م جور بی مشکیها

 صورتمی توی مثه دو تا دکمه مشکيشه .. آخه تو عکس ها همی گفتم چشم دکمه ای به خودم ميشه.. هم

 مهم درباره شون حالتشون بود که با ابروی درباره چشم هام خوب نبود . نکته يفم که تعرينجابود . خب تا ا
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 دونمی هماهنگ بود . ميلی کوتاهشون کرده بودم خی صورتم داشتم و خودم کمی که توی رنگيی خرمایها

 بايد شای حتيا جذاب بودم ، يد شد خوشگل گذاشت اما به شای اسممو نميگه دی هايلی خيا يسادر برابر پر

يا يومد خوششون ميسا تو نگاه اول همه از پريشه بود که خودمو دوست داشتم . همينمزه بودم . خب مهم ا

ی بعد کامل می ساعت های حتيا شه . اما تو جلسات بعد ی نمی که بهم توجهيدم دیاگه خودم تنها بودم م

 اطرافمو به خودم جذب کردم ..ی که چقدر نظر آدمايدمفهم

 چون سردميدم شرتم رو پوشيی بستم دوباره سوی زدم و همون طور که موهامو پشت سرم ، بال ملبخندی

 مامان و بابک از طرز حرف زدنم حسينکه بابک ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود . ایشده بود . حرفا

 رو دوست دارم ؟؟وه من کايعنی که پشت خط بود رو دوست دارم . زمزمه کردم : یکرده بودن من اون کس

يلی اما فکر کردن بهش خيد تپی افتاد و قلبم تند تند نمی ، نفس هام به شمارش نميد لرزی دلم نميدنش داز

 گذشت . مثه .. مثه ... مثه سامان نبود ،ی رو دوست داشتم . باهاش بهم خوش ميدنش کرد و دیآرومم م

 تونست .. اما کاوه ...ی نميشکی دوستش داشتم که هی جوريه بود .. ی ايگه طور ديه دونم . سامان ینم

 کاوه رو واسه شاميدا بود ، ويک بهش نزديلی بود که خی کسيه يدا نامزد . اما اون ويدمکاوه زن داشت . شا

 .يست کدومش نيپ گقت که هيدم پرسی گفت دوستت دارم . اما وقتی کرد ، بهش می کرد ، بغلش میصدا م

يک خواد به من نزدی دخترش باشه ؟ اون وقت چرا کاوه مدوست کاوه باشه . نکنه ی هم خونه يدانکنه و

بشه ؟؟؟

 اون شب گشت تلفن صداشو بشنومينکه ؟ قبل از ايدمش بدونم ديدا در مورد وينکه چطور قبل از ااصل

 بودم ؟؟يدهصداشو شن

 پلک هامير زيری به کاوه فکر نکنم که ناگهان تصويگه کردم دی کرد . سعی م ميوونه فکرا داشت داين

ی زده بود و رژ لبشو پر رنگ ميين رو پاين ماشير آفتاب گيداست دونستم اسمش وی که می : دختريددو

 : با تو ام کاوه ؟ چرا توفت بعد دستهاشو جلو آورد و گی کاوه ؟ .. کمی بریکرد و بعد با اخم گفت : منو نم

 ؟؟یفکر

 نکن .يش هم آراينقدر واجب تره .. ای .. کلستو بريزم شه عزی : نميچيد گوشهام پی کاوه توصدای

 ؟؟يش رژ کمرنگ هم اسمش شد آرايه چونه شو جمع کرد و گفت : ويدا

 لبهاشو جمع کرد و گفت : منو هم ببر با خودت کاوه .. ؟بعد

 شه ..ی مير .. اصرار نکن . برو کلست ديدا گفت : نه وکاوه

يشتری بيز چينکه خارج شد و قبل از اين از ماشيجانی و با خدافظ پر هيد جلو اومد و لپ کاوه رو بوسويدا

 بودميده که ديزی چيات کردم چزئی چشم هام رفت .. با فشار چشمهام رو بستم و سعی از جلوير تصوينمبب

 و عرقيد لرزی .. تمام بدنم مينم ببی تونستم به اون واضحی و نميدم دی نميزی . اما چيارمرو به خاطر ب

 ..يدم دی تر از قبل می داشت . هر بار واضح تر و طولنيت ها واقعيدن از چشم کاوه دينکرده بودم .. ا

 ؟؟ من چه مرگم شده بود آخه ؟؟؟يدم دیچطور م

 .يارم به خاطر بياتشو کردم جزئی ؟؟ سعيه کيدا ويعنی بعد ناگهان فکر کردم که و
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 هميش بود و بدون آرايخته صورتش ری مقنعه کج توير لختش رو از زی که موهای مو مشکيف ظردختر

 ...ی مشکی ساده ی مانتويه بود با يرا جذاب و گيادیز

 !يلی .... خی از من بهتريلی ... تو خی به هم فشرده گفتم : لعنتی ناخود آگاه گره خورد و با لب هامشتم

 تختم نشست وی بپره . بابک لبه يرون در اتاقمو باز کرد و وارد شد . باعث شد فکر کاوه از سرم ببابک

گفت : صدف به تو زنگ زده ؟

 تکون دادم و گفتم : نه .. بهم زنگ نزده . چطور ؟؟سری

 بود .يب عجيلی .. خيد پرسی به من زنگ زد و حال تو رو ميشب شونه هاشو بال انداخت و گفت : دبابک

 گفتم : چرا به خودم زنگ نزده ؟؟متعجب

 ؟؟ی بهش زنگ بزنی خوای گفت : مبابک

 زدم و گفتم : باشه ..لبخندی

 شد بره که صداش زدم و گفتم : کارت دارم ..ی داشت بلند مبابک

 کنارم نشست و گفت : جونم ؟دوباره

 بابک ..ييستيم چشماش نگاه کردم و گفتم : کاوه و من ... ما با هم دوست نتو

 .ی بديح واسه من توضيستی و گفت : تو مجبور نيد دستم کشی با محبت نگاهم کرد و دستشو روبابک

 .يری بگيم ت تصمی که خودت واسه زندگیاونقدر بزرگ شد

 ناز وياتو .. تو هم لوس بازيستين با هم نی گی کاوه که مين زدم و بابک با اخم گفت : اما اگه البخندی

 نگه دار ..ی که قراره باهاش باشیاداهاتو واسه همون

 ..يارم من مخصوصا ادا در نمی دونی زدم و گفتم : بابک .. تو که ميطنتی پر شلبخند

 ..ی بشيم تو هفت تا سوراخ موش قايد پررو نشو .. تو الن بايگه سرم زد و گفت : خب دتو

 دوستت دارم ..ی شی مينجوری ای چقدر وقتی و گفتم : آخخخ اگه بدونيدم و لپشو با حرارت بوسپريدم

!ی نشون بديگه جور ديه شه احساساتتو ی ... نمی م کردی هولم داد و گفت :  اه  اه ... تف مالی بد جنسبا

 نره به صدفيادت شد ، گفت : ی از اتاق خارج ميکه نگفتم . بابک در حاليزی هامو جمع کردم و چلب

 ..یزنگ بزن

 کنار تختم افتاد که هشت وی صدف رو گرفتم و همون لحظه نگاهم به ساعت کوکی که رفت شماره بابک

 محکميی با صدايدم کردم صدف حتما خوابه که دی داد خواستم قطع کنم چون فکر می رو نشون میخورده ا

گفت : الو .

 ..ير ؟؟ صبح بخی .. چطوريزم گفتم ک سلم عزی خوشحالبا

 ..يکا نيستم گرفته گفت : خوب نيی با صداصدف

 نکردمت ..يدار گفتم : چرا صدف جونم ؟؟ از خواب که بی ناراحتبا

 ..يدم بغض گفت : نه اصل نخواببا

 شده صدف جونم ؟؟ بهم بگو ..ی گفتم : چی دلخوربا
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 تونم بگم .ی کس هم نميچ .. به هيکا تونم فراموش کنم نی رو نميشو لرزان گفت : اون مرد ريی صدابا

 نشسته و بهم زل زدهيکی کنم ی بندم حس می چشم هامو می ترسم .. وقتی تونم بخوابم .. میاصل شبا نم

 ترسم ..ی ميلی .. خيکان

 من .يش خونه ما پيا خب ؟ پاشو دو سه شب بی .. چرا زودتر بهم نگفتيزم گفتم : صدف عزی ناراحتبا

 . اونا توهمات خودته .يست نيزی .. چيزمغصه نخور عز

 ..يان گفت : من الن خونه تنهام .. مامان و بابا رفتن و تا شب نمصدف

 دنبالت ؟؟يام بی خوای .. مينجا ايا .. پس زود بين گفتم : آفرزود

 ..يام گفت : نه خودم ميجان با هصدف

 هم اس ام اس زدم و گفتميسا ما . به پری خونه ياد مون رفتم و به مامان گفتم که صدف می از تماس تلفنبعد

 تونم دانشگاه برم .یکه امروز نم

ی بود مامان و بابک به گرميشون و پريخته به هم ريلی خونه مون ، خيد که صدف رسيد طول نکشخيلی

 به در وارد اتاق شد و بهی نگذشته بود که بابک با تقه ايقه چند دقيمازش استقبال کردن و با هم به اتاقم رفت

 شده صدف ؟ی تخت کنار صدف نشست و گفت : چیسمتمون اومد . لبه 

 تونمی نميدم که ديزی دونم ... من از ترس اون چی و بغض سرشو تکون داد و گفت : نمی با دلخورصدف

 تونم روزا تنها تو خونه بمونم ...یشبا بخوابم . نم

 تا فقط تو روياد بينجا از شمال تا ايست نيکار گفت : صدف .. اون مرده که بی برادرانه ای با مهربونبابک

 براش داره ؟؟یبترسونه .. چه سود

 کنمش ..ی رو به من گفت : اما من واقعا حس مصدف

 خودمو داشته باشم .ی عادی تونستم زندگی بودم . تا مدت ها نميده که همون مرد رو دی خودم افتادم وقتياد

 دلم ..يز شه عزی حالت خوب می بمونينجا کردم و گفتم : چند روز که ای درک میحال صدف رو به خوب

غصه نخور ..

 دری آروميه و من يره گونه هاش سر خورد رو بگی که روی دو قطره اشکيزش ری نتونست جلوصدف

 برمشیآغوش گرفتمش و بابک هم از اتاق خارج شد . صدف رو آروم کردم و گفتم امروز با خودم م

فت گی خودشه و وقتی فقط از توهمات ذهنيه فهمه که اون قضی کنم و می و حال و هواشو عوض ميرونب

 ..يلهامروز دانشگاه کلس داره موهاشو از تو صورتش کنار زدم و گفتم که امروز درس و دانشگاه تعط

 کاوه بهم زنگينکه تا ايم زدی حرف می و از هر دريم من و صدف با هم نشسته بوديم و نيازده ساعت تا

 دنبالت ..يام . خودم می بردارين خواد ماشیزد و گفت : تو نم

ی جورين تونم همی و نميشم دختر عمه م اومده پينکه ، به خاطر ايام تونم بی نميگه من بهش گفتم که دو

 گم ..ی زنم بهش می . کاوه که کامل مشخص بود ناراحت شده ، گفت : من به فرزاد زنگ ميارمشبردارم ب

 زنگ زد و گفت : به فرزادش بعديقه دق5 من قبول کردم ، قطع کرد و ی ؟؟ وقتيای بهش بگم ، میاونجور

 اونجا ..يايم کنم می دوستاتو سوار م12 من تا ساعت ينزنگ زدم ، حاضر باش
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ييزی پای رو با به پالتوی رنگی ، ساق کلفت مشکيم که بريم من و صدف حاضر شديم قطع کردينکه از ابعد

 وی مشکی شال پشميه و با يدم ساق کشی بلندم رو هم روی و چکمه هايدم رنگ اسپرت پوشیکوتاه صدر

ی گفت : ميطنت داشت با شيدن خط چشم کشی اسپرتم کامل شدم . صدف که کارشناسی مشکی دستيفک

 تو صورتت بدم ؟؟ی اساسيير تغيه یخوا

 چقدر عنتر بشم ..يست معلوم نيدم .. من تا حال تو عمرم خط چشم نکشيال خی و گفتم : نه بابا بخنديدم

 ..يای که در می نکبتين و گفت : چه نگرانم هست .. از ايد خندصدف

ی هستم که خاص بودنم به سادگيی گفتم : من از اون دسته دخترای کردم و با لحن مسخره ای دراززبون

مه ..

 خوام امتحان کنم ..ی عق زد و گفت : اصل مصدف

 ؟؟ين کنيمون منم مثه خودتون می خوای ؟؟ ميه دادم و با خنده گفتم : چهولش

 نکن ببندمت به تخت واست خط چشم بکشم ها ...ی کاريه گفت : يز آميد تهدصدف

 چه با حال ...ييی خنده و گفتم : واير ززدم

 کشم ...ی خط چشم قشنگ و ساده ميه .. ير و گفت : بچه پررو آروم بگخنديد

 خوام صدف ..ی کردم و گفتم : نمی دراززبون

 عنتر ...ی يکا لبهاشو جمع کرد و گفت : نصدف

 و چهار ساعته م رو صورتتيست بی و گفتم : باشه بکش ... صدف زشت بشه با اون مداد مشکخنديدم

 ندازما ..ی ميداسمارک آد

 ..يداسم که عشق مارک آدی دونی گفت : باشه جوجه .. اگه بد شد تو بکش .. اتفاقا می با خوشحالصدف

 خوشمياد زيش ها .. من از آرای پر رنگش نکنيلی مشغول شد و من با دلشوره گفتم : صدف خصدف

 ..يادنم

 ..ييد بعد گفت : بفرمای گفت و بدون توجه به کارش مشغول شد کمی پوفصدف

 خطيه باورم نشد ی ..حتينم بی اول باورم نشد دارم خودمو می خودمو نگاه کردم تو لحظه ينه ای تووقتی

 منم صدف ؟؟؟ين آدم رو عوض کنه . با ذوق گفتم : ايه ينقدر تونه ایچشم م

 پاکش کنم ..ين بشيا بی عنتر شديلی و گفت : آره .. خيد خندصدف

 تی . حال که خوشگل شدم حسودی ذارم پاکش کنی می ... فکر کردی کنی دادم و گفتم : تو غلط مهولش

 شه .یم

ی لخت و بورش رو کج توی و موهايد لباسهاشو پوشيد خندی ميکه بگه در حاليزی چينکه بدون اصدف

 ؟؟ی کاوه که گفتين اياد می کرد و گفت : کی با مزه و دخترونه ايش و آرايختصورتش ر

 باشه نظرتو نسبت به کاوه بهميادت صدف ی کردم گفتم : آها راستی رو نگاه ميرون که از پنجره بهمونطور

 ها ..یبد

 زمون نشونده بودمشون نگاه کرد و گفت : پسی پنجره روير عروسک هامو که زی با حالت با مزه اصدف

 ؟؟يهخبر
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 باشه ..يد هامو بال انداختمو گفتم : شاشونه

 کنه ها ..ی دوست دخترشون عروسک بازياد گفت : پسرا خوششون نمصدف

 عروسک دم دستم بود رو برداشتم و به سمتش پرتاب کردم و گفتم : صدف نا کارتين که اولی تپلگوسفند

 ...ينهنکنم بوز

 زنم ها ...ی بابکو صدا می بشيکم رو رو هوا گرفت و گفت : نزدعروسک

 ..يم خونه متوقف شد و گفتم : اومدن بری خوشگل کاوه جونم جلوين که ماشيدم لحظه دين همتو

 شد تا بره عقبياده پيد جلو نشسته بود که تا ما رو ديانا بودن و کيانا و کيسا کاوه و پريرون بيم صدف رفتبا

 معذب زد وی هم لبخنديانا و کينم صدف بشيش خوام پی به صدف کردم و گفتم که عقب میو من اشاره ا

 کرد و منم صدف رو به بچه ها وی سلم و احوالپرسيرا گی خوش و صدای کاوه با رويمجلو نشست تا نشست

 کجاست ؟؟يل ناخودآگاه گفتم : پس سهيلی کردم و بعد خیبچه ها رو به صدف معرف

ی دونم تعجب کرد . کاوه همون طور که رانندگی نگفت . فقط ميزی نگاهم کرد و چيبی با حالت عجپريسا

 .يومد با من نين واسه همياره کرد گفت : چند تا از بچه ها رو میم

 خودشو تو حلق ضبطی دی و سيد کشيرون ضبط بی بود از توی فروغيدون کاوه رو که فری دی سکيانا

 وسط ..يافرو کرد و گفت : کاوه اون حرکات موزون رو ب

 به شلوغ کردن . حس کردم کاوه تو فکرهيم شروع کرديچيد پين شاد تو ماشيک موزی و تا صدايديم خندهمه

 ها ..ی کنی می کاوه ضربه زد و گفت : امروز کم کاری به بازويانا. ک

 لحظه حسيه از خودش حرکات قر مانند نشون داد . ی کميه کرد ی می و همون جور که رانندگيد خندکاوه

 زنشيدا نشسته ، نشسته بود .. اگه ويانا که الن کيی جاين هميدا وی کنه . ماه راستی فکر ميداکردم داره به و

 بود .ير درگيلی بره .. فکرم خی مخودش و به جاش ما چهار تا رو داره با ياوردش که نيه نامرديلیباشه خ

ی ميسه مقايدا خودمو با وينکه داشتم . ای حس تازه ايه يدا فکر کنم . جديه قضين تونستم در مورد اینم

يک زدم و با خودم فکر کردم : اگه تو بهش نزديطانی شیکردم و دوست داشتم باهاش رقابت کنم .. لبخند

 ...يرون بياد بمن ده با ی ميح اون ترجی .. ولیتر

 ...يه پسر خوبيلی پهلوم زد و دم گوشم گفت : خی و صدف تويدم زود از طرز فکرم خجالت کشيلی خولی

من که خوشم اومد ..

 شهلت ..ی و صدف با خنده گفت : با اون چشمايدم زدم و گونه شو بوسلبخندی

 ويم که قبل هم اومده بودی بودن به همون رستورانيده بچه ها زودتر از ما رسيم رو پارک کردين ماشوقتی

 بشم کاوه گفت :ياده شدن و من تا خواستم پياده و صدف پيسا و پريانا بودن . کيستاده ها اينکنار ماش

 ؟؟؟يکان

 و با لبخند گفتم : ها ؟؟يدم به طرفش چرخين بدنم داخل ماشی يه بود و بقيرون راستم بی پايکه حالدر

 ..ی چون پشت سرم بوديدمت .. از اون موقع ندی تعجب گفت : چقدر عوض شدبا

 و گفتم : آره ..خنديدم

 گفت : چقدر چشمات خوشگل شده ..کاوه
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 خجالت گفتم : ممنون ..با

يک بودن و در حال آشنا شدن و سلم عليستاده که ايم بچه ها رفتيش شدم و همراه کاوه پياده پين از ماشو

ی جور خاصيه همه برگشتن و يم من و کاوه بهشون ملحق شدی بودن . وقتيسا و پرياناکردن با صدف و ک

 افتاديل کردم ، چشمم ناخود آگاه به سهيک لبخند گشاد باهاشون دست دادم و سلم عليهنگاهمون کردن من با 

 لبمی چرا لبخند رويدم تکون داد و با اخم نگاهشو ازم گرفت و منم نفهمیو روش توقف کرد به زور سر

پاک شد .؟

 که داخلش به خاطريم بزرگ نشستيلی تخت خيه ی بود روياد و چون تعدادمون زيم وارد رستوران شدهمه

يل و اون طرف کاوه هم سهيم روشن بود گرم بود ، من و کاوه کنار هم نشسته بوديرش که زيیمنقل ها

 عوض کنه کهارششو دوست نداره سفی سفارش داد و بعد گفت اگه کسيده همه کوبینشسته بود ، فرزاد برا

 .يم و دو گروه شديم و همه موافق بوديم کنی بازيم داد بازم پانتوميشنهاد پيماهمه موافق بودن . بعد از اون ن

 و سارا ويوا که فرزاد و شيگه گروه و اون شش نفر ديه تو يل و صدف و کاوه و سهيانا و کيسامن و پر

ی و کليم کردی می بازيارن ناهار رو بينکه . تا قبل از ان بوديگه و بهداد بودن تو گروه ديما و نيانشا

 انتخابی ادبانه تری خنده دار تر و بيزای رو هامون به هم باز شده بود بچه ها چينکه و به خاطر ايديمخند

 صدا بود روی رو که در حال انجام اون حرکات بی اونی شد کلی هم باعث مين . هميم کردن تا انجام بدیم

 اجرا کنم اونمی چند کلمه ايه نوبت من شده بود اون گروه بهم گفت که ی . وقتيم . بهش بخندازيمدست بند

 باهاشون چونه زدمياده زيلی خينکه هم سر ای کند" هرچی می دماغو اسکوآش بازی يه ؟؟ " محمد الدعایچ

ی و با لبخنديستادم بوده .. جلوشون ای طولنيلی قبل مال ما هم خیازم قبول نکردن و گفتن که دفعه 

 بود رو چطور بهشونی دروازه بان عربيه که يهخواستم واسشون اجرا کنم . مونده بودم محمد الدعا

 که به ذهنمی شد رسوند ، تنها فکری رو حرف به حرف نمی که اساميمبفهمونم . آخه قانون گذاشته بود

 گفت : دروازه بان ؟؟يل سهو دروازه بان ها رو در آوردم ی بود که براشون اداين ايدرس

 براشونيد که به فکرم رسيه آره . بعد مونده بودم چطور بفهمونم دروازه بان عربيعنی سر اشاره کردم که با

 خنده و بال خره باير هه شون زدن زيدن رقصی که شروع کردم به عربين . هميام بی حالت رقص عربيه

 باز هم درستيل بگن و سهيد رو بای دروازه بان عربيه که اسم يدن رسيجه نتينچند تا سوال و جواب به ا

 هم بهمی و البته کليدن کردم و دست تو دماغم کردم تا به دماغو رسی ادا بازیحدس زد . بعد از اون کل

 جمله روی بتونم ادامه ينکه هام تونستن به اسکوآش برسن و قبل از ای ادا بازی و بعد هم با کليدنخند

 ..ين بشير بگيا گفتن : بيدن خندی طور که مهمونبهشون نشون بدم وقتم تموم شد و بچه ها 

 تم خوبه ها ..ی گفت : رقص عربيد خندی کاوه نشستم و کاوه همون طور که مکنار

 پر رو نشو ..يگه به پهلوش زدم و گفتم : خب دی اضربه

 شو ..يافه و گفت : قيد غش غش خندکاوه

 ..ياوردی در ميمون می ادای تو که نبودم وقتی گفتم : به چلغوزی خونسردبا

 هم که ناهار رو آوردن با خندهی . وقتيم ادامه دادی بازی يه نگفت و به بقيزی چيگه ش شدت گرفت دخنده

 که مايم کردی عاجزانه تشکر ميوا از فرزاد و شی و در تمام مدت به شوخيم غذامون رو خوردیو شوخ
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 گذاشت ..ی دهن فرزاد متو تند تند کباب يوا و شيدن خندیگشنه ها رو نجات داده بودن و اون دوتا هم م

 بود کهين بود و مهم تر از همه ای . جمع جالبيومد . از بچه ها خوشم ميان ميگه به هم ديلیاحساس کردم خ

 قبول کردنيشنهادشو کوه و همه پيم روز با هم بريه جمع ين داد هميشنهاد پيما . نيمهمه با هم کنار اومده بود

يم و حرف زديم که نشستی زد . کمی کس تو جمع ساز مخالف نميچ و هبودن يهبرام جالب بود که کل همه پا

 داشت و من ناگهان به سمت چپی کاريه بره هم با فرزاد يی کاوه بلند شد تا هم دستشويمقرار شد بر

 و نگاهش تو نگاهيد هو به سمتم چرخيه ش بود . اما اونم ی که سرش تو گوشيل و نگاهم افتاد به سهيدمچرخ

ی داد و سرش به کارش گرم شد و من هم بيلم تهوی پوزخنديل چرا لبخند زدم و سهيدم خورد نفهمگرهمن 

 گفتم :يسا و بعد به پريدم و کفشامو پوشيدم پريين تخت پای از رويانا و کيساتفاوت بلند شدم و همراه پر

 زد ؟؟يبشصدف کجا غ

ی شال کرم رنگشو درست ميکه که صدف در حاليدم ديدم رو نشونم داد و من تا چرخيی جايطنت با شپريسا

 زنه ..ی زنه لبخند می که باهاش حرف ميانکنه به شا

 رو زد ..يان اون وقت صدف تو دو ساعت مخ شای مخ کاوه رو بزنی زد تو سرم و گفت : تو نتونستپريسا

 ..ی زنی رو نمينا از هميکی و گفتم : خاک تو سرت که تو مخ خنديدم

 خواستم نظرتو بپرسم ..ی ؟؟ اتفاقا می گی می چشم هاش برق زد و گفت : جدپريسا

 ؟يه ؟؟ موضوع چی خنده و گفت : پرير زد زکيانا

 ..ين مسخره م کنين تونی کرد و گفت : شما فقط می زبون درازپريسا

 جون من بگو ..يسا گفت : پريانا و کيديم با خنده دنبالش دويانا ازمون جدا شد من و کو

 زدم .. اصل چرت و پرت گفتم ..ی زريه سرشو با ناز تکون داد و گفت : پريسا

 صدف دوانيدم زبونش حرف بکشه که دير کرد از زی کردن و تلش می به شوخيسا شروع کرد با پرکيانا

 ؟؟ی ری و می ذاری تنها ميبه مشت غريه منو با ی گفت : عنتر برقيد بهم رسی و وقتيددوان به سمتم دو

 گوساله ؟؟ی کردی می گفتم : تو چه غلطی چشمکبا

 ..يت تربی و گفت : بخنديد

 ؟؟ی به نظرت مودبی عنتر برقی گی به بزرگترت می تو سرش و گفتم : وقتزدم

 رو باز کرد و گفت : بعللللللللللللللهه ..نيشش

 ؟؟ين کردی تو گوش هم پچ پچ می حرص گفتم : کوفت بعله .. چبا

 ..ی دی مير گيشتر شد و گفت : اععععع .. تو از مامانم هم بی شاکصدف

 چهيان به صدف زد و گفت : شای چشمکيسا هم کنار ما واستادن و پريانا و کيسا و پريديم ها رسين ماشبه

خبر ؟؟

 ..يچی زد و گفت : بابا به خدا هی لبخندصدف

 ؟يای لحظه ميه شد و گفت : صدف جون .. يک لحظه سارا بهمون نزدين همتو

 ..يا حی لب گفتم : بير لبخند گشاد ازمون دور شد و من زيه به من کرد و با ی نگاهصدف

 خوشت اومده ؟؟ی از کينم نخند .. بنال ببيکی و من گفتم : تو يد خندپريسا
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 با عشوه گفت : بهداد ..کيانا

يد دی بود و وقتيسا که نگاهش به طرف ما و مخصوصا پريدم لبخند زد و من برگشتم و بهداد رو ديسا پرو

يسا زدن پرت کرد . به پری که کنارش با هم حرف ميلنگاهش کردم هول شد و حواسش رو به فرزاد و سه

 ت ..يقهگفتم : خاک تو سرت با اون سل

 .. قد بلند و خوش لباس ..ی مردونه و عضله ايکلش هم خوبه .. هيلی از بهداد گفت : خی به طرفدارپريسا

 ..يگره جيلی خينشمتازه ماش

 ..يست خوشگل نی و گفت : وليد خندکيانا

 گفت : اما اخلقاش خوبه ..ی حرصپريسا

 ؟؟ی ، گفتم : چراغ مراغ بهش داديدم ديره خيسا دوباره نگاه بهداد رو به پروقتی

 گفت : نه به جون مامانم ..پريسا

 زنه ؟؟ی ميد حرص گفتم : پس چرا همه ش تو رو دبا

ی ... ذوق زدگيسا پرييييييييييی گرفت و گفت : وايشگونش نيانا و کيد ذوق زده شد و به طرفش چرخپريسا

تو نشون نده ..

 و مردونهين لبخند سنگيه به بهداد زد و بهداد هم جواب لبخندشو با ی لبخنديانا توجه به من و کی بپريسا

 که صدف بهيگه کردن از هم دی بلند شد و بچه ها شروع کردن به خدافظی خداحافظیداد ، کم کم صدا

 ؟؟يام بيان تونم با شای جونم .. من ميکا گفت : نيجانطرفم اومد و با ه

 گوشش گفتم : مرده شورتوير و زيد نگفتم . صدف گونه مو بوسيزی و من چيديم خنديانا و کيسا و پرمن

 تو نشونش نده ..ی خاک تو سرينقدرببرن ، ا

ی دوست پسری تو دل برو و خوشگلش و بعد گفت : از بيد سفی لبخند گشاد زد با اون دندونايه صدف

نمردم ..

 ؟؟ی گردی بر می باش .. کين تو سرش و گفتم : سنگزدم

 ، هشت!يم .. هفت و نيست نشه گفت : معلوم نيرش دينکه با دلشوره از اصدف

 ...يمه : چهههههههههههه خبره؟؟؟؟ الن ساعت چهار و نيدم کشيغ کردم و جداغ

ی تو خونه ... منو الف نميم با هم بريای مونم تا تو بی ميرون با التماس نگاهم کرد و گفتم : من بصدف

 صدف ؟؟یکن

 کنم ...ی گفت : نه الفت نمصدف

 ؟يم کنيت همراهی خوای رو به صدف گفت : نمپريسا

 ...من رفتم ..ی و گفت : نه مرسيد خندصدف

 روين ماشيکه کاوه من جلو نشستم و کاوه در حالين ماشی بار توين . ايم از هم جدا شدی بعد از خدافظهمه

 ؟؟يانا کياوردی رو نيامين کرد گفت : چرا بنیروشن م

..يارمش ميم گفت : امروز کلس داشت .. اگه بازم برنامه داشته باشکيانا
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 امروز از صبح تا شب کلسييم جوجويچاره بی الفاظ چندش به زبون آوردن : آخی سريه شروع کرد بعد

 خودم ..يیداشت . قربونش بشم جوجو طل

 ..يسا سکوت کرد و من با خنده گفتم : ممنون پريانا اومد و کی تو سری صدابعد

 خنده ..ير زيم با هم زدوهمه

 ؟يم با هم باشی رو به خونه رسوند رو به من گفت : وقت داريسا و بعد پريانا اول کی وقتکاوه

 تا صدف برگردهيم بکشی بدم الفيشنهاد خواست خودم بهش پی خوشحال شده بودم چون دلم نمی که کلمن

 بمونم ؟؟يدگفتم : اون وقت چرا با

 ..يم کم حرف بزنيه و يم بزنی دوريه با تعجب گفت : که با هم کاوه

ی چرا اون اصل بهش زنگ نميا اون ؟ يش ره پی اگه زنشه چرا نمينکه تو ذهنم بود .. ايدا لحظه واون

زنه . اما گفتم : چرا وقت دارم ..

 ؟؟ينيم جا بشيه يم گفت : برکاوه

 ..يم گرم بخوريز چيه يم تکون دادم و کاوه گفت : برسرمو

 : موافقم ..گفتم

ی مجردی شمال و مسافرت سه روزه يلی که تو وی کردن اون خاطره ايف کردن و تعری پر حرفمشغول

ين کرد و جالب تر از همه ای ره .. اونم داشت با دقت گوش میمون رخ داد بودم و متوجه نبودم کاوه کجا م

 شويه جا واسم بقون تو ، ايم رو پارک کرد گفت : خب .. برين ماشی کرد وقتیبود که حرفامو باور م

 .. ؟یبگ

 . حس کردم نفسم بن اومد اما خودمو کنترليد م لرزينه آشنا افتاد .. قلبم تو سی چشمم به کوچه يدم چرختا

 ؟؟يم بريم خوایکردم و با لبخند گفتم : کجا م

 ..يه دنجی بار اومدم ، جايه شاپه .. قبل ی کرد و گفت : اون کافيدم ترسی که ميی اشاره به همون جاکاوه

 اون جا ..يم بريم خوای فست فود کنارش اشاره کردم و گفتم : فکر کردم مبه

 اون جا...يم ری .. دفعه بعد ميم ری گفت : اونجا هم می با مهربونکاوه

 گفتم : باشه ..ی ، به آروميد لرزی مقلبم

يگار که سی شاپی شاپ اومده بودم .. کافی که به اون کافی .. اون دو باريچيد سرم پی به سرعت توفکری

ی عود می خوشگل داشت .. همون جا که فضاش بوی شمع هايزاش می که روی شاپیآزاد بود .. همون کاف

داد ..

 پا به داخل گذاشتميد لرزی کرد و من با پاهام که به شدت ميتم بزرگش به داخل هدای با دستهای به آرومکاوه

 و همراه کاوهيدم کشی نفس راحتيدم نديی آشنايچ و چون هيد..تا وارد شدم نا خود آگاه چشمم به اطراف چرخ

يه هر دوتون ی گی ميعنی کاوه گفت : بيارن و کاوه دو تا قهوه سفارش داد . تا قهوه رو يم نشستيز ميهرو 

 ؟؟يدين رو ديزیچ

يه گشت به مدت ها قبلش و از اون قضی بودم برميده که من ديزی تکون دادم و گفتم : آره .. اون چسرمو

 نکرده بودم ..يف هم واسه صدف تعريزیچ
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 ؟؟ی رو باور کنيه قضين ای تونی متفکرانه نگاهم کرد و من گفتم : تو مکاوه

 دارم .. و البته به اروا ح هم اعتقاد دارم ..يبی بال انداخت و گفت : من اعتقادات عجی شونه اکاوه

 نبوده ؟يالتم خی ييده زايدم من ديکه اونيعنی گفتم : يجان پر هيی صدابا

 توهم باشه ..ياد به نظر نمی گی که مينجوری گفت : اکاوه

 ؟ی ترسی تنم راست شده گفتم : تو از اروا ح نمی کردم موهای که حس مهمونطور

 ؟ی مصمم گفت : نع... چه ترسيلی خکاوه

 خوردم گفتم : اووووووووووووم ...ی از قهووه مو می کميکه لحظه قهوه مونو آوردن و من در حالين همتو

 زنه .ی تلخم .. اصل با آدم حرف میعاشق قهوه 

 ؟؟يستی اما چاق نيی شکموينکه و گفت : تو چرا با ايد خندکاوه

 چاق باشم ؟؟يد تعجب گفتم : مگه بابا

 ؟؟ی کنی ميزی چی گفت : تو ورزشی با کنجکاوکاوه

 ..ی دوچرخه سواريم ری ميا .. يس تنيم ری وقتا با داداشم می .. گاهيلی زدم و گفتم : راستش نه خلبخند

 ..ياد به نظر می گفت : خوبه . اندامت ورزشکارکاوه

 ؟؟؟ی زنی ميد منو دينقدر تو چشماش زل زدم و گفتم : چرا ای جدخيلی

 هم مشخصه ..ی جورين ... هميکا ش گرفت و گفت : نه نخنده

 ..ينطور تفاوت گفتم : اوهوم .. که ابی

 خواستم ناراحتت کنم ..ی .. نميکا از قهوه شو خورد و گفت : نی کمکاوه

 هااااا...ی نکنی چشم چرونيگه : نه بابا .. ناراحت نشدم .. دگفتم

 گفت : خب بابا باشه ...يطنت با شکاوه

 و همون طوريم با هم بلند شديم داد که بريشنهاد کاوه پيم بعد از خوردن قهوه هامون نشستی کمينکه از ابعد

 شاپ باز شد وی کافی ايشه که ناگهان در شيم رفتی به سمت در ميم داشتی هم قدم بر میکه شونه به شونه 

يش ظاهرييرات سامان رو با اون تغتم تونسی کرد و به زودی آشنا رو بررسيه يل نگاه مغزم شمايندر اول

 بدم ..يصتشخ

 برق بهم وصلی قويان جريه دستم گرفتم .. ين خودم بفهمم دست مردونه و بزرگ کاوه رو بينکه قبل از او

 و نفس هام به شماره افتاده بود .. نگاهم به سامان بود که با دوستشيد لرزی دونم چرا قلبم میشده بود ، نم

يستادن و دوستش که انتظار ايد ماسش لبی) شد ، لبخند روPause و تا نگاهش به من افتاد پاز(يد خندیم

 شده بود .. همراه کاوه ازيخکوب ستبر و مردانه در جا می اينهاونو نداشت بهش برخورد کرد و سامان با س

 پلک همی کرده بود و سامان حتير تو هم گی بود که نگاه من و سامان بدجوریکنارش گذشتم ، اما در حال

يقی تا باد به صورتم خورد نفس عميم هم از در خارج شدی و وقتيدمش نديگه ازش گذشتم دی زد . وقتینم

 که تا نصفه چوب بود سامان روی دری يشه شی رويارهای شين و از بيدم و ناخودآگاه به عقب چرخيدمکش

 کاوه بود و من با خشونت دستم روی بود .. دستم هنوز تو دست گرم و مردونه يستاده که همونجا ايدمد

 ؟؟يهدم و گفتم : چي کشيرونب
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 فهمم ..ی گرد شده گفت : منظورتو نميی با چشمهاکاوه

 ؟؟ی فکر کردی .. با خودت چيری گی که دست منو مين جذابش کردم و گفتم : همی به دستانگاهی

 ...ی گفت : تو حالت خوبه ؟؟ دست منو تو گرفتيد رسی به نظر می عصبی که کمکاوه

 کاوه ..ی شورشو در آورديگه گفتم : ديت و با عصبانی کلفگبا

 که سامان داره بهيدم دادم و ديه تکينش به ماشيدم رسی وقتيد رفتم و کاوه دنبالم دوينش به طرف ماشو

 ..يد لرزی از قبل ميشتر کردم هر لحظه قلبم بی و همونطور که نگاهش ميادطرفمون م

 ..يکا به من کرد و گفت : نی نگاهيد بهمون رسی وقتسامان

 ؟؟يه گفتم : چی خواست بگم جونم ؟ بگم جون دلم ... اما به سردی مدلم

 .. کارت دارم ..يا به کاوه انداخت و گفت : با من بی نگاهيم نسامان

ی جا .. هر کارين تفاوت گفتم : همی . اما بيام .. معلومه که باهات ميزم خواست بگم .. باشه عزی مدلم

 جا..ين همیدار

 ..يکه مرتين : جلو ايد غرسامان

 گفتم : حرف دهنتو بفهم ..يت عصبانبا

 و گفت : باهات کار دارم ..يد دستم رو کشسامان

 ندارم ...ی : ولللللللللللللم کن ... من با تو کاريدم کشجيغ

 حرفامو بزنم ..؟ی ذاری پر غرور نگاهم کرد و گفت : چرا نمسامان

 ...ی لعنتيره دييييگه زدم : دداد

 .. کاوه هم بايم تا سر حد مرگ عصبانيگه ديعنی کشم ی داد ميا زنم ی ميغ دونست هروقت جی مسامان

 شد دستم بعدی کرد .باورم نمی کرد و با چند قدم فاصله مواظبم بود . سامان دستمو ول نمی نگاهم مینگران

ی گوشم انتظار نداشتی توزدی لرزه . سامان گفت : تو اون روز ی سرد سامان می همه مدت تو دستايناز ا

 بدم ..يح اون همه آدم واستم و واست توضیکه جلو

 دوووووووووووووووونم ..ی غرورت مهم تره .. ميشه دونم همی می گفتم : آره لعنتينه بغض و کبا

 .. ؟ی بشنوی بار نخواستيه گفت : چرا سامان

يح توضی بکشم که مچ دستم رو محکم گرفت و داد زدم : چون نخواستيرون دستمو از دستش بخواستم

 گفتم : ولم کن ... دستمو ول ککککککککککککن ...يت .. بعد با عصبانیبد

 و گفت : گم شو ..يد شو چسبيقه يت به سمتمون اومد که سامان با عصبانکاوه

 خورد .ی بود و تکون نميستاده مردونه و چهار شونه ای و انداميکل .. با هی ستبر و قوی اينه با سکاوه

 بودن هولش داد و گفت : گفتم گم شو ..يده کاوه رو چسبی يقهسامان همونطور که دستهاش 

 سامان رو گرفت و گفت : دست از سرش بردار ..يک و شی کاپشن مشکی يقه بدون مکث کاوه

 انداخت و گفت : بزن به چاک ..ين کاپوت ماشی کاوه رو هول داد و روسامان

يغ و جيدم پرت شد .. جلو دوين زمی حرکت سامان رو به عقب هول داد و سامان به شدت رويه با کاوه

 ..ييييين ييييييييييييييييييييييی : بس کنيدمکش
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 باريه يکا تکوند گفت : نی لباسشو ميکه دست سامان رو گرفتم و کمکش کردم تا بلند شه سامان در حالبعد

 کنم ..ی ميزش رينم لندهور رو کنات ببين ايگهد

 .. اگه برات مهم بودميم نداره من با کی ربطيچ ... به تو هی و بهتره بری کنی جا می بيلی گفتم : خيض غبا

 ..ی بری ذاشتیمنو نم

 بود ..ی اون کيدی نفهمی : تو حتيد مچ دستم رو گرفت که کاوه جلو اومد و سامان غرسامان

 ..ی و با اون بودی کرده بودی و گفتم : تو از من خواستگاريدم کشيرون رو بدستم

 دوستيه جز يچی خوام .. اون هی لرزه با آرامش گفت : هنوزم تو رو می نرم شدم و صدام ميد که دسامان

نبود ..

 .. حاليومدی اما نيای دنبالم بی تونستی می لعنتی ... توی که به خاطرش از من گذشتی نفرت گفتم : دوستبا

...یهم گم شو همون جا که بود

 : گم شوووووووووووووووووووو..يدم کشيغ جور واستاده بود که جهمون

 ..يم زنی و رو به من گفت : بعدا با هم حرف ميد کاوه خط و نشون کشی با نگاهش براسامان

 : بروو ..يدم کشيغ جدوباره

 که به خاطرش از دست دادمش رو حال شکسته بودم .. همونطوری رفت .. غروری حرفيج هی سامان بو

ينقدر اينکه و دلم از ايخت ری گونه هام می اشک روی رفت من قطره های شاپ میکه به طرف کاف

يه در اوه و کيدم شد به طرف کاوه چرخيد شاپ شد و ناپدی داخل کافی شکست .. وقتی رفت میمظلومانه م

 ..يم در آغوشم گرفت و گفت : بهتره بریلحظه به نرم

ی شاپ که می رو به حرکت در آورد از جلو کافين نشوند و خودشم نشست و ماشين زود منو تو ماشوخيلی

 خونه مونی به خودم اومدم ته کوچه ی .. وقتيختم اشک ريشتر شاپ موند و بی چشمم رو در کافيمگذشت

 .. اشکهاتو پاک کن ..يگه جلوم گرفت و گفت : بسه دی .. کاوه دستماليمبود

 ت نشد ؟؟يزی رو گرفتم و گونه هام رو خشک کردم و بعد نگاهش کردم و گفتم : تو چدستمال

 ..يست م نيزی زد و گفت : نه .. چی لبخندکاوه

 زدم و گفتم : ممنون کاوه ..ی زورکلبخندی

 باز شده رو گونه هات ..ياه راه سيه زد و گقت : از اشک هات لبخندی

 جا .. خط چشم خوشگلتم خراب شده ..ين و گفت : درست هميد گونه م کشی رودستشو

يره راه تين ماشيکی و تو تاريدم کشيين رو پاير شدم ، آفتابگيجان برخورد انگشت هاش با صورتم دچار هاز

 خونه ..ی بری تونی نمينجوری گفت : ای و خنده م گرفت .. کاوه با مهربونيدم اشکم رو دی قطره های

 صدف زنگ نزده هنوز ؟؟یراست

 مو بال انداختم و گفتم : ننچ ..شونه

 ؟؟ی جا صورتتو بشوريه يم : بريد پرسکاوه

 خوام ..ی بغض گفتم : نه .. نمبا

 ناراحت نباش ..يگه با محبت نگاهم کرد و گفت : دکاوه
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 گونه م رو پاک کرد و من بای روی کوچولو داشت اشک های از همونا که روش قلبای با دستمال کاغذو

 هاتو من مصرف کردم ..ی دستمال کاغذين گفتم که همه ای گرفته ایصدا

 خرم !ی ميگه ديکی سرت .. ی و گفت : فداخنديد

 کردم ..يتت اذيلی و گفتم : امروز خيدم از اشک بود خنديس که چشم هام سرخ و خهمونطور

 ..يه سامان کيدم نداره .. به جاش فهمی گفت : اشکاليطنت با شکاوه

 کاوه ..ی بد جنسيلی به بازوش زدم و گفتم : خمشتی

 نگاهم کرد وی . کاوه با مهربونياد و داره ميکه زنگ به صدف زدم و گفت که نزديه لبخند زد و من بهم

 هاااا ..يزنی می بلنديغای جی شی می عصبانیگفت : وقت

 الن بزنم ؟؟ی خوای بزنم .. ميغا تونم از اون جی هم ميستم نی که عصبانيی و گفتم : وقتايدم غش خندغش

 قبول دارم ..ی گی که خودت مين .. هميزم با خنده گفت : نه نه عزکاوه

 ؟؟ چقدر لحنش مهربونه ، چقدر با آرامشه ، چه راحت اشک هامو پاکيزم ؟؟ کاوه به من گفت عزعزيزم

يه چند ثانی رفت هم برای سامان می ، وقتيزم عزين از اير .. غی کرد .. راستيل مو به خنده تبديهکرد و گر

 هااااا..ی کنی سو استفاده مات هيت تو خوب از موقعی هو مثه برق گرفته ها گفتم : راستيهبغلم کرد .. 

 ... هان ؟؟؟ی کنی گفتم : که منو بغل ميطنت تعجب نگاهم کرد و من با شبا

 ..ی ... اول تو دست منو گرفتی با خنده گفت : اول تو شروع کردکاوه

 جلوش گرفتم و گفتم : بار آخرت بود ..يد تهدی به نشونه دستمو

 و گفت : تو هم بار آخرت بود ..يد خندکاوه

ياده خونه ست و کاوه هم منو تا دم در برد و موقع پی لحظه صدف بهم زنگ زد و گفت که جلوين همتو

 ؟؟؟يکا گفت : نينشدن از ماش

 طرفش برگشتم و کاوه به سرعت گفت : مواظب خودت باش ... اگه زنگ زد جواب نده .به

..يد آخر که گفت بهم چسبی دو جمله ين اينقدر دونم چرا ای خارج شدم .. نمين تکون دادم و از ماشسرمو

 گفت و نا خودآگاه لبخند زدم ...ی حسادت و نگرانی کم از رويهحس کردم 

 کردی ميف واسم تعريان رفتنش با شايرون و صدف از بيم بوديدار شب با صدف بيمه ن3 شب تا ساعت اون

 گرفتهيمشو باهاش حرف زده تصميشتر که بين ازش خوشش اومده و هميده رو ديان شای از وقتينکه. از ا

 ..شه باهاش آشنا بين از ايشتر داد قبول کنه تا بی دوستيشنهاد بهش پيانکه اگه شا

 ؟؟ی شه هول نشی سرش و گفتم : صدف می توزدم

 ؟؟ی دونی ميزی چيان نگاهم کرد و گفت : تو از شای با نگرانصدف

 کنم . چون تازه باهاش آشنا شدم وی نمييدش دونم . اما خب من تای نميزی تکون دادم و گفتم : نه .. چسرمو

 ..يزم دونم عزی ازش نميزی مدت هم چينتو ا

ی نفره م دراز ميم و نيک تخت ی و همون طور که رويخت طرف صورتش ريه لختش رو ی موهاصدف

يکی ماه با 6 بار حدود يه ينکه ش از ای به من گفت .. از دوست دختر قبليزا چيلی ، گفت : امروز خيدکش

نامزد بوده ..
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 ، گفتم :يدم کشی کردم پتو روم می تخت ولو شدم و همونطور که خودمو از سرما جمع می روکنارش

 ؟؟ی چيگهاوووممم .. د

 ..يکا نياد فکر فرو رفت و گفت : از رفتاراش خوشم می توصدف

 تجربهيچ .. هی نبوديچکس صافش فرو بردم و گفتم : صدف جونم .. تو تا حال با هی موهای رو تودستم

 و اون پر از تجربه س ...ی نداریا

 ويه خاکيلی خيان .. شايکا نين .. ببيگه شه دی شروع ميی جايه مظلومانه گفت : بالخره از صدف

باحاله ... 

م  صورتير و گفتم : بگيدم کشموهاشو  ..ی بخواب دختر

 نفس هاش به شماره افتاد و حس کردم به خوابی و تا صدايد و پتو رو خودش کشيد غش غش خندصدف

ی م توی فر فری شکمم انداخت و من که چند تار موی راستش رو روی و پايدفرو رفته به طرفم چرخ

ين ام شدم عادت داشتی می حرصی صورتم جا به جا شد وقتی گفتم و موها رویصورتم بود پوف صدا دار

 خوابم برد ..ی دادم و البته بعد از اون به آرومیکارو انجام م

 اونقدری وليد به سرم خواب از سرم پريزی که با برخورد چيدم دی خوشگل ميلی خواب خيه داشتم صبح

 گفتمی بلندتری به سرم خورد و با صدايزی . دوباره چيدم چشمهامو باز نکردم و فقط غریخسته بودم که حت

 ..ياد: خوابم م

 م کرد از بس زنگ زد ..يوونه ... کاوه ديگه شو ديدار بيييييييييی صدف اومد که گفت : واصدای

 و گفتم : به درک ..يدم سرم کشی رو روپتو

 که با بالش پر نرمم که بالش محبوبميدم سر جام نشستم دی و وقتيد چند بار تو سرم کوبی با بالش نرمصدف

 کهی کنه ..بالشی ميتم خونه مون مهمون بود بهش داده بودم خودمو هدف کرده و اذينکهبود و به افتخار ا

 وارد کردم و همون طور که غشی سر خودم بود رو برداشتم و در جواب هر ضربه ش بهش ضربه ايرز

 ..يم شدی ميين م بال و پای تخت فنری ، رويديم خندیغش م

 با تعجب مارو نگاه کرد و بعد جلو اومديه که در اتاق باز شد و بابک وارد شد و چند ثانيم حال بودين همتو

 ...یو گفت : منم باز

 ..ی شکونی دست و پامون رو می زنی .. مياده هولش داد و گفت : تو زورت زصدف

 بالش گرفت دستش و همونيه تخت و ی رويد برد پری کردن من و دوستام لذت ميت که کل از اذبابک

 ..ين .. بجنگين ؟؟ نترسيه گفت : چی ميديم خندی زد و ما میطور که تند تند هر دومون رو با بالش م

 بابک رو زدن .. يم و صدف هم شروع کردمن

 ... آرومين نشی تو سرش که بابک با خنده گفت : دخترا وحشيم سرش و اونقدر با بالش زديديم پريی تادو

 ..ينباش

 کرد و بای بود درست ميخته بابک موهاشو که به هم ريدم خندی همون طور که ما ميم ولش کردوقتی

 هاااا ..ی مظلوم و آروم بوديلی کرد بعد به صدف گفت : تو خی نگاهمون میبدجنس

 ..يستم نيگه و گفت : ديد خديز رصدف
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يادش و تحرک زيا سرخش که از شلوغ کاری و اون نلپايخته به هم ری با اون موهايد که به طرفم چرخبابک

 داداش مهربونمو دوس دارم و همونطور که محکمين حس کردم چقدر ايطنتشقرمز شده بود و اون نگاه پرش

 ....ينه گفتم : قربونت بشم بوزيدم کشیمحکم دو تا نلپش رو م

 زد گفت : هه هه .. منوی و همونطور که تند تند با بالش تو سرم ميد بغلم منو کشير حرکت از زيه تو بابک

 فرفره ؟؟؟ی زنیم

 .ياقت لی بهش کردم و گفتم : بی طولنی رهام کرد زبون درازوقتی

.

 ، گفت : عمه ته ..يد خندی همون طور که مبابک

 ؟؟؟يقا شه دقی شو گرفت و گفت : کيقه از پشت صدف

 گفت عمه ته که دهنش باز موند و گفت : نه .. نه ... منظورم مامان شما نبود ..ی داشت مبابک

 ..يا ها کردی شوخين و گفت : دفعه آخرت بود با مامان من از ايچوند گوششو پيطنت با شصدف

 بود گفت : معذرت صدف جون.. يده که خجالت کشبابک

 خنده .. ير زيم رفت و تا درو بست من و صدف زديرون از اتاق بی با شرمسارو

ی من مير ساعته داره زيه رو بهم داد و گفت : ی گوشيخته به هم ری بالش و ملفه ير صدف از زبعد

لرزه ..

ی ميکی يکی رو يسا پری رو گرفتم و اس ام اس های دادم گوشی جور که با تاسف سرمو تکون مهمون

 مضمون : "اگه اون پسره بهت زنگ زد جوابشو ندهين اس ام اس داده بود به ايهخوندم . اون وسط کاوه هم 

 ؟؟ "يکا .. باشه نيزه، دوست ندارم اعصابتو به هم بر

 اس ام اس دادم : نگران نباش آقا گاوه مهربونه .. زنگ نزديه پاسخ ازش داشتم . بهش ی تماس بی هم کلبعد

 دادم .ی زد هم من جواب نمیکه اگه م

 به هم ؟؟ين بپرسم .. شماره داديشب رفت ديادم ش غرق بود گفتم : ی به صدف که تو گوشبعد

 سرشو تکون داد و گفت : هوم ..صدف

 ؟؟ين با هم دوست شديگه ديعنی : گفتم

 همون طور که چند بار تند تند دکمه ها رو فشار داد ، گفت : هوم ..صدف

 ؟؟ی دوست شدی گی الن ميم شی بعد دوست ميم بشناسيشتر همو که بی گفتيشب تعجب گفتم : دبا

 همون طور گفت : هوم ..صدف

 و گفتم : چته تو ؟؟؟؟يدم حرص تاپشو کشبا

 ...ی کرد و گفت : ماهههههه ... حواسمو پرت کردنگاهم

 رم صبحانه بخورم ..ی برگردوندم و گفتم : من مرومو

 : اوهوم ..يچيد صدف تو گوشم پی صداو

 رفتم گفتم : زهرمار اوهوم ...ی ميين که پاهمونطور
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 کلس داشت زودتر از من رفته بود و من10 ساعت دوازده کلس داشتم و صدف هم که ساعت اونروز

 ما .ی خونه يادبهش گفته بودم که بعد از کلس دوباره شب ب

ی گفتم : چی گرفته جواب داد و من با نگرانيی زنگ زدم که حاضر بشه برم دنبالش . با صدايسا پربه

 ؟ چرا صدات گرفته ؟؟یشد

 الن بهت زنگيخواستم . ميام من امروز دانشگاه نمی بابا .. سرما خوردم .. راستيچی گفت : هپريسا

بزنم ..

 ؟؟ی کرد و من گفتم : پر پر شدی سرفه ابعد

 خونه مون براتيا کم هم سرما خوردم.. بعد کلسات بيه دعوا کردم يشب و گفت : با بابا ديد خندپريسا

 خوب مثه پفک وی های عالمه هم خوراکيه .. يام کنم .. و شروع کرد به سرفه کردن ، گفتم : باشه ميفتعر

 ..ی که زودتر خوب بشيارم خرم برات می ميناا

 شم ..ی با خنده گفت : آره پفک بخورم حتما خوب مپريسا

 جونم .. فعل خدافظ ..ی : باشه پرپرگفتم

ی و گرفته ی ابری هوايدن از ديستادم لب پنجره ای .. اما وقتيدم تماس رو قطع کردم ، لباس پوشوقتی

 عوض کردم .ی مشکيم کتون ضخی و مانتوی مشکی لوله تفنگين لرزم گرفت و لباسم رو با شلوار جييزیپا

 ش بافت بود ويرونی بح م که سطی قهوه ای و چکمه هايدم مانتوم پوشی رو روی رنگیژاکت کوتاه قهوه ا

 ش رو هم آزاد رها کردم .. عاشق کفشی بافتنی و منگوله هايدم شلوارم پوشی رو رويومد زانوهام ميرتا ز

 سوخته م رو هم کجی چرم قهوه ايف .. اما من عاشقشون بودم ..کيومد بچه گانه به نظر ميدهام بودم . شا

 به خودم زدم و گفتم : چقدر منی لبخند خوشگليستادم ام اتاقی قدينه آی جلوی دوشم انداختم و وقتیرو

ی و رد لبايدم بوسينه زدم جلو رفتم و خودمو تو آی به خودم می چشمکينهخوشگلم ... همون طور که تو آ

 نقش بست ..ينه آی کم حالم روینارنج

 نوشتم که بخونه . کاوه هم بای رو ميشب ديان جريانا کی برگه برايه و من داشتم رو يم کلس نشسته بودسر

 لبم نقشی روی تفکر لبخندين نشست و از ای من ميک نزديشه فاصله سمت چپم نشسته بود . همی صندليه

 کاوه برگشتم . کاوه در حالت گذاشتم و به سميانا کيز می گذارش کامل رو نوشتم برگه رو رویبست . وقت

 اخموی با چهره ايل حوصله نشسته بود . اون طرف کاوه سهی کتاب بود و بی تويدنعلمت زدن و خط کش

 بهيل کنار سهیو خوابالو چشم به استاد دوخته بود و دستها شو تو بغلش جمع کرده بود . و چشمم از پنجره 

 بارونيه بود و با خودم حس کردم که الن يره تی . هوا خاکسترد بويک و گرفته و تارير افتاد که دلگيرونب

 حتما .. ياد ميبیعج

 عاشق بارون بودم ..يشه دلم ذوق کردم . چون همته
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 جوابشوی بهم زد و من با لبخند کجی گفت و من ناخودآگاه نگاهم به کاوه افتاد و کاوه چشمک جذابی اهمکاوه

 اومده بود ويسا کاش پری کردم که ای فکر مين استاد . داشتم به ایدادم و اون دوباره حواسشو داد به حرفا

 جلوم گذاشت روش نوشته بود :ی برگه ايانا ها رو از وسط نصف کنم . کيوه ميلش تونستم الن با موبایم

 ..يکا که سامان بعدش بهت زنگ نزده نيبهعج

 بود ..يخود واضح بود .. زنگ زدنش بی همه چيگه : دنوشتم

 حالم گرفته س ..يلی باهام قهره .. خيامين برگه نوشت : بنی روکيانا

 ؟ی کرديکار چرا ؟؟ باز تو چی : وانوشتم

 و چند بار زنگ زده بود و اسيرون شام با پسر خاله هام و دختر خاله هام رفته بودم بيشب ديچی : هنوشت

 بودم اونم قهر کرد ..يدهام اس داده بود ، نفهم

 : بهش بگو قهر که مال بچه هاست ..نوشتم

 نداده يشب : جوابمو از دنوشت

 ت نبود ..ی حواست به گوشی کرديجا بيلی : حقته .. خنوشتم

...يييييی گاويلی : خنوشت

 از پشت پنجرهيبی رعد و برق عجی لحظه صداين کردم و برگه رو جمع کردم . تو همی زبون درازمنم

 شروع به بارش کرد . بچه ها که منتظريی آسايل و پشت بند اون بارون سيد بسته به کلس رسیها

 هم باتاد شروع کردن به بلند بلند حرف زدن و اسيزن بودن تا کلس خسته کننده رو به هم بريزیهرچ

 درس دادنش رو ادامه داد ..يلی دلیخشونت ب

 اس ام اس داد ..يامين گوشم گفت : بنير زيانا برد که کی و کم کم داشت خوابم ميدم کشی مخميازه

 خوابالود گفتم : اوهوم ...ی دستام گذاشتم و با حالتی و سرم و رويدم کشی اخميازه

 ..ی و کاوه گفت : تو که الن خواب بوديستادم سرحال و شنگول ايلی کلس تموم شد خوقتی

 درس گوش کردن ندارن که ..يی در آوردم و گفتم : آره همه مثه تو تواناادايی

 ؟؟ی بهمون قرض بديکامونو شه نی گفت : کاوه ميفش و ظريز تی با اون صداکيانا

 خودتون ..ی ارزونيکاتون گفت : نيستاد ای ميل در کنار سهيکه و در حاليد خندکاوه

 مصرف ...ی در آوردم و گفتم : چاق بادايی

 به هم گفته بودن رو واسم گفت وی که اس ام اسيی تند تند حرفايانا ازمون دور شد . کيد خندی ميکه حالدر

 ..؟يامين بنيش برم پيام کلس رو نين نداره من ای گفت : اشکالیبعد با نگران

 ؟؟ی بری خوای بارون مين تو ای و گفتم : نه بابا ... فقط چه جورخنديدم

 دنبالم ..ياد گم بی لباش نقش بست و گفت : می رويرينی شلبخند

 بعدی جا نشستم و لحظاتيه هم دور از من افتاده بودن . به ناجار يل بعد رو تنها بودم و کاوه و سهکلس

 قرمزشويف کی وقتيلوفر گرفتن . نی شون کنارم جايشگی جلف همی و ترانه با خنده هايلوفر و نیشاد

 ..يزم ذاشت نگاهش به من افتاد و گفت : سلم عزیکنارش م

 جون ..يلوفر کردم و گفتم : سلم ننگاهش
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 با اون عروسک معروفت ؟؟ی صورتش کنار زد و گفت : چطوری شده شو از تويو وی موهانيلوفر

 با اونی چونه ش بود و تو دلم زمزمه کردم : تو چطورير که زی زدم و چشمم افتاد به خال بزرگلبخندی

ی معروف مينين شما ببی زدم هرچی ؟؟ و بعد از فکر خودم خنده م گرفت و گفتم : حدس میخال نانازت تپل

شه ..

يزی زد و چی داشت لبخنديظی غليش آرايلی داشت و خيدی پوست سفی تپل بود و حسابی کميه که نيلوفر

 هم که اصل به خودشون زحمتيگه دی پشتش رو به من کرد . اون دو تاینگفت . اما حس کردم با ناراحت

 بکنن ..ی سلميهندادن 

 مدت کلس حواسم به حرفاشون بود . به لطفشون خاطرات دوران دبستان و مهد کودکم واسم زنده شد .کل

 سرش بود ..ی په کلهياسی يدی گفت : دی آروم ميلوفرن

ی ميده ترانه شنيف فوق ظری .. و تازه اون وسط صدای داد : آره کله بوقی جواب می با سر خوششادی

 زشته ..يعنیشد : ماه .. منم از اون کلها دارم .. 

 ها ..ی وقت سرت نکنيه : آره .. يلو نی صداو

 از رژ لبت بخرم ..يم بريلو نی : راستی شادصدای

 ..ی بخريد شو بايگه رنگ ديه ی : شاديلوفر نصدای

 ..ی ترانه جونم ؟ ساکتيه : چی شادصدای

 ..يچی با بغض : هترانه

نسده ؟ اژ من ته نالحن نی .. تيجم : عجی فوق العاده لوسی با ننرنيلو  ؟؟يشتی 

نعق می دادم هرطور شده صداشونو نشنوم .. حتيح ترجديگه يه کلس تموم شد ی زدم .. وقتی تو دلم با خودم 

 برگشت و گفت : خدافظ ..يلوفر . نيدمنفس راحت کش

 .يدم دوينگ دوش باز بود به طرف پارکيه که مثه يدی بارون شدير با لبخند تکون دادم و با عجله زسرمو

 حداقل ..ی کردی می نشستم و کاوه اس ام اس داد : قبل خدافظين ماشیتو

 ..ينم بشيونا اون اشانتيش ساعت پ2 سر کلس که من مجبور شدم ی اومدير جواب دادم : اونقدر دی تندبه

 ..ی بد اخلق عصبانی جواب داد : باشه . هرجور که راحتکاوه

 رو روشن کردمين کنارم پرت کردم و همون طور که برف پاک کن رو زده بودم ماشی صندلی رو روکيفم

 کنم بايتش کم اذيه يومد که در حال سوار شدن بود و بدم نيدم رو ديل رفتم که سهی میو به طرف در خروج

 خودشوی ومگليس خپای که داره سر تا يدم دی وسطی ينهسرعت از گودال پر آب جلوش عبور کردم و از آ

 کج شد و بای لحظه ای براين .. سر کوچه حس کردم ماشيدم کنه و غش غش خندی انزجار نگاه ميهبا 

ين از ماشييزی پای عصر ابريه يکی تاريمه بزرگ بود پارک کردم و تو نيابون خيه که يابونعجله کنار خ

 من ...ی .. خدازيد شده افتاد تنم لری پاريک اومدم و تا چشمم به لستيرونب

يابون از خيرون و سنگ رو با پام به بيدم .. با عجله دويدم ديز سنگ بزرگ تيه يابون و وسط خبرگشتم

يد بايدونستم شده بود . نميس رو مصدوم نکنه . از شدت بارون تمام تنم خی ايگه دينشوت کردم . تا ماش

 مشتمی ژاکتم رو توين دادم و آستيه تکين بابک رو گرفتم و خاموش بود . به ماشی کنم . شماره يکارچ
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يد اون بارون شدی به بابا زنگ بزنم . تويدم ترسی داشتم . ميبی بشه .. بغض عجيدهگرفتم تا دست هام پوش

 داده بودم و همونطور که نگاهم به جاده بود تو فکرم اومد که به کاوه زنگ بزنم ، اما با اونيه تکينبه ماش

 که که بهيل سهين لحظه چشمم افتاد به ماشين شد .. تو همی نمروم که من بهش زنگ زده بودم یاس ام اس

 افتادهی داد و خم شد و گفت : اتفاقيين سمت منو پای يشه متوقف شد و شيد . جلوم که رسيستاد کنارم ایآروم

؟؟

 ..ير گرفته گفتم : نخی چهره ابا

 ..ی بارون واستادير کرد و گفت : زی اشاره اسهيل

 خواد ..ی حرص گفتم : دلم مبا

 کمکت کنم ؟؟ی خوای دونست گفت : می رفتار منو نميل که انگار دلسهيل

 شم .. حاضرم تا شب که بابايون کنه که بهش مدی ذارم اون کاری هم نميرم کمکم کنه ؟؟ عمرا ... بمسهيل

 ..يين .. بفرماير خشن گفتم : نخيلی واسم انجام نده . خی کاريل سهين واستم اما ايابونسر کاره کنار خ

 ازم دور شد و البته همهينش ماشی چرخ هايغ جی و با صدايد رو بال کشيشه شی ايگه بدون حرف دسهيل

يغ ازم فاصله گرفته بود ، جيلی که خينی شد و من به ماشيده به سر و صورتم پاشين زمی روی آب های

مگلیزدم : لعنت  ...ی نشده بودم که تو کردی ... 

 کنم و بگميه ، خوشحال شدم و خواستم جواب بدم و گريدم کاوه رو دی م زنگ خورد و من که شماره گوشی

 کمکم کن ..ياکاوه جونم ب

 معلومی لزمش داری .. وقتی از اونم کمک بخوايست م گفت : لزم نيکايی نی حرصيلی اون بخش خاما

 زنه ..ی ميبش کجا غيستن

 رو روشنين ماشی نشستم و بخارين گرفته بود ، همون طور که تا مچ پاهام تو آب بودم رفتم و تو ماشلرزم

ی در آوردم و تند تند خوردمش . همه يفم کی از توی کاوه نبود . شکلتين ماشی که مثه بخاریکردم . بخار

ياد زی و من به خاطر قطره هايستاد کنارم اينی لحظه ماشين . تو هميد لرزی تنم می بود و همه يسلباسام خ

 با خودم گفتم : نکنه مزاحمم بشه ..؟؟يدم ترسيلی. اما خينمش نتو نستم ببيشه شی و بخار رويشه شیرو

 برداشتم و آماده به طرف در گرفتم .. چند ضربه به پنجره خورد و من که دل توی فرمون رو به آرومقفل

 عکس العمل بودم تا قفل فرمون رو پرتاب کنم .يه منتظر يدم کشی کرد و تند تند نفس می می قراریدلم ب

 گفت :ی امردانه ی که در با شدت باز شد قفل فرمون رو به طرف در نشونه گرفتم و صداينهم

آآآآآآخخخخخخخخخ ..

 پام خم شده بود و دستش روی که روی کاوه رو شناختم و به پسری سورمه ای لحظه بارونيه در عرض و

 ت شد ..؟يزی برداشتم و تا سرشو بلند کرد ، گفتم : تو ؟؟ کاوه ؟ ... چيزبه سرش گرفته بود خ

 من ..ين تو ماشيا قفل کن بينتو بود گفت : ماشيده و چهره شو در هم کشيد چکی که از موهاش آب مکاوه

 کاوه نشستم . بادين رو قفل کردم و تو ماشين و عذاب وجدان تند تند قفل فرمون زدم و در ماشی ناراحتبا

 کنه ..ی فرمون خم کرده و آه و ناله می کاوه سرشو رويدم به صورتم خورد و دیگرم

 کار کردم من ؟؟؟ی و گفتم : کاوه چيدم شونه ش کشی رودست
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 ..ی زد و گفت : وحشی و لبخنديد به طرفم چرخکاوه

ی خواد مزاحمم بشه .. من .. من .. معذرت می ميه.. فکر کردم کسيی دونستم توی گفتم : کاوه نمی ناراحتبا

خوام .

 ..يست م نيزی با محبت لبخند زد و گفت : چکاوه

 از سرت ..يری عکس بگيمارستان بيم بريد : باگفتم

 نشده ...يزی و گفت : نه چيد خندکاوه

 راحت بشه ..يالم خوام خی اصرار گفتم : مبا

 بود رو از صورتم کناريده که به صورتم چسبيسی خی دستشو به سمتم دراز کرد و موهای با مهربونکاوه

 ..يست م نيزیزد و گفت : نگران نباش .. چ

 راحت شه ..يالم تا خينم لبخند زدم و گفتم : بذار سرتو بببهش

يشنيدم نفس هاشو می بود که صدايک جلو آورد و من دستم رو تو موهاش فرو بردم .. اونقدر بهم نزدسرشو

 شد .ی می جوريه و دلم يد لرزی ش قلبم ميكی کردم و از نزدی م حس مينه سی نفس هاشو رویو گرما

 .. ی که نشدی گفتم : خونی . بعد از لحظاتيرمدوست داشتم سرشو در آغوش بگ

 زدم و کاوه گفتی کردم لبخندی م حس مينه سی نفس هاشو روی دور شد و سر جاش نشست . هنوز داغازم

 برمت خونه ..ی: م

 کردم و گفتم : متاسفم ..نگاهش

 ..يکا نيست نيزی رو روشن کرد و راه افتاد و گفت : چين ماشکاوه

 گرم بخور ..يز چيه بال يا خونه نگه داشت ، گفتم : بی جلووقتی

 شم ..ی گفت : مزاحم نمکاوه

 ..ی چون کمکم کرديره گی ميلتم شه .. تحوی نمير لبخند گفتم : نترس بابک باهات درگبا

يام .. تو برو و استراحت کن .. صبح ميزم کار دارم .. ممنونم عزيی سرشو کج کرد و گفت : اما من جاکاوه

 ..يم رو عوض کنينت ماشيک لستيمدنبالت بر

 رم ..ی شم با بابک می زدم و گفتم : مزاحم تو نملبخندی

 ..ی زد و گفت : چشم .. مواظب خودت باش .. قرص هم بخور که سرما نخورلبخندی

 رو گرفتم و گفتم : خدافظ ..دستش

 و نرفت ..يستاد کامل وارد خونه نشده بودم همون جا ای رفتم ، تا وقتو

 صحت يل -- سهی خاکستری دفترچه

1390 مهر 21
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 کفش کرده بود کهيه سارا که صبح اتفاق افتاد و پاشو تو ين غمگی بود ، اون از تراژدی روز پر اتفاقامروز

 روزا چشه . تو خونه باين دونم سارا ای کرد . نمی و بابا مخالفت مين مامان مهيش مدت بره پيه خواد یم

 تو خودش بود امايلی فوت کرد سارا خامان می کنه ، اما حداقل با من خوبه . اصل از وقتی بحث ميادبابا ز

ين ش اومده و ای تو زندگی عشقيد کنم شای شنگول تر شده . من که فکر می کميه ش به بعد ی سالگ15از 

 .. يه احساساتيلی من خی کنه . چون سارا خواهر کوچولوینگرانم م

 خواست بخوابم . امروزی فکرا امروز همه ش سر درد داشتم مخصوصا سر کلس ها که دلم مين خاطر ابه

 . ازيدن شو دی شاپ و دوست پسر قبلی کرد که با اون فرفره رفته کافی ميف تعريشبکاوه برام از اتفاق د

 کنه . امروز توی حساب مدم اونو آيلی کاوه خياد . خوشم نمياد خوشم نمياد زينن بی همه ش همو مينکها

 احساسه .ی گاو و بيلی شده . به نظرم خی اونجوريشب نبود ديالشم خين شدم اصل عيق دختره دقیرفتارا

 مهمی کاوه گفت : مهمونی ده . ولی تو بارون حال ميم بزنی چرخيه يم بريادبعد از کلسامون به کاوه گفتم ب

 با هم نبود من زودتر رفتم و موقع سوار شدنيرامونن هم چون مسي بره . واسه هميد دعوته و بایخانوادگ

 م کرد . حتمای عصبانيلی م کرد و خی و گليس خی معروف از کنارم رد شد و حسابی کی اون پينماش

 اول بعد ازيچ تو پی پررو شده . اما بازم وقتيادی فرصت مناسبم زيه دم . منتظر ی کارشو مينجواب ا

 شده بود . نگه داشتم تا برم کمکش کنم . اما با اون اخلقيس خيس کنم خيتش اذيومد نم دليدمشدانشگاه د

 .ياد کارا به من نمين کارو کردم . اين کردم . اما .. متاسفم که ايسش منم خينم کرد واسه هميمونمگندش پش

 به کاوه زنگ زدم و گفتم بره کمکش کنه . کاوه هم که کلينم اون بارون بمونه واسه همير که زيومددلم ن

 زود رفت ..يلی قهرمان شدن رو داره و خيل پتانسيشههم

 کردم چشماشوی.. فکرشم نميروز داشت ديی عجب چشمايه دختر فرفرين کنم ای فکر مين دارم به اراستی

ی کنم چشمای .. اعتراف می ولياد بدم ميلی ازش خينکه م .. با ايره و بگياد کنه تو چشاش سگ بيشآرا

 داره عنق بد اخلق..یمحشر

  )6( فصل 

 بغض داشت ويدا کردم ، وی رو با سر انگشت هام احساس ميدا نرم وی موهای کاوه روی" لغزش دست ها

 من هستم .. يدا زمزمه کرد : وی کرد و کاوه به نرمی ميهگر

 با بغض گفت : بغلم کن ..ويدا

 تونستم حس کنم ، کاوه بای رو در آغوش کاوه ميدا در آغوش کاوه فرو رفت و من عطش وی به آرومو

 ..يزم نکن عزيه گريگه نرم و با محبت گفت : دیلحن

 خوام برگردم اون جا ..ی نميگه تونم برم . کاوه من دی گفت : بدون تو نمويدا

 .ی که بری .. اما الن به خاطر مامانت مجبوری گردی نوازشش کرد و زمزمه کرد : دوباره بر مکاوه
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 چشمم ازی جلوير تصوی خواد ببوسش که در اتاق باز شد و همه ی شد و حس کردم ميک به کاوه نزدويدا

 ويل که توش پفک و پاستيک پلستيه که با يدم و بابک رو ديدم رفت . با حرص به سمت در چرخينب

 ؟؟ی خوبی بود وارد شد و با لبخند گفت : خواهریبستن

 گفتم : بهترم ..ی گرفته ای از دستش ناراحت بودم اما با صدايلی خينکه ابا

ی تونی فردا رو ميگه رو در آورد و به طرفم گرفت و گفت : دی خرسيل تخت نشست و پاستی لبه کنارم

 دانشگاه ؟؟ یبر

 کسل شدم !يلی گفتم : اوهوم .. دو سه روز که تو خونه موندم خی حالی ببا

 ؟؟يرون بيم با هم بری خوای م گذاشت و گفت : ميشونی پی رودست

 دلم گرفته . يلی ... خيم ذوق گفتم : واقعا ؟؟؟ آره بربا

 نشه ..يد ت تشدی خودتو بپوشون که سرما خوردگی گفت : پس لباس گرم بپوش .. حساببابک

 . با هميرون بيم و زود آماده شدم و با بابک رفتيدم بابک رفت لباس گرم پوشينکه گفتم و بعد از ای بلندچشم

 توين که با ماشی خندوند . کمی منو می و مهربونی و بابک تمام مدت با خوش اخلقيم نشسته بودينتو ماش

 ظرف رو داد بهميه و ين اومد تو ماشو يد داغ خری . بابک رفت و دو تا ظرف آش رشته يم دور زديابوناخ

 چسبه ..ی سرد می هواينو گفت : تو ا

يده که ندی دو سه روزين اون بار که با کاوه بودم ، افتادم .. تو اياد خوردم ی آش می که به آرومهمونطور

ير زيری افکار بودم که ناگهان تصوين تونستم انکار کنم .. تو همی نمينوبودمش دلم براش تنگ شده بود و ا

 بمونه ..ينجا ايدا خوام وی گفت : بابا می .. " کاوه با ناراحتيدپلک هام دو

 کوتاه مردانه فرو رفته دری و موهای پروفسوريش که با ريانسال قد بلند و می اومد و مردی مردانه اصدای

 ؟؟ين اومد ، گفت : شما دو تا به هم علقه داری قدم زنان جلو ميک شیکت شلوار

 . يست نی ايگه ديز باشه ، چيد که بايزی جز اون چيدا من و وين لرزان گفت : نه .. نه ... بيی با صداکاوه

 ..ی بهش علقه داشته باشی تونی می که اگه بخوای دونی کاوه ست ، گفت : می دونستم بابای که ممرد

 گفت : گفتم که ...ی بلند تری با صداکاوه

 چپ چپ نگاه کرد و گفت : پس دخالت نکن ..مرد

 دارم .ی خودم نگه ميش که اگه نخواد بره من اونو پی دونی : ميد غرکاوه

 . "يست نی ايگه .. راه دی باهاش ازدواج کنيد بای نگهش داری خوای زد : اگه مياد فريت با عصبانمرد

 شدهی گفتم : هان ؟؟ چی و من با ناراحتيد پريرون پلکم بير از زير به شونه م زد و تصوی ضربه ابابک

بابک ؟؟

 ؟؟ی زد و گفت : چرا تو فکری لبخندبابک

 ..يست نيزی اما لبخند زدم و گفتم : نه چيه چيه شده بودم که نذاشت بفهمم قضی ازش حرصخيلی

 . يستی نيکا نيه شبی آرومينجوری ای و گفت : وقتيد مو کشينی ببابک

 کنم ؟؟يتت اذيد آوردم و گفتم : حتما بايرون ببزبونمو

 .. ی کنيتم و گفت : حال نه که حتما اذيد خندبابک
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 کنه ..ی کنم که خوشحالت می کاريه خوام ی زدم و ظرف آش رو بهش دادم و بابک گفت : می زورلبخندی

 ...يزه منتظر نگاهش کردم و بابک گفت : سورپرامن

 ؟؟يم گفت : بربعد

ی و من با کنجکاويستاد ايبه غری بعد تو کوچه ای رو راه انداخت و کمين بال انداختم و بابک ماشی اشونه

 کجاست ؟؟ينجا : ايدمپرس

 ..يام بمون . من الن مين دوستم .. تو ماشی زد و گفت : خونه ی چشمکبابک

 رويزی که چيدم چشم دی برگشت از گوشه ی بعد بابک رفت داخل خونه و وقتی تکون دادم و لحظاتسری

 روين رو در آغوش داره . با ذوق در ماشيی که توله سگ کوچولويدمدر آغوش داره با تعجب برگشتم و د

 چقدر خوشگله بابک ...ين ... ايييييييييی با ذوق گفتم : وايدم پريرونباز کردم و ب

 و گفت : آره دختره ..يد خندبابک

 شه منم بغلش کنم ؟؟ی و گفتم : مخنديدم

 بود سلم کرد و من متوجه شدم کهيده که تازه رسی پسر جوونيره بابک سگ رو به طرفم بگينکه از اقبل

ی قراری گفتم و با بی باشه . سلمی پسر خوب و با معرفتيد متوجه شدم که بايق دقیدوست بابکه .. با نگاه

گفتم : بابک بدش به من ...

 خواست که سگی عاشق سگ بودم و دلم می توله سگ رو به دستم داد و من گرفتمش .. از بچگبابک

 کرد که از صداش متوجه شدم چقدری وقت بهم اجازه نداده بود . سگ پارس کوتاهيچداشته باشم اما مامان ه

 ؟؟يه : اسمش چيدم کردم از دوست بابک پرسی نازش می .. همونطور که به نرميکهکوچ

مشی بابک لبخنددوست  ..ينی زد و گفت : 

 ..يکه ناز و کوچيلی خين گفتم : ای خوشحالبا

 گذره ..ی اومدنش نميا از دنيلی بابک گفت : آره .. آخه خدوست

 دوستش دارم ..يلی گذاشتمش و گفتم : خين کاپوت ماشروی

 .يا ازت پويمش گرفتی شه وگرنه حتما می که از مامانش جدا نميف گفت : حبابک

 ..يرنش خواستن بگی هم ميگه دو نفر ديکی و گفت : اتفاقا يد خندياست دونستم اسمش پوی بابک که مدوست

مشی کممن مشيم رفتيششون کردم و اون دوتا با هم حرف زدن و بعد هم از پی بازينی با  ينی . اونقدر از اون 

 ازيم شدی ازشون جدا می دادمش دلم گرفته بود . وقتی ميا به پوی و بامزه خوشم اومده بود که وقتيزتم

 م عوض شد...يه روحيلی .. خی داداشی نگاهش کردم و بعد به بابک گفتم : مرسين ماشی يشهش

 سگه پشمالو موهاش مثه تو نبود ..??ی نگاهم کرد و گفت : خوشحالم فرفره .. راستبابک

 ..يدم که زد غش غش خندی ازش گرفتم و بعد از داديشگونی .. نی بد جنسيلی گفتم : خی طور که مهمون

 حالموی خنده دار که کلينمايی سيلم فيه يدن مامان بابا و بابک نشستم و بعد از ديش پی خونه کميديم رسوقتی

ی تويلی گفت دو روزه کاوه خيد حالمو پرسينکه بهم زنگ زد و بعد از ايسابهتر کرد به اتاقم رفتم . پر

 .ينجوريهخودشه و مطمنئنم به خاطر تو ا

 ..يدا درصد به خاطر من باشه نه اون ويه زدم و با خودم فکر کردم : فکر کن ی دلم پوزخندتو
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 و من تو فکر فرو رفتم .يم رو قطع کردی گوشيم حرف زديسا که با پری نگفتم .. کميسا به پريزی چاما

 هريی جورايه س . يچيده پينقدر من و کاوه اين بی دونستم اصل چرا رابطه ی داشتم . نمیاحساس بد

 هم داره .رو خودش ی کاوه زندگيدم فهمی ميگه و از طرف ديم دادی می خاصيتدومون به هم اهم

 نه ؟؟يا نه ؟ خورم دوستش دارم يا دونستم اون منو دوست داره نمی

يعنی رسه .. ی ميی کردم که رابطه مون به جای فکر نميگه بعدش ديدمش که دی اولی جز اون چند دفعه به

 چطورينمون با گذشت زمان احساسات بينکه ايا در نظر گرفته ی سرنوشت واسم چينم بود که ببينبرام مهم ا

 ره ..ی ميشپ

 کرد و چونی رو کنترل کنه . چون خوب درکم ميط تونست شرای رو دوست داشتم چون خوب مکاوه

 افکار بودم که چشمهام بسته شد .. کم کم داشت خوابمين تونست با حرفاش آرومم کنه . . تو همی ميشههم

 بردم ..ياد رو از يدن بسته م خوابی پلک هاير از کاوه زيری تصويدن برد که با دیم

 شم کاوه ..ی و پنج ، چهل ساله گفت : متوجه نمی سيبا و تقريبا زی" زن

نرک زدم ..يبا زمزمه کرد : فرکاوه  جون من حرفمو 

 به تو چهيه قضين شم که ای متوجه نمينو دونم .. اما ای انداخت و گفت : ميگرش دی پای پاشو روفريبا

 داره ؟یربط

 درس بخونه و .. ينجا خواد ای خواد برگرده .. اون می نميدا و گفت : ويرون نفسشو فوت کرد بکاوه

 ؟؟ی حرف کاوه رو قطع کرد و گفت : دوستش دارفريبا

 لرزان گفت : متوجه نشدم ..يی با صداکاوه

 که باهاش ازدواجی .. اما فقط در صورتی خودت نگهش داريش پينجا ای تونی محکم گفت : ميلی خفريبا

 ..یکن

 رويدا ذارم وی .. من نميه چيگه احساس ما به هم دين دونی و گفت : شما ها ميد کوبيز می روی مشتکاوه

 خودتون ..ی بره فقط به خاطر خود خواهينبفرست

 مامانيش خوام اون برگرده .. پی با منه و من ميدا ويت . گفت : فعل که مسنئوليد غريت با عصبانفريبا

بزرگش جاش بهتره ..

 ...يدا گفت : اما وکاوه

 به بابات بگو .."ی داری کاوه .. هر صحبتيار اسمشم نيگه گفت : ديت با عصبانفريبا

 شه ..ی ... چرا قطع می : لعنتيدم لب غرير هام باز شد و زچشم

 شماره شو گرفتم و بد از دو بوق صداشيتيه کاوه تو چه موقعينکه و بدون توجه به ايدم تخت کوبی رومشتی

 کهی نداره . چون کاوه ايت واقعينم بی که ميزايی چين که فکر کردم ای جوريدم شنی آروم و عاديلیرو خ

 ؟؟ی کاوه .. خوبلم آروم بشه . زمزمه کردم : سينقدر هو ايه تونه ی بود نمیاونقدر عصبان

 زنم . ی .. من بعدا بهت زنگ می گفت : مرسکاوه
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 می شدم به گوشيره تو دستم موند و خی رو قطع کرد . همونجور گوشی بگم گوشيزی بتونم چينکه قبل از او

 پتومير و تو تختم زيدم باهام برخورد کنه . لباس خوابم رو پوشی توجهی با بينقدر کردم ای.. اصل فکر نم

 م زنگ خوردی گذشته بود که گوشچقدر دونم ی برد . نمی . اما اونقدر فکرم مشغول بود که خوابم نميدمخز

 گفتم : بله ..ی سبز رو فشردم اما به سردی دکمه يجان . با هيدمبرداشتمش و اسم کاوه رو د

 خوام . ی .. معذرت ميزم پر محبت گفت : سلم عزکاوه

 نداره ..ی دونم .. اشکالی لبم نشست و زمزمه کردم : می روی لبخنديزم عزيدن شنبا

 بودم ..يطی بد شرای گفت : تويانه دلجوکاوه

 افتاده ؟ی ؟؟ اتفاق بديطی گفتم : چه شرايطنت شبا

 حلش کنم ..يد هست که بای مسنئله ايه گفت : کاوه

 ؟؟ی به منم بگی خوای گفتم : مزود

 از خونه ؟يرون بيای فردا می گم .. راستی زمزمه کرد : حال بهت مکاوه

 .يام : آره . از فردا کلسامو هم مگفتم

 دنبالت ..يام .. ميار نين گفت : فردا ماشی با خوشحالکاوه

 دنبالم ذوق کردم ، گفتم : چشم ..ياد خواد بی صبح مينکه که از امن

 ؟ی زمزمه کرد : شام آش خوردکاوه

 تعجب گفتم : آره .. چطور ؟؟با

 ؟؟ی نداری . کاری دونستم هاپو دوست داری ... نميچی گفت : هيطنت با شکاوه

 ؟؟يه دوست دارم .. منظورت چيلی : من هاپو دوست دارم ؟؟ آره خگفتم

 .يلی .. شبت پاستی اتاقتم .. خوب بخوابی پنجره ير زيم و گفت : فردا ساعت نه و نيد خندکاوه

 ..ير زدم و گفتم : لوس .. شب بخلبخندی

 اونم منويعنی و همزمان گفتم : يدم دونست . مثه برق از جام پری از کجا مينارو به فکر فرو رفتم .. کاوه او

 ؟؟ينه بیم

 بدهيلی خين .. اييييی م گفتم : وای و رو به خرس عروسکيدم خجالت کشينه تونه منو ببی اونم مينکه فکر ااز

 .. ؟؟ينه رم حموم بتونه منو ببی می شه ؟؟؟ نکنه وقتی می من چی شخصيم.. پس حر

 : چشم چرون ..يدم رو تخت زدم و غرمشتی

 نگاه کردميرون بار از پنجره به بين چندمی و برايدم سرم کشی رنگ اسپورتم رو روی سرمه ای پالتوکله

 کاوه ؟؟ يیو زمزمه کردم : کجا

يش واسم پی شرمنده ام .. مسنئله ايلی خيکا برام اومد ، از کاوه بود . نوشته بود : نی لحظه اس ام اسين همتو

 . دلم برات تنگ شده ..يام کنم کلس دوم رو بی می دانشگاه .. سعيا دنبالت . خودت بيام تونم بیاومده که نم
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ی که نشستم زنگ زدم مشتين ماشی .. تويرون پرت کردم و از خونه زدم بيفم رو تو کی گوشيت عصبانبا

 ..يدا .. ويداس تو فقط وی دونم مسنئله ی ؟؟ می و با حرص گفتم : منو مسخره کرديدم فرمون کوبیرو

 خام تو شدم .ن ميگه باش . اگه ديدا .. با همون وی شم عوضی ت نميچه بازيگه .. ديدا .. ويداو

 نشسته بودن و در حال حرف زدنيل کنار سهيانا و کيسا سر کلس پريدم رسی سرعت به دانشگاه رفتم وقتبا

ی ميزون جلوم آوی رو از صندليفم نشستم و همون طور که کيسا سلم کردم و کنار پريدم رسیبودن وقت

 ؟؟بگيره خواد امتحان ی گفت : از کجا ها ميانا که کيدم و شنيدمکردم به طرفشون چرخ

 ؟؟؟يم : مگه امروز امتحان داريدم با تعجب پرسيدم که شناينو

 ... يگه نگاهم کرد و گفت : آره دپريسا

 دونستم ..ی گفتم : من نمی ناراحتبا

 زل زد تو چشم هام و گفت : کاوه بهت نگفت ..سهيل

 نگاهش کردم و گفتم : نه بهم نگفته .. حرصی

 ..يزم عزيادته کردم ی خواستم بهت بگم .. اما فکر می گفت : مپريسا

 خوندم ..ی دونستم هم نمی که اگه می دونی .. ميزم عزيست بال انداختم و گفتم : مهم نی اشونه

 ..يزم رسونم عزی زد و گفت : بهت می لبخندپريسا

 شده ؟؟ی با ابرو اشاره کرد که چيسا مشغول صحبت کردن در مورد امتحلن بودن و پريل و سهکيانا

 ..يچی تلخ زدم و گفتم : هلبخندی

 ؟؟؟يعنی شناسم ی .. من تورو نميست ت نيچی که هی گفت : غلط کردپريسا

 شم !ی .. خوب ميال خی تکون دادم و گفتم : به خاطر کاوه ست .. بسری

 ..يم زنی دستشو رو شونه م گذاشت و گفت : بعد کلس با هم حرف مپريسا

 به سمت ما اومد و سلم ويد کاوه وارد شد و تا ما رو ديدم بود که ديومده تکون دادم . هنوز استاد نسرمو

 موجب تعجب همهين دادم که ايل لبخند مسخره و سرد در جوابش تحويه کرد و من فقط ی گرمیاحوالپرس

 نگاهش هم نکردم .يگه دی گرفت و من حتی جايلشد . کاوه در کنار سه

 گفت : من خوندميسا پريم امتحان آماده بشی گذاشتم و همون لحظه هم استاد گفت که برايفم کی مو توگوشی

 رسونم ..یبهت م

 ..يزم عزی زدم و گفتم : مرسچشمکی

 ..ين جلو بشين ايا استاد نگاهم کرد و گفت : شما بيم آماده شدوقتی

 رو هم عوض کرد و شروع به خوندن سوال ها کرديگه چند نفر دی بلند شدم و رفتم جلو . استاد جاحرصی

 سوال ها تموم شدی نوشتم . وقتی زنه سوال ها رو می حرف می بدونم داره در مورد چينکهو من بدون ا

 نوشتمش . چون از اولجب و با تعيدم به سوال اول کردم و تو ذهنم جواب سوال رو کلمه به کلمه شنینگاه

 نه .. اما به اونيا دونستم که درسته یترم درس رو نخونده بودم سر کلس هم گوش نکرده بودم اصل نم

يدم زودتر از اون که فکر شو بکنم ديلی نوشتم . خی داشتم و تند تند ميبی اعتقاد عجيدم شنی که ميزیچ
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 رو دادم و از کلس خارج شدم تا در کلس رو بستمه سوال ها رو نوشتم و بلند شدم و برگیجواب همه 

 ..يکا و کاوه گفت : نيدم توجه بهش به طرف نبرد چرخی .. بيدمدوباره در باز شد و کاوه رو د

 خوام .ی .. معذرت ميکا و گفت : نيستاد ندادم . کاوه کنارم اجواب

 خوام باهات حرف بزنم .ی و با خشم تو چشماش نگاه کردم و گفتم : نمبرگشتم

 متاسفم .. يکا گفت : نکاوه

 نشو ... يک به من نزديگه خشم نگاهش کردم و گفتم : دبا

ی نگفت . انگشتم رو به نشانه يزی همه خشونت رو نداشت بهت زده نگاهم کرد و چين که انتظار اکاوه

 ... ی من سرک بکشی تو زندگی هم حق نداريگه تکون دادم و گفتم : ديدتهد

 تونمی .. نمی : تا تو نخوايدم رفتم .. هنوز چند قدم بر نداشته بودم که صداش رو شنی به سمت در خروجو

 سرک بکشم ..يتتو زندگ

 ؟؟ ی گفتی و گفتم : تو چيدم و به طرفش چرخيستادم جام اسر

 سرک بکشم .يت و تو زندگينمت تونم ببی نمی و گفت : گفتم اگه خودت نخوايستاد صاف اکاوه

 خوااااااااااااااام .. ی مکث کردم و گفتم : نملحظاتی

ی ؟؟ چرا از وقتی هستی گفتم : تو چه جور آدميت رفتم که ناگهان برگشتم و با عصبانی به سمت در مداشتم

 ؟؟ ينم بی رو ميزا چينبا تو آشنا شدم ا

 ؟؟ينی بی می انداخت و گفت : تو چيين سرشو پاکاوه

 داشتهيت واقعيزا چين کردم ای فکر نمی توهمات خودمه . حتيزا چين کردم ای فکر ميشه . هميد لرزی مقلبم

ی و با بغض گفتم : من ازت ميد روز در موردش با کاوه حرف بزنم . چونه م لرزيه بتونم ينکهباشه و اونم ا

ترسم .. از من دور شو .

 ... صبر کن ..يکا گفت : نکاوه

 لرزان بهی به صورتم خورد و من با بدنی توجه بهش از سالن خارج شدم و تو محوطه رفتم . باد سردبی

ی حرفيچ که کاوه اومد و بدون گفتن هيدم بعد دی رفتم و نشستم . لحظاتيشگی مخصوص و هميمکتسمت ن

 ؟؟ينی بی می بهم بگو چيکاکنارم نشست و گفت : ن

 . . ينم بی .. از نگاه تو مينم بی نگاه کردم و گفتم : تو رو مبهش

 ؟؟ی چيگه و گفت : ديد کشيقی نفس عمکاوه

 .. ينم بی ميشت پيشه رو هم همی دختريه کردم : زمزمه

 ..ی گی رو ميدا گفت : وی تفاوتی با بکاوه

 دونه بهم بگه . امای ميزی مورد چين خواست اگه در ای دلم ميلی نگفت . خيزی چيگه کردم و کاوه دتاييد

 هو به طرفشيه خواد بگه ی نميزی که گذشت و مطمنئن شدم چی داد ازش بپرسم . کمیغرورم اجازه نم

 ؟؟ينم رو ببيزا گفتم : کاوه ... چطور امکان داره من اون چيد لرزی که ميی و با صدايدمچرخ

ی عادير غی اتفاقاين ترسم .. ای نگفت و من با همون نگاه نگران گفتم : کاوه من ميزی زد و چی تلخلبخند

به تو ربط داره ؟؟؟ بگو کاوه ...
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يلی کردنش ناخودآگاه بدنم به رعشه افتاده بود خييد نامحسوس سرشو تکون داد و من که از تايلی خکاوه

 تره ..يب هم واسم عجيشوهه اون مرد ريدن اعتراف از دينصادقانه گفتم : کاوه ا

 کاوهيه چين .. بگو ای بل رو تو به سر من آوردين گفتم : ايت تلخ نگاهم کرد و من با عصبانی با لبخندکاوه

 کنه ... ی ميوونه؟؟ داره منو د

 ؟؟!!ی هستی ؟؟؟؟ بهم بگو تو چه کوفتی زنه گفتم : لل شدی نمی بازم حرفيدم دوقتی

 هستم ..ی کوفتيه که يستم چشم هام زل زد و گفت : فقط من نی توکاوه

يکه نگاهم کنه در حالينکه پلک هم نزدم . کاوه بدون ای حتيه چند ثانی گنگ نگاهش کردم و برای حالتبا

 بدميح دونم چطور واست توضی پامون بود زمزمه کرد : نمير از بارون زيس سنگ فرش خینگاهش رو

ی تونی هنوز مونم دی به وجود اومده . نميب خاص و عجيلی خيلی احساس خيه من و تو ين .. اما بيکان

 بوده .. ينمون هم بينيم همو ببينکه حس قبل از اين ايد نه .. اما شايا یدرک کن

 .يه قويلی کنم .. اما ... تو احساساتت خيجت خوام گی نميکا نين و زل زد تو چشمام : ببيد طرفم چرخبه

 دچاريلی من خی وقتين . ببيم قبل تو گذشته به هم گره خورديی جايه . يکه احساساتت به من نزديلیخ

 شمی می جورين که اايی .. وقتی .. هرچيت . چه عصبانی شم . چه عاشقونه . چه خوشحالیاحساسات م

 افته ...ی ... اون اتفاق میاگه تو همون لحظه به من فکر کن

 چرت و پرت ها رو از کجاتين کردم . لبم رو گاز گرفتم و گفتم : ای گرد شده نگاهش ميی چشم هابا

 ؟؟؟؟ یآورد

 ..ی کنی دونستم تو باور نمی .. ميم شدی ميک به هم نزديد بدون توجه به من گفت : اصل نباکاوه

 کنم .. ی نفرت نگاهش کردم و گفتم : معلومه که باور نمبا

 و سرشو به سمت آسمون بلند کرد و چشم هاشو بست و دستشيستاد ای جديلی زد و بعد خی پوزخندکاوه

 قطرهيه بعد کف دستش رو به طرفم گرفت که روش يهراستش رو به سمت آسمون گرفت و درست دو ثان

 "ه آرزو کنيه تونه ی بارون . خوش به حالش می قطره ينبارون بود از فکرم گذشت که : " اول

 بارون ... ی قطره ين .. به اوليکا نی اعتقاد دارين زمزمه کرد : تو هم به اکاوه

 زد .ی اسممو صدا ميد دوی ميکه که در حاليدم رو شنيسا پری کردم که از دور صدای نگاهش ممتعجب

 تند شد ..؟؟ينقدر بارون ای شده از بارون و با خودم فکر کردم : کيس که خيدم شد ديکمون نزدیوقت

 تو ..يم .. بری خوری دستم رو گرفت و گفت : باز سرما مپريسا

يگه لب گفتم : دير به کاوه کردم و زی نگاهی و من برگشتم و با گنگيد بعد من رو به سمت ساختمون کشو

 صداموی داری لعنتی کنم توی که احساس ميه بارين آخرين م .. ای تو زندگيای بين از ايشتر دم بیاجازه نم

 ... ی شنویم

 ..يسه بپوش .. اون خينو ايار کاپشنش رو بهم داد و گفت : پالتو ت رو در بيانا سالن شلوغ بود . کتوی

 رويرون بی ايشه بهت زده از در شی رو بهش دادم و تو کاپشن گرم و خوشگلش فرو رفتم و با نگاهپالتوم

 دوخته شده بود . بارونين بود و نگاهش به زميستاده شد .. ای ميده شمشاد ها ديننگاه کردم . کاوه از ب
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يد دی که ميل داد . سهی نمدش کس از بچه ها جرئت خارج شدن از سالن رو به خويچ که هيد باری ميبیعج

ينکه زود قطع کرد و بدون ايلی داخل . اما بعد خياد باهاش تماس گرفت و گفت که بيستادهکاوه همون طور ا

 که شوکه شده ..؟ی به کاوه گفتی چيکا گفت : نيطنت با شيانا نشست و کيمکتی نی بگه رويزیچ

 گم . و من زمزمه کردم : بهش گفتم کهی می کرد بشنوه من چی ناگهان صاف نشست و سعيل شدم سهمتوجه

 افته ...ی ما اتفاق نمين بيزیچ

 طور حس کردم . چون بهين من ايا دونم واقعا لبخند زد ی نقش بست .. نميل لب سهی نامحسوس رولبخندی

 صورتش بود ...ی رويل سهيشگی از لبخند نبود و نقاب خونسرد و همی اثريدم به سمتش چرخينکهمحض ا

يلی خيسا و پريانا و گرم بود و من و کی اون روز صبح هوا آفتابييزی پای سرد و بارونی هفته يه از بعد

يه يم و ناهار بريم اون روز مقدس شکممون رو خجالت بدنيمن که به يم گرفتيم و تصميمخوشحال بود

 .يم از هوا لذت ببریرستوران خوب و کم

 خوشحال بودم که البتهيلی زدم اون روز خی حرف نميلی خودم بودم و خی توی از چند روز که حساببعد

 که اگهيد از ما پرسيانا زنگ زد تا واسه ناهار دعوتش کنه . کيانا بهمون ضد حال زد و به کيز عزيامينبن

يطنت با شيسا . پريم ندارکلی که مشيم بهش گفتيسا و من و پرياد هم باهامون بيامين بنيم شیناراحت نم

 ..يامينيمگفت : آخ جون ناهار مهمون بن

نمفت خورتو  ..ی سرش زدم و گفتم : جون به جونت کنن 

نمفت خور نخنديد  ..يستی و گفت : تو هم کم 

 که چه خوب شديم کردی فکر مين به ايکا با نيم گفت : داشتيسا رو قطع کرد پری که گوشيانا و کخنديديم

 زنگ زد ..يامينبن

 ؟؟ی واسه چيعنی با تجب سرشو تکون داد که کيانا

 ..يگه کنه دی و گفت : آخه مهمونمون ميد خندپريسا

 ..ين مستقل باشين بکنيبتون کم دست تو جيه .. يست خبرا نين و گفت : نه از ايد غش غش خندکيانا

 ؟؟يان بيم هم بگيل به کاوه و سهياد ميامين گم حال که بنی گفت : ميانا و کخنديديم

 ..ينيم خوام کاوه رو ببی و گفتم : نعععع ... من نميدم چرخيانا به طرف کناخودآگاه

يف هم که واسمون تعريچی چت شد ؟ هی دفعه ايه گفت : ااععععععععع .. بابا اصل معلوم هست تو پريسا

 ..ی کنینم

 تونم باهاش ادامهی تمومش کردم و گفتم که نميفته بی اتفاقينمون بينکه بال انداختم و گفتم : قبل از ای اشونه

بدم .. 

 ..يومد گفت : خب آخه چرا ؟؟ تو که ازش خوشت می با ناراحتپريسا

 که بتونم باهاش ادامه بدم ..يومد ازش خوشم نمی بال انداختم و گفتم : اونقدری اشونه

 زنگ بزن باهاشون هماهنگ کن . چونيانا گفت : کيم رسی نميی بحث به جاين دونست از ای که مپريسا

 ..ياد خوام بگم بهداد بیمنم م
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 ..يری پسره گرم بگين تو قرار نبود با ای گفتم : پری بدجنسبا

 شه ؟؟ی ت می حسود خانوم ؟؟ حسوديه خنده و گفت : چير زد زپريسا

 خانوم ..يسا پريتی تربی بيلی کردم و گفتم : خی دراززبون

 شوهر واسم دريه بهداد ين از اينم ببيرم بگی آماريه نکن بذار من ی کم حسوديه زد و گفت : ی چشمکپريسا

 دم اگه مقبول نبود بفرستمش بره ..ی نه .. قول ميا يادم

 ..ياد ميان زدم و گفتم : بهداد حتما با شالبخندی

 شه ...ی خوب ميلی گذره .. خی خوش ميشتر بی گفت : آره گروهی با خوشحالکيانا

 ..ياره حتما صدف رو ميان هو گفت : شايه بعد

 ام ..ی فقط من اون وسط اضافين گفتم : همه تون جفتی ساختگی خنده و من با ناراحتير زدن زيسا پربا

 ..ياماصل من نم

ی .. مگه اون روزا که هنوز لگد به بختت نزده بودی گلبيايی نی کنی زد تو سرم و گفت : تو غلط مپريسا

 زدم ؟؟؟ی حرفا مين من از ای نداختی دنبالت راه ميتيم ی و من رو مثه کره خرایو با کاوه بود

 ...ی تمرکز کنيل رو سهی تونی می و گفت : حال که کاوه رو پر داديد خندکيانا

 گفت : برام اس ام اس اومد .. يانا خنده و کير زيم حرف زدين ايدن با شنيسا و پرمن

 ...يايم گفت ميل بلند گفت : سهبعد

 ..يام کردم و گفتم : دوست ندارم باخمی

 درست شد ..ينتون بيد شايا هنوز ؟؟ بی نشديمون .. پشی گفت : آخپريسا

 خوام باهاش باشم ..ی شم .. واقعا نميک بهش نزدين از ايشتر خوام بی تکون دادم و گفتم : نمسرمو

 ..يفه حيلی گفت : اما کاوه خکيانا

 من خودمو لوس کردم . اونميد کنم ... به نظر من اصل کاوه دوستم نداشت .. چون شای می اعترافيه : گفتم

 اون از خداش بوده ..يعنی ين بارم با من رو به رو نشده .. ايه یانگار از خدا خواست .. از اون روز حت

 .. ؟؟ی شدی ميات منگل بازين ايال خی سمتت بيومد اگه اون ميعنی نگاهم کرد و گفت : ينی بيز با تکيانا

 که براش مهمميدم دی کم نازمو بکشه . اگه ميه خواد ی کردم دلم می گفتم : همون شب حس می ناراحتبا

 واسم مهم نبود .. اما اونم از خدا خواست يگه که به خاطرش باهاش بحث کردم دی اون مسائلیهمه 

 وی شه .. فقط لطفا اون جا مثه الن نباش .. عادی ش مشخص مينی زد و گفت : امروز که ببی لبخندپريسا

 باش ..یمعمول

 کاوهی تونستم انکار کنم که چقدر دلم برای . نميم بوديشگی دو ساعت بعد همه دم همون رستوران هميکی

ی . توينمش ساده ببی سلم و احوالپرسيه از يشتر بیتنگ شده که صداشو بشنوم و باهاش حرف بزنم و برا

 بهم گفتهی سلم زورکيه شت ندای راه فراريگه دوبار که دينکه ازش نداشتم جز ای خبريچ چند روز هينا

 نتونستم ازيگه بهش فکر کردم اما ديلی اسن روزا خی هم زود صحنه رو ترک کرده بود . تويلیبود و خ

يلی شد اما خی چهار پنج روز مينکه از هم . با ايم دور شديلی کردم خی . خودم هم احساس مينمنگاهش بب
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 داشت و به سمتم اومد بايت کاوه اهمیم گرفتم که اگه براي از هم .. من همون شب تصميم دور شده بوديلیخ

ی کرد و طوری بود که کاوه ازم فرار مين کرد ای که متعجبم ميزی خوش باهاش برخورد کنم . اما چیرو

 گفت ...ی گفتم خودش می نمينو کرد که انگار اگه من ایبرخورد م

 شدم و همراهياده پيامين بنين درست شه از ماشينمون بيز دوباره همه چيد و شاينمش بی مينکه شوق ابا

ی که نگاهم رويومدن . حدس زدم که هنوز نيدم نگاه کردم کاوه رو ندی به سمت بچه ها رفتم و هرچيساپر

 و دريد به طرفم دووق بگم چون صدف با ذيزی بود قفل شد فرصت نشد چيستاده ايان که کنار شايلسه

 ..یآغوشم گرفت . گفت : دلم برات تنگ شده بود عنتر برق

 کوآل ..ی درختيمون طور مين گوشش زمزمه کردم : منم همتو

 و بهداد کنار هميسا رفتم . پری کردم و همراهشون به طرف تختی حالی بيک سلم عليه و بعد من با بقخنديد

 دونمی . نميدم همه رفتم و کنارش نشستم و بازوش رو چسبين بهم نبود . با ايسانشسته بودن و حواس پر

 نشسته بوديشم داشتم کاوه پست کردم . با تمام وجودم دوی ميبگیچرا چون کاوه نبود تو جمع احساس غر

يدم دی تعارف کرد بره بال و در کمال ناباوريل به سهيامين بنيدم که دينه شی سمت چپم می کينمبر'گشتم تا بب

ين با اون اخمو نداشته باشم . تو ای اتفاقی حتی که برخورديدم چسبيسا به پريشتر کنارم نشست . بيلکه سه

 هم کنار دوست پسراشون نشسته بودن .يانا رو نداشتم . صدف و کيل با سهيدن جنگی حوصله يگهروزا د

 ..يين تنهايل گوشم گفت : فقط تو و سهير زيساپر

 ..يجی رسم دماغ هوی کردم و گفتم : من حساب تو رو ماخمی

 و گفت : قربون اون حرص خوردنت ..خنديد

 هم نپره .ين باش که همين کم سنگيه داد و گفت : يلم تحوی لبخنديسا ازش گرفتم و پرنيشگونی

 دندونا گازت گرفته نه ؟؟ ين رو باز کردم و گفتم : تا حال که انيشم

 گرفتم ..ی قبل ازت هاريزم و گفت : آره عزيد با شدت خندپريسا

 بود چون اسمی زدن برگشتم . البته کامل عمدی م رو مهار کردم و به سمت بچه ها که با هم حرف مخنده

 ده ..ی می رو چيان جواب شايل سهينم رو ندادم و برگشتم تا ببيساکاوه به گوشم خورد جواب پر

 ..يه مسنئله خانوادگيه يره جا به جا شد و گفت : گفت که درگی کمسهيل

ی .. مسنئله خانوادگيگه هم فشار دادم و با خودم فکر کردم : آره دی دندونم رو رويل حرف سهين ايدن شنبا

 اونيش .. دلش پيگه .. معلومه ديد فهمم چرا تا من اون حرفارو زدم کاوه کنار کشی .. حال ميدا ويعنی

 هم بکنه ... زدواج خواد باهاش ای ؟؟ اصل اون که نميه و چيه کيستدختره س که معلوم ن

 .. يارم رو تو مو هام فرو بردم و حس کردم که اصل از کاراش سر در نمدستم

 تو ؟؟؟ی کنی کوفت می گفت : چپريسا

ممنو کردم و تا خواستم بگم جوجه .. پرنگاهی  ..ی گفت : تو مهمون منيسا به 

 گفتم : کباب برگ ..يی گشاد زدم و نگاهم افتاد به بچه ها که نگاهشون به من بود و با پر رولبخندی

 ..ی گفت : تو کوفت بخوری دندوناش همراه با لبخندين از بپريسا

 ..ی نکنيغ جلو بهداد خودتو تبلی خواستی گوشش گفتم : مير و من آروم زيدن ها خندبچه
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 ..يگه خوردم ديزی چيه کردم . دلم به حالت سوخت ی غلطيه گفت : حال پريسا

 سازه ...ی به معده ت نميزا چين ای دونی و گفتم : تو که مخنديدم

 مجبوريشه که همی کنی نميغ خودتو تبلينجوری ای کم زرنگ باشيه کردم و گفتم : بعدشم اگه ی درازبون

 ..ی تا آخر تو مهمونش کنیش

ی ندارياقت سر به سرت گذاشتم دلم خواست مهمونت کنم .. ليلی و گفت : خاک تو سرت .. چون خخنديد

 .يگهد

 تو جمع دوستام بودم ، اصل بهم خوش نگذشت تمام مدت تو خودم بودم و به فکر کاوهينکه روز با ااون

 ؟؟يستی تو چرا تو باغ نيکا ناهارمون تموم شد گفت : نينکه بعد از ايانبودم . شا

 کنم .ی زدم و گفتم : چرا هستم .. دارم گوش ملبخندی

 ؟؟؟ی ناراحتيست گفت : چون کاوه نی با زرنگشايان

 گفتم : واااا ... به کاوه چهی معموليلی کردم خونسرد باشم و خی کردم دستم رو شده سعی که حس ممن

 داره ؟؟یربط

 مشخصه .. يگه زد و گفت : نه ديطنت پر شی لبخندشايان

 .. يگه شه دی مينجوری وقتا آدم ای از من گفت : بعضی به طرفداربنيامين

 گذروندن و من همون طور نشستهی وقت می و بچه ها با خنده و شوخيم نشستی جورين همی ساعتنيم

ی تونستم عادی کردم نمی هر کار هم ميگه خورد دی تو پرم می بود . وقتی طورين همیبودم . مدلم از بچگ

يلی به کاوه فکر نکنم . اما دلم خيگه گرفتم ديم کردم . تصمی رو به خودم کوفت ميمودهباشم و تمام مدت باق

 خونهيا صدف در گوشم گفت : شب بيم رفتی ها مين و به سمت ماشيم بلند شدیبراش تنگ شده بود . وقت

ما ..

 ..يام نگاهش کردم و گفتم : نه نمی حالی ببا

 لباشو مثه بچه ها جمع کرد و گفت : دلم برات تنگ شده ..صدف

 ..يگه ديديم گفتم : الن دی بد اخلقبا

 ..يم.. تازه اصل با هم حرف هم نزدی من نبوديش بازومو گرفت و گفت : اما اصل پصدف

 موندن هميدار خوام برم خونه زود بخوابم . حوصله بی صادقانه گفتم : باور کن حوصله ندارم .. می لحنبا

ندارم ..

 ..يای گفت : قول بده فردا مصدف

 ..يام گفتم : باشه مين همی و اسه يست دونستم اگه مخالفت کنم ول کن نمی

 کله کدو ..يم زنی با هم حرف می و گفت : کليد رو کشلپم

 گردم ..ی و گفت : بچه ها من با بهداد بر ميشمون اومد پيسا . پريان شايش زدم و گذاشتم برگرده پلبخندی

 کن ..يف و گفت : بعدش زنگ بزن تعريد خندکيانا

 زنم فوضول ..ی دستشو تو هوا تکون داد و گفت : به هر دوتون زنگ مپريسا
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 هم قرار بود با هم برن . من هميان بهداد رفتن . صدف و شاين کردن و به سمت ماشی خدافظيسا و پربهداد

ين ازمون جدا شدن تو همی خدافظيه بعد از ينا بودم که صدف ايستاده ايانا رفتم کنار کی مينا ايانا با کيدکه با

؟ تونم باهات صحبت کنم ؟ی به طرفم اومد و گفت : ميللحظه سه

 خواد باهام حرف بزنه نگاهشی مينکه منو مخاطب قرار داد و اونم ايل سهينکه با تعجب از ايانا و کمن

 ؟؟ی هول شده بودم گفتم : در .. در مورد چی و من که کميمکرد

 منتظرتم ..ين کنه گفت : تو ماشی داد تا خدافظی دست ميامين با بنی عاديلی خيکه در حالسهيل

 هم به مسخره با دهان باز زليانا نگاه کردم و کيانا باز به کی کرد و رفت . با دهانی هم خدافظيانا از کبعد

 داره ..يقت حقين .. ايداری زد گفت : تو بی تو صورتم ضربه می به آروميکهزد بهم در حال

 داره ؟؟يکار با من چين و گفتم : اخنديدم

 فوضول کوچولوين داره .. بعد هم زنگ بزن به ايکار چين با متانت زد و گفت : برو ببی لبخندبنيامين

 کن ..يفبراش تعر

 ..يز نمک نريغی و گفت : جوجه تيد کوبيامين ستبر بنی ينه تو سيشی نمای مشتکيانا

 زد و گفت : برو تای چشمکيانا . کيد دستش رو بوسی رو گرفت تو دستش و به آروميانا مشت کبنيامين

 خواد در مورد کاوه باهات حرف بزنه ..یاخلقش گند نشده .. حتما م

 رو به صورتم زدم و به طرفيل زود نقاب مخصوص سهيلی کردم و بعد خی زده ازشون خدافظذوق

يد با تعجب به عقب چرخيل در عقب رو باز کردم که سهيطنت منتظرم بود . با شين ماشی رفتم . توينشماش

 ؟! ينی عقب بشی خوای تم که میو گفت : مگه من راننده شخص

 کنم چقدر رانندهی رو بذارم عقب .. اتفاقا الن که دقت ميفم خواستم کی زدم و گفتم : من می احمقانه البخند

 ..ياد بودن بهت میشخص

 کمربندتوی خوای صبر کرد و بعد گفت : نمی لحظاتيل بهم کرد و من رفتم جلو نشستم . سهينی خشمگنگاه

 ؟؟یببند

 کرد گفت :ی رو روشن مين همون طور که ماشيل کمربندم رو بستم . سهی زدم و بدون گفتن حرفلبخند

 ..ی من راننده ت باشم فرو رفتينکه تو قالب ايلیخ

 ..ی بگی خواستی ميزی زنه گفتم : خب .. فکر کنم چی نمی حرفيدم که گذشت و دی نگفتم . کمچيزی

 برم ؟يد کرد ، گفت : کجا بای می رانندگی جديلی همون طور که خسهيل

 رو اطراف دانشگاه پارک کردم . ينم گفتم : ماشی مثه خودش جدمنم

يزی چی خوای گفتم : در مورد کاوه می رو به طرف دانشگاه کج کرد و من با کنجکاويرش مسسهيل

 ؟؟یبگ

 نگران کرده .يلی واسش افتاده .. منو خی خوام بدونم چه اتفاقی اخم کرد و گفت : می لحظه اسهيل

 که خودمم نگرانشم ..ينه دونم ... من نتونستم باهاش حرف بزنم و ای دهنم رو قورت دادم و گفتم : منم نمآب

 جاها پشتم بود ، درستيلی خوام کمکش کنم .. چون اون خی چشم نگاهم کرد و گفت : می از گوشه سهيل

 حاضر شدم واسه کاوه از تو کمک بخوام ..ی س ..حتيخته به هم ريبينم برادر .. حال که ميهمثه 
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 ؟؟؟ی خشونت گفتم : حتبا

 نکرد و گفت : چطور ؟نگاهم

 طلب کار نباش ..ينقدر ای خوای ازم کمک می گفتم : حداقل وقتيت عصبانبا

 ضبط رو کم کرد و گفت : رو کمکت حساب کنم ؟؟ی نگفت . صدايزی چسهيل

 ..ی و گفتم : بعد از دو تا معذرت خواهيدم به طرفش چرخکامل

 گفت : چرا دو تا ؟؟ی که با مهربونيدم دی تفاوت جوابم رو بده اما در کمال ناباوری بيلی داشتم خانتظار

 زود به خودم اومدم ويلی کردم که خی گرد شده داشتم نگاهش می با چشم هايه تونم قسم بخورم تا چند ثانمی

 هم واسه الن که خوشگل ازميگه ديکی .. اون ی پله ها هولم دادی که از روی واسه اون باريکیگفتم : 

 کمکت کنم . یخواهش نکرد

 ؟؟ی زنی ش گفت : به نظر خودت الن خوشگل حرف ميشگی با همون لحن گند همسهيل

 تعجب گفتم : چطور مگه؟؟با

 با حرص گفت : من اصل از تو خواهش کردم ؟؟؟ سهيل

 ..ی کردی خواهش ميد جواب دادم : خب پس بای خونسردبا

 شه حساب کرد . اما گفتمی دونستم رو تو نمی ندارم . از اولم ميازی به کمکت نيگه گفت : اصل دسهيل

 ..ی شی وقت درست نميچ که هی هستيی . اما تو از اون دخترای به خاطر کاوه بهم کمک کنيدشا

 نظر رو در مورد من ندارن ...ين ايه .. اما بقی کنی فکر می طورين کردم و گفتم : تو ای عصبی اخنده

 مشکل از تو باشه .يدشا

ينی بی و می کنی روز دور و برت رو نگاه ميه ی باشينجوری بهم کرد و گفت : ای عصبی نگاهسهيل

 نمونده ..يشت پيشکیه

 که تنها دوستت هم تنهات گذاشته ..يی توين زدم و گفتم : فعل که من دوستام دور و برم هستن و اپوزخندی

 کاوه تنها دوستی کنی رو پارک کرد . گفت : تنها دوستم ؟؟ چرا فکر مين با خشم نگاهم کرد و ماشسهيل

منه ؟؟

 ؟؟ يديم : رسپرسيدم

 کاوه تنها دوستته .. خدافظ .يدم که من ديی تکون داد و من گفتم : تا جاسرشو

يفم داره کيدم رفتم که برام چراغ داد به سمتش برگشتم که دی مينم خارج شدم و داشتم به سمت ماشين ماشاز

 رو برنداشتم از خودم حرصم گرفت به طرفشيفم حواسم اونقدر پرت بود که کينکه ده . از ایرو نشون م

 گرفتم متوجه شدم کهی متش رو از دسيف کيکه گرفت و من در حاليرون رو از پنجره بيف کيلرفتم و سه

 رويفم کی خوای زدم و گفتم : نمی لبخنديدمش کشی ميرونمحکم گرفته ش و همون طور که از دستش ب

 ؟؟ یبد

 .. يدم ندينجوری احمقانه زد و گفت : من تا حال کاوه رو البخندی

 .. يت دو تا معذرت خواهی ذارم جای مينو زدم و گفتم : البخندی

 ؟؟ی چيگه و گفتم : ديدم که هنوز محکم گرفته ش .. خنديدم و ديدم رو کشيفم کبعد
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 و گفت : خدافظ .. يد کرد بعد به طرفم چرخی چشم نگاهم می گوشه از

 که دور زد ويدم دينه رو روشن کردم و راه افتادم از تو آين ماشی با لبخند دادم و ازش دور شدم وقتجوابشو

رفت . حس کردم چقدر رفتارش عوض شده ..

  )7( فصل 

ی چند روزه به جنوب رو می ناردوی يه نبرد واستاده بودم و داشتم اطلعی دانشگاه جلوی محوطه توی

ی شد اگه ما هم می داده بودن و تو دلم حس کردم چقدر جالب ميب ترتی شناسين زمیخوندم که بچه ها

 ممکنه رشتهيعنی دم کری گذشت . داشتم فکر می . چقدر بهمون خوش ميم اردو رو برين ای سه نفريمتونست

 .. با ذوقيسا و پريانا و چشمم افتاد به کيدم . چرخيدم از پشت سرم شنيی رو هم ببرن که صدايگه دیها

 ؟؟ينگفتم : سلم ... کجا بود

 شده ؟؟ی گفت : بگو چی با خوشحالپريسا

 شده ؟ی : چگفتم

 اردو گذاشتن .. يه و گفت : يد خندکيانا

 .يه شناسين زمی .. اما مال رشته يدم تو حرفش و گفتم : آره دپريدم

 .. اونا اردو رو گذاشتن اما از همهيم پرس و جو کرديم و گفت : برو بابا گاگول .. ما الن رفتيد خندپريسا

 شه توش شرکت کرد ..ی رشته ها می

 کردم که چقدری .. داشتم فکر مييی رو بغل کردم و گفتم : واااااااااااايانا و کيسا پريدم و پريدم کشيغ جتقريبا

 گذره ..یخوش م

 ..يای دن بی مامان و بابات اجازه مين و گفت : جوجه زرد تو ببيد کشی لپم رو با حالت مسخره اپريسا

 دن ..ی و گفتم : بهم اجازه ميدم کشموهاشو

مچلش دور بشه ؟؟ی دونه يه يکی تونه چند روز از ی و گفت : مگه بابات ميد خندپريسا  خل و 

 نگو ..ی جورين کردم و گفتم : ماعععع ... حال تو ااخم

 دن ؟؟ی نگاه کردم و گفتم : به تو اجازه ميانا کبه

 نه ..يا ذاره ی دونم که می رو نميامين دن . بنی گفت : آره خانواده که اجازه مکيانا

 ..يارش گفت : ولش کن بابا .. اصل بردار بيالی خی با بپريسا

 ..يست ما نی .. اون که دانشجوياد گفت : نهههههه .. فکر نکنم بشه بکيانا

 باحال تره !ينجوری .. ايگه ديم بريی : سه تاگفتم

 ..يام نميی گفت : من بدون آقامون جای با حالت مسخره اپريسا

 ..يگه ديم گم خودمون سه تا بری زد و گفت : من که می زدم تو سرش که لبخنديکی

 ..ياد گم بی جدا من به بهداد هم می گفت : وليسا و پريديم خنديی تاسه
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يلی زدم و گفتم : ممنون خی .. لبخنديانا خوردن تو سرش اومد و نگاهم افتاد به دست کيزی چصدای

هوشمندانه بود ..

 گفت : زهر مار .. پريسا

 ويم نشستيمکتی نی . رويديم خندی ميزی به هر چيل دلی بود که بيی .. کل از اون روزايدم باز ما خندو

 ؟؟يای دن بی به تو اجازه ميسا گفت : پرياناک

 ذارن ..ی کنم می بال انداخت و گفت : آره فکر می شونه اپريسا

 ده ؟؟ی من اجازه نمی بابا ی کنی واقعا فکر می کردم گفتم : پری جمع کردم و همون طور که فکر ملبامو

 ؟؟ی گفت : ماعععععععععععع ... صد بار نگفتم به من نگو پرپريسا

 ..يام خواد بی کنم ؟ دلم ميکار چيسا کردم و گفتم : پرنگاهش

 ..ی هاشو بال انداخت و گفت : خودت وارد ترشونه

 واسه بابا جونم ..ينم گذاشتم و گفتم : ايز می نسکافه رو روفنجون

 دلم ..يز عزی زد و گفت : مرسی لبخندبابا

 و مامانيدم زدم و نگاهم به مامان افتاد که اخم داشت و بعد با چشم هام واسش خط و نشون کشلبخندی

 زد . گفتم : چه خبر بابا ؟؟ی زوریلبخند

 !! ی .. سلمتيزم عزيچی گرفت و گفت :هيزيون نگاهش رو از تلوبابا

 بابا ؟ی زدم و گفتم : خسته البخند

 ره..ی مين م از بی خستگينم بی خانومم و دختر گلم رو ميام گفت : نه .. خونه که می مهربونبا

 ..يستم گفت : کل منم که آدم نيد دی بود و فوتبال ميزيون بود و نگاهش به تلويده که رو کاناپه دراز کشبابک

 پسرم ..يحی گفت : خوبه خودت توجی با بد جنسبابا

 نکن.يت با مزه برگشت و بابا رو نگاه کرد و مامان گفت : پسرمو اذی با حالتبابک

 : بابا ؟؟گفتم

 ؟؟ ی بگی خوای ميزی نگاهم کرد و گفت : چبابا

 ..يزم گفت : پس بگو عزی تکون دادم و بابا با مهربونی با لوسسرمو

 اردو گذاشتن دانشگاه .. يه تر بهش نشستم و گفتم : بابا يک نزدرفتم

 سرشو تکون داد و من گفتم : چند روزه س ..بابا

 گفت : چند روزه ؟؟ کجا ؟؟بابا

 کنه گفتم : جنوب .. بندر و اون طرفا ..ی راحت برخورد ميلی بابا خيدم که دمن

 ؟؟!ی خانوميه به مامان کرد و گفت : تو نظرت چی نگاهبابا

مهم .. من دارم از شما اجازه ميزی مامان خواست چتا  ..يرم گی بگه زود گفتم : ا

 گفت : مامان مخالفه .. ؟يطنت کرد و با شيز چشماشو ربابا
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ياد بارون ميکسره که يی روزاين به حرف اومد و گفت : مخالفتم به خاطر خطراته جاده س .. اونم تو امامان

و جاده ها لغزنده س .

 ..يه گفت : حرف مامان منطقبابا

يم تصادف کنيم بخواينکه اونور احتمال اينور رن ای و اتوبوس مين همه ماشين گفتم : اما .. ای ناراحتبا

 ..يم مسافرت بريد که اصل خودمونم نبايم فکر کنيزا چين به ايم کمه .. تازه اگه بخوايلیخ

 گم ..ی کنم و بعد بهت می دستشو دور شونه م انداخت و گفت : فکرامو مبابا

 وقت ثبت نام ندارم ..يشتر .. آخه تا آخر هفته بين زود بگيد گفتم : بابا بای خوشحالبا

 ..يی و گفت : باشه بابايد م رو بوسيشونی پبابا

 شدم و دستميز خيم تند تند نفس هام رو حس کردم . رو تخت نی هام رو که باز کردم تپش قلبم و صداچشم

ی چه خوابين اييی و دهنم خشک شده بود گفتم : وااااايدم کشیرو رو قلبم گذاشتم همونطور که تند تند نفس م

 ؟؟يدمبود که من د

 جونم رو بغل کردمی و خرسيچيدم بود پتو رو دور خودم پيش افتاد . هوا گرگ و ميرون از پنجره به بنگاهم

 اومد که بايادم بود دوباره يرونو به خودم فشار دادم . حس کردم آروم تر شدم .. همون طور که نگاهم به ب

 کهی کاوه ايدن بود باهام .. با ديشه هممثه کاوه که يدن خوابم چقدر دلم براش تنگ شده . با دی کاوه تويدند

 کنم .يه خواست گری بدونم چرا بغض داشتم و دلم مينکه نبود . بدون ايک سلم و عليهفقط رابطه ش با من 

 اصلينکه هاش و ای محلی بين تفاوت باشه . ای بينقدر تونه ای دونستم کاوه چطور می کلفه بودم . نميلیخ

 کرد .. ی م می عصبيشتر داد بی نميتیاهم

 کوچه نگاهم به از اول کوچه به آخری روشنيک تو بغلم بود رفتم لب پنجره .. تو تاری که خرسهمونطور

 زدم وی .. لبخنديده کس تو کوچه نبود . به نظرم اومد کوچه خوابيچکوچه در گردش بود . اون موقع ه

 بعد بای خشک شد . حس کردم همون مرده س وليی بلند حنای با موهای مردیناگهان نگاهم سر کوچه رو

 کنه ..ی ميکار چينجا ایخودم گفتم : نه بابا .. اون روحه .. سر صبح

 پرده روينکه اتاقم .. قبل ازای زل زد به پنجره يقا و اون مرد برگشت و دقيد وزی لحظه بادين تو همکه

 سرش داره .. ی روی قهوه ای داره و کله شاپويی بلند حنايشای که رينمبکشم فقط تونستم بب

 احساساستمو کنترل کردهيلی .. خيد کوبی م مينه . قلبم تو سيدم دويرون و با عجله از اتاق بيدم رو کشپرده

يکی خواست با ی شدم . دلم ميمون زود پشيلی بودم . رفتم دم اتاق مامان و بابا و بعد خيده نکشيغبودم که ج

 .. در اتاقشو باز کردم و نگاهميستادم اابک موضوع خبر داره حرف بزنم . رفتم و پشت در اتاق بينکه از ا

ی يگه تخت و نصف دی بود . نصف بدنش رويده تخت دراز کشی رویافتاد بهش که با حالت خنده دار

ی هولش دادم و پاهاش رو بالی کنم .. اما به آروميدارش بيومد بود .. رفتم طرفش .. دلم نين زمیبدنش رو

 شونهی پتو شو رويين تخت نشستم و پايين کنارش پايدم کشیتخت گذاشتم و همونطور که پتو رو روش م

 تخت داره بای بابک رويدم شدم که ديدار بی خوابم برد .. وقتی کيدم . تو فکر بودم و درست نفهميدمهام کش
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 تکونيد منو دی کشه . باز کردن چشم هاش با بلند شدن من همزمان شد و وقتی ميازه بسته خمیچشم ها

 .. ؟؟ی رو ح سرگردان شديشبخورد و گفت : تو باز د

 باين همی به بابک نگم که دستم نندازه .. برايزی گرفتم چيم ترسم و تصمی نميگه و حس کردم دخنديدم

 بعد زود خوابم برد ..ينجا برد .. اومدم ای خوابم نميگه شدم و ديدارخنده گفتم : صبح ب

 . ؟ی کلس نداشت8 به ساعت کرد و گفت : فرفره تو ی نگاهبابک

 گفتم : چرا .. چطور ؟؟ی حالی تکون دادم و با بسری

 ..يمه و گفت : آخه الن ساعت نه و نيد خندبابک

 ؟؟؟ی گی می و گفتم : جديدم جام پراز

 نگفت .يزی اتاقشو نشونم داد و چيواری دساعت

يدم داشتم نفهميانا و کيسا کال از پريس اس ام اس و می رو برداشتم که کليلم عجله رفتم تو اتاقم و موبابا

 رو پارک کردم و به طرفين ماشی . وقتيرونچطور حاضر شدم و بدون خوردن صبحانه از خونه رفتم ب

 شد . به طرفش رفتم وکينگ رفتم نگاهم افتاد به کاوه که از داخل محوطه وارد پاری محوطه میدر ورود

 بلند صداش زدم : کاوه ...يدم ش که رسیدو قدم

 گفت : سلم ..يدم و تا بهش رسيستاد و تا نگاهش به من افتاد ابرگشت

 ؟؟ی زدم و گفتم : سلم ... خوبلبخندی

 ..ی گفت : مرسی معموليلی تکون داد و خسرشو

 به خودم کردم و گفتم : منم خوبم ..ی ااشاره

 زد و گفت : خوبه .. خدافظ ..ی لبخندکاوه

 گذشت که گفتم : حرفام ناراحتت کرده ؟؟ی از کنارم مداشت

 نگاهم کنه گفت : نه .. مهم نبود .ينکه و بدون اايستاد

 گم گفتم : من از رفتارت کلفه ام ..ی می فکر کنم چينکه ابدون

 کنار تايدم گذاشت .. اما من کشير منم تاثی حالت خونسرد گفت : قدرت احساسات تو رويه برگشت و با کاوه

 کنم .. ی عوضش نميگه رو گرفتم و ديمم .. تصمی ت برسیتو به زندگ

 خوام باهات حرف بزنم ..ی و گفتم : ميدم کاپشنش رو کشين رفت که آستی مداشت

 تمومه .. يگه به سمتم برگرده گفت : ديا نگاهم کنه ينکه ابدون

 زود رفت ..يلی خو

ينقدر نگاهش کردم . حس کردم پاهام خشک شده . چطور تونست ايد رسينش شد و به ماشيک کوچی وقتتا

يگه ديعنی شدم . يمون الن پشيد زدم و شايی حرفايه بودم و یسرد باهام حرف بزنه ؟ من اون روز عضبان

 شی منو از زندگيگه که ديده رسيجه نتين بود به ايت من که از رو عصبانی گرفته و از حرفايمشوتصم

حذف کنه ؟؟

 اصل منتظر نباش که بازم به سمتتی گذری ساده مينجور ای نا خودآگاه مشت شد و زمزمه کردم : وقتدستم

 ..ی عوضی منو له کنی .. حق نداشتيامب
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 و بهداد و سارايان در حال حرف زدن با شايدم کردم ديدا دانشگاه شلوغ بود بچه ها رو که پی محوطه توی

 گوشير زنن . زی کردم و بعد متوجه شدم دارن در مورد اردو حرف ميکی سلم عليدم رسیهستن . وقت

 ..ين گفتم : همه رو راه انداختياناک

يا يم تورو هم تو گروهمون راه بدينم .. بذار با بچه ها صحبت کنم ببيم شديپ اکيه گفت : آره ی با بدجنسکيانا

نه ؟ 

 با گروه خودمون ..يا بی خنده و گفت : گناه دارير زد زيد منو دی يافه که قبعد

 ؟؟؟ياری گفتم : جوجه اردک زشتتم می خونسردبا

 ..يام ذاشت منم بی نميومد .. اصل اگه اون نميارمش شه بی و گفت : آره .. ميد غش غش خندکيانا

 ..يل .. دوست پسر ذليگه ديلی خنده گفتم : ذلبا

 بچه ها امروز روز آخرشه .. واسه ثبت نام ..ی گفت : راستبهداد

 شد اجازه داد بابا ؟؟ی و گفت : چيشم که کنار بهداد بود اومد پپريسا

 نه ..يا کنه که اجازه بده ی تکون دادم و گفتم : سه روزه داره فکر مسرمو

 ..ياد خبر .. کاوه هم ميه و گفت : يد خندپريسا

ی منم حتما برم . رفتم عقب تر و زنگ زدم به بابا . بابا تا گوشياد شد .. دلم خواست اگه کاوه می جوريه دلم

 من چطوره ؟؟ی دونه يه يکی گفت : ی پر انرژيیرو برداشت با صدا

 ؟ی ؟ خسته نباشين . شما خوبيی : خوبم باباگفتم

 .. حتما روز آخره نه ؟؟ی بپرسی چی خوای دونم می و گفت : خوبم دخترم .. ميد خندبابا

 نه ؟يا ين دی .. اجازه ميی زدم و گفتم : آره بابالبخندی

 .. يکا نی مواظب خودت باشی قول بديد مکث کرد و گفت : بای کمبابا

 ؟؟ی دی اجازه ميعنی بابا جونم يی ييی : وااااااااااااااااااااايدم کشيغ جيبا تفری خوشحالبا

 ..ينمت بی .. شب مياده .. برو ثبت نام کن . منم امروز کارام زيزم و گفت : آره عزيد خندبابا

 پشت تلفن بوسشی قطع کنه کلينکه .. ماچ ماچ ماچ .. تا قبل از ايی تند گفتم : آخ قربونت بشم باباتند

کردم ..

يم رو هم داديم دادی ميد بايعانه که به صورت بی واسه اردو مبلغيم و اسم هامونو نوشتيم رفتيسا هم با پربعد

 و تويم کلس نرفتيم و ذوق داشتيم خوشحال بوديلی . بعد هم چون خيم ش رو روز حرکت بهشون بديهتا بق

يل صبح سهيکا نی گفت : راستيانا که کد حرفهامون بويون به حرف زدن .. ميم نشستيانا و کيسامحوطه با پر

 کارت داشت ..ی دونم چی گشت .. نمیدنبالت م

ی مياد باشه گفتم : باشه . اگه کارش مهم باشه ميه قضين ايگير پينقدر ايل که باز هم انتظار نداشتم سهمن

گه ..

ی صحبت ميزا جور چين و ايم برداريد بای چينکه در مورد ايم داشتياط از کلس که بچه ها اومدن تو حبعد

 از کاوه نشد ؟؟ی راست اومد طرف من و گفت : خبريه از دور اومد و يل سهيدم که ديمکرد

 سلم ..يک زدم و گفتم : علپوزخندی
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 پر غرور نگاهم کرد و گفت : سلم ..سهيل

 با من حرف بزنه ..ی خواد حتی کج کردم و گفتم : کاوه اصل نمسرمو

 طور ..ين گفت : با منم همسهيل

 ... بهتره خودش هم بخواد تو خودش نباشه ..ی کمکش کنی کنی سعيد نبايد زدم و گفتم : شای کجلبخند

 .. ممنون !يست بال انداخت و گفت : مهم نی شونه اسهيل

 شه از اون حال وی کنم راحت تر می و فکر ميم شی باهم رو به رو ميشتر .. اونجا بياد : اونم اردو مگفتم

 آوردش . يرونهوا ب

 ؟؟يی بال انداخت و گفت : چه اردويی ابروسهيل

 ؟؟ ی تعجب گفتم : خبر نداربا

 چند روزبه جنوب ..ی نه . و من گفتم : اردويعنی تکون داد که سرشو

 نگفته !!يزی به من چی رفت : نه .. کسی تو جمع بچه ها ميکه در حالسهيل

يمی و به صمياد حاظره بيی .. خودش تنهايه بال انداختم و با خودم فکر کردم کاوه هم عجب گاوی اشونه

 حال و هوا درين کشه که اونو از ای داره خودشو ميچاره بيل سهين نگفته . اون وقت ايزی دوستشم چينتر

 ...يارهب

 دادم و بای اس ام اس ميسا شب داشتم به پريمه ن3 داشتم که اصل خوابم نبرد و تا ساعت يجان اونقدر هشب

ی کم حالی رو چک کردم و لک قهوه ايفم خوابش برد رفتم و دوباره کيسا . بعد هم که پريم زدیهم حرف م

 دمی صبح بود که چايم و نهار ساعت چی هايک دستم زدم و بعد هم رفتم آشپزخونه و نزدی ناخن هایرو

 خواستمی نميگه دين بودم و واسه همی دانشگاه می قرار بود جا6 . ساعت يدم صبحانه رو چيزکردم و م

 صبری کمين . واسه هميم خواستم با هم صبحانه بخوری ره . می دونستم بابا صبح ها زود میبخوابم . م

يدار کردم و بعد هم رفتم بابک رو به زور بيدارشون و بباباکردم ساعت پنج و ربع بود که رفتم اتاق مامان 

 مواظب خودت باش .. بازيلی و گفت : خيد و بابک گونه مو بوسيم با هم صبحانه خورديیکردم . چهار تا

 رم بخوابم ..ی ميگه زنم و خوش بگذره .. من دیبهت زنگ هم م

ی جا6 ربع به يه کردم و همراه بابا از خونه خارج شدم . بابا منو ی رفت بعد از اون هم با مامان خدافظو

 بزرگم که معمول فقطی سفارش ازم جدا شد و رفت . تا بابا رفت کوله پشتیدانشگاه گذاشت و بعد از کل

ياده پيما ماکسيه که از يل به سهتاد دوشم انداختم و نگاهم افی کردم رو روی ازش استفاده میواسه کوهنورد

يکار بدونم چينکه زدم و بدون ای کرد و با سر بهم سلم کرد . لبخندیشد و اونم تا نگاهش به من افتاد اخم

 ؟؟يای کنم به طرفش رفتم و گفتم : سلم ... تو هم میم

 زد و گفت : نه .. اومدم شما ها رو بدرقه کنم ..ی لبخندسهيل

 .. يی ت آشنايفه کردم و گفتم : خوب به وظی م گرفت اما فقط طبق عادت زبون درازخنده

 نشون بده ..ی زبونشو به هر کسيد دختر خوب نبايه داشت گفت : ی همون طور که همراهم قدم بر مسهيل
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 نداره ..ی خوبی هايامد گفت : پی تفاوتی تعجب نگاهش کردم و اون با ببا

 ..ی خوب خودتو به اردو رسوندی ابرومو بال انداختم و گفتم : ولی تايه

 گفت : اومدم اردو رو به تو کوفت کنم ی جدخيلی

 کردم و گفتم : ماماماععع ؟؟نگاهش

 گفت : آررره ..ی حالت با مزه ابا

ی گفتم : پر پريدم رو ديانا و من تا کيم کرديک سلم علی انرژی و با خوشحاليديم کم به بچه ها رسکم

کجاس ؟؟

 ؟؟ی اومديل تو با سهی .. راستياد گوشم گفت : داره با بهداد مير زکيانا

 .يديم درصد .. فقط همو ديه و گفتم : فکر کن يدم غش خندغش

 . نه ؟؟يومده اونم نياد چون صدف نتونسته بيدم .. شنيومده هم نيان گفت : شاکيانا

 .. هر چقدر منم اصرار کردم اجازه نداد ..يره کم سخت گيه تکون دادم و گفتم : آره عمه م سرمو

 با تعجب گفت : اونجا رو .. کاوه اومد ..کيانا

 ويدمش دی بار مين اولی که برای کاوه در کنار دختريدن و با ديدم خودم نبود که اونقدر با عجله چرخدست

 گرفت ويشگونم نيانا مونده بود کيدا کاوه و وی خشک شدم .. نگاهم روی لحظاتی برايه دونستم اسمش چیم

 .. يگه تابلو نباش دينقدرگفت : ا

 تونستم نگاهمو ازشی بود . نميده کردم آروم باشم . نگاهم به کاوه چسبی رو تو دستم گرفتم و سعيانا کدست

 تويانا کينکه و قبل از ايدم چرخيانا و من هول شدم و به طرف کيد تو پهلوم کوبيانا . دوباره کيرمبگ

يانا زدم و به کی . لبخند احمقانه ابود من ثابت ی افتاد که رويلچارچوب نگاهم ظاهر بشه نگاهم به نگاه سه

 کارش جلو بچه ها منو له کرد ...ين گفتم : با اینگاه کردم . بعد با دلخور

 بود ..يفتاده اتفاق نينتون بيزی هم چيلی نداره .. شما ها خی دستم رو فشرد و گفت : اشکالکيانا

 کاوه . . دوبارهی کرد روير کرد و من باز هم نگاهم گيک شد و با همه سلم و عليک بهمون نزدکاوه

ی ميک رو از نزديدا تو گلوم و به سرفه افتادم .. ويد به پهلوم خورد و همون لحظه آب دهنم پریضربه ا

 مغرور و خود خواه ..ی مغموم ، معصوم و کمی بودم . . دختريده بود که قبل هم دی .. درسته همونيدمد

 ؟؟ی کنی نمی رو معرفيشون گفت : کاوه ايانا به همه سلم کرد و کاونم

 اسم هامونو گفت ..يکی يکی بچه ها .. ينا ايدا ... ويدا ويشون نگاهم کرد و گفت : بچه ها ای چشمير زکاوه

 ويسا بعد پری نگفت .. کميزی گه اما اون چی می با خودش رو چيدا نسبت وينم کرده بودم تا ببيز تگوشامو

يانا و به قول کيم شناختی که ميی داخل اتوبوس . کل بچه هايمبهداد هم اومدن و اسم هامونو خوندن تا بر

 و آخريم و من .. رفتيل و بهداد و سهپريسا و يدا و سارا و کاوه و ويامين و بنيانا شد از کی شامل ميپموناک

 ويم دو نفره آخر اتوبوس نشستی های از صندليکی ی رويسا .. من و پريم گرفتی از اتوبوس ها جايکی

 ويل کاوه و سهيدا و سارا در کنار هم و در کنار ويدا آخر ويف نشستن و تو رديامين و بنيانا با ما کیمواز

 کردن و حرف زدن بودن ..ی بود و بچه ها مشغول شوخيرون گرفتن .. نگاهم از پنجره به بیبهداد جا

 شم . سرم درد گرفته بود وی ميوونه کردم دارم دی . حس مينم رو در کنار کاوه ببيدا تونستم ویواقعا نم
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ی و حال ميم با هم دوست بشی کردن من و کاوه قراره به زودی بچه ها فکر مينبغض هم داشتم . تمام ا

 دونستم چرای ؟ نميه با کاوه چيدا دونستم نسبت وی رو با خودش آورده و من هنوزم نميکی که کاوه ديدن

 کنم ..يه خواست گری دونستم .. فقز دلم می رو نميچیباهاش احساس رقابت داشتم .. ه

 گفت : آرهی به گوشم خورد که ميل سهی بود و مشغول حرف زدن با بهداد بود . صدايده کامل چرخپريسا

 آوردم .. ينموکاوه دورب

 ندارم ..ينو ای کردنايت که قراره مسافرت رو کوفتم کنه .. واقعا تحمل اذينم که هست .. اينم خودم گفتم : ابا

 چرا ناراحته ؟؟يکا که گفت : نيدم بهداد رو شنی دونم چرا ازم متنفره .. صداینم

 کنه ..ی به خودش کوفت ميزو زد تو سرم و گفت : عادتشه .. همه چپريسا

 ؟؟يکا گفت : نبهداد

 و بعد به بهداد گفتم : بله ؟يدم رو ديل سهی يره طرفش برگشتم و نگاه خبه

 ؟ی ناراحتيزی بهم کرد و گفت : از چيقی نگاه دقبهداد

 هنوز ..ياد : نعععع ... خوابم مگفتم

 با کاوه اومده خواهرشه ؟؟ينکه گفت : ابهداد

 ؟؟ی پرسی دونم .. اصل چرا از من می تکون دادم و گفتم : نمسرمو

 تره ..يک شونه هاشو بال انداخت و گفت : خب چون از همه به تو نزدبهداد

 شناسمش !!!ی زدم و گفتم : نمی افتاد و پوزخنديل به سهينم خود آگاه نگاه غمگنا

 کارشين از ای دونستم چه منظوری کنه . نمی امروز نگاهم مينقدر ايل خودم فکر کردم که چرا سهبا

يره بود کارش .. دست خودم نبود که به عقب برگشتم و باز هم نگاه خی عادير غيلیداره .. اما به نظرم خ

يگه کرد من دی فکر می بعد وقتی زود نگاهشو ازم گرفت و به کاوه نگاه کرد . کميل . سهيدمش رو د

 احمقانه زد و منی باز هم هول شد و لبخنديد منو ديطنت نگاه پر شی و وقتيد کنم به طرفم چرخینگاهش نم

 اخم کردم و ازش رو برگردوندم ..یبا بدجنس

 نشسته بودم وير گذره کامل برعکس شد . چون تو تمام مسی بهم خوش ميلی کردم خی که فکر مناردويی

 تونستمی بهم گفتن که خودمو تابلو نکنم اما نميانا و کيسا کردم . هر چقدر پری گوش ميهفقط در سکوت به بق

يشتر بی جورين م شده و ايزی چيه دونستن من ی خورد . همه می تو ذوقم ميگه خورد دی تو ذوقم می. وقت

 کاوه هم تمامينکه رو کنار کاوه تحمل .. مخصوصا با وجود ايدا تونستم بودن ویخودمو خراب کردم .. نم

 شده بود و منيمی هم با سارا صميلی .. خيومد بود . ازش بدم می جور خاصيه يدا بود .. ويداحواسش به و

 . شبيم تو راه بوديم روز و نيک يراز گفته . تا شی رو چيدا وبا دونستم کاوه بالخره نسبتش یهنوزم نم

 پخش کرد و بعد از خوردنينمون رو بی شام ساده ايدر . ليم و تو اتوبوس گذرونديم جاده بودیاول رو تو

 آهنگيدن گوشم گذاشتم و مشغول شنی توی جمع بچه ها رو نداشتم هندزفریشام ، من که اصل حوصله 

 .يارم رو در بی زد رو شونه م و به سمتش که برگشتم اشاره کرد هندزفريسا م بودم که پراقه مورد علیها

..ی گنديلی نگاهم کرد و گفت : خیآهنگ رو پاز کردم و نگاهش کردم . با نارا حت

 دونم..ی تکون دادم و گفتم : آره مسرمو
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 ؟؟ی کنی کرد و گفت : فقط کاوه آدمه ؟؟ به خاطر اون منو ناراحت می دهن کجپريسا

 ؟؟ی گفتم : مگه تو ناراحتی تفاوتی ببا

 کنارم ..ی مثه برج زهرمار نشستيستم گفت : نه.. اصل ناراحت نی حرصخيلی

 ناراحتيشتر بينکه که بهمون خوش بگذره نه ايم و کنار گوشم گفت : خل و چل اومديک اومد نزدبعد

 ..یبش

 برام گرون تموم شد ..ينقدر دونم چرا ای گفتم : نمی ناراحتبا

 کنم ... اصل حال که اون حرص توروی . درک ميزم دونم عزی گونه مو نوازش کرد و گفت : می آرومبه

 کن .. خوش بگذرون . بخند . شاد باش .. بذار فکر کنه واسه تو هم مهميتش اذيادر آورده .. تو هم ب

 ..يستن

 زدم و گفتم : باشه ..لبخندی

 رو کهيانا زدن و سارا و کی که تاحال واسشون افتاده بود حرف می ها داشتن در مورد اتفاقات ترسناکبچه

يديم هم به عقب چرخيسا کردن . من و پری ميت کنار رو اذيم بحث رو بذارين ترسن و ای گفتن می ميکسره

 خوابشونيکی يکی کم بچه ها م . اما کيم بوديدار دو همه بيم . نيک ی . تا ساعت هايم شون شدیو قاط

 گفت :يسا بود . پريک تاری و من نگاهم به جاده يم زدی با هم حرف ميم آروم آروم داشتيسابرد . من و پر

 کاوه ..ی سرشو گذاشته رو شونه يدا ويکان

 کاوه خم شدهی شونه ی سرش رويدا هر دو خواب هستن و ويدا که کاوه و ويدم خودم نبود برگشتم و ددست

يلی ، خيف ظريلی خيدا شده بود . ويک حس حسادتم تحری . بدجوريرم تونستم نگاهمو بگیبود . نم

 شد با حرصی مباعث فقط ينا شد دوستش داشته باشم . ای باعث نمينا معصوم بود . اما ايلیدخترونه ، خ

 روم خم شده بود تا بتونهيسا بکشم . پرياهو لخت و سی خواست اون مو هایموهاشو بکشم .. چقدر دلم م

ی زودين خواد به ای رو دوست داره و نميدا شد . حتما وی و من نگاهم از اون دو تا جدا نمينهجاده رو بب

ی به خاطرش با باباش بحث مينکه ايا آورده ش .. ش داره که با خوديلیباهاش ازدواج کنه . وگرنه چه دل

 افتاد که داشت نگاهميل و به زور نگاهمو از کاوه گرفتم که چشمم به سهينمکرد . خوستم صاف سر جام بش

ی کرده و منم مثه احمقای همه مدت داشته نگاهم مين تو صورتش بود . هول شدم که ای کرد و اخمیم

 گفت : تو هميل زدم و سهی زورکی زده بودم . دست خودم نبود لبخندزل و حسود به اون دو تا يفضع

 بره ؟؟یخوابت نم

 و گفتم : ننچ ..يدم تو موهام کشدستی

 ..ی نداخت ، گفت : اما بهتره که بخوابی می نگاهيم به کاوه نيکه اخم کرد و در حالبهم

 ؟؟يل سهيداری هم به سمتمون برگشت و گفت : تو هم بپريسا

 کنه .. اصل مشکلش فقط بای زد . حتم دارم اگه دوباره بخواد با من حرف بزنه اخم ميسا به پری لبخندسهيل

 که فردايم بخوابيا بيکی گه نی گفت : راست ميسا هم تکرار کرد و پريسا شو واسه پريه توصيلمنه .. سه

 ..يادخوابمون ن
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 سرتو بذار رو شونهيا نشم گفتم : پريت نشستم که تو خواب اذی می طوريه يکه تکون دادم و در حالسرمو

 من ..ی

يل هم تو فکر سهيد شونه م گذاشت .. هنوز تو فکر کاوه بودم ، شای و سرشو رويد خندی با مهربونپريسا

بودم که خوابم برد ..

 کنه . چشم هامو کهيدارمون داشت بی خم شده بود و سعيسا من و پری شدم . رويدار بيانا کی با صداصبح

 زد و گفت : چه عجب ..ی لبخندياناباز کردم ک

 خوام بخوابم ..ی هامو بستم و گفتم : مچشم

 ت سکتهينه ببی کسی جورين کردم ... ای ميش آرايه شدم و ی ميدار تو بودم زودتر بی گفت : من جاکيانا

 کنه ..یم

 داشت و گفتم :يمی مليش حرفش خنده م گرفت . چشم هامو باز کردم و نگاهم به صورتش افتاد که آرااز

ساعت چنده ؟؟

 ..يم گفت : هشت و نی حالت با نمکبا

 و عقب رو نگاه کردم . همه شون به جز سارا خواب بودن . سارا هم مشغوليدم برق گرفته ها از جام پرمثه

 کهيانا پهن کاوه بود . باز داغ دلم تازه شد . کی هنوزم رو شونه يدا به صورتش بود . سر ويدنکرم مال

 کناريه قضين و با ای کنی رفتر می ايگه کردم جور دی من فکر ميکامتوجه نگاه من شده بود گفت : ن

 ..يایم

 کردم و گفتم : چطور مگه ؟؟نگاهش

 .. تو هم لهشی کنی خراب ميزو همه چی نشون بدينجوری خودتو ايزم زد و گفت : آخه عزی لبخندکيانا

 نبود ..ی هم پسر خوبيلیکن .. اصل کاوه خ

 ..يه به کاوه انداختم و گفتم : نه .. پسر خوبی نگاهدوباره

 شه تو رو از دستيمون باش که پشی طوری کنی که می .. پس حداقل کاری گفت : خب حال هر چکيانا

 سوزوندمش !!ی تو بودم می داره .. من جايجان هيلی و گفت : خيدداده ... بعد دستاشو به هم مال

 با غر غر چشم هاشو بازيسا و پريد کشيسا پرينی شاش رو به بی گم گوشه ی می من چينه ببينکه بدون ابعد

 مردم آزار ؟ی نداری گفت : تو کار و زندگيد رو ديانا کیکرد و وقت

ين نشده و ايدار کم به خودت برس تا بهداد بيه و گفت : بده به فکر توام ؟؟؟ پاشو يد خنديطنت با شکيانا

 ت ..يده ندیجور

 زشت باشم ..يش که بدون آرايستم و گفت : من مثه تو نيد خندپريسا

 بهيد گفت . بای راست ميانا در آورد . کی کنه شکلکيدار رفت تا اونم بی ميامين به سمت بنيکه در حالکيانا

ی ميد دادم . بای ميت به کاوه اهميد بودم و نبای خودم ميد گذروندم . بای خوش ميد و بايدم رسیخودم م

 ش تو خواب نگاه کردم . چقدر دوستچهره که چقدر اشتباه کرده منو رنجونده .. دوباره برگشتم و به يدفهم

 و مهربون بود ...یداشتن
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 ازيسا رو ح نباشم . پری بيلی به گونه هام زدم تا خی رنگی آجری کرم و ضد آفتاب زدم و رژ گونه کمی

 بزن ..ينم از ايا در آورد و گفت : بی خوشرنگی رژ لب کالباسيشش لوازم آرايفک

 ..ياد و گفت : چه بهت ميد لبام کشی کنم . خودش رژ لب رو روی توجه نميد که دبعد

 ؟؟ياد به من نيزی تا حال چيدی بال انداختم و گفتم : دابروهامو

 ..ياد منم بهت می گفت : نه وال .. شلوار مامان دوز باباپريسا

 بشن و بهداديدار و بهداد بيل خنده مون باعث شد سهی که صدايديم تو سرش و هر دو غش غش خندزدم

گفت : صبح ب

 ...يزم عزير نکرده بود چپ چپ منو نگاه کرد و به بهداد گفت : صبحت بخيش که هنوز آراپريسا

 نگاهشی گه با حالت با مزه ای و به نظرم اومد بار اوله که ميزم به بهداد بگه عزيسا بودم پريده حال نشنتا

 شده ؟؟؟ی چيد و بهداد پرسيد خنديطنت با شيساکردم و پر

ی .. بدون هماهنگيچی تونست کنترل کنه گفت : هی متعجب من خنده شو نمی يافه همون طور که از قپريسا

 . تعجب کرده ..يزم بهت گفتم عزيکابا ن

 ...ين رو با هم هماهنگ کنيزا چين ايد و گفت : آها پس بايد خندبهداد

 ..يگه ديگه زد و گفت : دی چشمکپريسا

 غذايف کثی راهين رستوران بيه ناهار هم ی پخش شد و براينمون بی شدن و صبحانه ايدار کم بچه ها بکم

 آشنا شده بود و تو بحثيشتر هم با بچه ها بيدا موقع خوردن . ويم در آوردی مسخره بازی و کليمخورد

 گفت : من که سوپی سوپ رو آوردن با حالت متعجبی غذا وقتيز کرد . بهداد سر میهامون شرکت م

 گه تو ظرفم ؟؟ی می سوسکه چينسوسک سفارش نداده بودم .. ا

 توی نشسته بود نگاهيل که کنار سهيامين خنده . بنير زيم ها مخصوصا دخترا حالشون به هم خورد و زدبچه

 ؟؟یظرف غذاش کرد و گفت : تو مورچه پلو سفارش داده بود

 معروفه ..يلی رستوران خين ای ابروها شو بال انداخت و گفت : مورچه پلو هايل و سهيدن ها خندبچه

 خوامی گفت : نمی با طنازيدا ذاشت و وی ميدا تو ظرف وی و من نگاهم افتاد به کاوه که تکه مرغخنديديم

کاوه .. خودت بخور .

 بخور ..يشتر .. پس بی دونم تو رون مرغ دوست داری زد و گفت : می کاوه لبخندو

ی غذا رو در حالی يه ؟؟ بقيدم شنی صداهاشونو می دور بودن اما من لعنتينقدر اينکه دونم چرا با انمی

 کرد . ته دلمی ذاشت و حواسمو پرت می سر به سرم ميلی خيامينخوردم که حواسم به اون دو تا هم بود . بن

 رويط بود که شرای کنه . پسرتی احساس خوشبخيد بايامين از داشتن بنيانابا خودم فکر کردم که چقدر ک

 بود .يده هم مهربون و فهميلی کرد و خیدرک م

 که اونجا بود و منم همراهی کردن از تنها سوپريد و خريی بچه ها رفتن دستشوی سريه که تموم شد ناهار

 ؟؟يره بگيامين بگم بنی لزم نداشتيزی گفت : تو چيانا رفتم داخل اتوبوس . کياناک
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 کرد گفت :ی شون پرت می صندلی ش رو روی دستيف کيکه در حاليانا کنار هم ، کيم گفتم و نشستی بلندننچ

 خل و چلين خورم از بس ای کردم دارم سوسک می دختر .. من که احساس ميم خوردی عجب ناهاریول

 حرفا زدن ..يناز ا

 گوشت قورباغه و خره..يکس کردم واقعا کبابم می و گفتم : منم فکر مخنديدم

 ؟؟يزيه چی دوست دختريدا وين هو گفت : حال ايه خنده و بعد ير زد زکيانا

 چه کارشه ؟؟ين نگفته ايشکی به هيعنی تکون دادم و گفتم : سرمو

 ..يلشونه گفته که از فاميدا گفت خود وی سرشو آورد جلو و در گوشم گفت : سارا مکيانا

 با دو تا بسته پر ازيامين وارد شدن . بنيل و سارا و کاوه و سهيدا و پشت سرش ويامين لحظه بنين همتو

ينو بسته رو داد به من و گفت : ايه نشست ی ميانا شون کنار کی صندلی رويکه وارد شد و در حالیخوراک

واسه تو گرفتم .

 ؟يامين کردم ، گفتم : چه خبره بنی کردم و بسته رو ازش گرفتم و همونطور که داخلش رو نگاه متشکر

 خوام چاقالوت کنم ..ی زد و گفت : می لبخندبنيامين

 .يزه ری هم که بخوره اندامش به هم نمی و گفت : دوست من هر چيد خندکيانا

يانا تو دستش رو داد به من و کی خوراکی از چند تا بسته يکی يسا و بهداد هم اومدن و پريسا بعد پرلحظاتی

 م شد ..ی .. حسوديکا شه نی بهت میبا خنده گفت : چه توجه

 ..ياد کردم و گفتم : چشت در بی زبون درازبهش

 و شروع کرد به حرف زدن . منم پردهيد به عقب چرخيسا .. اتوبوس که راه افتاد باز پريديم خنديی سه تاو

 و من هم به عقب برگشتم ويدم بعد ناگهان پرده رو جلو کشی چشم دوختم . کميرون و به بيدمرو کنار کش

 کردم ...ی قاطيل و بهداد و سهيسا پریخودمو تو جمع چهار نفره 

ينکه . بعد از ايديم رسيراز که برامون در نظر گرفته بودن تو شی عصر بود که به ناردوگاه6 ساعت طرفای

 تخت دو نفره ويه که ی اتاقی توی دوش حسابيه و بعد از يم رو گذاشتيلموناتاق هامون مشخص شد و وسا

 تخت دو نفره قرار دادمی رو رويفم کوچک داشت مستقر شدم . کيزيون تلويه کاناپه و يه تخت دو طبقه و يه

 هام بودنی و سارا هم اتاقيانا و کيسا کردم و موهامو بستم . پريش آرای که همراهم بود . کمی اينهو توسط آ

 اصرار ازی ببره که با کليگه اتاق ديه خواست اونو به ی ميدر قرار نداشت ليدا وی برای تختيگهو چون د

ی زود اومد و کوله پشتيسا کاناپه بخوابه . پری قرار شد بمونه و روه شناسی رو نميگه کس ديچ هينکها

 خوابم ..ی نامزدم ميش تخت دو نفره انداخت و گفت : من که پی رنگش رو رویقرمز و ساک ارغوان

 تخته بخوابم پس ..ين ای خوام طبقه بالی لب هاشو جمع کرد و گفت : منم مکيانا

 چقدر خسته ام ..ی گفت : وايانا کرد . کی کاناپه نشسته بود و با لبخند نگاهمون می تمام مدت روويدا

 رو تخت تا فردا بعد از ظهر بخوابم ..يفتم بيممنتظرم شام بخور

 .. ؟ی خواب زمستونيعنی و گفت : يد خندپريسا

 پرت کرد و گفت : خرس اون عمه ته ..يسا رو از اون بال به طرف پری بالشکيانا

 اولش پرتاب کرد و گفت : عمه ندارم ..ی که بالش رو رو هوا گرفته بود جاپريسا
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 ؟؟ی جا به جا کنی خوای نميلتو ؟؟ وسای نشست و گفت : چرا معذبيدا کنار وسارا

 جا بهيام بعد شب ميم بزنی دوريه تو محوطه يم زد و گفت : منتظرم کاوه زنگ بزنه بری زورکی لبخندويدا

 کنم ..یجاشون م

 ..يزم پر محبت زد و گفت : اوو .. چه خوب .. باشه عزی لبخندسارا

 با گفتن بچه ها من رفتم از اتاق خارج شد .. ساعت نهيدا بعد وی خودش اومد و تو جمع ما نشست و کمبعد

 هميپمون اکی و پسرايم ناردوگاه قرار داشت رفتی که تو محوطه ی صرف شام به رستورانی بود که برايمو ن

 خوردميلی . من که خيم خوردی حسابت شام درسيه و يم .. دور هم نشستيدا از کاوه و ويربودن . البته به غ

 اتاق مستقر شدن و اتاق به اونيه کردن که همه تو يفچون ناهار رو کم خورده بودم .. اونجا پسرا هم تعر

 کردن ..يل پر از ساک و لباس و وسايه رو در عرض فقط چند ثانيزیتم

 نذارن ..ير روت تاثی گردی مينا .. با ای دونم تو مرتبی ميزم به بهداد کرد و گفت : عزی نگاهپريسا

 .ينه زد و گفت : از همه شلخته تر همی لبخندسهيل

 کرديلش رو تخت خودشو کاناپه و وسط اتاق رو پر از وسايد و گفت : آره .. از راه رسيد خندبنيامين

 سرعت ؟؟ين با خنده گفت : به همپريسا

 ..يزم زد و گفت : اوهوم عزی با شرم لبخندبهداد

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت : اون وقت چرا ؟؟؟پريسا

 ..ياورده حوله نيد گشت که آخرشم فهمی گفت : دنبال حوله مسهيل

 باشه فردا برم بخرم ..يادم يد خنده و بهداد گفت : باير زيم زدهمه

 ؟؟؟ی دوش گرفتی بدون حوله رفتی گفت : پس چه جورياد با تعجب زپريسا

 همراهش داشت ..يز تمی اضافه ی حوله يه يل شانس آوردم که سهيلی و گفت : خب البته خيد خندبهداد

 کرد و گفت : جان من اون حوله استفاده نشده بود ؟؟يل به سهی نگاهبعد

 ؟؟ی خواستم تو متبرکش کنی خودم بود می و گفت : آره .. پس حوله يد خندسهيل

 . چرا ؟؟ی اضافه با خودت آوردی حوله يه کرد و گفت : يل به سهی نگاهسارا

 ...ياط .. محض احتی جورين نگاهش کنه گفت : همينکه بدون اسهيل

 ..ی نلپش سوراخ شد و گفت : پس فکر کنم تو از همه مرتب تری زد و روی لبخندسارا

 کنم ..ی گفت : فکر نميخت ری خودش نوشابه می برايکه در حالسهيل

 ؟؟يومد نيدا : ويد از سارا پرسيانا و کيم زود به اتاق هامون رفتيم شام خوردينکه از ابعد

 کنم نامزد کاوهی شد و گفت : احساس ميز خيم گفت :نه .. بعد نيد کشی تختش دراز می رويکه در حالسارا

ست ..

يلی دونم.. رفتارشون که خی و گفت : نميخت شونه هاش ری شو باز کرد و موهاش روی قهوه ای موهاکيانا

 ..يميهصم

 کنجکاو شدم ..يلی کنم ازش بپرسم . خی می و گفت : فردا سعيد خودش کشی پتو روسارا
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يده تخت دراز کشی روی خوشگلی که با لباس خواب دخترونه يسا تخت دو نفره نشست و به پری لبه کيانا

 ؟؟؟ی خودتو خوشگل کردينقدر ای کیبود نگاه کرد و گفت : برا

 ...يگه ديکا در آورد و گفت : واسه نيی اداپريسا

ی هم رو تخت ميدا و تازه ويم شی مون جا ميی خوابم .. سه تای مينجا تخت و گفت : منم ای رويد پرکيانا

خوابه ..

 ؟؟يستی کردم و گفتم : تو که بد خواب ننگاهش

 گفت : نه .. نه .. اصل ..کيانا

 .. چقدر خسته ام ...ييی تخت جا به جا شد و گفت : واااااای روبعد

 ..يام کم بدوم ، ميه رم ی من مين و گفتم : شما ها بخوابيدم مو پوشی گرم کن ورزشمن

 تو ؟؟ی کنی صاف سر جاش نشست و گفت : الن ؟ هر شب تو خونه تون ورزش مکيانا

 بزرگ و بايلی خينجا ای . راستش محوطه ين بخوابين خوای . شماها هم که مياد و گفتم : خوابم نمخنديدم

صفا بود .. هوس کردم ..

 ..ی من بخوابيش پيای بی خوای ميری عرق نگی و گفت : بويد دراز کشکيانا

 و منم از اتاق خارج شدم ..يدن خنديسا و پرسارا

يک گوشم گذاشتم و همونطور که موزی مو توی آدم بود . منم هندز فری محوطه و سالن تک و توکتوی

 ويدا وينم ببينکه به خاطر ايی جورايه . راستش يدم دوی محوطه می تويدم شنی مورد علقه م رو میها

 نشسته بودننيمکتی ی که رويدمشون . بالخره از دور ديرون کردن اومده بودم بيرکاوه کجا دو ساعت گ

 کوچکين به هم کم بود . اونجا زميلی . فاصله شون خيدن دیکنار هم . پشتشون به من بود و من رو نم

 از تاب ها نشستم و همونطور که آروم بايکی ی قرار داشت و داخلش چند تا تاب و سرسرسه بود . رویباز

 سوخت ..ی مينقدر دونم دلم چرا ای کردم . نمی زدم . اون دوتا رو نگاه می ها ضربه ميزهپاهام رو سنگر

ی با بينجور که اين بهش علقه مند هم نشده بودم . اما هميد شای حتيا دوست نداشتم . ی کاوه رو اونقدريدشا

 داد..ی ش هست آزارم می تو زندگيدايی گرفت و اونقدر منو آدم ندونست که بهم بگه ويده منو ندیرحم

 . اون قسمتيخت قلبم فروريکی مرد تو تاريه يبت هيدن و با ديدم از جام پريدم شنکه ها رو يزه سنگریصدا

 فقط من بودم و اون دوتا ..يادی زيلی خیتا فاصله 

 کردهياد زيلی باشه تپش قلبم رو خيی اون مرد مو حنايد شاينکه شده و فکر ايداش کجا پيه ساين دونستم انمی

 .يدم ترسی هم مين کردفرار کنم اما از همی ميکم تر شدنش تحريک قدم هاش و هر لحظه نزدیبود . صدا

 جذاب و مردونهی قرار داشت چهره ی بازيپسايل که کنار وی نور افکنير شد و زيکتر نزدی چند قدمينکهتا ا

 قرمز کهی با نوار های ايره تی شد . فرو رفته در شلوار گرم کن سورمه ايک .. بهم نزديدم رو ديل سهی

 ؟؟ی زد و گفت : کار آگاه شدی پوزخنديد که رسيک . نزديومد به پوست برنزه و سبزه ش ميلی خينا

 که هول شده بودم سرمو تکون دادم و گفتم : نه نه نه ..من

 ؟؟ی زدی چوب مياشونو به اون دوتا کرد و گفت : زاق سی اشاره اسهيل

 ؟؟ی گی ميارو بال انداختم و گفتم : کی اشونه
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 !!ين .. هميدمشون پرسشگر نگاهم کرد و من گفتم : اومدم ورزش کنم که دسهيل

يدن از دی با خوشحاليدا ما به سمتمون اومدن . ويدن بلند شدن و با ديمکت لحظه اون دو تا از رو نين همتو

 ؟؟ينجايينمن گفت : ماع ... شما هم ا

 که .... با التماس نگاهش کردم که نگه دنبالينجا اومده بود ايکا نگاهم کرد و گفت : آره نی چشمير زسهيل

 اومد ورزش کنه .. منم اومدم که تنها نباشه ..يکا ادامه داد : نيلاونا اومده بودم . سه

 استخری .. جايم بزنی دوريه با هم يم گفت : چه خوب .. بريدا نگفت . ويزی با اخم نگاهمون کرد و چکاوه

 ؟؟يم بريم تونیهم م

ی وقت ميی کم تنهايه يم شد گفت : اووممم ما خودمون داشتی ميک به من نزديشتر بی کميکه در حالسهيل

یگذروند

يم بخوابيم رفتی ميم داشتيگه پس .. ما هم ديگه وقت ديه زد و گفت : باشه واسه ی لبخندويدا

 رو گرفت و گفت : شب خوش ..يدا دست وکاوه

 ازمون فاصلهين تند و سنگيی چند بار برگشت و نگاهمون کرد . اما کاوه با قدم هايدا زود رفتن .. ويلی خو

 جلو اونی خواستی ؟؟ چرا می کنی کردم و گفتم : معلومه چه کار ميل پر خشم به سهی گرفت .. نگاهیم

 ؟؟یدختره منو خراب کن

 دنبال اونا ..ی خواستم دروغ بگم اومده بودی گفت : من که نمی حرصی با حالتسهيل

 ؟؟يم بگذرونيموقت اومديی تنهای گفتم : من و تو کخشن

 ؟ی صداشو بال برد و گفت : هنوز دور نشدن .. بگم چرا اومده بودی کمسهيل

 دهنشو گرفتم و گفتم : نه.. نه .جلو

 هم مغرور نباش .. اگه من نبودم اوناينقدر هولت داده بودم .. اينکه به جبران اين زد و گفت : ای لبخندسهيل

 من نجاتت دادم ..يعنی ين و اينی که اونارو ببی اومديی دونستن تو تنهایم

 کنهی اون کارتو جبران نمين گفتم : ای ناراحتبا

 گم..ی گفت : پس الن مسهيل

 گفتم : نه .. نه .. .قبوله ..زود

 ..يم وقت بگذرونيی کم تنهايه يم گفت : پس برسهيل

 ..يست نيازی به اون نيگه اخم گفتم : دبا

 ..يم شی ميع هر دوتامون ضای .. اگه زود بريگه ديته هم اتاقيدا گفت : وسهيل

 بهيی صدايچ شب هيکی . تو تاريم و روش نشستيم رفتيمکت زدم و با هم به سمت همون نی زورکلبخندی

 گفت : تويل به آسمون کردم و سهی . نگاهيد رسی به گوشم نميل سهی هايدن ها و نفس کشيرک جيرجز ج

 ..ی بوديدار هم بيشب ؟؟ دی خوابی ميرچرا شبا د

 گه رو ح سرگردان ..ی دونم .. بد خوابم .. داداشم بهم می بال انداختم و گفتم : نمی اشونه

 ؟؟ی داداش داريه زد و گفت : ی لبخندسهيل
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 : آره .. از من بزرگتره ..گفتم

 خواهر کوچکتر دارم ..يه دوستانه نگاهم کرد و گفت : منم يلی خسهيل

 .يد رسی مردونه و جذاب به نظر ميلی نور افکن ها خيم نور ملير طرفش برگشتم و نگاهش کردم . زبه

 جذاب بود . چطور تا حال متوجه نشده بودم . نا خود آگاهيلی خيل که داشت . سهيشیمخصوصا با اون ته ر

 هااا ..ی بهتری نقاب نداریگفتم : وقت

 ؟؟يه با تعجب گفت : نقاب ؟؟ منظورت چسهيل

 ؟؟ين داری .. تو و کاوه با هم مشکلی گفتم .. راستی جورين .. هميچی و گفتم : هخنديدم

 گفت : نه چطور ؟؟سهيل

 ..يستين نيمی که مثه قبل صميبينم گفتم : اما من مينی بيز تبا

 حواسش به اون باشه ..يد مهمون داره و بايه گفت : چون اون ی منطقيلی خسهيل

 ..ی . . نا خود آگاه زمزمه کردم : مرسيم هر دومون نگاهمون رو به آسمون دوخته بودحال

 ...ی منو نجاتم دادينکه نگفت و خودم ادامه دادم : بابت ايزی چسهيل

 گفت :يل زدم و سهی کنه . لبخندی نگاهم می جديلی داره خيدم نگفت به طرفش برگشتم و ديزی بازم چوقتی

ی جوريه خواست ی دلم ميشه شدم .. هميمون پشيلی .. من .. خی هولت دادم و از رو پله ها افتادیوقت

جبران کنم ..

 گرم کنش که تا رو ساعدش بالی هاين بود . به عطر تلخ و تند مردونه ش .. به آستيل حواسم به سهی همه

ی خشونت و مردونگين که در حی مردونه ش . به چهره ای خوش حالت و چشم هایزده بود . به مو ها

ی رنگی قهوه ای ستبر داشت و دست هاش بزرگ و مردونه بود . دست بند چرمی اينهمهربون بود .. س

 دور مچ چپش ..یدور مچ راست و ساعت خوشگل مارک دار

 و همهيز نفس هاش .. اصل همه چی نشستن و راه رفتن و حرف زدنش مردونه و مغرور بود .. صداطرز

 باشم ؟؟يده رو نديزا چين تاحال ايتم تونی فوق العاده بود . چطور ميزشچ

 ..يم اما گفتم : بهتره بريومد به نظر می عادير غی کمينکه و با ايام کردم به خودم بسعی

 ..يم شد و گفت : آره بهتره بريطون چشمهاش شسهيل

يه سالن ازش با ی پاشدم و تند تر ازش به سمت ساختمون رفتم . توی و گندی چپ نگاهش کردم و با تندچپ

ی هم خوابش برده بود . به آروميدا وی ساده جدا شدم و به اتاقمون رفتم . همه خواب بودن . حتيرشب بخ

 زود بخوابم . اما حواسم بهيلی کردم خی .. سعيدم جا دادم و پتو رو روم کشيساخودمو تو تخت کنار پر

 فکر کرده بودميل شده بود و من تمام مدت به سهيم به خودم اومدم که ساعت دو و نی بود .. وقتيلسه

 شکمم گذاشت و من کم کم خوابم برد ..ی زد و پاشو روی تو خواب چرخيسا..پر

 صحت "يل – سهی" دفترچه خاکستر
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 زود بخوابم . چون فردا از صبحيد بره . امشب از اون شباس که بای دو شب شد . اما من خوابم نمساعت

م  لعنتی انرژيد گردش و من بايم ریزود م  اون دختره ..اونيش فکرم کجاست ؟ پی داشته باشم . اما من

 کنم ..ی بفهمم دارم بهش فکر مينکه .. آره بدون ايکا و ساده .. نیدختره .. اون دختره .. همون دختر معمول

 ويخت آش رينم ماشی رو که روی دم. اون دختره گستاخی ميت . دارم بهش اهميستمچند روزه که مثه قبل ن

 و من جوابيفته خواست در بی می چون با بد کسيومد ازش بدم ميشه رو پاره کرد ..همينم ماشیچرخ ها

 ويدم درس عبرت بشه .. اما چرا امروز به دادش رساسش ويشه دم که تا همی می جور آدما رو طورينا

 خواستم بهش بدم ؟؟ آخه رفتارشی که می بود اون جوابين خورد بشه ؟؟ايدا کاوه و ويشنذاشتم غرورش پ

 وقتيچ هينکه معصومانه س .. چشم هاش با ايلی خيی جورايه . ياد کودکانه و دخترنه س .. دلم نميلیخ

ی ميح ها ترجيلی خيای حی شده و بيش آرای داره .. که من اونو به چشم های خاصالت حيه نداره اما يشآرا

يادی زيزش هم داره .. کل همه چی خوشگلی زدمش. لبايد ديلی متوجه باشم خينکهدمش .. امروز بدون ا

يم رژيه بقه خوره و مثی غذا می عاديلی خينکه منحصر به فرده ..با ايز چيه .. اما کنار هم يهساده و معمول

 جذبش متوجه شدم . اگه بدونهی امشب تو گرم کن و شلوار ورزشينو خوبه . . ايلینداره اما اندامش هم خ

 ..يم نشسته بوديمکت کنار هم رو نی دونم چرا وقتی کشه .. نمی خجالت می زدمش حتما کليدامشب چقدر د

ينکه .. حس ايب خوش ترکی و ناخن هايده بلند و کشی با انگشتايف ظرینگاهم به دستاش بود . دستا

 که ساده وی من به اون دختره .. دختری براين رو تو دلم داشتم ... و ايرمدستاش رو بخوام تو دستام بگ

 بود ..يدی .. حس جديهمعمول

 که داشتن بايدا و ويانا چشمم افتاد به کيدم کرد و تا پتو رو کنار کشيدارم از خواب بيسا اون روز پرفردای

 بود ويده کاناپه نشسته لمی کنن .. سارا هم رويش دادن تا بتونن آرای هول مينه همو از جلو آیخنده و شوخ

 دختر ؟؟يدی خوابير ديشب و گفت : تو ديد پريين تخت پای از رويسا رفت . پری ش ور میبا گوش

 شده بود گفت :يمی باهامون صميادی که انگار زيدا به بدنم دادم و به بچه ها سلم کردم وی و قوسکش

 بزنن ..ی چرخيه اومده بودن تو محوطه يل و ربع با سهيازده چون تازه ساعت يد خوابير ديکاآره .. ن

 تونستم انکاری و سارا رو هم رو خودم حس کردم . نميانا و کيسا پری يره نگاهش کردم و نگاه خمتعجب

 زدم وی لبخندين شدم واسه همی ميع ضايدا وی هم باز جلويديم همو دی گفتم که اتفاقی اگه میکنم چون حت

 ..يم بزنی گشتيه برد گفتم ی خوابم نميشبگفتم : آره .. د

 زد و گفت : خب چطور بود ؟؟يطنت پر شی داشت به خودش اومد و لبخندی که چشم هم ازم بر نمکيانا

 باشه ؟؟يد کردم و گفتم : چطور بااخمی

ی رنگی ايروزه فی مانتوی کنار اومد و به آرومينه آی و بعد از جلويد کشی ظرافت خط چشم ميت با نهاويدا

 بهی سرم بستم . نگاهی باليره گيه رفت موهامو از تو صورتم کنار زدم و با يفشرو برداشت و به سمت ک

 کردم و گفتم : ساعت چنده ؟؟يساپر

 هم ساعتيم .. زود حاضر شو که هم به صبحانه برسيقه دقيست حاضر بود گفت : نه و بيبا که تقرپريسا

 ..يه حافظيم ری با اتوبوس ها ميازده

 .. ی و گفتم : آخ جونميدم هامو به هم کوبدست
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 به گونهی آجری و رژ گونه ايدم کرم ضد آفتاب به صورتم مالی که دست و صورتم رو شستم کمين از ابعد

 مو همراه بايخی ين زدم و شلوار جی کم حالی نارنجی حال نباشم . رژ لب ساده ی بيلی که خيدمهام کش

ی و چند تار موهام رو توم سرم انداختی رو هم روی ساده ای به تن کردم . شال کرميدی کوتاه سفیمانتو 

 هايلی خيا دوستام يديم دی وقتا که می بودم و بعضی جورين زود آماده شدم . کل هميلی . خيختمصورتم ر

 که دوبارهيدا کنن . مثل نگاهم افتاد به وی کار می کردم که چی ذارن تعجب می وقت میسر حاضر شدن کل

 و اون جايم به سمت رستوران رفتيم همه مون حاضر بودی بعد وقتی رفت . کمیداشت با خط چشمش ور م

ی جلويشب چون ديد . شايدم هول شدم و خجالت کشی کميل سهيدن دونم چرا با دی . نميديمپسرارو هم د

 کنارشيدا من قرار گرفت و وی و کاوه رو به رويم نشستی بزرگيز گرفت . دور ميمی با من صميلیکاوه خ

 :يد پرسيل از سهيسا بود و پريومده کرد . بهداد هنوز نی ميف رو براش تعريزی چيهنشسته بود و تند تند 

 ؟يلبهداد کجاست سه

 .ياد شد و گفت که زود ميدار از خواب بير زد و گفت : دی لبخندسهيل

 شلخته باشه .ينقدر خورد ای و گفت : بهش نميد کشی آهپريسا

 نشده ها ...ير گفت : هنوزم ديانا و کيديم خندهمه

 کنم ...ی ميزش سفر آنالين و گفت : تو ايد خندپريسا

 دم ..ی زد گفت : الن بهش خبر می سوت می پسرانه ايطنت با شيکه در حالسهيل

 اومد و در کناريد و بهداد وارد رستوران شد و تا ما رو ديديم خنديل و با نمک سهيطون شی از چهره همه

 داخل اتوبوس خودمون همونيم و بعد رفتيم خوردی گرفت . صبحانه رو با همون خنده و شوخی جايساپر

يم و دو تا اتوبوس آدم بودد بوياد تعدادمون زينکه به علت ايه حافظيديم رسی وقتيم مون نشستی قبلیجاها

يسا من و پری دستاشو دور شونه يکه در حاليانا کردن و کی ها نگاهمون ميست مثه توریهمه طور خاص

 کنن..ی نگامون می جورين اينا احساس مهم بودن بهم دست داده ايهانداخته بود گفت : بچه ها 

 اومدم ..يس لحظه فکر کردم از انگليه و گفت : من که يد خندپريسا

 ..ی گفت : تو از ژاپن اومديطنت با شکيانا

 ..يزه خودت ری بهش زد و گفت : چشمايشی نمای مشتپريسا

 چرخی رفتيل ... واقعا با سهيشب به من گفت : ديسا رفت و پريامين و به طرف بنيد غش غش خندکيانا

 ؟؟یبزن

 آروم گفتم : آره ..يلی و خيدم خجالت کشيسا پراز

 ؟يم شديبه با هم غرينقدر ؟؟ ای به من نگفتيزی گفت : چطور چی با دلخورپريسا

 به اون دوتای طورين ايل .. سهيدم رو ديل ورزش کنم و بعد سهی کميه کردم و گفتم : من رفتم اخمی

گفت ..

 بگه ..ی طورين اياد که بياد هم از تو خوشش ميلی خيل گفت : نه که سهی با سردپريسا

يف موضوع رو براش تعری زدم . با لبخند کجی ميد رو دی بودم اعتراف کنم که داشتم اون دو تا لعنتمجبور

ی و کليم اونجا بودی دو ساعتيکی يد گونه م رو هم بوسی کرد و حتی باهام آشتيدنش بعد از شنيساکردم و پر
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 که تو ناردوگاهمون قرار داشت .نی همون رستورايم ناهار برگشتی و بعد برايم گرفتيل سهينعکس با دورب

يدر ليم ناهار رو که خورديدن تو اتوبوس شلوغ کردن و رقصیالبته بماند که تو راه برگشت بچه ها کل

ی با گروه توی . بعد از ناهار کميم بريد که به تخت جمشيم آماده باشيد داد که ساعت چهار همه بايحتوض

 و با بابا و بابک هم حرف زدم بعد به اتاق هامونيد پرسحوالمو و مامان بهم زنگ زد و ايممحوطه نشست

يدم شدم ديدار بی بودم زود خوابم برد . وقتيده کم خوابيشب بودم و چون ديده تخت دراز کشی . رويمرفت

 توی چرخيه يامين گفت رفته با بنيسا نبود که پريانا خندن . فقط کی زنن و میدخترا دارن با هم حرف م

 بهمون خوش گذشت و بعد ازيلی اون بعد از ظهر هم خيم رفتيرون و بيم . کم کم حاضر شدزنهمحوطه ب

 بهيم باز برگشتيم و دو نفره و سه نفره خلصه همه جوره که گرفتی و عکس تکی عکس دسته جمعیکل

 و بعدش قراريم و شام خورديم راست رفتيه . يديماوتوبوس ها و حدود ساعت نه شب بود که به ناردوگاه رس

ی که در کنار هم قرار داشت و لبه يمکت دو نی . روينيم محوطه بشی تویشد چون هوا خوب بود کم

 بوديی تاب و سرسره های زد . نگاهم جای می و هر کس حرفيم که رو به روش بود نشسته بودیحوضچه ا

يزی چيگه نگاه کردم ديم اما بعد که مستقيدم رو اونجا دی کردم کسی بودم . حس ميستاده اونجا ايشبکه د

ينی ببی تونستی اونجا بود می دادم :اگه کسی خورد و من به خودم دلداری تکون می . تاب به آروميدمند

ش .. 

 زدم . نگاهم به بچه ها افتاد وی اومده لبخنديراز که تا شيه کاری عجب رو ح بيشو آقا رينکه از تصور ابعد

 و باز هم تو همون سکوتيدم چرخيجان آدم و با هيه يع مثه حرکت سريدم رو ديزی چشم چیباز از گوشه 

 کردم تنم عرق کردهی مطبوع و خنک احساس گرما می تو اون هوايدم نديچی اون نور افکن هير زیو خلوت

 ؟يستی تو ؟؟ تو باغ نيی و گفت : کجايد دستم رو کشيسا برن پريدن خوابیبود . بچه ها کم کم پاشدن تا برا

 کم تنها باشم ..يه خوام ی .. من مين زدم و گفتم : شما برلبخندی

 خوابم و چقدری مير که من شبا دی دونی زدم و گفتم : می با تعجب نگاهم کرد و من لبخند احمقانه اپريسا

هم دوست دارم شبو ..

 بمونم ؟؟يشت منم پی خوای تکون داد و گفت : مسرشو

 .. برو بخواب .يزم بوس محکم کردم و گفتم : نه عزيه شو گونه

 کنمی .. احساس مينجا گفتم : صدف من ای زنگ به صدف زدم و بعد احوالپرسيه بچه ها رفتن اول وقتی

 ..ينجاست ايشواون مرد ر

 ش ؟يدی ؟؟ دی دونی و گفت : از کجا ميد کشی کوتاهيغ جصدف

 نه ..يا خوام مطمنئن شم که هست ی گفتم : نه ... ميد لرزی که ميی صدابا

 ..ياد نيشت بمون تا پيششون از بچه ها جدا نشو .. پيکا گفت : نيد لرزی که صداش مصدف

 کردم و گفتم : الن تنهام ..ی اسرفه

 بچه ها ..يش ؟؟ برو پی : مگه مغز خر خورديد کشيغ جصدف

 واسم افتاد ....ی که اگه اتفاقی کردم : فقط خواستم تو بدونزمزمه

 دوستات ..يش .. برو پی واسه من ماجراجو شدی کنی وسط حرفم : غلط ميد پرصدف
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 کس تويچ انداختم . هی داشتم و به پشت سرم نگاهی قدم بر می رو قطع کردم . به آرومی خدافظ و گوشگفتم

 قدم هامی کها و صداير جير جیمحوطه نبود . همه اونقدر خسته بودن که به اتاق هاشون رفته بودن . صدا

 به پشتی نگاهيگه دينکه ابدون . يدم تر سی خورد . می بود که به گوش ميی آسفالت محوطه تنها صدایرو

يدم تر که رسيک فرش شده بود رفتم . نزديزه که با سنگری مصمم به سمت اون مکان بازيلیسرم بندازم خ

ينجا کس ايچ کردم هی داشتم فکر ميد رسی رفت به گوش می عقب جلو می که به نرمی تابيژ قيژ قیصدا

 واسهينجوری ساعته داره هميه تاب ين . چرا اگذشت از سرم مثه برق ی هو فکريه ... بعد ين ببيستن

 شد وی خوره ؟؟؟ تمام بدنم به لرزش افتاد . اگه قرار بود باد تکونش بده رفته رفته کم میخودش تکون م

 به خودم ثابت کنمينکه ای کنم به طرف تاب رفتم و برای می بدونم دارم چه غلطينکه . بدون ايشدساکن م

يچ خانوم ... هيکا تکون خوردم و بعد گفتم : بفرما نی به نرمی تاب نشستم . کمیدچار توهم شدم رفتم و رو

 ..يست نينجاکس ا

 گرد شده و وحشتيی و رها شد با چشم هايده به شدت به عقب کشيم تاب کناريدم لحظه بود که دين تو هماما

يغ کنم جی کار می چيدم اتفاق براش افتاد ... نفهمين اون هم همی کردم که تاب کناریزده تاب رو نگاه م

ين زمیدم ناگهان با شدت روي دوی ها ميزه و همون طور که رو سنگريدم پريين و از رو تاب پايدمکش

 بوديستاده پشت تاب ايکه که در حاليدم رو ديشوپرتاب شدم و با ترس به پشت سرم نگاه کردم که اون مرد ر

يغ چند جيدم دوی و با عجله بلند شدم و همونطور که ميدم کشيغ کرد جی داد با لبخند نگاهم میو هولش م

 بهيدم داد تا چرخی بود تاب رو هول ميستاده . برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم هنوز هم ايدم هم کشيگهد

 ويچيد م پينی تو بی عطر تلخی و تا به خودم اومدم بويدم کشيغ خوردم و جيزی چيهطرف رو به روم به 

 ام ..یمتوجه شدم تو بغل کس

 تپش قلبميل سهيدن به اون فرد کردم و با دی سوخت نگاهی و گلوم ميدم کشی طور که تند تند نفس مهمون

يستم راحت بود که تنها نيالم و با نفرت نگاهش کردم . حال که خيدم کشيرون شد . خودمو از تو بغلش بيادز

 . بايست از اون مرد نی و خبره خوری که فقط تاب تکون ميدم کردم و دی بازيل به قسمت وسای نگاهيمن

 ؟؟ينی بی خوره می گفتم : تو هم اون تاب رو که تکون می و بد اخلقیگند

 .. چطور ؟؟ينم بی به اون سمت انداخت و گفت : آره می نگاهسهيل

 صورتمی اشک روی با قطره های که به شدت تو گلوم بود به نرمی خودم رو کنترل کنم و بغضنتونستم

 ؟؟يکا شد نی دنبالم اومد وگفت : چيل رد شدم و سهيل . از کنار سهيختر

 کنم .يکار چيد دونستم بای کرد هم شوکه شده بودم هم نمی صدا ميمی صمينقدر بار بود که اسمم رو ااولين

 ؟ی گفتیبا خشم به سمتش برگشتم و با خشونت گفتم : تو چ

 شده ؟ی چيدم هول شد و گفت : پرسسهيل

 ؟؟ی کردی ميب : منو تعقيدم لب هام غرين و از بيستادم اجلوش

 شده ؟؟ی مزاحمت شده ؟؟ چرا لبت خونی کسيا ؟؟ ين زمی گفت : خوردی با نرمسهيل

 م تازهی انگشت خونيدن و با ديدم لبم کشی حس نکرده بودم دستم رو روی درديچ که انگار اصل همن

يمکتی نی گرم کنش در آورد و به دستم داد رويب از جی دستماليل لبم حس کردم . سهی گوشه یسوزش بد
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ی کنم برگشتم و به تاب نگاه کردم هنوز تکون ميز با دستمال لبم رو تمينکهکه همون جا بود نشستم و بدون ا

 لبم گذاشت و فشار داد نگاهم بهی گوشه ی کنارم نشست و دستمال رو از دستم گرفت و به آروميلخورد سه

 م رو پر کردهينی عطر تلخش تمام بی داد. بوی کارش رو انجام ميتچهره ش افتاد که داشت با دقت و جد

 چطور بهين دستتو بردار . ايعنی رو هول دادم که تش دستمال گذاشتم و با آرنجم دسیبود . دستم رو رو

 که تو اون ناردو منو جلو همهيه همونين ؟ ايره بگيمی باهام صميا بشه يک ده به من نزدیخودش اجازه م

ين من چقدر ای کرد و من با اخم زل زده بودم به کفش هام راستی در سکوت نگاهم ميل کرد سهیمسخره م

 شدهيده که ساعدم خراشيدم شده نگاه کردم و دی زمزمه کرد : دستتم که خونيلکفش هامو دوست داشتم .. سه

 ..يست گفتم : مهم نی شده بود . به سرديده سنگ ها کشیچون رو

 نگفت . دست خودم نبود دوباره نگاهم افتاد به همون قسمت و باز هميزی تفاوت نگاهم کرد و چی بسهيل

 خوره ؟؟ی گفتم : چرا اون تاب هنوز داره تکون ميد لرزی که ميیتاب در حال تکون خوردن بود با صدا

 دونم .. واقعا چرا ؟؟ی برگشت و اونجا رو نگاه کرد بعد گفت : نمسهيل

 اونجا بود ..يکی کنم ی گفتم : من فکر ميد لرزی که ميی و با صدايدم م رو بال کشبينی

 که امکان نداره ..ينه هو ساکت شد و گفت : منظورم ايه خنده بعد ير زد زی پقسهيل

 داستان رو براشی شعوره .اما کاوه منو درک کرد وقتی بيل کردم که چقدر سهيری گيجه نتيه ذهنم تو

 .. ؟ی کنی کار می چينجا کردم و حرفم رو قبول کرد با نفرت نگاهش کردم و گفتم :اصل تو ايفتعر

 از تو کمک خواست ..؟ی پرت کردم و گفتم : کين زمی رو رودستمال

 ... برو .يارين در بی قهرمان بازين خوای و گفتم : شما پسرا فقط ميستادم شدم ابلند

 ؟؟ حال که کمکت کردم سرمی پر توقعينقدر گفت : چرت و پرت نگو ... تو چرا ای جديلی و خيستاد اسهيل

 ؟؟ی زنیهم داد م

 زدم تو چشم هاش و گفتم : من از تو کمک نخواستمممممممممممممممممم.. .زل

 ..ی خوای دندوناشو به هم فشرد و گفت : باشه به درک که کمک نمسهيل

 .. ازتياد و گفتم : ازت بدم ميدم برنداشته بودم چرخيشتر تا به سمت ساختمون برم که هنوز دو قدم ببرگشتم

يبينم رم می رو ح هر جا ميه بار مثه يه سر به تنم نباشه .. ی خوای بار ميه .. ی رنگيه که هر روز يادبدم م

 ..يدی و بهم خندی ازت که جلو همه مسخره م کردياد . بدم می که منو هول دادياد ... ازت بدم ميیاونجا

 کجی کردناتو .. از اون نوع حرف زدنتو اون موهايت خوام .. نه اون اذی .. نه محبتتو مياد ازت بدم ميلیخ

زشتت ...

 نشو ..يک به من نزديگه جلوش تکون دادم و گفتم : ديد تهدی انگشتم رو به نشونه بعد

 دادمی جايانا و کيسا پرين که همه شون خوابن . خودمو بيدم رفتم تو اتاق دی رفتم وقتيشش زود از پيلی خو

 اس ام اس از صدفی شدم کليدار بی کردم کم کم خوابم برد صبح وقتی ميت احساس امنيکهو در حال

ی ميتش داشتم اذيشب دکه باهاش حرف زدم و گفتم ی نگرانش نکنم زنگ زدم بهش و کمينکه ایداشتم . برا

يسا زنگ به بابا زدم و بعد هم مامان و بابک . پريه و خوشش اومد. بعد يد خندی جنبه هم کلیکردم و اون ب
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 راهيگه ساعت ديم رو جمع کن که تا نيلت .. پاشو وسای کردی به طرفم انداخت و گفت : چقدر وراجیبالش

 شده ؟؟ی .. لبت چيم افتیم

 ..ين .. خوردم زميچی هيچی تفاوت گفتم : هبی

 خوش گذشت ؟؟يشب و گفت : ديستاد اومد کنارم ايدا کردم که وی رو جمع موسايلم

 ؟؟ی قدم بزنی خوای که می نگاهش کردم که گفت : گفتپرسشگر

 زدم و گفتم : آره بد نبود ..ی شه . لبخند تلخی ميمی داره صميادی کردم زحس

 ؟؟ين با هم دوستيل تخت نشست و گفت : تو و سهی لبه ويدا

 من گفت : نه ..ی چپ نگاهش کردم و سارا به جاچپ

 ؟؟ين مجبور شدم سارا رو هم چپ چپ نگاه کنم که گفت : مگه با هم دوستباز

 با همياناتی چه جريل من و سهين دونی ندونه شما ها می تکون دادم و گفتم : معلومه که نه ... هر کسرمو

 ..يمداشت

 زد که باعث شد تو دلم بهش بگم : جلف ..ی قهقه اسارا

 با هم دوست بشن ..يگه تونن دی اگه بخوان هم نمی هست که حتيزايی چيه ينشون بعد گفت : آره بابا بو

 شونهی و موهامو که رويستادم اينه حوصله بلند شدم و جلو آی خوشگل بهش کردم و بی دهن کجيه دلم تو

 ويدم تند لباس هامو پوشيشه دخترونه مثه هميم مليش آرايه سرم بستم و بعد از ی بود رو باليختههام ر

 عقب ويم آماده شد ما دخترا رفته بودن . اتوبوس کيومده هنوز پسرا نيرون بيم رفتی نشستم وقتيهمنتظر بق

 پسرا . نگاهم افتاد بهيه که کاوه وارد اتوبوس شد و پشت سرش بقيدم بعد دی . لحظاتيمسر جاهامون نشست

 دريل رو نتونستم درک کنم سهيدم دی که ميزی شد ، چی باورم نميرم ... نتونستم نگاهمو ازش بگيلسه

 به پهلومی رفت ضربه ای نميرون بود تو قاب نگاهم بود و به موهاش رو به سمت بال شونه کرديکهحال

 کرده .. چه جنتلمن شده ...ييری چه تغيل : او ل ل ... سهيچيد تو گوشم پيسا پریخورد و صدا

 برهياد مدل کجت خوشم نمی کردم چون بهش گفتم که از موهای خشک شده بود .. فکر نميل سهی رونگاهم

يچی گرفت . اون لحظه حواسم به هی بده .. با لبخند بهم سلم کرد و پشت سرمون جاييرو مدل موهاشو تغ

 نگاهش کردم . واقعا مدل موهاشو عوض کرده بود . اونم بهيواشکی برگشتم و ی نبود . . به آروميلجز سه

 ؟؟يسا ..گفتم : پرينه که چشم نداشت منو ببيلیخاطر من .. !! سه

 کرد و گفت : جونم ؟؟نگاهم

 موضوعين هم مثه من از ايسا کردم . پريف رو تعريشب ديان طرف خودم و آروم تو گوشش جرکشيدمش

 ؟؟يلی تو نخ سهی رو نگاه کرد و بعد گفت : از کيل سهيرت تعجب کرد و چند بار با حيلیخ

 مای صندلی بلند شد و اومد جايدا که ويدم لحظه دين .. تو هميديم زدم و با هم خندی پهلوش ضربه اتو

 منی که توش پر از مغز پسته و بادوم و فندق بود رو جلومون گرفت و تعارف کرد و وقتيکی و پلستيستادا

 تفت دادم دوست دارمدم خوينارو و گفت : ايخت خوام .. دو مشت کف دستم ریتشکر کردم و گفتم نم

 ..یبخور
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 : حال چه از منم خوشش اومده گاگول ..يدم گرفتم و تو دلم غرمجبوری

يلی خيم ناهار هم توقف کرده بودی . چون برايديم تا به بوشهر و بعد بندر رسيم رو تو راه بوديادی زمسير

 ساحل مستقريک نزدی . اون شب رو در هتليد طول کشی مشخص شد دو ساعتيگاهمون و تا جايديم رسيرد

 . پسرا زودتر از ماپايين يم صرف شام رفتی برايل جا به جا کردن وسای و بعد از دوش گرفتن و کميمشد

 کرد ..ی صحبت ميه افتاد که شاد و خندون با بقی ميل نگاهم به سهیاونجا بودن . موقع صرف شام گه گاه

 ش جذاب تر و با نمک تر بود ..ی قبلی مردونه تر شده بود . اما با مدل مويدش جدیچهره ش با مدل مو

ی به تن داشت که رنگ خاکستری فرنچ خوشگليقه سپرت ايرهن . . پيومد هم بهش ميد پوشی می هرچيلسه

يل سهينقدر بود فکر کردم : چرا از اون روز ايل طور که نگاهم به سهين . . هميومد به پوستش ميلیش خ

 ؟؟يدم دیرو زشت م

 که تويقی آلچی و تويم بچه ها همراه شدم ..بعد از شام همه با هم به ساحل رفتی های زدم و با شوخلبخندی

 صحبت کردن در مورد آب وی .. همون لحظه مامان بهم زنگ زد و بعد از کميمساحل قرار داشت نشست

يزای و رو ح و چجن ..بچه ها دوباره بحثشون هول و حوش يم کردی از هم خدافظيگه ديزایهوا و چ

ی از بادينجوری داده بود و ای خودشو تو بغل کاوه جايد ترسی جور بحث ها مين که از ايداترسناک بود و و

 داد..ی نشون می داده بود چقدر کاوه رو قويه به کاوه تکيدا که وينجوری در امان بود .. ايد وزیهم که م

يد کشی ميازه خميکسره که يانا رو ازشون گرفتم .. کگاهم تلخ زدم و نی .. لبخنديومدچقدر به نظر محکم م

 .. يم بخوابيمگفت که بر

 ..يم و کم کم همه گفتن که بريم قرار شد ما هم بريم بوديسا هاش من و پری و هم اتاقيد ترسی چون تنها مو

يانا رو متوجه شد گفت : من با کين که ايامين بمونم و بنيشتر دوست داشتم که بيلی بودم . خیاما من ناراض

 اتاق خودم ..رم ی بعد مين مونم .. شما که اومدی ميشش پياين رم و تا شما بیم

 بمون ..يم ما هم اومدی خوای گفت : نه اگه ميطنت با شپريسا

 ..ين رم که شما ها راحت باشی ميگه زد و گفت : نه دی لبخندبنيامين

ی ميامين بنی دستش رو دور شونه يکه در حاليانا زل زد و کيانا با اخم به کيامبن و بنيديم سه تا خندما

 قربونت بشم ..يمنداخت : باشه بر

 ..ين نکنيتش با اخم به ما ها نگاه کرد و گفت : اذبعد

 خواد بخوابه ها ...ی ميانا کيامين و من گفتم : بنيم براش شکلک در آورديسا و پرمن

 ..يام واستا الن ميقه دقيه ی گفت : مبنکيانا

 بذاريکا گفت : نيانا کيديم دوی و من از دستش فرار کردم و همونطور که ميد با سرعت به سمت من دوبعد

 .. آبروم جلو بچه ها رفت ..يرمتبگ

يدم خندی رو ماسه ها و همون طور که ميم و با هم افتاديد از پشت مانتوم رو کشيانا و کيدم غش خندغش

 شد ..ی ماسه ايرام آروم گفت : تا تو لباس زياناک

 ..ياد ربع بعد توبيه بگم يامين شه من به بنی اگه روت نمی خوای و گفتم : مخنديدم
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 کردم .. همو ولی تو لباسم و من هم کارشو تلفيخت مانتوم ری يقه ماسه از ی مشتيد خندی که مهمونطور

 ويانا کی جلو اومدن و بلندمون کردن .. بعد وقتيسا و پريامين بنينکه تا ايم و همونطور نشسته بوديم کردینم

 جلوتر از ماها بودن و من ويدا و وکاوه و يم داشتی رفتن ما هم قدم زنان تو طول ساحل قدم بر ميامينبن

 ويد به عقب چرخيدا اومدن .. وی هم پشت سر ما ميل و سارا و سهيم زدی و بهداد هم با هم قدم ميساپر

 دوست دارم تو دوستات ..يلی رو خيکاگفت : کاوه من ن

 ..يزم بهش زدم و گفتم : دل به دل راه داره عزلبخندی

 ؟؟يم اون سنگه بدوی تا جای خوای ميدا زد و کاوه گفت : ولبخندی

 تو آب ..يمش ندازی ميد نفر رسين آخری هر کيم بگه بهداد گفت : ما هم هستيزی چيدا وينکه از اقيل

 ؟؟يوله ام .. قيه .. منم پايييی از اون عقب گفت : واسارا

 ..خوشبختانه من که آخر نبودم و نگاهيديم که کاوه گفت همه دوی ، دو ، سه ايک و با يم موافقت کردهمه

 بده کاوه کهی داريل جون موبايدا .. بهداد جلو اومد وگفت : خب ويده تر رسير از همه ديدا ويدمکردم د

 ..يمباهات کار دار

 ..ياد شدن خوشم نميس ناراحت شده گفت : نه من از خی که معلوم بود ار باختش حسابويدا

 ...يگه اشکنک داره دی گفت : بازيطنت با شبهداد

 ..يزم بده به من عزيلتو به کاوه کرد تا ازش دفاع کنه و کاوه هم با لبخند گفت : موبای نگاهويدا

 ؟؟ی ری خودت ميا تو آب يمت داد به کاوه و بهداد جلو اومد وگفت : بندازيلشو موبای مجبورويدا

 تو آب ..يمش قرار شد بندازيگه گفت : نه دسارا

 شونه ش گرفت و بردشير ش رو هم زيگه انداخت و اون دست ديدا وی زانوهاير زی جلو اومد و دستکاوه

يم بوديستاده تو آب رها کرد .. ما هم تا مچ پامون تو آب ای رو به آروميدالب آب و تا زانو که تو آب رفت و

 ..ه .. دو .. سيه از پشت سر اومد : يی صدايدم که ديم کردیو تماشاشون م

ی دارن از خنده غش ميل طور و بهداد و سهين و سارا هم هميسا که افتادم تو آب و پريدم تا برگشتم دو

يدم بود رو کشيستاده سرم ای رو که باليل سهی بهم زد و من مچ پای چشمکيساکنن .. تا خواستم بلند شم پر

يس خی با موهايل .. حال سهشيدم رو هم تو آب کيل زور زدن سهی و با کليد بهداد رو کشی هم پايساو پر

 تو ..ی داری گفت : عجب زوريد خندی ميکهجلوم تو آب نشسته بود و در حال

 ها ..ی بشيک زدم و گفتم : قرار نبود بهم نزديطنت پر شلبخندی

 ..ی شی ميک نزدی و گفت : فعل که تو داريد تو صورتم آب پاشسهيل

 هم آبی و همه تو صورتايره جنگ صورت بگيه ينمون باعث شد که بيد تو صورت من پاشيل که سهآبی

ی آب بهم ميادی کامل مقدار زی گری بست و با وحشی که چشم هاشو می موقعيل سهی يافه .. قيديم پاشیم

 ..يه وحشيلی خين کمک اياد بيکی زدم : ی ميغ فوق العاده بود .. جيدپاش

 کرد و تا تو نست بهم آبی بهم .. ملحظه مو نميد پاشی و همون طور آب ميد خندی از ته دل مسهيل

يدن آب پاشيل با هم به سهيم و شروع کرديشمون شده بود .. سارا هم اومد پيس تمام لباس هام خيگه .. ديدپاش

ی به هم آب ميمت و با ملی آرومبه داشتن ی تنشيچ..بعد که کاوه صلح داد .. نگاهم افتاد بهشون که بدون ه
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 آروم ويلی نداره ... با کاوه بودن خيجانی هيچ با کاوه بودن هينم بی کنم می .. حال که فکر ميدنپاش

 ازی ره ..وقتی آدم سر می حوصله يگه آدمو داره که دی .. درسته که قشنگه اما کاوه اونقدر هوايکنواخته

 تنم بلرزه .. بهداد همون طور که بای شد کمی خورد باعث می مبدنم که به ی باد سرديرون بيمآب رفت

 .. ين شهر خودمون رو تصور کنی گفت : بچه ها سرمايم رفتی به سمت هتل ميس خیلباسا

 کنم .. ی احساس سرما ميلی خينجوری نگو .. ايييی گفت : واااويدا

 رهی راه ميل که سارا کنار سهيدم و کاوه دست دور شونه هاش انداخت ..تا به خودم اومدم ديد به کاوه چسبو

ی بودم خودم نمی و گفتم : عجب آدم اضافه ايدم خودم خنديش اومدن .. پی و بهداد هم که با هم ميساو پر

دونستم ..

 کنارش نشسته و سرش تو لبيامين و بنيده خوابی رو تخت دو نفره ايانا کيديم که ديديم به اتاقمون رسوقتی

ين ای گفت : مبنيامين رو به بنياورد اول شالش رو از سرش در می تو همون لحظه يکه در حاليساتاپشه ..پر

 ؟؟يدهواقعا خواب

 ..ياد .. گفت که خوابم ميگه زد و گفت : آره دی لبخندبنيامين

 ..يم در موردتون نکرديی و من گفتم : ما چه فکرايديم خنديسا و پرمن

 ..يگه دين سرشو با تاسف تکون داد و گفت : از بس که منحرفبنيامين

 ..ين رم دخترا .. خوب بخوابی ميگه و گفت : من ديد مردونه خندبنيامين

 رم حموم ..ی و گفتم : من اول ميسا پريش ش کردم و بعد برگشتم پی دم در همراهتا

 داشت گفت : نه نه .. خودم اولم ...ی حوله شو با عجله بر ميکه در حالپريسا

ی تويس خی مانتويسا که پريدم دوی کردم و به سمت حموم ميدا حوله مو پيسا و قبل از پريدم با عجله دومنم

يده که از خواب پريانا لحظه کين و تو هميد کشيغ هم جيسا افتادم روش .. پری بلنديغ و من با جيدتنم رو کش

 ..يده بدبخت هتل ندی هایبود بالش به طرفمون پرتاب کرد و گفت : آمازون

 خنده ...ير زيم احمقانه ش و زدی و لباس خواب خرسيده ژولی با موهايانا نگاهمون افتاد به کيسا و پرمن

يسا و پريديم تخت دو نفره دراز کشی رويانا بعد از دوش گرفتن و خشک کردن موهامون با هم کنار کوقتی

 مسافرت اومدن باحاله ..يی و گفت : چقدر تنهايدبه سمت من دراز کش

 ..ی کنی ؟؟ مسخره م نمی خندی بگم نميزی چيه يسا چشم نگاهش کردم و گفتم : آره .. پری گوشه از

 کرد و گفت : معلومه که نه دوستم ..يل سرش حاير دستشو زپريسا

 واسم اتفاق افتاد ...يل که تو وی ايه : سر همون قضگفتم

 گفت : خب ؟؟يجان با هپريسا

ممن گفتم : من احساس مبا ممن   تا با همی شه صبر کنی ... مينم بی رو ميدم کنم هنوز اون مرده که دی 

 .. ؟يمبخواب

 تا خوابت ببره ..يم زنی زد و گفت : معلومه .. اونقدر با هم حرف می لبخندپريسا

 چشميگه در اومد و هم ديانا کی از همه جا که هم صدايم طور شد ..اون قدر با هم حرف زدين هم همواقعا

ی نشسته و داره موهاشو مينه تو سکوت جلو آيانا کيدم شدم ديدار شد و خوابم برد ..صبح که بينهام سنگ
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يدار بی تا کيشب .. شما دو تا دجب و گفت : چه عيد شدم به طرفم چرخيز خيم من نيد که دينهبنده ..از تو آ

 ؟ينبود

 دونم ..ی .. نم4 .. 3 و گفتم : تا يدم تو موهام کشدستی

 ..يدين صداتون کردم نفهمی کن .. من که هر چيدار خانومم بی خب .. اون خرسيلی گفت : خکيانا

 کردمی بود .. داشتم فکر ميخته بالش ری بود و موهاش رويده شکم خوابی برگشتم که رويسا طرف پربه

 شو ..يدار .. بيی .. پر پری گرفتمش ... کنار گوشش گفتم : پریاگه پسر بودم حتما م

 ..ياد کرد و گفت : خوابم می ناله اپريسا

 روت ها ...يزم ری بود .. تکونش دادم و گفتم : آب م10 به ساعت افتاد که نگاهم

 ..يز : خب بريد غرپريسا

 ..يکا نيزم خوام روش آب بری و گفت : من ميد مثه برق گرفته ها از جاش پرکيانا

 به خودم اجازه داد ..ير که خنده م گرفته بود گفتم : نخمن

 بتونمينکه آب برگشت و قبل از ايوان ليه رفت و با ی بهداشتيس به طرف سروی با ذوق بچه گانه اکيانا

 که انگار برق گرفته بودشيسا کرد .. پری خاليسا سر پری رو رويوان ليات تمام محتويرم رو ازش بگيوانل

يسش خی به صورت و موهاستی گرد شده نگاهمون کرد و ديی هو بلند شده بود و نشسته بود با چشم هايه

 ؟؟؟ين و گفت : مگه شماها مرض داريدکش

 ...ی گفت : خودت گفتکيانا

 مات شده نگاهمون کرد و گفت : من غلط بکنم بگم ..پريسا

 ..يز بری .. گفتيم زی روت آب می نشيدار گفتم : گفتم اگه بمن

ينجوری که اين گاو هستينقدر زد و گفت : من بگم .. شما ايانا با حرص بالش رو چند بار تو سر کپريسا

 ؟؟ين کنی ميدارمب

 خورد تويسا پری از سوی رفت که ناگهان بالشی مينه کرد و به طرف آی و زبون درازيد خندی حرصکيانا

 کف دستش رو رو هوا گرفت و گفت : بزن قدش ...يديم خندی ميکهسرش و بعد در حال

 بچه ها قرار شد که اون روز رو به خودمونيشنهاد نداشت البته به پی خاصی اون روز برنامه ليدر

 که بهيم گرفتيم خواد بره ..ما هم موقع صرف صبحانه با بچه ها تصمیاختصاص بده تا هر کس هر جا که م

 با هميشتر بيدا و ورا لب ساحل .. سايم و عصر رو هم تا شب بريم ش بری لب ساحلی محلی از بازا هايکی

 بود و حالتی که محليم رفتيی از بازا هايکی بودنشون بود ..به ی به خاطر هم اتاقين شده بودن و ايمیصم

 شدی باعث مين داشتن و همی خاصيزای و چی محلی شون و لباس های دستيع داشت ..صنایدست فروش

 نشسته بود و در حال انجام دادنی باغچه ای افتاد که لبه يرمردی جالب باشه ..نگاهم به پيلیکه برامون خ

ی هايچی که کنارش دستبند ها و گردنبند و جا سوئيدم و ديستادم با دو تا دستش بود .. جلوش ایکار

ی آبيک کوچی مهره يه درست شده که بدون استثناء داخل همه شون ی خوشگلی رنگی با نخ هایرنگارنگ

ی سنگ کوچک که تو هر کدوم از دستبند ها انواع و رنگ هايه کنارش و در يم گیکه ما بهش چشم زخم م

ير پی داشت بود که اون سنگ ها هم بسته به ماه تولد هر کس متفاوت بود ..همونطور که به دستهایمختلف
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 که سرشو بلند کرد و با نگاهيدم از همون دستبند ها بود ديگه ديکی کردم که در حال بافتن یمرد نگاه م

 دستبند ها واسه عشقت بخر ..ين گفت : از انیمهربو

 تونم بخرم ؟ی واسه خودم نميعنی و گفتم : عشق ؟؟ خنديدم

 دستبند عشقه . منين که عاشقته بخره .. ای کسيد لبخند زد و گفت : واسه خودت بای مرد با مهربونپير

 گذاشتم ..ينخودم اسمشو ا

 کنن ..با دقتی و دارن دستبند ها رو نگاه ميستادن و سارا هم همراه با من ايل و سهيانا که کيدم و دبرگشتم

 خرم ..ی تونم بخرم .. واسه سه تا عشقم مینگاه کردم و گفتم : پس حال که واسه خودم نم

 ..يم مرد با تعجب نگاهم کرد و من با خنده گفتم : هه .. مامان و بابا و داداشپير

 رنگ هاشيبايی خوشگل که با ظرافت و زيزای اون همه چين بهم لبخند زد و من جلوتر رفتم و از بپيرمرد

 شو انتخاب کردم و با توجه به سنگ ماهيچی بافته شده سه تا جا سوئيز تميلیکنار هم قرار گرفته بود و خ

 کنه و بعدی رو انتخاب ميزی چا اونين که سارا هم داره بيدمتولدشون گرفتم و پولش رو حساب کردم .. د

 باشه ..ين خوام که ماه تولدش فروردی دونه شو ميهگفت : 

 ام که ...ينی گفت : ماه منم فرورديل که سهيدم بود رو نشونش داد و شنين که مال ماه فرورديزايی چپيرمرد

 که تو بازاری بودن .. بعد از چرخيستاده که منتظرمون ايه سمت بقيم و با هم رفتيد دستم رو کشيانا بعد کو

يم تا استراحت کنيم و بعد هم به هتل برگشتيم سفارش دادی و همه ماهيم رفتيايی رستوران دريه به يمزد

 .يانا اومد دنبال کيامين بنيديم کرد که دی ميز آناليکی يکی هامون رو يد داشت خريسا پريم هتل که بودی..تو

 خوابالويلی کل خيانا ..کيرون بيم بعد عصر بريم استراحت کنی تو و کمياد چون خسته بود گفت که بياناو ک

 هم همونطوريسا کرد . پری هامون نگاه ميد و خريسا تخت نشسته بود و به من پری لبه يامينبود .. بن

 کرد که کم کم چشم هاشی و اونم داشن نگاه ميامين بنی سرشو گذاشت رو پارومی به آيانامشغول بود .. ک

 لبمی روی کنه .. لبخندی موهاشو نوازش می داره به آروميامين که بنيدمبسته شد و خوابش برد . و بعد د

ی که ميزی که من با سامان نداشتم .. چيزیاومد و حس کردم که چقدر از با هم بودنشون آرامش دارن .. چ

 کارمونی کاوه رو هم از دست دادم ..وقتی حتياوردم .. اما اونو که به دست ميارمتونستم با کاوه به دست ب

 ويد که اونجا بود رو روش کشيدی سفی و ملفه يد تخت کشی رو کامل رويانا کی به آروميامينتموم شد بن

نمرد ؟يعنی کرد گفت : ی ميه به مسخره گريکه در حاليساپر ؟ 

 تونست کنترلش کنه گفت : خدا نکنه ..ی که نمی با لبخندبنيامين

 ؟؟ياد تو خوابت ميامين و گفت : بنيد خندپريسا

 ..يم کنی کم بازيه ياين تکون داد و گفت : بی منفی به نشونه سرشو

 ؟؟ی : چه بازگفتم

نحکم سه نفره خوبه ؟؟يد کوله ش رو کشيف خم شد و کپريسا  و گفت : 

 ما همی شد و کم کم بازيدار بيانا کينکه تا ايم کردن بودی مشغول بازی ساعتيه و حدود يم موافقت کردما

ی وقتيرم دوش بگيه نشست و منم رفتم تا يانا کيش رفت رو تخت پيامين که تموم شد بنیتموم شد .. باز
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ينا کردم گفتم : ای و همون طور کو موهامو خشک ميستادم اينه رفتن .. جلو آيانا و کيامين که بنيدمبرگشتم د

 ؟؟یکجا رفتن پر پر جون

 واسهينقدر و گفت : ايد هم کشی حوله مو که باز شده بود و روی يقه جلو اومد و يد خندی ميکه در حالپريسا

 نکن ..یمن دلبر

 ..يزی هينقدر و گفتم : مرده شورتو ببرن که ايدم غش خندغش

 و گفت : رفتن لب ساحل ..خنديد

 ..؟ی ری : تو چرا با بهداد نمگفتم

 اکشن داشتهی مطمنئن شم باهاش صحنه هاينکه خوام تا قبل از ای زود گفت : ول کن تو رو خدا .. نمپريسا

باشم ..

 ..يکه که رمانتيست حرفش خنده م گرفت و گفتم : اکشن ناز

 ..ی گی رو تخت و گفت : همون که تو ميد پرپريسا

يدا با وی و گفتم : کاوه از وقتيسا و رفتم تو تخت کنار پريدم هام رو خشک کردم و بعد لباس هامو پوشمو

اومده رفتارش با همه عوض شده ..

 خوادی کنه و مثل می ملحظه ميدا کنه .. انگار جلو وی برخورد ميبانه غريی جورايه گفت : آره .. پريسا

 ..يست نيمی صمیبگه با کس

 ويد جواب داد و بعد که تماش قطع شد به طرفم چرخيسا زنگ خورد و پريسا پری لحظه گوشين همتو

 دنبالمون ..ياد ميگه ساعت ديم دوستم ..بهداد گفت تا نيمگفت : پاشو حاضر ش

 من و منی اومد به صورتش کرم بماله که آرنجش خورد تو چونه يسا و پرينه جلو آيديم هر دو با هم پربعد

 ..يری دردم گرفته بود گفتم : بميلی خيکهدر حال

 ت نشد بادمجون بم آفت نداره ..يزی با خنده گفت :نترس چپريسا

 کنم تو منو ...ی ميش من تو رو آرايا بيکا گفت : نيسا تو پهلوش و پرزدم

 ؟؟ی تعجب نگاهش کردم و گفتم : مثل چه جوربا

 طور ..ين خودت .. منم هميقه کن به سليشم آرای زد و گفت : هر جور دوست داری خوشگللبخند

ی خوای می ..گفتم : باشه .. چيم بخندی کنم و کليشش تونستم خنده دار آرای خوب بود .. مپيشنهادش

 ؟؟یبپوش

 بهيل مای دارم شال آجريم من تصميد فهمينکه شو نشونم داد و اونم بعد از ای مشکی قرمز و مانتوشال

 خودمو نگاهينه کارش تموم شد جلو آی بپوشم مشغول شد .. وقتيد سفی) رو با مانتوی رنگين رنگم(ایصورت

 منم ؟؟ين متعجب شدم ، گفتم : ايدم دی که ميزیکردم و از چ

 چقدر خوشگلت کردم ؟؟يدی و گفت : ديد خندپريسا

 شدم ...ی و گفتم : چه مجلسخنديدم

 هم اسپرته ...يلی .. خيه کجاش مجلسين ... ايشه ت نمی حاليچی هيگه دی زد تو سرم و گفت : گاوپريسا

 مجلل و با شکوه شدم ..يلی گرفتم گفتم : خی نگاهمو از خودم نميکه حالدر
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 دنبالمون ..ياد و گفت : بدو نوبت توئه .. الن بهداد ميد خندپريسا

 کهی کرده بود . خط چشميش خوشگل آرايلی خودمو نگاه کردم .. چشم هامو ساده اما خيق دقيگه بار ديه

يلی که تو صورتم خيزی تنها چيگه بزرگ تر کرده بود هم ديلی بود که هم چشم هامو خی بود طوريدهکش

 رنگی آجری تو چشم هام افتاده بود .. رژ گونه ی برق خاصيه کرد چشم هام بود .. اصل یجلب توجه م

ی فوق العاده شده بود ..همه يم قهوه ای با پوست برنز صورتم و ابرو های به نارنجيل مایو رژ لب مس

 گفت : زود باشيسا چهره مو عوض کرده بود ..پريلی بود اما خط چشمم خيشه بوود که همی همونيشمآرا

 ..يگهد

 گونه هاش زدم و رژ لب قرمزی کم حال روی رژ گونه اين همی کنم .. برايشش زشت آرايومد ندلم

يگار سی خاص که لباس قرمز داشتم و برای های و مهمونی عروسی که داشتم و خودم فقط برایخوشرنگ

وهاشو می و کميدم کشيمل و بعد براش ريدم ش کشی صورتی لبای روی کردم روی ازش استفاده ميدنکش

 ..ی طرف اون طرف کردم و گفتم : آماده اينا

 شده بود کهی طوريه حال بود . اما چهره ش ی کم بيه خودشو نگاه کرد .. بدون خط چشم چشم هاش پريسا

 کردم و خوشميير تغيلی .. اما خی م کردی مجلسيلی خينکه زد و گفت : با ای دوست داشتم .. لبخنديلیمن خ

اومد ..

 کهيم از اتاق خارج شديم شال هامونو سر کردينکه زدم و موهامو بال جمع کردم و بستم و بعد از اچشمکی

 ويستادن هر دو شون ای لحظه ايسا من و پريدن .. با ديان دارن با هم به سمت اتاق ما ميل بهداد و سهيديمد

 ؟؟؟يدين جن ديه و گفت : چيد خنديسابا تعجب نگاهمون کردن .. پر

 ..ين کرديير سرشو تکون داد و گفت : چقدر تغبهداد

 رو عوض کردم ..يشگرم اومد و گفت : آرای خنده داری عشوه شترپريسا

ی طور با مزه ايه صحبت کنه حرف " ش " رو ی طورين خواست ای می وقتيشه هميسا م گرفت .. پرخنده

م  ش می گفت . به اصطل ح میم  زد ی گن "ش"

  ))يه نه ؟؟ = هديا دونم تونستم منظورمو برسونم ی((   م

 خانوم خوشگل رو دارم ؟؟ين ای گرفت و گفت : افتخار همراهيسا پری کف دستش رو جلوبهداد

 ...يايم در بی از حالت مجلسيگه کرد و گفت : باشه .. باشه .. دی با مزه ای خنده پريسا

 ش چند قدم برداشت .. که صداش تو مخمی پاشنه ده سانتی رو تو دست بهداد گذاشت و با اون کفشادستش

 کنم ..ی همو همراهيم زد و گفت : خب ... فعل من و تو هم مجبوری لبخنديل .. سهيدسوت کش

 ..يستيم حرص نگاهش کردم و گفتم : نه مجبور نبا

 کفشمی هايمه نی رنگم تا روی تنگ و استخونين پاشنه بلند همرنگ شالم که جی همونطور که با کفش هاو

 ره ..ی کفشاش تند تند هم راه مين خب حال با ايلی گفت : خيلاومده بود چند قدم تند تند برداشتم و سه

 ..ی شی خودشو بهم رسوند و گفت : خنده دار ميل نگاهش کردم و اخم کردم .. سهبرگشتم
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 ؟؟يم ابرومو بال انداختم و گفتم : کجا قراره بری تايه

 هتله ..يک که نزدی بال انداخت و گفت : همون رستوران ساحلی شونه اسهيل

 هنوزم از من قدشيل که قدم ده سانت بلند تر شده بود اما سهين چشم نگاهش بهش انداختم .. با ای گوشه از

 دستش رو دوريسا که پريدم و ديم که منتظر ما بودن تا بهشون برسينا ايسابلند تر بود .. نگاهم افتاد به پر

 نگرفته باهاش باشه ...از تفکر خودميم ... خوبه هنوز تصميا حی بهداد حلقه کرده . تو دلم گفتم: بیبازو

يز ميه ی و رويم رفتی استراحتگاه لب ساحليه و به يم گرفتی تاکسيديم بهشون رسیخنده م گرفت .. وقت

 تعجب کرده بود گفت : چطوره کهيکه در حاليسا .. پريم سفارش دادی و بستنيم نشستياچهار نفره رو به در

 گرمه .. مثه تابستونه !!ينقدر جنوب ايزتو پائ

 گرمه ..ی جورين وقتا تو زمستونم همی ... تازه بعضيگه ديه جورين هميشه گفت : خب همسهيل

 گرفتهی رو به بازيسا نرم پری و موهايد وزی ميا دری از سويمی مليم چشم دوختم .. نسيا به دريدم زلبخند

 دو تا چهين رو پشت گوشش برد و من با خودم فکر کردم : ايسا پری دست برد و موهایبود . بهداد به آروم

 مخصوص سفارش داده بودم وی ايوه می رو که آوردن . من چون بستنی شدن ..بستنيمی صمينقدر هو ايه

نکپ های شکلتی بستنيهبق ی بستنيلو کيه ذوق کردم .. فکر کنم ی رنگارنگ و تو دلم کلی .. نگاهم افتاد به اس

بود .. 

ی گذاشت .. وقتيل سهی رو جلوی ايوه می بستنی که اشتباهيدم ذاشت دی ظرف ها رو می خدمت وقتپيش

 ويد ظرف رو جلو خودش کشيل خودم رو بردارم که سهیکه اون رفت دستم رو جلو بردارم تا ظرف بستن

 مال منه ..يگه دينگفت : ا

 سفارش داده بودم ..ی ايوه می حرص گفتم : من بستنبا

 کردم ..ی ايوه می هوس بستنيدم دينو واسه من گذاشته .. الن که اينو گفت : حال که اسهيل

 حرص نگاهش کردم و گفتم : اونو بده به من .. با

ی گفتم : بچه ها مگه من بستنيسا بازم ظرف رو تو دستهاش گرفته بود .. به پريل رو جلو بردم و سهدستم

 سفارش نداده بودم .. اون مال منه ..ی ايوهم

 گفت : منم نظرم عوض شده ..يل کردن و سهييد تايدن خندی که داشتن به ما ميسا و پربهداد

 دوست ندارم ..ی شکلتی حرص گفتم : من اصل بستنبا

 مشکل توئه ..يگه ابروها شو بال انداخت و گفت : اون دسهيل

ی خودمو می ازش حرصم گرفته بود .. من بستنيلی کنم .. خيکار هم فشردم و موندم چی رو رودندونام

 روی از بستنی و کميدم رو که حال مال من بود جلو کشيل سهی بگم ظرف بستنيزی چينکهخواستم ..بدون ا

يه و بهداد داشتن سر يسادهنم گذاشتم .. تو دلم گفتم : خوبه حداقل خوشمزه س ...مشغول خوردن شدم و پر

 مختلف و خوش رنگ اسکوپ ها کردم وی به رنگ های چشم نگاهی .. از گوشه يدن خندی میموضوع

يلی می که داشت با بيل سهيمرخ نی خودم رو خواست .. نگاهم سر خورد روی ايوه میدلم همون بستن

ی که از بستنی ازم گرفت ...کمو با من اونی خورد .. حس کردم دوست نداره و فقط از لجبازی میبستن
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 خودش تموم شده بود گفت :ی ..بهداد که بستنيا نخورد و نگاهشو دوخت به دريگه ديل که سهيدم ديمخورد

 تو ؟؟ی بستنی خوری نميلسه

 گفت : نع ..سهيل

ی بينقدر چرا اين قاشق رو تو دهنش گذاشت به سرفه افتاد و گفت : اين و تا اوليد ظرف رو جلو کشبهداد

مزه س ؟؟

 و گفت : فقط رنگ و روش قشنگه .. طعمش مذخرفه ...يم با تعجب نگاهش کردما

 ها ...ينه گن همی اسرار که ميد کليل گفت : سهيسا خنده و پرير زيم زديسا و پرمن

 شد ..ينجوری ای گفت : طمع کرديسا .. پريد خندی هم ميل . سهيديم غش خندغش

 ش چطور بود ؟؟ی زد و گفت : شکلتی لبخند جذابسهيل

 دوست نداشتم تا تهشو خوردم ..ی بال انداختم و گفتم : فوق العاده بود .. من که شکلتابرومو

 چهاريراهن خشک شد ... چقدر تو اون پيدن در حال خنديل سهی و من نگاهم رويدم مون خنديی تاچهار

 بچه ها هم تماس گرفتن وينکه تا ايم همون جا بودی ساعتيه قرمز جذاب شده بود ....ی سورمه ایخونه 

 لبيم .. بعد هم رفترديم و با هم شام خوی به رستوران ساحليم رفتيم .. بعد که همه جمع شديشموناومدن پ

ی که به زور بردنمون .. حال راه رفتنمون تو ساحل با اون کفشايم بريم خواستی نميساساحل .. من و پر

ير ساحل دست زيکی تونه درست راه بره اومد و تو تاری نميسا پريد دیپاشنه بلند معرکه بود .. بهداد که م

 رويسا راحت پريلی و بهداد خيم کردی متعجب نگاهشون ما و ميسازانوهاش برد و بغلش کرد .. خود پر

 کرد تا بهداد بذارشی اصرار ميسا بود و پريسا پريف ظری شونه هاير کرد .. دست راست بهداد زیحمل م

 ازش خوشميی جورايه بود .. يسی رودروای داد .. پسر جالب و بی نميتی .. و بهداد هم اهمينرو زم

 تو دلش بمونهيزی ذاشت چی داد و نمی خواست رو انجام می ... هر کار که دلش مد پررو بويلی .. خيومدم

 برهنه توی...خم شدم و کفش هام رو در آوردم و همون طور که با دوتا بندش تو دستم گرفته بودم با پاها

 برهنه...ی با پاهای کرد : هه هه .. دختری ميتم اذيانا داشتم .. کیساحل قدم بر م

 ؟؟ياد باهام می خوام برم تو آب کی زدم و گفتم : من مچشمکی

 ...يم بريام زود کفش هاشو در آورد و گفت : من ميلی خيدا که وديدم

ی .. کميم زود با هم به سمت آب رفتيلی حرف رو زدم اما بعد خين که ايمونم لحظه حس کردم چقدر پشيه

 ..يامکه تا مچ پاهام تو رفتم گفتم : من جلوتر نم

 ...ينا از ايشتر اخماش تو هم رفت و گفت : فکر کردم بويدا

 ...يست شدن نيس زدم و گفتم : لباسام مناسب خلبخندی

ی خاص می پولشو دادم و فقط جاهاينقدر که ايی مانتوين من با ای کنی با خودم فکر کردم : تو فکر مو

 بچه هايش اومدم و برگشتم پيرون .. واسه خودش خوشحاله دختره ..بعد از آب بی با تو آب بازيامپوشمش م

 کو ؟؟يدا من گفت : ويدنکه رو ماسه ها نشسته بودن .. کاوه با د

يشتر خواست بی بشم .. اما اون ميس خياد خواستم زی دونم ... من نمی بال انداختم و گفتم : من نمی اشونه

تو آب بره ..
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 من به خاطر تو اونو تنهايتی مسنئولی بيلی شد گفت : واقعا که خی بلند ميت با عصبانيکه در حالکاوه

فرستادم اون وقت تو ..

 ؟؟ مگهيتم مسنئولی ؟؟؟ من بی گفتی و گفتم : تو چيستادم گذشت که جلوش ای با خشونت از کنارم مداشت

 ... ؟؟يزی چين همچيه يا نوکر باباش يا يگاردشممن باد

يفتم بينکه بهم زد و رفت که تعادلم به هم خورد و قبل از ای زل زد تو چشمهام و تنه ايت با عصبانکاوه

 سارا گفت : کاوه دارهينکه گفتن تا ای نميزی نگاهش کردم .. بچه ها چيتتعادلم رو حفظ کردم و با عصبان

 کنه ..ی می رويادهز

 کنه .. پسر بد بدين به من توهينجوری حرف بزنه .. حق نداشت اينجوری داشتم .. حق نداشت با من ابغض

بد...

ی ايره نشستم و دايسا و پريانا کين زدم . بغضم رو قورت دادم و بی رو رو سرم جا به جا کردم و لبخندشالم

 بود .. اونی که رو به روم نشسته بود گفت : کاوه عصبانيل کردم .. سهيل شده بود رو تکميلکه تشک

 نداشت ..یمنظور

 رو سرشيتم عصبانی بزنه تا همه ی حرفيه خواست ی بگه .. فقط دلم ميزی چيل منتظر بودم تا سهاصل

يشه که هميی ؟ توی بهتر از اونيلی تو خی کنی ؟؟؟ فکر ميگه دی گی می کنم .. با خشونت گفتم : تو چیخال

 ... ؟؟ی کنيت منو اذی خوایو همه جا فقط م

 بهيسا وقت دوست نداشتم جلو بچه ها اون حرفا رو بگم .. پريچ خودم نبود که اون حرفارو زدم .. هدست

 .. ادامه ش نده ..يست مهم نيزم سرمو به طرف خودش چرخوند و گفت : عزیآروم

 ...يال خی .. بين .. ببيست گفت : مهم نيسا .. پريدم کشی تند نفس متند

 رو دارم .. حال آروم شده بودم . يسا گذاشتم و حس کردم چقدر خوبه که پريسا پری رو شونه سرمو

 هستن و بدتر ازين ده و باهاش سر سنگی کس بهش محل نميچ هيد کاوه برگشت تو جمع و دی شب وقتاون

 قبل تو خودش فروی از روزايشتر بود بيمی گرفت و باهام صمی به شدت با من گرم ميدا وينکههمه ا

ياد قبلش رو به ی ها و محبت های تونستم مهربونی نميگه دیرفت . اون قدر از کاوه ناراحت بودم که حت

ی نگاهش نکردم و به جاش کلی باشه . اصل حتی تونه آدم خوبی که چقدر ميارم بياد تونستم به ی . نميارمب

 تا به سمتيم همه با هم به بلند شدی جونم گرم گرفتم . وقتيدا که اون لحظه شده بود ويدا با ويشهبر عکس هم

 تو ؟؟يم بريگه ديقه شه ما چند دقی .. مرم من باهات کار دايکا کاوه گفت : نيمهتل بر

 زد و بهی گناهش افتاد که به من می بی با اون لبخند ساده يدا با خشم نگاهش کردم که نگاهم به وبرگشتم

 شه ..ی ندارم ... زمزمه کردم : می باهات کاريگه بگم : نه دينکه ایجا

 رم ..ی .. من با سارا مير زود گفت : کاوه شب بخيلی خويدا

 افتاد که با حالتيل آخر نگاهم به سهی با سر جوابشو داد .بچه ها از کنارمون گذشتن و من تو لحظه کاوه

 ...ياريا رو تا دم اتاق بيسا برگشت و گفت : کاوه بعدا پريسا کرد . پری نگاهم میخاص

 لب گفت : باشه ...ير زکاوه
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 برهنهی . پاهايستادم ايا دری نگاهش کنم چند قدم ازش گذشتم و رو به روينکه ازمون دور شدن بدون اوقتی

 تند رفتم ...يلی و گفت : خيستاد ايا داد . کاوه کنارم رو به دری سرد بود و بهم آرامش می ماسه هایم رو

 خوام ..یمن معذرت م

 بار نبود ...يه ين حرص گفتم : همبا

 ...ياد نميادم ی ايگه سرشو به طرف من چرخوند و گفت : من بار دکاوه

 تو چشماش زل زدم و گفتم :يد کشی ميی و هر تار مو رو به سويد چرخی طور که باد تو موهام مهمون

 ..ی ری که تند ميست بار نيه ينهم

ی و بعد بکشی بدی منو بازی نرم شده زمزمه کردم : حق نداشتيدم دی انداخت و من که ميين سرشو پاکاوه

 تونم ببخشمت ..ی نمينکنار .. من واسه ا

 ؟؟ی با غم نگاهم کرد و گفت : تو هنوز فراموشش نکردکاوه

 حرفو به تو زدم ..ين : متاسفم که ايدم هول شد . و من غری با خشم نگاهش کردم که تعجب کرد و کمچنان

 .. امايست منم مهم نی ؟؟ برايه چی دونی .. اما ميری گی می رو سر سريز .. همه چيالی خی بيلیتو خ

 کنار ..ی ذاری هم اونو ميگه مهم باشه که بدونه تو چند روز ديدا وی برايدفقط شا

خواستم برگردم که مچ دستم رو گرفت .. اونقدر محکم گرفت که دستم درد گرفت و گفتم : آخخخ ..

 گفت : توی بلند تری با صدايت بکشم که نذاشت و محکم تر فشار داد و با عصبانيرونخواستم مچ دستم رو ب

 ...ی گی نميدا به ويزیچ

 .. و بعد زل زدم تويکايی نی بود .. از اون خنده های حرصيلی که خيالی خی کردم از رو بی اخنده

 گفتم : چرا اتفاقا .. اون منو دوست داره ..یچشماش و با لوند

 نکن ...ی بازين هم فشار داد و گفت : اونو وارد ای دندون هاشو روکاوه

م  واقعی کسينکه از اينقدر گفتم : بذار بدونه .. ايزی و بعد با لبخند هوس انگيدم خندبيشتر  رو بشناسهيت خود

 ؟؟ی ترسیم

 کهی : اونيد دندون هاش غرين که آخم در اومد اما خنده هامو کنار نذاشتم و کاوه از بيچوند دستم رو پمچ

 ...يست نيدا تو رو گرفته وی جای کنیفکر م

 به عقب پرت شدم . کاوهی بعد آن چنان با شدت دستم رو رها کرد و هول داد که تعادلم به هم خورد و کمو

 کن ..ی .. ازش دوری دوستش باشی تونیاز گوشه چشم نگاهم کرد و گفت : اگه نم

 کنم ..ی خوام واسش دوستی گفتم : می لبم نشست و با لحن خاصی م روی اون لبخند حرصدوباره

 رويدا وی تونی و گفت : نميستاد به سمت هتل راه افتادم کاوه با چند قدم بلند خودشو بهم رسوند و جلوم ابعد

 . .ی کنيتاذ

 کنه .. منی ميتش که اذی گفتم : اونيطانی شی ابرومو بال انداختم و با لبخندی تايه چشم هاش زل زدم و تو

 . !!يی .. تويستمن

 خواهر منه ...يدا دستش رو جلوم گرفت و گفت : وکاوه
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ی بار از اون لبخند و خنده ها خبرين خواستم از کنارش رد بشم .. خشکم زد .. سر جام موندم . ای که ممن

 ؟؟ خواهرت ؟؟!!!ی نکنم و با تعجب گفتم : چینبود .. نتونستم کنجکاو

 خواهر منه ...يدا گفت : آره .. ويرون نفسشو فوت کرد بکاوه

 ..ی باهاش ازدواج کنی تونی حرص گفتم : به من دروغ نگو ... بابات بهت گفت که مبا

م يدا شد و گفت : وی دونستم ناراحت و عصبانی ميزارو چين اينکه چپ چپ نگاهم کرد و از اکاوه  .. دختر

م  بابامه ... اما واسه من مثه خواهرمه .. هم  و بس !!ينخانوم

 ؟ی هستی کردم : تو واسه اون چزمزمه

 ..يم زدی شونه هاشو بال انداخت و گفت : در مورد احساس من حرف مکاوه

 تونستن عاشق هم باشن وی تونستم رابطه شون رو درک کنم .. در واقع اونا می نگاهش کردم .. نمی گنگبا

 تونستمی کردم که همو دوست دارن و الن نمی بدونم . احساس مينو اينکهبا هم ازدواج کنن .. قبل از ا

يزی چيگه دينکه و بدون ابود دونه .. ابرو هام تو هم گره خورده ی رو مثه خواهرش ميدادرک کنم که و

 رسونمت ..یبگم به طرف هتل راه افتادم . کاوه پشت سرم گفت : من تا اتاقت م

 رم ...ی رو جلوش گرفتم و گفتم : خودم مدستم

يه ی کس نبود . اما برايچ اتاقمون هی راهروی به سمت هتل راه افتادم .. تويی نگفت و به تنهايزی چکاوه

 ويد در عرض راهرو دوياه جسم بزرگ و سيه مثه يزی چيدم پشت سرمه تا چرخیلحظه حس کردم کس

ی که باز لغزشبودم حال ين به سرعت قدم هام افزودم و تو همی تو بدنم حس کردم و کمیمحو شد .. لرزش

 پاشنه بلندی قدم هام رو تند تر کردم . با اون کفش هایپشت سرم حس کردم . بر نگشتم ادامه بدم فقط کم

 بود خورد .. دستيرون از پشت به موهام که از پشت شال بيزی تونستم تند تر از اون راه برم .. چینم

 نتونستمی .. زبونم بند اومده بود حتيدم سرم دپشت رو يشو لحظه اون مرد ريهخودم نبود که برگشتم و تو 

ی دنبالمه . پاشنه ی کمی کردم تمام مدت با فاصله ی حس ميکه و در حاليدم چطور دويدم بزنم .. نفهميغج

 کل راهروی بلندم تويغ آخم و جی پرت شدم و سر خوردم .. صداين و باشدت رو زميد لغزين زمیکفشم رو

 .. واضحيتاده سرم ای که مرد باليدم زدم .. پشت سرم رو نگاه کردم و دی نفس مفس نيکه .. در حاليچيدپ

 که رو سرش بود کامل چشم هاشو پوشوندهيی .. مخصوصا صورت و چشم هاشو چون کله شاپويدم دینم

 اومد و تای باز شدن در اتاقی که ناگهان صدايومدبود .. خواست روم خم بشه و من کامل نفسم داشت بند م

 به سمتميسا .. پريست که اون مرد نيدم برگشتم و ديدم رو تو چارچوب در ديسابه سمت در برگشتم و پر

 کجاست ؟؟يت مسنئولی بی ؟؟ اون کاوه يکا نی شدی کرد گفت : چی بلندم مين زمی از رويکه و در حاليددو

 دستم ... دستم .. مواظب باش ..ی کردم و گفتم : آی که آرنج دست راستم درد گرفته بود ناله امن

 شده ؟؟ی گفت : چی اومد و با نگرانيرون هم ازاتاق بيانا که کيدم بلندم کرد و بعد دی به آرومپريسا

 ..ين .. خوردم زميچی شد و گفتم : هيچيده از درد دستم در هم پصورتم

ی روی لباس هامو در آورد تا فشاری به آروميانا تخت که نشستم کی اتاق .. لبه ی کردن و بردنم توکمکم

 که گفت : الويدم زنه و بعد صداش رو شنی زنگ ميی ش به جای داره با گوشيسا که پريدم و ديادآرنجم ن

 ؟؟ ..... اگهياری تا دم اتاق بو ريکا ؟؟ مگه من به تو نگفتم نی کنی قبول ميت مسنئولينجوریکاوه ؟؟ تو ا
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 مکث کرد و گفت : خودتی بردمش ....... کمی و ميومدم خودم می گفتی ش مياری بی خواستینم

 که به شدتی ... دوباره مکث کرد و با لحنيری گی هم ميراد ايگران و اون وقت از ديستی نير پذيتمسنئول

 ..شکسته شده ... فکر کنم دستش يزی بود : بله که چیعصبان

 زدی موهامو پشت گوشم ميکه رو قطع کرد و اومد کنارم نشست و در حالی گوشيت که با عصبانيدم بعد دو

 ؟؟ی خوردين شد که زمیگفت : چ

 گفتم : چرا بهش زنگياد گرفته بودم تا روش فشار نی م بازوم رو طوريگه طور که با دست دهمون

 ؟؟یزد

 داد ..ی جواب پس ميد صورتم رو پاک کرد و گفت : چون که بای با دستمالپريسا

 .يام گفتم : اما خودم خواستم تنها بی ناراحتبا

 .يومد باهات ميد بای خواستی اگه تو هم می گفت : چون به من قول داده بود حتيت با عصبانيسا.پر

 سرم بست و گفت : بهی جمع کرد و بالی بود رو به آروميخته صورتم و دورم ری موهام رو که تويانا.ک

 شده ..ی چينيم .. ببيريم بگی از دستت عکيم برياد زنگ زدم تا بيامينبن

 خوام دستم بشکنه ..ی بغض گفتم : نمبا

 شونه ش گذاشت و گفت : مطمنئنم که دستت نشکسته دوستم ..ی سرم رو روپريسا

 با خودشيشه معروفش رو که همی آب معدنی يشه نداره شيعی حالت طبيدنم هنوز نفس کشيد دی که مکيانا

 ويامين بنيدم در رو باز کرد که دياناداشت رو بهم داد و چند قورت ازش خوردم .. در اتاق رو زدن و ک

 شده ؟؟ی گفت : چی و بهداد وارد اتاق شدن و اومدن داخل .. کاوه با نگرانيلبعدش کاوه و سه

 .. دستش دردين اتاق خورد زمی گفت : جلويانا رو شو از کاوه برگردوند و جوابشو نداد به جاش کپريسا

 ؟؟يکا کنه .. آرنجته نه نیم

 دستش رو اطراف آرنجم گذاشت و فشار داد که دادم بهی مثبت تکون دادم و کاوه به آرومی به نشونه سرمو

 ..يمارستان بيمش ببريد زنگ بزن آژانس .. بايانا گفت : کيامينهوا بلند شد .. بن

 ؟؟يکا نی شد که افتادی گفت : چی با نگرانکاوه

 ..يست کردم و گفتم : مهم نی بغض اخمبا

يومدم باهاش ميد .. بايمونم خوام .. پشی از تو هم معذرت ميسا خوام .. پری زود گفت : معذرت ميلی خکاوه

..

 ..يال خی زد و گفت : بی زورکی لبخندپريسا

 شجاعت کاوه رو نداره که تا بفهمه اشتباه کرده زود معذرتين ای.. هر کسيومد اخلق کاوه خوشم مين ااز

ی کنن .. وقتی بخوان معذرت خواهياد ها جونشون در می کنه و به اشتباهش اعتراف کنه .. بعضیخواه

يد عکس گرفتن و دکتر دينکه و خدا رو شکر بعد از ايمارستان بيم با هم رفتيساآژانس اومد من و کاوه و پر

 کرد ويچی و دستم رو بعد از شستشو باند پيست نيدگی به جز ضرب دی خاصيزگفت که دستم نشکسته و چ

يه مثه يسا گذاشتم و پريسا پری شونه ی سرمو رويم نشستی تاکسی توی شه .. وقتیگفت که زود خوب م
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 براتی لزم نداريزی ؟؟ چيکا نی و گفت : راحتخيدمامان دلسوز موهام رو نوازش کرد .. کاوه به عقب چر

 ؟يرمبگ

 لزم ندارم .يچی تکون دادم و گفتم : نع .. هسرمو

 بزرگيک سوپر مارکت نگه داره و بعد رفت و با دو تا پلستيه ی گفت که جلوی تاکسی.اما کاوه به راننده 

يش اتاق ما پی و بهداد هنوز تويامين و بنيل که سهيدم وارد اتاق شدم دی وقتيمبرگشت و به سمت هتل رفت

ی با نگرانيل سهيدم برن که دستن موندن خوای کمينکه شدن و بعد از ايا موندن . همه حالم رو جوياناک

 داشتن سر تنهايانا و کيسا از اتاق خارج شد .. پريامين پشت سر بهداد و بنير شب بخيهنگاهم کرد و بعد از 

 کردن که کاوهی که کاوه گرفته بود دعوا ميی و ژرد آلوی و گلبيب سی کمپوت هاين که بیکمپوت آناناس

کا به من بگو ..ي تخت نشست و گفت : نیکنارم لبه 

 ؟يو زدم و گفتم : چی زورکیلبخند

 ؟ی تو راهرو بدويد نگاهم کرد و گفت : تو چرا باينی بيز با تکاوه

يانشو داشت دوختم و زمزمه کردم : اون روحه که جری کم رنگی پام که لک قهوه ای به انگشت هانگاهمو

 ؟؟يادتهبهت گفته بودم ، 

 گفت : آره .. چطور ؟؟يجان و هی با نگرانکاوه

 شد ..ی افتادم داشت روم خم می نگاهش کردم و گفتم : اون دنبالم بود .. وقتی بار با حالت مظلومانه ااين

 ..يومد سرم ميی کرد معلوم نبود چه بلی درو باز نميسااگه پر

 همه مدت دنبالته ؟؟ هان ؟!ين که ای گفت : چرا به من نگفتی با ناراحتکاوه

 کار داره ؟؟ی ترسم کاوه .. اون با من چی ميلی شده بود گفتم : من خی گونه هام جاری که اشک رومن

 لبم مونده بود و چون رژ لبم پاک شدهی هنوز روی لبم که از اون شب موقع تاب بازی به زخم گوشه کاوه

 ؟؟يه چين شد نگاه کرد و گفت : ای ميدهبود د

 بغض گفتم : به خاطر همونه ..با

 ..يم کنی رو حل ميه قضين . .با هم ايشتم و گفت : آروم باش ... من پيد موهام کشی روی دستی به نرمکاوه

 شم وی ميوونه کنه ؟؟ نکنه من دارم دی داستان رو باور نمين ايسا کس جز تو و پريچ گفتم : چرا هصادقانه

 نداره .. ؟يقت حقيناا

 داره . تويقت .. زمان آقا گاوه بودنش نگاهم کرد و گفت : حقيمش قدی مثه اون محبت های با محبتکاوه

 ؟؟ی گفتی به کيگه کنه .. بعد هم مگه دی اون چرا دنبالت ميم بفهميد . اما بايستی نيوونهد

 و بهيم با هم بوديل که همون جا تو ويی .. به بچه هايه گفتم : پس واقعيد شدی م شدت گرفت و با بغضگريه

 ..يلسه

 ؟!!!يل ؟؟ چرا سهيل جا خورد و گفت : سهکاوه

يل اتفاق افتاد و اشاره به لبم کردم و ادامه دادم : سهين که ای ش شده اما گفتم : همون باری کردم حسودحس

نجاتم داد... اما باورش نشد ..

 ..ين کنيت رو اذيگه فقط هم ديست قرارنيگه زد و گفت : انگار دی لبخندکاوه
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 ..يم زدم و گفتم : ما با هم صلح کردلبخندی

 رم ..ی ميگه خب من ديله کرد و گفت : خی سکوت مسخره اکاوه

 ..سرمو تکون دادم و کاوه بعد ازيم کنيکار چيد باينيم تنهات نذاره تا ببيطی شرايچ بگو که تحت هيسا پربه

 شده و من جواب دادمی گفته و چی می که چيدن از بچه ها رفت .. تا رفت اون دو تا اومدن و پرسیخدافظ

 حلقهيسا پری نا محسوس دستم رو دور بازو يلی و من خيم رو تخت تا بخوابيديمو بعد کنار هم دراز کش

 بگم خوابم برد ..ير بتونم شب بخينکهکردم و اونقدر خسته بودم که قبل از ا

 و تويم کرديدن و ديم رفتيحی تفری داشت چند جايدر که لی اون روز تمام مدت با گروه و با برنامه افردای

 بچه ها از زبون سارا که ازيدم دينکه به شدت بهم خوش گذشت و اينکه جز ايفتاد نی مدت اتفاق خاصينا

 باز شده بود ويخش بود .. کاوه هم ی خواهر کاوه ست .. اون روز روز بهتريدا که ويدن بود فهميده شنيداو

 سادهی جز دوستيزی خواد چی دونستم که نمی ميگه تفاوت که فقط ديه مثه همون قبل ها بود با يباتقر

 خوش گذشت ..يلی با غصه گفت : امروز خيانا کيم باشه .. شب که تو اتاق بودينمونب

 بود که تو عمرمی سفرين سفر با همه اتفاقاش بهترين .. ايم گردی گفت : آره .. فردا صبح بر مپريسا

اومدم ..

 شب آخر هم خوش بگذره ..ين اين .. بذاريرين زدم و گفتم : پس فاز غم نگلبخندی

 تايم کنی بازينيم و بشينجا ايان گم همه شون بی زنم می .. الن زنگ مينه زد و گفت : آره همی بشکنکيانا

م  خود صبح .. خود

ی گفت : تو مثل دستت درد ميد خندی غش غش ميکه در حاليسا به هم و پريم کف دست هامونو زديی تاسه

کرد ها ...

 کنه ..ی درد نميگه خب ؟؟ ديه : چگفتم

 کم ملحظه ما رو بکن ..يه ؟؟ ی زنی محکم مينقدر گفت : خب چرا اپريسا

ين ره .. کمکمون کنی می داره ميکا گفت : به همه شون اس ام اس دادم .. گفتم نيانا که کيدم و بعد دخنديدم

و سند تو آلش کردم!

 مجبورينجوری گفتم ايومدن و نمياوردن .. بهانه می بازياين گفتم بی چپ نگاهش کردم که گفت : اگه مچپ

 ..يان شن بیم

 ..ی ذاری ميه از من مای کنی جا می و گفتم : تو بخنديدم

نمردنيکی گفتم يگه گفت : ديطنت با شکيانا  تو رو گفتم ..ی تری رو بگم که باورشون بشه .. نه که تو 

 سال خوبيست بير افراد زی خنده و من با چند تا حرکت خشن که گفتنش ممکنه براير دو تا زدن زاون

 زدن باز کرد و بچه های رفت تا در اتاق رو که ميد خندی ميی با پررويکه در حاليانانباشه جوابشو دادم و ک

 ما سه تا افتادن به جونی هارشی رو فيی و دم پايف و با بالش و کيدن همه خنديدنتا وارد شدن و من رو د

ينارو نخند .. ای اونجوريکه گفت : مرتيامين به بنيد خندی ميکه در حاليانا ..کيد خندی هم ميامين .. بنياناک

دعواشون کن .

136

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

 بار حقته .ين ايگه با خنده گفت : نه ديامين.بن

 ..يم رسی به هم مياد براش اومد و گفت : باعشه .. باعشه .. من و تو زيی چشم و ابرويانا.ک

ی می بازيا شب مافيم .. تا ساعت دو و نيم کردن شدی دور هم و مشغول بازيم و بعد نشستيديم خندهمه

 بارين نشده بودم .. قبل از آخريمه وقت جريچ .. خوشبختانه من هيم کردی ميمه رو جريکی و هر بار يمکرد

 نشدم .. چقدر خوش شانسم ..يمهگفتم : من که تا حال جر

 بار نوبت توئه ..ين و گفت : مطمنئنم ايد خندسارا

 خوش شانسم ..يلی کردم و گفتم : من خی دراززبون

ی جواب دادن و بازينا و ای گی : همون که تو ميعنی ش ی که معنی معروفی با " باعشه .. باعشه .. " پسرا

 .. حال وقتشهياوردی می خوش شانسيلی همون طور شد و من باختم .. بچه ها گفتن چون تو خيقا .. دقيمکرد

 : خب ما پسرا از نظرمونفت سخت واسم در نظر گرفتن . بهداد گی يمه جريهکه حالت گرفته بشه و 

 شه .. پس دخترا بگن ..ی می ادبی که بيه طوريه ها يمه جرينبدتر

 ادب ..ی تو پهلوش زد و گفت : بی ضربه اپريسا

 نگفتم .يزی و گفت : خوبه هنوز چيد خندبهداد

 پسرا در اومد وی گفتن که صدای آسون می هايمه سخت بگن و جری يمه به من جريومد.دخترا دلشون نم

 رو انجام بده .ياد که بدش می کاريه ينبهداد گفت : خب بگ

 که بدميزی چين شناختن گشتن و بدتری ميه از بقيشتر به عنوان ستون پنجم بودن و چون منو بيانا و کيسا.پر

يارم خودم نی کردم به روی زدم سعی لبخند می کردن و به گروه ابلغ کردن .. من که زورکيدا رو پيومدم

 ..ه خوبين اما بهداد گفت : آره هميگه ديز چيه که برن سر يادکه بدم م

 روش ..يزيم آب دهن ناقابل بريه تا ما يارين بی خوراکيه گفت : خب سهيل

 از کمپوت ها رو باز کرد و گفت : هريکی يدن به توافق رسی شد .. بهداد وقتی تصورش هم حالم بد ماز

 ..ی رو بخورين سه تا قاشق از ايد کنه و تو بای می تف مالينو کم ايه یکس

 ن ؟؟ی تر سونی می و گفتم : منو از چياوردم اما کم نيارم خوام بال بی از حرفش احساس کردم مبعد

 و بهداد گفت : سارا نوبت توئه .يدن خندپسرا

 کشم ..ی زد و گفت : خجالت می.سارا لبخند

 کنن اون طرف .. تف کن ..ی گفت : بچه ها رو شونو مبهداد

ين کردن .. آخرين منو مزين کمپوت نازنيی ادايه آروم اون کارو انجام داد و بچه ها هر کدوم با يلی خسارا

 و حالت بد نشده بود مطمنئنم النی بخوری داشتيم .. اگه تا الن تصميکانفر خود بهداد بود که گفت : خب ن

 شه ..ینظرت عوض م

 گفت : ااااااااااااااااخخخخ ... نتففففف ...ی با حالت چندشناکبعد

 بهداد ..يتی تربی بيلی گفت : اعععععع ... خيسا .. پريارم احساس کردم دارم بال مواقعا

 ...ی.سارا گفت : حالمونو به هم زد
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ی گلبی تکه های کف رويادی زير اومد و ظرف کمپوت رو داد بهم .. نگاهم که تو ظرف افتاد .. مقادبهداد

 بخوام ببرمش داخل گفتم : بچهينکه که بهداد به سمتم گرفته بود رو تو دستم گرفتم اما قبل از ای .. قاشقيدمد

يفه کثيلی بخورم .. خينو تونم ایها من نم

 ؟؟يفه آب دهن ما کثی بگی خوای ميعنی گفت : کيانا

 تونم ...ی نمينو کنم .. ای گوش مين بگيگه دی بد بود سرمو برگردوندم و گفتم : تورو خدا هر چحالم

 ..ی حتما انجام بديد .. باينه ای قانون بازيگه گفت : نه دبهداد

ی ميت دست دردناکم اذين منو با اياد .. دلتون مين چاره رحم کنی لوس کردم و گفتم : به من بخودمو

 ؟؟ينکن

ی رفتم و جواب دادم .. بابک پر انرژی که بابکه .. گوشه ايدم م زنگ خورد و دی لحظه گوشين همتو

 معرفت ما چطوره ؟؟ی بيه فرفرينگفت : ا

 خواب بودم ..ی گی ؟ نمی .. تو چرا الن زنگ زديم گردی گفتم : خوبم .. فردا صبح بر می خوشحالبا

 ؟؟ی هم گرفتی ... چه خبر ؟؟ سوغاتی خوابی دونم تو شبا زود نمی.بابک گفت : م

 نه .يا ياد دونم خوشت می نمی : آره ... ولگفتم

 ..يستی نيقه .. تو کل خوش سلياد دونم که خوشم نمی.بابک گفت : م

 کله کدو ..ينم گفتم : مگه من تو رو نبيغويی جيغ جی صدابا

 مو انجاميمه بچه ها منتظرن تا من جريدم برگشتم دی کرد قطع کرد و قتيتم که اذيگه کم ديه و بعد از خنديد

 ..ياد بدم ميلی خينبدم .. گفتم : تو رو خدا .. باور کن

 ها رو ببخشم .ی دم ارفاق کنم .. بعدی قاشق بخور .. قول ميه گفت : تو بهداد

نعق زدن های صدايکه تو ظرف بندازم قاشقم رو تو ظرف بردم و بعد در حالی نگاهينکه.بدون ا  که بچهيی 

 .. دريدم دويی شد که جلو دهنم رو گرفتم و به سمت دستشوی چيدم نفهميدم زدن رو شنی میها به شوخ

ی ينه نگاهم تو آيختم آب سرد تو صورتم ری .. مشتيومد بچه ها می خنده ی رو که بستم صدايیدستشو

 خورم ؟؟ی رو ميف کثيز با خودشون کردن که من اون چی م افتاد .. چه فکريطانی به لبخند شيیدست شو

ی در ميسا بوده ..پريلم هم نفهمه فيسا پری هستم که حتی خوبيگر .. اونقدر بازيضی زنم به مریخودمو م

 خارج شدم ..ی بهداشتيس گرفتم و از سروم به خوديضی مری که حالم چطوره .. چهره يد پرسیزد و م

 ..يومدبهداد با خنده گفت : تو که بدت نم

 ت ..ی کف کفی زدم و گفتم : برو با اون نتفانيشخندی

يتم خواستن اذی آشغالو بخورم و فقط ميز و گفتن که از اول قرار نبوده بذارن من اون چيدن ها خندبچه

 ...ين گفتی نميچی خوردم که هیکنن .. گفتم : آره .. اگه م

 زوديلی به اتاق خودش رفت و ما هم خی هر کينکه تا ايم زدی ساعت بعدش هم همونطور حرف ميم نتا

 اتوبوس دری و شب هم تويم .. اونروز رفتيمخوابمون برد ..فردا صبحش همه مون تو اتوبوس خواب بود

 بودم .. اونته خسيلی رفتم خونه خی شهرمون .. وقتيديم و فردا بعد از ظهرش رسيمحال حرکت گذروند

ير غافلگيلی رسم خی می ذوق زده شد .. چون بهش نگفته بودم کی کليدنمموقع فقط مامان خونه بود که با د
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 شام بخورم .. بابايم خواستی شدم که بابک و بابا هم خونه بودن و ميدار بی .. وقتيدمشد .. من بعد رفتم خواب

 براشون تنگ شده بود .. بابک رو هم بغل کردم ويلی بوسش کردم .. دلم خی رفتم تو بغلش و کليدمرو که د

 ..يکا بود نی تو تو خونه خالی و گفت : چقدر جايختبابک موهامو به هم ر

 ..يم کنی وقت عروست نميچ هينم زدم و بابا گفت : واسه هملبخندی

 گفتم : ماهه بابا ؟؟ی خوردم و به شوخجا

 رو موهام زد و گفت : دختره پر رو ..ی و بوسه ايد خندبابا

يچی هاشون رو بهشون دادم هر سه تاشون از اون جاسوئی.خودمو براش لوس کردم و بعد هم سوغات

 به اتاقم رفتم تا بخوابم ..یخوششون اومد و مخصوصا که گفتم اون سنگ ها ماه تولدشونه ..اون شب وقت

ين .. تو ايدم دی رفتم دانشگاه و باز بچه ها رو می بودم .. از فردا هم دوباره می خوشحال و پر انرژيلیخ

ی ذوق زده م مينم بی دونستم فردا باز هم تک تکشون رو می مينکه بهشون عادت کرده بودم و ايلیمدت خ

 افتادهيان من و شاين اتفاق بی کلی نبوديکا نيييی کرد : وااااااااااااايغ جيغ جیکرد .. صدف بهم زنگ زد و کل

 .. ؟ی زنی مجيغ ... چرا يزم و گفتم : باشه عزيدم..خند

 به کاوه جونتی حتما کليگه کنم .. تو بگو .. خوش گذشت ؟؟ ديف همه شو برات تعريد گفت : باصدف

 ؟؟ی شديکنزد

ی تموم کرده .. دلم نميی رو تنهای دونست که کاوه همه چی لبم خشک شد .. صدف هنوز نمی رولبخند

 ناراحت شد کهی رو گفتم و صدف کليان هم بهش جرين همیخواست بهش بگم .. اما مجبور بودم .. واسه 

 اخلقامون اصل با هم جورنبودينم بی کنم می .. الن دقت ميال خیمن گفتم : ب

 ..يشت پيام.صدف گفت : فردا م

ممنممن  کردم و بالخره گفتم : صدف ؟؟ی 

 گفت : جونم ؟؟صدف

 ؟؟يشوهه : چه خبر از اون مرد ريدم توش مشخص بود پرسی کم دو دليه که يی صدابا

 .. همهيدم رسی که تو گرفته بودی ايجه .. بابا من الن تازه به نتينمش بی خنده و گفت : نمير زد زصدف

 و غش غشينميش بی نميگه .. نگران نباش .. ديدم ترسی ميلی ذهنم بوده .. چون اون روزا خیش زاده 

 ...در .. چون با من اومده بود بنيديش دی و من با خودم گفتم : آره .. نميدخند

 صحتيل – سهی خاکستردفترچه

 . اما من به مامان قول دادم . امروزيسم خسته ام که بتونم خاطره بنوی از اونيشتر . بيم از سفر برگشتامشب

 و با هر چقدر زور داشتم محکم بغلش کردم که دادش در اومد و گفت دارم ملهيدم پريدم سارا رو ديدمکه رس

 دونه از همون دستبنديه که ی .. سوغاتود خواهر کوچولوم تنگ شده بی دلم برايلی شم تا ولش کردم .. خیم

 .. هول شدم و اونيست سنگ ماه تولد من نين گفت ای عشق بود رو براش گرفته بودم بهش دادم . وقتیها
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 بود که ماه تولدش اسفنده ؟؟ی مال کين کرد و گفت : ايطونی شی رو بهش دادم . سارا کليگه دستبند ديکی

 گرفتم ؟؟ من کهی واسه اون دستبند عشق ميد من خل شدما .. چرا بای .. راستيچوندمش پی جوريهمنم 

يخيال با خودم کردم .. اصل چطور روم شد ماه تولدشو از دوستش بپرسم ؟ بی جالبی .. شوخيستمعاشقش ن

 کنمی می که بتونم سعيی گم .. تا جای جا مين شه بالخره ..و در مورد کاوه ... دارم همی م ميزی چيهمن 

 خوادی هاشو تحمل کنم .. هروقت که دلش می قهرمان بازين تونم ای واقعا نميگه بحث نکنم .. اما داهاشب

 نداره . چون اونی کنه .. البته اصل به من ربطی خواد جلو همه ملهش می هم نمی .. وقتيکا ره سمت نیم

 ارزش فکر کردن هم نداره ..!یدختر حت

  )8( فصل 

 . مامان چپ چپ نگاهم کرد ويدم دويين از پله ها پای و خوشحالی بود . با انرژييزی هوا سرد و پادوباره

 ؟؟ جن دنبالت کرده ؟ی باز سر صبحيهگفت : چ

 ..؟؟ين زنی حرفارو مين بعد از چند روزه خونه ام دلتون واسم ضعف بره اينکه ای و گفتم : جاخنديدم

 ؟؟ير شيا ی خوری می زد و گفت : چای لبخندمامان

 کردم گفتم : هری بهش نگاه می داشتم و سر سری رو بر می ناهار خوريز می روی که روزنامه همونطور

دو تاشو ..

 ..ی نکرديف از سفرت تعريزی شد و گفت : چيختن ری در حال چامامان

 همه تون ..ی کردم برای ميف داشتم دو ساعت خاطره تعريشب بال آوردم و گفتم : من که دسرمو

 ..ی کنيف تعری تونی که جلو همه نميزايی گذاشت و گفت : همون چيز می کاکائو رو روير فنجون شمامان

 کنم عشقم ..ی ميف و گفتم : چشم .. الن برات تعريدم غش خندغش

 ..يگه صبحونه تو بخور ديا گذاشت و گفت : بيز رو هم رو می چای با لبخندمامان

 بردم بال و گفتم : چشم چشم ...دستامو

 کنم ..يف تا واست تعرين نشستم و گفتم : بشی صندلی و رورفتم

 بار پسرين کردم . چون که ايف هم تعريل بار از سهين کاوه و ای هم در حال خوردن صبحانه ماجرابعد

 صبحونه خوردنم تموم شد بلند شدم تا برم و حاضر بشم که مامانينکه نکرده بود . بعد از ايتم بود و اذیخوب

 خونه ...يای عصر زود بيکاگفت : ن

 و گفتم : چراا ؟؟برگشتم

يای بيد ..بايم .. مهمون داريم کرد گفت : هزار تا کار داری ميز رو تميز می داشت رويکه در حالمامان

 !!یکمکم کن

 ؟ی دعوت کرديارو شدم گفتم : باشه .. حال کی از آشپزخونه خارج ميکه حالدر

 ..ينارو داد زد : خاله و مامان بزرگ امامان
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 به کوچه انداختم و حس کردم هوای کردم . نگاهيش آرای و کميدم گفتم و به اتاقم رفتم و لباس پوشچشمی

 بافتشو خودم شخصا به مامانی کله منگوله دار خوشگلم رو که دستور و طراحين همی سرده و برايلیخ

 نشستم .. هوا اونقدر سردماشين گذاشتم . از خونه خارج شدم و رفتم تو يفمداده بودم رو هم برداشتم و تو ک

يمکتی نی که تو سالن رويدم رو ديانا کيدم . به دانشگاه که رسيومد هم از دهنم بخار در مينبود که تو ماش

 از گوشه چشم نگاهميانا بود .. کنارش نشستم و سلم کردم . کيزینشسته بود و تند تند در حال نوشتن چ

 هام مونده ..رجمه همه تيکا نيييیکرد و گفت : واااا

 ؟؟يم ترجمه داری تعجب بهش نگاه کردم و گفتم : چرا به من نگفتبا

 نبوده ..يادم خودمم يعنی خودم مونده .. ی گم ترجمه های چپ چپ نگاهم کرد و گفت : دارم مکيانا

 و گفتم : باشه بابا نزن ..خنديدم

 ؟يومد نيسا نوشت گفت : پری ميزی داشت چيبی با سرعت عجيکه در حالکيانا

 : نع .. بهم گفت که قراره بهداد بره دنبالش ..گفتم

 و گفت : از هم خوششون اومده ..يد خندکيانا

 شم وی شخصا ناراحت ميکی من يم با هم باشيم خوای بودن بخوان بگن ما نميمی همه صمين : اگه بعد اگفتم

 کنم ..یمخالفت م

 باش ..يلکس و گفت : آخ آخ .. تو ريد خندکيانا

 ..ينم بی نميشکيو : بچه ها کجان ؟ هگفتم

 گفت : منظورت از بچه ها کاوه ست ؟؟ينی بيز نگاهشو بهم دوخت و با رکيانا

 ندارم ..ی با کاوه کاريگه بهش کردم و گفتم : من دی نرماخم

ی گم کاری وسط حرفش و گفتم : اگه ميدم خواهرشه ... پريدا وی و گفت :من فکر کردم بدونيد خندکيانا

 .. بهيست نيدا مثه وی ايگه به خاطر کس دين و ايوفته نمی ما اتفاق عاشقانه اين که بينهندارم . منظورم ا

 ..يم با هم دوست باشيم تونیخاطر خودمونه .. ما فقط م

 رفت بهت بگم ...يادم من ... ی و گفت : خدايد کشيفی خفيغ جيجان هو با هيه زد و ی لبخندکيانا

 شده ؟ی ؟؟ چيو که نگران شده بودم گفتم : چمن

ی واسش .. ميريم .. قرار شد که تولد بگيامينه بابا .. نترس .. ! پس فردا تولد بنيچی و گفت : هيد خندکيانا

 ؟؟يای که مينيمخوام بب

 ..يام گفتم : آره که می خوشحالبا

 دونه روی و هر کس که لزم ميامين بنی هماهنگ کردم که دوستايامين با ذوق گفت : با داداش بنکيانا

 من وين کنم و بعد شما همه تون اونجا باشی خودمون رو دعوت میدعوت کنه خونه شون و منم دوستا

 ..يم کنيزش و سورپرايايم هم با هم بيامينبن

 شه ..ی فوق العاده ميلی خييی و گفتم : وااايدم هامو به هم کوبدست

 ؟يگه ديای و گفت : پس تو ميد خندی با خوشحالکيانا

 ..يام می گفتم : اگه دوست داشته باشيلی می برم .. با بيد حس کردم که نبای لحظهابرای
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 ؟ی زنی که تو ميه حرفينم .. ايای و گفت : معلومه که دوست دارم بيد محکم گونه مو بوسکيانا

 بال انداختم و گفتم : آخه .. آخه .. من تنهام ..ی اشونه

 ..يای بيد ... بايی تنهای کنی فکر می کنی کرد و گفت : تو غلط می اخمکيانا

 ..يام زدم و گفتم : حتما ملبخندی

ی .. وقتياد رو می هم اس ام اس داد گفت که کلس بعديسا بودم و پريانا روز کلس ساعت اول رو با کاون

 موضوعيانا که همه واسه کلس اول خواب مونده بودن . کيديم تو سالن بچه ها رو ديمکلس تموم شد و رفت

يانا هم مهمون خود کی کردن و خلصه کلی ابراز خوشحالی بودن و کليهتولد رو به بچه ها گفت و همه پا

يلی خيانا کلس تموم شد کين آخرينکه . بعد از ايم کلس نداشتيشتردعوت کرد . اون روز تا ساعت دو ب

 داد کهيشنهاد کنن به من هم پيد قرار داره تا برن واسه تولد خريامينزود رفت گفت که با بامداد داداش بن

ی کرد و گفت که با بهداد بر می هم خدافظيسا . پريم که مهمون دارفتمباهاشون برم اما من قبول نکردم و گ

گرده خونه ..

 هم کناريل که سهيدم ديدم رسين ماشی جای رفتم وقتينگ از بچه ها به سمت پارکی خدافظيه هم بعد از من

يل رو زدم از صداش سهير دزدگی که با دو سه تا فاصله از من پارک کرده بود .. وقتيستاده اينشماش

 رو باز کردينش در ماشو نا محسوس که البته من متوجه ش شدم کرد یبرگشت و تا چشمش به من افتاد اخم

ين زد و تا خواست داخل ماشی لبخند کوتاه و کم حاليل لبم نشست سهی روی. به طرفم برگشت و من لبخند

 ؟؟؟ی ناخودآگاه گفتم : چطوريلی من خينهبش

 ؟ی .. تو خوبی و گفت : مرسيستاد اسهيل

 !يدمت تکون دادم و گفتم : از صبح ندسرمو

 ..يم رو به رو نشديلی تکون داد و گفت : آره .. خسرشو

 لبخند زدم و گفتم : اوهوم .. خب .. فعل خدافظ ..بهش

 دونم چرای نشست و من هم نشستم و راه افتادم . نمين ش تو ماشيشگی تکون داد و با اخم همی سرسهيل

اخم کرده بود و ناراحت بود

 کهی خونه و لباس هام رو عوض کردم رفتم تو آشپزخونه کمک مامان .. و تا موقعيدم روز تا رساون

 خوشحال شدم وی کليدنشون مشغول بودم . اول مامان بزرگ و شهاب اومدن که من با ديانمهمون هامون ب

 کردن بای بازل و مشغويم سپردم و با شهاب رفتيزم سالد درست کردن رو به مامان بزرگ عزیادامه 

 ..يم باکس محبوب بابک شديکسا

 : دانشگاه چطوره ؟؟يد که شهاب پرسيم کردن و کل کل کردن بودی طور مشغول بازهمون

 مختصر گفتم : خوبه ..يلی بود اما خی حواسم کامل به بازينکه ابا

 چطوره ؟يدا : آيدم نگفت و باز من پرسيزی چيگه دشهاب

 ؟؟؟ی خواستگاريم و گفت : خوبه .. مامان بهت نگفت که قراره بريد خندشهاب

 ؟؟ی کنی می و با ذوق گفتم : شوخيدم لحظه به طرفش چرخين همتو

 مسخره ؟؟يم کردی می بازيم و گفت : اعععع .. داشتيد خندشهاب
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 و گفتم :يدم رو فراموش کردم غش غش خندی بهم دست داد که بازيجان اومد اونقدر هول شدم و هيادم وقتی

 ...يگه زده م نکن ديجانخب ه

 و گفت : قربونت بشم ..يد گونه مو کششهاب

 !!ينم کن ببيف کارا رو نکن .. تعرين کنار زدم و گفتم : اعععع ادستشو

ی قبول کرده که شهاب بره خواستگاريدا آی افتاده که بالخره بابايی کرد که چه اتفاقايف شهاب واسم تعرو

 و شهاب حدود پنج سال بود که بايدا کردن .. آی با هم ازدواج ميگه همون که ديعنی رفتن یش و خواستگار

 گرفته بودن با هميم به هم علقه مند شده بودن و حال هم که تصميلی مدت خينهم دوست بودن و تو ا

 ازش خوشميلی بودم و خيده رو ديدا بود . چون من آيز انگيجان هيلی من خی براينازدواج کنن .. ا

 جونم ..يی گم دای ميک .. خودمو تو بغل شهاب انداختم و گفتم : تبريومدم

 کارارو نکن ..ين و گفت : اععععع ايرون منو از بغلش پرت کرد بشهاب

 . فقطيدن رسينا بعد بابک و بلفاصله پشت سرش خاله ای . کميم و باز مشغول شديديم دو با هم خندهر

 کردن وی باهم مشغول بازيی اومدن چهار تاينکهماهان باهاشون اومده بود و مارال دانشگاه بود . بعد از ا

يم کنی داد پوکر بازيشنهاد ماهان پم و بعد از شام هيم . بعد هم که شام خورديم بوديزا چينکل کل کردن و ا

 حرص داد ..ی پول برد و ما سه تا رو حسابی و ماهان خوش شانس باز هم کليمو همه موافقت کرد

 تولد بپوشمی تونم برای رو ميزی که چه چينم شب بعد از رفتن مهمون ها به اتاقم رفتم و نگاه کردم بباون

ياوردمشون م که تا درمی دم دستی . در کمد رو که باز کردم . لباس هايد نداشتم برم خریکه اگه لباس مناسب

 .. با پام لباس ها رو هول دادمرفت . هم خنده م گرفت هم حرصم گين زمی رويخت کردم تو کمد ریپرت م

 .. خب خوشبختانه لباس مناسب داشتم و بعد هم همون طور که در کمد باز مونده بود ويستادم کمد ایو جلو

 ..يچيدم و پتو رو دورم پيدم تختم خزی بود رويخته ريرونلباس ها ازش ب

يازه خمی صداينکه تا ايد چرخی سرم می توی رو بسته بودم اما خواب نبودم و فقط افکار مختلفچشمهام

 زد وی گرد شده به اطراف نگاه کردم .. قلبم تند تند می و با چشم هايدم به گوشم خورد .. از جا پريدنکش

 توهم زدم .. پتو رو محکم بهيد شايا يدم صدا رو واقعا شنين اينم کنجکاو بودم که ببيلینفسم گرفته بود ... خ

 . بلند شدم ويد رسی به نظر ميز وهم انگيلی خيکی و اطراف اتاق رو نگاه کردم . کمدم تو تاريچيدمخودم پ

 رد شد .. با شتاب بهی ايه که تو اتاق افتاده بود سایجلو رفتم تا در کمد رو ببندم که حس کردم از نور مهتاب

 زدمی خوره .. لبخند مسخره ای اتاقم تکون می پنجره ی درخت جلوی که شاخه يدم و ديدمسمت پنجره چرخ

 ..يکا نی ترسو شديلیو زمزمه کردم : خ

 پام لباس ها رو هول دادم تو کمد و در کمد رو بستم و رفتم لب پنجره با ترس و لرز پرده رو کنار زدم وبا

ين و رفتم تو تختم .. و با ايدم کشی .. نفس راحتيدم رو در حال جارو کردن کوچه دی پوشیرفتگر نارنج

 ...د کم کم خوابم بريد دیفکر که اگه رو ح اون آقاهه اونجا بود رفتگره م

 شاخهی مهتاب گونه ی هايه شه چشمها م رو باز کردم و رقص سای ميده م کشينی به بيزی چينکه حس ابا

 هم تويگه کس ديه کردم که ی حس می پتو بردم ، بد جورير ... سرمو زيدم اتاق ديوار دی درخت رو روی

يبت و هيدم کشيرون بپتو ير سرمو از زيواشکی تونستم درست نفس بکشم .. ی پتو نمير منه .. زيشاتاق پ
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 درشت اندامی يه تونستم بفهمم اون سای دادم و کامل ميص تشخيکی اتاقم تو تاريوار دی رو رویمردانه ا

ی واقعا کسيا توهم زدم ينکه نزنم .. شک ايغ ... دستم رو جلو دهنم گرفته بودم که جيهمتعلق به چه کس

 بردارم تا بتونميدم دی که ميزی چی نتونم چشمم رو از روو ينماونجاست باعث شده بود ندوم و همون جا بش

ی و جلوتر اومد . تويد لغزی فقط من دچار توهمم ... نگاهم روش بود که به آروميا يه که واقعيرممچشو بگ

ی . به فاصله يدم خودم کشی و پتو رو رويدم کشيغ بخوام جينکه و بدون ايدمشنور که قرار گرفت واضح د

 شده ؟؟؟ی چيزم : عزيچيد بابک تو گوشم پی اتاقم باز شد و صدادر يهچند ثان

 هراسان افتاد خودمو تو بغلش انداختم وی يده و تا چشمم به اتاق روشن و بابک ژوليدم کشيين رو پاپتو

 ..ينجام جونم ... نترس من ای فر فريدی گفت : خواب بد دیبابک به آروم

 رويزی چيه قبل اون جا ی به همون قسمت کردم و مطمنئن بودم که لحظاتی نگاهيواشکی بازوش ين باز

ير داشت آرومم کنه بعد هم به زور اومد و زی .. مطمنئن بودم که توهم نبود ... بغض داشتم و بابک سعيدمد

 موند ..يدار و تا خوابم برد بيد دراز کشی تشکیتخت من رو

 ويجی زنه .. با گی که داره با مامان حرف ميدم و ديين شدم بابک تو اتاقم نبود رفتم پايدار بی وقتصبح

 کهين . تو ماشيرون نشستم و تا صبحانه خوردم با عجله از خونه زدم بيز پشت ميشب از اتفاق دیناراحت

 کردم ويف رو براش تعريان خواب آلود جواب داد . با بغض جریبودم زنگ زدم به کاوه و اون با صدا

 .. پس نترس ..يم موضوع رو حل کنين کنم که ای .. نگران نباش دختر .. من کمکت ميکاکاوه گفت : ن

 کس هميچ .. به هياره سرم بيی بليه ترسم ی کاوه ؟؟؟ می کمکم کنی خوای می گفتم : چه جوری ناراحتبا

 تونم بگم ..ینم

 ؟؟؟يی .. الن کجای کار کنی چيد گم که بای بهت ميدمت با آرامش گفت : تو نگران نباش ... حال دکاوه

 دانشگاه ..يم برياد که بيسا منتظر پرينم ماشتو

 بزنم . عصری . اون روز تو دانشگاه فرصت نشد با کاوه حرفيم کردی و خدافظينمت بی گفت : پس مکاوه

 .يم تولد کادو بخری بازار تا برايم رفتيسابعد از کلسمون با پر

يل تکميد پوشی ميرش که زيرهن پيه تونست با ی هفت بود و ميقه خوشرنگ که ی سورمه ايور پليه من

ی کمربند چرم قهوه ايه با يد خريد قرمز و سفی چهارخونه ييزی پايرهن پيه هم يسا و پريدمترش کنه رو خر

يم رفتيد مرکز خرزذيک شاپ نی کافيه و با هم به يد رنگ خری صدری شال پشميه خودش ی.. بعد هم برا

 گرفته با بهداد ادامه بده ويم اونجا بهم گفت که تصميسا . پريم و قهوه خورديم و حرف زديم نشستیو کم

 ...يم گی تو تولد به همه مينو رو داره و بعد با ذوق گفت : ايم تصمينبهداد هم هم

 هميرينی شيه ين مجبورين دونن و هم اگه بگی .. چون هم همه مين بگيست نيازی نيگه گفتم : نه ديطنت شبا

 ..ينبد

 متفاوته ..يه کم با بقيه شما يرينی نداره ... در ضمن شی .. اشکاليوونه و گفت : ديد خندپريسا

يست لزم نياد هست ؟؟ زی من چيرينی چشماش نگاه کردم و گفتم : آخخخ که من قربون تو بشم .. حال شتو

 ها ..یخودتو تو خرج بنداز

 شدم ..يمون و گفت : گم شو .. اصل پشخنديد
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 دو نفرهس .. تو هم کهيلی روزا هوا خين گفتم : ای بود و با لبخنديز می رقصان شمع روی به شعله نگاهم

 عادت کنم که تنهام ..يد کم کم بايگه .. منم دیجفت شد

ين واقعا در مورد من همچيعنی دستش رو دراز کرد و دستم رو گرفت و گفت : خاک تو سرت ... پريسا

 ؟؟ی کردیفکر

 کنه ..ی فرق ميط شرای چه نخوای گفتم : چه بخوای لبخندبا

 گرفتم باهاش باشم ..يم تصمينکه نکن از ايمونم زد و گفت : پشی لبخند خوشگلپريسا

 گفتم ..يزی چيه ی جورين و گفتم : نه ... همخنديدم

 قبليسا رو رسوندم خونه شون . پريسا و من پريم نشستين داخل ماشيم شاپ خارج شدی از کافينکه از ابعد

 ويم از هم جدا شدی و بعد از خدافظيم و بريم ما تا با هم حاضر بشی خونه ياد شدن گفت که فردا ميادهاز پ

يه برام نداشت باعث شد که ی حس خوبين ماشی هايشه شی روييزیمن به سمت خونه رفتم . نم نم بارون پا

يشگی همی رو جاين خونه بارون تند تر شده بود . ماشيدم رسی داشته باشم . وقتيی و تنهایاحساس بد دلتنگ

ی دونستم کسی باز کردم . ميد و در رو با کليدم اتاقم پارک کردم و با سرعت به سمت خونه دوی پنجره يرز

 و قرار بود شب رو هميا دوستش پوی رفته بودن و بابک هم خونه مه عی مامان و بابا خونه يستخونه ن

 روی کنار در وروديد خونه تو ذوقم زد و من با عجله رفتم و کليکیهمون جا بمونه . وارد خونه که شدم تار

 مبلی و رويدم کشيرون و پالتوم رو از از تنم بيدم کشيقی .. نفس عميد به همه جا تابیفشردم و روشن

 کردم که همون جای می و مقنعه و جوراب هم رو هم کنار مبل پرتاب کردم و اونقدر احساس خستگختتماندا

 کاناپه ولو شدم ..یرو

يش داشتم .. تا چند روز پی احساس بديلی هام رو مالش دادم .. خيقه رو بستم و با انگشت هام شقچشمهام

 کردم . صبح کهی به کاوه فکر ميدم خوابی داشتم شب که ميدی اميه ی برام قشنگ تر بود .. تو زندگیزندگ

 رو هم ازيسا پری بود که حرفامو بشنوه .. اما حال من حتيکی کاوه رو داشتم .. يدن ديجان شدم هی ميدارب

ی نميسا پريگه با بهداد دوست شده ناراحت باشم اما .. ديسا پرينکهدست داده بودم . خودخواه نبودم که از ا

 با معرفته و يلی خيسا دونستم پریتونست مثه قبل با من باشه .. م

 من رو فدا کنه اما دست خودم نبود .. دلم گرفته بود ...يست حاضر نهرگز

 کاناپه نشستم بهی خودم نسکافه درست کردم . فنجون رو برداشتم و رفتم روی آشپزخونه و برای تورفتم

 رو روشن کردم .يزيون تلوين همی ترسوند برای منو می ساکته . سکوت خونه کميلینظرم اومد خونه خ

 رو گذاشته بود .بوديم يده صداش رو شنی و ما در حال بازيدن دی هم خانواده ميشب که ديال سريهتکرار 

 اما بعديدم پله ها شنی از باليی . احساس کردم صدايدم دی هم ميزيون خوردم تلویهمون طور که نسکافه م

 ...ی شی ميوونه دی داريگه و زمزمه کردم : ديدمفقط به خودم خند

 هم نداشتم .ينم اطرافم رو ببی حتينکه صاف سر جام نشستم و جرئت ايدم شنيی باز هم دوباره صداوقتی

ی گذاشتم . حس ميز می فنجون رو روینفسم گرفته بود و گردنم ضعف کرده بود . همون جور به آروم

 پشت سرم احساسو ريزی داشتم .. لغزش آروم چيبی . احساس بد و عجيوفتم ميرکردم اگه تکون بخورم گ

 تنديا کردم که پلک بزنم ی جرئت نمی مردمک چشم هام رو تکون بدم حتی کردم اما جرئت نداشتم حتیم
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 و بهيدم از جام پريدم باز و بسته شدن در اتاق مامان و بابا رو که از پشت سر شنیتند نفس بکشم .. صدا

ی رفتم می ... همون طور که عقب عقب مديدم ی شد که باز هم اون مرد رو می . . باورم نميدمعقب چرخ

ينکه .. بدون ايومد تونستم .. لل شده بودم .. واسم مثه خواب بود .. صدام در نمی بزنم اما نميغخواستم ج

 و در رو بستم .. نهيدم و با عجله به درون اتاقم خزيدم نه با عجله از پله ها بال دويا يادبدونم دنبالم م

 م بهينه سی قفل کردم .. قفسه يد لرزی که به شدت ميی نبودم . در اتاق رو با دست هان در اماينجوریا

يد کار بای دونستم چی سوخت .. نمی رفت .. اونقدر نفس هام تند شده بود که گلوم می ميينشدت بال و پا

بکنم ؟؟؟

ينم شلوار جيب جی تونست از در بسته هم عبور کنه . توی رو ح بود و ميه حتما يدم دی که من ميزی چاون

 گذاشتهی ناهار خوريز می اومد که موقع نسکافه درست کردن رويادم گشتم . اما نبود . يلمدنبال موبا

 مونده بودم ..يج کنم واقعا گيکار چيد دونستم بایبودمش ... نم

يغ بلند جی اتاق نشستم و همون طور که چشم هام رو بسته بودم با صدای بودم که گوشه يده ترساونقدر

 ...يدمکش

 اتاقمی و تا چشم هام رو باز کردم نگاهم به پرده يدم اتاقم رو شنی باز شدن پنجره ی لحظه صداين همتو

 تختم اومده بود وحشت زده اطراف رو نگاه کردم وی تا رويد وزی که به داخل میافتاد که به خاطر باد

ی و با سرعتيدم کشيغ بود .. جيستاده بزرگ و مردانه که پشت پرده ای ايهدوباره نگاهم به پرده افتاد و سا

 .. بدونين رو تو قفل بچرخونم که در اومد وافتاد روزميد و خواستم کليدم به طرف در اتاق دویباور نکردن

 مانتو و شالميدم دويين رو برداشتم و تو قفل چرخوندم و با عجله از پله ها پايد به پشت سرم نگاه کنم کلينکها

 سرمی و مقنعه رو رويدم در رو پشت سرم بستم تازه مانتو رو پوشی وقتيرون بدمرو برداشتم و از خونه ز

 روير رفتم دزدگی مين و همون طور که به سمت ماشيدم کشيرون بينم شلوار جيب رو از جيچانداختم و سوئ

 خودم فکربا رو روشن کردم و راه افتادم . ين اتاقم انداختم که بسته بود . ماشی به پنجره ی نگاهيمزدم و ن

 تونهی روشن نشه .. خنده م گرفته بود که چطور مينم ترسناک نشد که ماشيلمای کردم : خوب شد مثه فیم

ی کافی به اندازه ی خودم داشته باشم . وقتيش پيدن واسه خندی اتفاقا برام افتاده باشه و من بازم موضوعينا

 اومد با خودميادم که يارم رو در ببايلم شلوغ پارک کردم و خواستم موی جايهاز خونه دور شدم 

 کارت تلفن به سمتشيه يدن خارج شدم و بعد از خرين افتاد و از ماشی .. نگاهم به تلفن عمومياوردمشن

 تونست کمکم کنه . اما شماره شو حفظ نبودم واسهی خواست با کاوه حرف بزنم . فقط اون میرفتم . دلم م

 افتاده جوابشی شده و چه اتفاقی چيد پرسيسا کاوه رو گرفتم و هرچقدر پره زنگ زدم و شماريسا به پرينهم

 : جانم ؟؟يچيد تو گوشم پی دخترانه ای بعد صدایرو ندادم . تند تند شماره کاوه رو گرفتم و لحظات

 به کاوه ؟ی دی رو می .. گوشيکام . من نيدا عجله گفتم : سلم وبا

 ؟ی چطوريزم پر محبت گفت : سلم عزی با لحنويدا

 گفتم : خوبم .. کاوه اونجاست ؟يت عصبانی کمبا

 ؟يکا : الو نيدم کاوه رو شنی بگه صدايزی چينکه بهش برخورد و بدون ای کمويدا
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 گفتم : کاوه کمکم کن ... اون روحهی و با ناراحتيد بغضم ترکيچيد آرامش بخش کاوه تو گوشم پی صداوقتی

 ترسم..ی کنه .. میولم نم

 شده ؟؟ی چيی گفت : کجايجان با هکاوه

 همی ترسم برگردم خونه . آخه کسی هم خونه جا مونده .. ميلم از خونه ام .. موبايرون بغض گفتم : من ببا

 ..يستخونه ن

 ..يشم پياد ميگه ربع ديه که بودم رو گرفت و گفت : تا يی با عجله آدرس جاکاوه

ی دلم آروم گرفته بود اما باز هم استرس داشتم و می زل زدم . کميرون نشستم وبه بين ماشی رفتم تومنم

يم بعد دی راحت بود .. کميالم بودم خی شلوغ و پر رفت و آمدی هو کنارم ظاهر بشه اما چون جايه يدمترس

 رو باز کرد و کنارمين و کاوه با حالت دو به سمت من اومد و در ماشيستاد کاوه جلوتر از من اينکه ماش

نشست و گفت : سلم ..

 شده ؟ی چينم کن ببيف تو ؟؟ تعری : خوبيد رو دادم و کاوه پرسجوابش

 بود که انگار حرفامو باوری . نگاه کاوه طوريد لرزی صدام ميکه کردم در حاليف رو براش تعريان جرمن

يقت حقياانا جرين نکنه اينکه فهمه و باورش داره .. حس ای کردم اون منو می کنه دلم گرفت .. حس مینم

 شدم ؟؟يوونه م کرد با بغض گفتم : کاوه من دی شدم عصبيوونهنداشته باشه و من د

 که کاوه بهيدم و ديخت گونه هام ری درشت اشک روی با محبت نگاهم کرد و همون لحظه قطره هاکاوه

 در آغوشم گرفت و زمزمه کرد : نه .. معلومه که نه ... آروم باش ..یآروم

 دری به گرمينکه مشامم بود . از ای عطر مخصوص کاوه توی بوينکه . از ايد لرزی لحظه قلبم ماون

 رفته بود کهيادم داشتم .. يبی حال عجيدم شنی قلبش رو می تپش های صداينکهآغوشم گرفته بود و از ا

 خواد تو بغلشی دونستم که دلم می رفته بود که کاوه نخواست با من باشه .. فقط ميادم ام .. يدهچقدر ترس

 کنه ...يتم تونه حمای و ميه قويلی کردم خیبمونم .. حس م

 دم کمکت کنم ..ی .. قول ميکا واست اتفاق افتاده نيزا چين گفت : مطمنئنم که ای به آرومکاوه

 .. کاوه منی کنی .. اما کمکم نمی گی مينو ايشه و گفتم : هميدم کشيرون از بغلش بی به آرومخودمو

 ..ياد شم اون میهروقت تنها م

 بگم ؟يزی چيه اگه ی ترسی محبت گفت : نمبا

 کنه .. امايدا خواد به جسمت دست پی ميی جورايه مطمنئنم که ينو تند سرمو تکون دادم و کاوه گفت : اتند

 کنم که دور بشه ..يکار چيد دونم باینم

 ؟ی چيعنی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ی تکون دادم و گفتم : چيجان با هسرمو

 ...ی دونم چه استفاده ای خواد از جسم تو استفاده کنه .. اما نمی گفت : آروم باش .. اون می به نرمکاوه

 ترسم !ی ميلی ترسم کاوه .. خی لرزه .. زمزمه کردم : من می کردم دست هام می محس

 فکر درست ويه کن دور و برت تنها نباشه تا ی با آرامش دست هام رو تو دستش گرفت و گفت : سعکاوه

ی .. می تنها بمونيد ؟ فقط تا اون موقع نبايکا .. باشه نيم کار کنی چيد بکنم و از چند نفر بپرسم که بایحساب

 ؟یفهم
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 به ساعتش کرد و گفت :ی دستهام رو رها کرد . نگاهی مثبت تکون دادم و کاوه به آرومی به نشونه سرمو

 نشده ؟؟يرتد

 به مامان زنگ بزنم ؟ی دی تو می : گوشگفتم

يد مامان رو گرفتم و تا صدام رو شنی و به طرفم گرفت شماره يد کشيرون شلوارش بيب رو از جموبايلش

 ؟يخته . خونه چرا به هم ريم شی ميوونه ديم ؟؟ داريکا تو نيی گفت : کجایبا نگران

 ؟ين .. شما خونه ايشش پيام اومد مجبور شدم بيش از دوستام پيکی واسه ی مشکليه .. يه .. يه : مامان گفتم

 خونه ؟يای می . کيزم که انگار آروم شده بود گفت : اره عزمامان

 خونه ..يام : من الن مگفتم

 ..ی رو به کاوه دادم و گفتم : کاوه واقعا ازت ممنونم که اومدی گوشی از خدافظبعد

 ..ی تشکر کنيست زد و گفت : لزم نلبخندی

 رم ..ی : پس من مگفتم

 ..يام گفت : من تا دم خونه تون دنبالت مکاوه

 شه !!ی راحت ميالم خينجوری تو حرفم و گفت : ايد که پريست نيازی بگم نخواستم

 دنبالم اومد دم دری کمی خودش و تا خونه با فاصله ين فشرد و بعد رفت تو ماشی خدافظی رو برادستم

 و اونيدم زنگ بزنم به طرفش دوينکه قبل از ايدمخونه اونقدر صبر کرد تا برم تو خونه و من تا دم در رس

 بزنه بهی بذارم حرفينکه ااز و قبل ی و گفتم مرسيدم تند نلپش رو بوسيلی خيد کشيين رو پاين ماشيشهش

 حرکتم شوکه شده بودم . دست خودمين خودمم از ای و کاوه رو تو بهت گذاشتم حتيدمطرف در خونه دو

 هوامو داشتينکهنبود . اون بوسه هم نه از عشق بود نه از هوس .. اون بوسه از احترام بود و محبت .. از ا

 که من از اون بوسه داشتم رو بهش القا کردهی همون حسنم کرد .. و من مطمنئی بهم محبت مينکهو از ا

 و من حتمای مهميلی نباش . تو واسم خيچی نگران هيکابودم چون تا وارد خونه شدم برام اس ام اس اومد : ن

 ..يزم کنم دوست عزیکمکت م

يدار بی و صبح وقتيدم تو اتاق مامان و بابا خوابيدم خواب ترسناک ديشب دينکه ای شب رو به بهانه اون

 خندهی م بکشه .. تا چشم هام رو باز کردم عطسه کردم و صداينی رو به بيزی داره چی بابا سعيدمشدم که د

 ؟؟ين هستيی مامان و باباجور گفتم : شما چه ی و خواب آلودگيجی مامان و بابا به گوشم خورد با گی

 دلت بخواد .. يلی قهقهه زد و گفت : خبابا

 ..ين نکنيتم و گفتم : اذيدم سرم کشی رو روپتو

 پتوم از خوابير زيزی چيدن بعد با احساس لغزی . کميدم نفهميزی چيگه که ديومد بعد اونقدر خوابم مو

 پاهام تو دو سهيين انداختم و پای افتاد و بعد هم در بسته ، پتو رو کناريک تاريمه و تا نگاهم به اتاق نيدمپر

 ويدم کشی بلنديغ جينم همی ازش فرار کنم براونم م نگاهم به اون مرد افتاد . اونقدر فاصله نداشتم که بتیقدم

 .. دوبارهيدم رسيوار و عقب عقب رفتم تا به ديدم برداشت پتو رو روم کشيزاون هم با سرعت به سمتم خ

 : مااااااماننننن...يدم کشيغج
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يادی زيجان نرفته باشه . استرس و هيرون بيد خری کردم مامان برای همون لحظه تو دلم خدا خدا مو

 تونستم بفهمم که اونی بودمش . ميده نديک قدر نزدين وقت ايچداشتم . . حال اون کامل جلوم بود . ه

 کردمی و خدا رو شکر ميه که اون چيدم فهمی .. کامل ميست ذهنم نی تونستم بفهمم که زاده ی .. ميقيهحق

 بلنديشای کله شاپو و موها و ريه که از صورتش داشتم ی شد . تنها تصوری نميدهکه صورتش کامل د

قرمز بود ...

 که اونيدم افتادم و دين زمی پتو سر خورد و روی شد و من تا خواستم بلند بشم پام رويک به من نزدبيشتر

 ويد لحظه هم در اتاق باز شد و مامان به داخل دوين شه تو همی و داره روم خم ميستاده سرم ایرو ح بال

 .. مامان که به سمتم اومد منيدم رو واقعا ديه ثانيک شدنش در يد از اون مرد نبود . من ناپدی اثريگهد

 ؟؟؟يدی ؟ تو خواب بد ديکا شده نی : چيدهنوز تو شوک بودم . مامان پرس

يه .. گريدی .. خواب بد ديزم . مامان بغلم کرد و گفت : عزيه گرير نتونستم خودمو کنترل کنم و زدم زديگه

نکن !!

 بهيدم کرد فقط خواب دی خواست ازش جدا بشم .. مامان که فکر می بودم و دلم نميده رو محکم چسبمامان

م  مامان خی کرد و بعد گفت : خرسی موهامو ناز میآروم  ترسو شده ها ...يلی خانوم

 بمون .. تو رو خدا ..يشم گفتم : مامان تورو خدا پيه من با گرو

 افتاده که بهی اتفاق خاصيکا همون طور که تو بغلش بودم گفت : نيبه عجی ها کميه گرين ايد دی که ممامان

 ؟؟ یمن نگفت

 روزا چت شده ؟؟ين تو ايکا گفت : نی جوابش رو ندادم با نگرانوقتی

ی خوری برد و گفت : الن صبحانه ميرون منو از اتاق بی کردم به آروميه که باز هم در جوابش فقط گربعد

 .يادو حالت جا م

 ..يزم بخور عزينو گرم کرد و جلوم گذاشت و گفت : اير برام شبعد

 مامان ؟يومده نگاه کردم و گفتم : بابک نبهش

 تنهاست بابکی دو سه روزيه ببره .. دوستش ياد تکون داد و گفت : قرار شد ناهار درست کنم بی سرمامان

 .. چطور ؟؟يشش ره پیم

!ی جورين .. هميچی .. هيچی تکون دادم و گفتم : هسرمو

 رم خونهی خوردم و بعد گفتم : من امشب مير از شی بهم لبخند زد و با محبت نگاهم کرد . جرعه امامان

 . . ينامامان بزرگ ا

 ؟؟ی گرفتيمی تصمين هو همچيه با تعجب گفت : چطور مامان

 . . اوممم .. تازه دلم واسهينمش خوام برم ببی .. ميدم زدم و گفتم : خواب مامان بزرگ رو دی زورکلبخندی

 تنگ شده ! يلیشهاب هم خ

 . منم دلم واسه مامان تنگ شده ..يم گردی .. بعد هم بر ميم ری با هم ميا گفت : عصر بمامان

 خوام بمونم .. ی شب برگرد اما من می زدم و گفتم : شما اگه خواستی حرصی بار لبخنداين

 شده ؟؟ی ابروش رو بال انداخت و گفت : بگو چی تايه مامان

149

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

 تا صبح بايم تونی شبا که مين از ايگه کنه .. دی زدم و گفتم : مامان شهاب داره ازدواج مينی تزئی لبخندباز

 ..يست نی ايگه ديز .. چيم نداريمهم حرف بزن

ی سريه يام .. تو برو .. منم فردا صبح ميزم زد و گفت : باشه عزی قانع کننده بود که لبخند پر محبتانگار

 زنم .یم

 امروز ؟؟يستی مگه تو تولد دعوت نی هو با عجله گفت : راستيه بعد

ی چند روزيه گم شامشون روبخورن .. اصل ی زنم می رم .. !! به شهاب زنگ می : چرا .. بعدش مگفتم

 نداره ؟؟ی رم اونجا بمونم .. اشکالیم

 ؟! ی من تعجب کرده بود گفت : نه چه اشکاليم از تصمی که کممامان

 که انتخاب کردم خوبه ..ی لباسين ببيا و گفتم : بيدمش بوسپريدم

ی . تا وقتياد هم اس ام اس دادم که زودتر بيسا مامان رو با خودم بردم تو اتاقم و به پريله وسين به همو

 اومد هم به اتاقميسا پری . وقتيم بودی من و مامان تو اتاقم مشغول حرف زدن در مورد مهمونياد بيساپر

 بهش زنگ زدم وی از تلفن عموميشب چرا دينکه ايان بلفاصله جريسااومد و مامان ما رو ترک کرد . پر

 کردم و بر خلفيف رو براش تعريان که منم جريد دادم رو پرسی مو جواب نمی چرا بعدش گوشينکها

 کنه ،ی به بعدش رو باور نمين حداقل از ايا کنه ی داستان رو باور نميه کردم مثه بقیانتظارم که فکر م

 کنه ؟؟ی خواد ؟ چرا ولت نمی می روحه از تو چينکا اي که تو چشم هاش پر اشک شد و گفت : نيدمد

 ..يشت خودم شبا پيام .. ميگه ذارم دی محکم بغلم کرد و گفت : من تنهات نمبعد

 شم .. قرار شد برم خونه مامانی نکن .. من مزاحم تو نميه ... گريزم عزيييی بوسش کردم و گفتم : پرآروم

 شهاب .يشبزرگ پ

نمردم يشونی به پينی چپريسا  ؟؟ی کنی که اصل رو من حساب نميستم نيا ش انداخت و گفت : مگه من 

 ..ی بشير خوام تو هم درگی ؟؟ من نميه چه حرفين شونه ش گذاشتم و گفتم : ای رودست

 چقدر بهی دونی .. خودت ميستيم ناراحتم نکن .. من و تو فقط دوست نين از ايشتر هولم داد و گفت : بپريسا

 .يکيمهم نزد

 بغض گفتم : بذار بغلت کنم ..با

 چقدر برام ارزش داره .. ازت ممنونمی کنی که حرفم رو باور مين همی دونی بغلش کردم و گفتم : نمدوباره

!

 .. يگه نکن ديه اومد و گفت : حال گريرون از بغلم بپريسا

 نکردم ..يه .. من که گری کردی ميه کردم و گفتم : تو گری دراززبنئن

 ؟؟يد لرزی من بود می و گفت : پس صدايد موهامو کشپريسا

 ؟؟يد صدام لرزی ... من کی بدجنسيلی .. خييی چپ نگاهش کردم و گفتم : واااچپ

 ..ينم رو بهم نشون بده ببی بپوشی خوای که می و گفت : لباسيد غش غش خندپريسا

 بهيم استراحت با هم شروع کردی و بعد از خوردن ناهار و کميديم و خنديم گفتيسا تمام مدت با پراونروز

ی خودش براش درست کردم . دو دسته از موهايشنهاد رو به پيسا صاف و لخت پریحاضر شدن . من موها
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 شونهی رو هم رويرينش زی ش بافتم و موهايگه دی موهای ش رو از هر سمت به عقب بردم و رويیجلو

ی ها ازش استفاده می بود و تو مهمونيسا محبوب پری مدل مويشه مدل مو همين برهنه ش ولو کردم . ایها

 کفش پاشنه بلنديه زانوهاش کشش داشت و با ی بود که تا رويری شی دخترونه يرهن پيه يساکرد . لباس پر

ی کاربنی آبيرهن بعد هم به من کمک کرد تا پو کرد يمی مليش خودش آرايسا شد . پری ميلهم رنگش تکم

 باز بود وی بود اما از پشت کميده لباسم کامل پوشی رونم بود رو بپوشم . جلویساده و اسپرتم رو که تا رو

 ميشگی هميش کرد . آرای ميل رو تکميپم همرنگ لباسم تی و کفش های لباسم بلند بود جوراب مشکينآست

 شيه رو داشتم . موهام رو هم از اطراف به عقب بردم و بستم و بقيد کشيسا خط چشم که پريهرو همراه با 

 گفته بود که تايانا که ساعت شش عصر بود و کيم کامل حاضر شدی شونه هام رها کردم . وقتیرو هم رو

ی که خونه مامان بزرگ می تا دو سه روزيختم کوله م ريف کی لباس توی . مقداريم اونجا باشيمشش و ن

يشتر که بيديم رسی . وقتيم رفتيامين بنی از مامان و بابا به سمت خونه یمونم استفاده کنم . بعد از خدافظ

 شناسم .. ی نميشکيو و گفت : هيد به پهلوم کوبيسا شلوغ بود . پريلیمهمون ها اومده بودن و خونه خ

 گوشش گفتم : بهداد کجاست ؟ زير

 ..يدن که دوست پسرمو دزدی معطل کردينقدر : ايد غرپريسا

يی اتاق راهنمايه کرد و ما رو به سمت ی جلو اومد و خودشو معرفيامين که بامداد داداش بنيديم دو خندهر

 خودشونی بودن و در حال وارسيستاده ای قدينه هم تو اتاق جلو آيگه دو تا دختر ديمکرد . وارد اتاق که شد

 .يم و آماده شديمسا پالتو هامون رو در آوردي . من و پريم بودن . به ما سلم کردن و ما هم جواب دادينهتو آ

 بعد در اتاقی . لحظاتيشمون پياد به بهداد زنگ زد و بهداد گفت که ميسا پريم از اتاق خارج بشينکهقبل از ا

 وارد اتاق شد .. ی سوخته ای اسپرت و شلوارکتون قهوه ايد سفيرهنباز شد و بهداد فرو رفته در پ

 ؟؟ی بشيپم خوش تی تونستی و گفتم : تو ميدم کشی سوتيدمش دتا

 ..يستيا و بهداد گفت : تو هم بد نيدن و بهداد همزمان خندپريسا

 دستش رو دور بازوش حلقه کنه و گفت : امايسا گرفت تا پری و بهداد جلو اومد و بازوش رو طورخنديدم

 ..ی رسی به پرنسس من نمیهر کار هم بکن

نعق زدم و همونطور که از اتاق خارج می شوخبه ی کم مجلسيه لباسات ين بهداد گفت : حداقل با ايم شدی 

 مراعات کن ..یشد

 ويد افتاد و لبخند رو لبم ماسيدا که از دور چشمم تو جمع به ويم رفتيگه دی به سمت بچه های خنده و شوخبا

 که هست ..ينم سوال تو ذهنم تکرار شد : ايه

 شده بودن و متفاوتيک شی . همه شون کليدم بچه ها رو ديه بقی و موقع سلم و احوالپرسيديم که رسجلوتر

 واست نگهينجارو .. ايکا من نيش پيا لختش گذاشت و گفت : بی کوچکش رو رو پاهايف کيدا .. ويشهبا هم

داشتم .

 کاوه روی چشمير هم کنار بهداد نشست . همه بچه ها بودن . زيسا که پريدم نشستم و دی صندلی روکنارش

 به تن داشت .ی با شلوار خوش دوختی رنگی اسپرت سورمه ای يقه و جلی طوسيرهننگاه کردم که پ
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 بوديسا ساده بال داده بود و فوق العاده با کلس بود . برام اس ام اس اومد بازش کردم پريلیموهاشو خ

 شدن ..ی و مجلسيکنوشته بود : به به .. همه چقدر ش

 خودمونی بچه های زدم و از دور نگاهش کردم و براش سر تکون دادم .. بهداد بلند شد و برالبخندی

 زدم بای ميدا شاتم رو به شات ويکه آورد و من هم در حالی مجاز دوست داشتنير غی الکلی هايدنینوش

 همين همی و واسه بودم بارم نبود و قبل با شهاب و بابک خورده ين شات خوردم . اولين چندیخنده و شوخ

 خوردم ..يشتر بيدااز و

 خوامی رسن .. می ميگه ديقه و گفت : بچه ها تا چند دقيستاد وسط سالن ايامين بعد بامداد داداش بنکمی

 و فشفشهين زنی ها می برف شادين کنم شماها از ای چراغارو روشن میچراغارو خاموش کنم .. فقط وقت

 .. هماهنگه ؟؟ين خونی و تولدت مبارک رو مين کنیهاتونو روشن م

 پخش کردن . برقارو کهينمون و فشفشه رو بی ها همه گفتن هماهنگه و دو سه تا پسر چند تا برف شادبچه

ی . نميرم رو تو دستم بگيدا تو وجودم اومد که ناخودآگاه باعث شد دست ويب عجیخاموش کردن من ترس

 کسيچ که هينم بی ها مرق کردم با روشن شدن بی . هر لحظه فکر ميدم ترسی ميکی از تارينقدردونم چرا ا

 ..يشوهه و فقط من موندم و اون آقا ريستن

 بازی صداينکه و سکوت مطلق فرو رفته بود . تا ايکی با وجود اون همه مهمون دختر و پسر تو تارخونه

يک تولدت مبارک و روشن شدن فشفشه ها و شلیشدن در اومد و چراغ ها روشن شد و متقاعب اون صدا

 رويانا زده کشوک متعجب و يامين شد . بنيده ذوق زده ديانای شوک زده و کيامين بنی روی شادیبرف ها

 بود ...يز گفت : سورپرای ميد خندی غش غش ميکه در حاليانا کرد و کینگاه م

 رو بغل کرد و دوريانا خالصانه کی شعر خوندن بچه ها با محبتياهوی هيان که از شوک خارج شد مبنيامين

 و پنج تا شمعيست رو که روش بی بزرگيک گذاشت که بامداد کين رو زميانا کیخودش چرخوند .. وقت

 سر وين بيامين برد و بنيز می رو جلويامين بنيانا بزرگ وسط سالن گذاشت و کيز میروشن بود رو رو

 انگشتش رو رويانا .. کيم تولدت مبارک خوندن ماها شمع ها رو فوت کرد و همه براش دست زدیصدا

 با خنده خامه ها رو خورد . بعد از اونيامين برد و بنيامين زد و بعد خامه ها رو تو دهن بنيک کیخامه ها

 بود که داشتن بايانا و کيامين .. نگاهم به بنسط ويختن شد و دخترا و پسرا ريده تو سالن شنيقی موسیصدا

 ..يکا وسط نيم بريا گفت : بيدا که ويدم لبم اومد و موند .. شنی روی و لبخنديدن رقصیهم م

 طرفش برگشتم و گفتم : جونم ؟؟به

 ...يم وسط برقصيم بريا داد زد : بيبا تقريد رسی صداش بهم نميقی بلند موسی که به خاطر صداويدا

 بهيم شروع کردی تند خارجيقی اون وسط و با اون موسيم و رفتيد بعد خودش بلند شد و دستم رو کشو

 کرد و تو اون لباسی حرکت ميقی نرم و موزون با موسيلی بود .. بدنش خی هم رقص خوبيدا . ويدنرقص

 آورده بود و احساسد بود و منم به وجيجان پر شور و هيلی جذاب شده بود .. خی اسپرتش حسابيدکوتاه سف

 کم رنگ و کم حال دوستش دارم ..يلی خيد شايی جورايهکردم که ته دلم 

 برقصم ؟يدا شه با وی که کاوه به سمتمون اومد و با خنده گفت : ميدم که گذشت دکمی

 زدم و گفتم : آره حتما .. ی زورکی که تو ذوقم خورده بود لبخندمن
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 رفتم کهی که نشسته بودم ميی بودن داشتم به سمت جايدن که در حال رقصيت جمعين زود از بيلی خبعد

 شيشونی نا مرتب تو پيلی که موهاش خيل سرمو برگردوندم و نگاهم افتاد به سهیمحکم خوردم به کس

 !! يدمت .. نديد شده بود ، هول شدم و گفتم : ببخشيختهر

يده پوشی با شلوار خوش دوختی رنگی رو همراه ساس بند سورمه ايدی سفی اسپرت و انداميرهن که پسهيل

 گفت : با من برقص ..يومد با نمک و جذاب به نظر ميلیبود و خ

 داشتهی بتونم باهاش مخالفتينکه چه برسه به ايرم نگاهم رو ازش بگی بود که نتونستم حتيزی نگاهش چتوی

 بود وی آهنگ آروم و عاشقانه ای آهنگ بعدی ، مخصوصا وقتيدم باهاش رقصينکهباشم . دست خودم نبود ا

يدم ش کنم باهاش رقصهمراهی حتما با اون آهنگ هم يست نيازی احساس کنم نينکه هماهنگ بدون ايلیما خ

 کردم کهی نداشتم .. خودم تعجب می شد هم احساس بدی ميک بهم نزديلی خيدن موقع رقصی وقتی.. حت

يل فامی پسرايا ها فقط با بابک ی بودم که تا حال تو مهمونی رقصم .. من دختری ميلچرا دارم با سه

يدن رقصی برايم از دوستاش دعوت شده بوديکی ونی با سامان دوست بودم و مهمی وقتی بودم .. حتيدهرقص

 بود که سامان همون شب رو باهامين برقصم و ايسا با پريشتر کردم بی می معذب بودم و سعيلیباهاش خ

 نشد .. ی راضيارم کردم از دلش دربی بهش زنگ زدم و سعیقهر بود و هر چقدر بعد مهمون

 شاد وی با خنده هايل فضا رو دگرگون کرد و من و سهی تند و شاديقی آروم دوباره موسيقی از اون موسبعد

 همهين و ايديم پری ميين هماهنگ باهم بال و پايلی .. تو قسمت اوج آهنگ خيديم رقصیخوشحال با هم م

 بود .. يب عجيلی خودمم خی برایهماهنگ

 دستين ها رفتم و نشستم و سرم رو بی بهش بگم به سمت صندليزی چينکه بدون ايديم که با هم رقصکمی

 ؟؟يکا نی : خوبيچيد گوشم پی تويل سهیهام گرفتم .. صدا

 : هوممممممم ... من خوبم . تويدم ها روم اثر گذاشته ناليدنی کرد نوشی که مشخص می کشداری صدابا

برو ..

 مونم .. ی ميشت گفت : پسهيل

 بمونم ... تو برو ..ينجا خوام ای : ميدم نالدوباره

 گم برو ...ی دادم گفتم : بهت می هولش می به آروميکه بازوش گذاشتم و در حالی دستم رو روبعد

يشت مصمم گفت : من پيلی خيل خواست که چشم هام رو ببندم و بخوابم . سهی شده بود و دلم مين سنگسرم

هستم ..

 دادم و همونطور که نگاهم به دختر و پسرا بوديه تکی صندلی ره سرم رو به پشتی نميشم که از پيدم دوقتی

 هم رفت ...ی نشسته بودن گفتم : پر پری بودن و فقط تک و توکيدنکه همه در حال رقص

 زمزمه کرد : کجا رفت ؟ سهيل

 که سا .. سا .. سامانی .. حال من تنها موندم .. مثه وقتيد گفتم : اونم پری کش دار و ناله مانندی صدابا

رفت ..

يلی بگه گفتم : کاوه خيزی چيل منتظر باشم سهينکه افتاد و بدون ايدا به کاوه و ويت جمعين نگاهم ببعد

گاوه .. 
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 زنه و گفتم : دلمو شکست .. ی هم لبخند ميل که سهيدم و ديدم غش غش خندبعد

 کن الن بهت خوش بگذره ..ی گفت : خودتو ناراحت نکن .. سعسهيل

 ..يره گی قرمز داره منو ميش کردم : تنها بمونم .. آقاهه که رزمزمه

 ؟؟يکا نی خورديدنی نوشيلی گفت : خيمت با ملسهيل

 ..ياد که تنهام می شونه ش گذاشتم و گفتم : امشب منو تنها نذار .. وقتی رودست

 به کاوه کردم و گفتم : اون آقا گاوه که تنهام گذاشت ..ی نگاهنيم

 ذارم ..ی شرط تنهات نميه گفت : به سهيل

 ؟؟يييييييی و گفتم : چههههه شرطيک نزديلی خيلی صورتش .. خی بردم جلوسرمو

 ...ی فکر نکنيزا چين به ايگه گفت : که امشب دسهيل

 طرف شونه م آوردم جلو .. مست بودم و حواسميه و از يدم برگردوندم و موهام رو از پشت گردنم کشسرمو

 وسط ويم رفتيل شه .. دوباره با سهی شده بود باز ميده کار پشت گردنم که توسط موهام پوشيننبود که با ا

ی کردم پاهام توی که حس ميم و هم رقص هامونو با هم عوض کرديديم خودمون و اونقدر رقصيپ اکيشپ

 رفتم و وارد صحن بزرگی به طرف در خروجی حرفيچ شکنه .. بدون هی پاشنه بلندم داره میکفش ها

 تر بودم ..يار بشم .. البته از قبل هوشيار هوشی که به صورتم خورد باعث شد کمی شدم . باد سردياطح

 کشدار و نايی لب با صداير رفتم زی مآب از یهمون طور که آروم آروم به سمت استخر بزرگ و خال

 ...ی ... دی .. با همه .. دست می خندييييييييييی کردم : باااااا همه میمفهوم زمزمه م

 ..... اما ... بازم ......ی ..... دی ... دستمو .. پسسسسسس ميگيرمدستتوووووووووووووو م

 ........... داااااااااااااا رم ....تتدوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دار.............م ... دوس

 که بهی و کنارم گذاشتم . . سرم رو به نردبونيدم کشيرون استخر نشستم و کفش هام رو از پاهام بی لبه

 موند .. يره بود خی دادم و نگاهم به پاهام که تو جوراب مشکيهداخل استخر راه داشت تک

 به خودمی نسبتا کمی چرخوندم .. با فاصله ياط کردم و نگاهم رو اطراف حی پاهامو تاب دادم و بازکمی

 بلند متعلق بهيشای با ريه دونستم که اون سای شد . اون لحظه می ميک افتاد که نزدی مردی يهنگاهم به سا

 کردم .. اما .. حس وی فرار مزش و ايدم دوی دونستم که اگه هوش و حواسم سر جاش بود الن می .. ميهک

 گفتم :ی کرد زل زده بودم بهش و تو دلم می جسور ترم ميدنی خوردن نوشيشه نداشتم و چون هميدنحال دو

 ... ی بکنی خوای کار می چينم خوام ببیم

 باهام نداشت بودی چندانی فاصله يگه که ديه اون سای دادم نگاهم روی طور که تند تند پاهامو تاب مهمون

 ؟؟؟ينجايی ايکا : نيچيد گوشم پی توی مردونه ایکه ناگهان صدا

 . دوباره بهيست که نيدم دينم برگشتم تا اون مرد رو ببی و بعد وقتيدم رو ديل و سهيدم طرف صدا چرخبه

 ..يره خواست منو بگی و گفتم : اون اقاهه ميدم چرخيلطرف سه

 ..ی خوری و حتما سرما می .. هوا سرده .. تو عرق کرديکا تو نيم و گفت : پاشو بريستاد کنارم اسهيل

لباستم نازکه ..
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 ..يوفت گفتم : برو .. تنهام بذار .. دنبالم راه نيی چشماش زل زدم و با پرروتو

 .. بلند شو ..يکا خم شد و کفش هام رو برداشت و گفت : نسهيل

 ..يگه گفتم : دست از سرم بردار دی نگاهش کردم و با لودگی تخصبا

 بود و نتونستم باهاشين ش بازوم رو گرفت و بلندم کرد . سرم سنگيگه دوباره خم شد و با دست دسهيل

 نشوند و کفشهام رو کنارمی صندليه ی منو به طرف ساختمون برد و روی به آروميلمخالفت کنم . سه

يلی ... فکر کنم حالم خم خوردی کم ميدنیگذاشت .. دوباره نگاهم به بچه ها بود . از ذهنم گذشت : کاش نوش

 کنه ...ی با اون دک و نپزش دلش به حالم سوخته و داره کمکم ميلخرابه که سه

 بخور ..ينو به سمتم اومد و دستم داد و گفت : ايوانی با ليل بعد سهلحظاتی

يات محتوی کردم . تازه وقتی می احساس تشنگيلی چون خيدم رو گرفتم و سر کشيوان لی حرفيچ هبدون

 بود من خوردم ؟؟؟ی چه آشغالين : ايدم تموم شد غريوانداخل ل

 بود . برات خوبه ..يمو گفت : شربت آبلسهيل

 ..ی گفتم : مرسی چشم هاش زل زدم و سرمو کج کردم و با حالت لوندتو

 سالنی بعد جو آروم تر شد و منم حس کردم حالم بهتره . چراغ های نگفت .. کميزی زد و چی لبخندسهيل

 اومديشم پيانا ها اومدن .. کیکامل روشن شد و فلشر ها و رقص نور خاموش شد و بچه ها به سمت صندل

 .. خوش گذشت ؟؟يدمتو بغلم کرد و گفت : امشب ند

 ؟؟يزم عزی کردم حالم بهتره گفتم : اره.. تو خوبی که حس ممن

 کن ..يرايی و گفت : آره .. از خودت پذيد م رو بوسگونه

 بودن شام رويامين بنی که همون چند تا پسر که فکر کنم از دوستايدم وسط سالن افتاد و ديز نگاهم به مبعد

 شو به طرف من گرفت و گفت : چونيکی با دو تا بشقاب اومد و يل سهيدمسرو کردن . تا به خودم اومدم د

 واست برداشتم ..ی از همه چی دوست داری دونستم چینم

 خوشمزه و مختلف افتاد و گفتم : همه شو دوست دارم ..ی به ظرف پر از غذاهانگاهم

يل کرد . دلی و کاوه نشسته بود و با غضب نگاهم ميدا رو گرفتم و نگاهم به سارا افتاد که کنار وظرف

 فاصله کنارم نشست .ی صندليه با يل جواب داد . سهی اما به روش لبخند زدم و سارا به تلخيدمنگاهشو نفهم

ی که نگاهم به کفش هام افتاد که روم . خواستم ازش بپرسيه با فاصله کنارم نشسته چينکه ايل دونستم دلینم

 نگاه کردميل همه مدت چراغا روشن شده و من با جوراب نشستم .. به سهين بود . خنده م گرفت .. ایصندل

 ؟؟يدمو با خنده گفتم : من چرا کفشامو نپوش

 رفت بهت بگم ..يادم و گفت : منم يد خندسهيل

 ؟ی شه واسم نگه داری غذامو بهش دادم و گفتم : مظرف

 ش ..يری بگيقه دقيه که يری می : نميدم لب غرير با اخم ظرف رو ازم گرفت و من زسهيل

 ..ی مودب تريلی خيستی مست نی آروم گفت : وقتی و همونجوريد هم شنسهيل

 گفتم : النميدم قاپی ظرفم رو از دستش ميکه و در حاليدم حرفش خنده م گرفت و زود کفشامو پوشين ااز

 غذاها رو بخورم ..ين ای خوام همه ی و خوبم .. ميستممست ن
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 خورم ..ی من تموم شه اونارو هم می گفت : بخور .. وگرنه غذای لبير زسهيل

 : بچه ها بايد به گوشم رسی زنونه ای و بعد صدايستاد جلومون ای کسيدم نگاهش کنم که دی چشمير زاومدم

 ..ينم شی مينجااجازه من ا

يدا ش کنار وی قبلی به صندلی رو پر کردم .. نگاهيل من و سهين بی که سارا صندليدم به خودم اومدم دتا

 نبود که اونجارو ولی و عقلنی اشغال شد اما اصل منطقی ايگه توسط کس دیکردم . هرچند که به زود

 بشه .. تو دلمی بازرگانيامنمون پي و بيل بچرخه به طرف سهينجوری ؟؟؟ ای و اونم چينه ما بشين بيادکنه و ب

 بود .. کفشامو روش گذاشته بودم ..ی خاکيهگفتم : هه ههه .. صندل

يگه کس ديچ و هيدم شنی رو ميل سهی سارا برای هايرينی خود شی صرف کردم که صدای رو در حالشام

 که حواسشون به دوست پسراشون گرم بود و تايانا و کيساکنار من نبود که بتونم باهاش حرف بزنم . پر

 گفت :ی اردونه می غذام تموم شد صدای خودمون نبود .. وقتی از دوستای از ما هم کسياد زیفاصله 

 برم ..ی من ميدظرفتونو بد

 صاف نشستم و ظرف رو به طرفش گرفتم .ی شد و کميده کشيی پسر جوون نا آشنای به سمت چپم رونگاهم

 تا برگردم ؟ی شه جامو نگه داری زد و گفت : میلبخند

 دختر اومد و جاشو پر کرد و منميه بعدش يه رفت و درست چند ثانيپ تکون دادم و اون پسر خوش تسرمو

 نشستهی طوری وريم زد و منم نی سارا هم تو گوشم زنگ می .. صدايه کسیحوصله نداشتم که بگم جا

يه نگاه کرد که منم م جاش پر شده با تعجب بهيد برگشت و دی .. اون پسر وقتيوفتهبودم که نگاهم بهشون ن

 ها و فلشر ها روشنيزر شد و ليک شام خوردن تموم شد دوباره سالن تاریلبخند احمقانه بهش زدم .. وقت

 افتاديل نگاهم به سهيدن رقصين و بهداد هم اومدن منو بردن وسط .. حيسا وسط سالن و پريختنشد و همه ر

 تفاوتی رقصه . بی که باهاش ميه که سارا اون کسيدم و دقت دی کنجکاوی با کميد رقصی میکه با کس

 .. کجاينم بی رو نميدا گوشش گفتم : کاوه و وير زيدن رقصيساروم رو ازشون گرفتم و شروع کردم با پر

رفتن ؟؟

 مشروب خورده بود و مثهيلی خيدا گفت : ويومد می شتری و واسم عشوه هايد رقصی همونطور که مپريسا

 حالش بد شده ...ينکها

 رفتن ؟؟يعنی تعجب گفتم : با

 هم خلوتی و مهمونيم بريم گرفتيم و بعد کم کم تصميديم رقصيگه دی به نشونه مثبت تکون داد .. کمسرشو

 قرار بود با بهداديسا پريديم و لباسهامونو پوشيم شد . به اتاق رفتی روشن ميکی يکیشده بود و چراغا 

يگه .. دياد هم نبود که همراهم به رفتم خونه مامان بزرگ و کاوی ميی تنهايد حساب من باينبرگرده و با ا

 دونستمی با اون روحه مواجه بشم و نميد دونستم که نبای بودم و حال ميار خوب شده بود و هوشیحالم حساب

 خونه ؟ی ری به طرفم اومد و گفت : ميل سهيدم کنم که ديکار چيدحال با

 برم ؟؟يد بايگه دی گفتم : جای تعجب نگاهش کردم و به سردبا

 برسونمت ..ی ری گفت : کاوه بهم زنگ زد گفت تا هرجا مسهيل

 آوردم ..ين .. خودم ماشيست ازش گرفتم و گفتم : لزم نرومو
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 ..يام دنبالت مين دونم .. با ماشی گفت : می تفاوتی با بسهيل

 ..يست حرص نگاهش کردم و گفتم : لزم نبا

 ..يام من می تفاوت گفت : ولی بيلی خسهيل

 وداداشش و چند نفريامين و بنيانا از کی نگفتم و فقط با اخم و چشم غره ازش رو گرفتم . وقتيزی چبهش

 که تايری مسی . تويم از خونه خارج شديل و سارا و سهيان و بهداد و شايسا همراه پريم کردی خدافظيگهد

 هم قبول کرد .. موقعيل خواست تا برسوندش و سهيل که سارا از سهيدم شنيم کردی هامون طين ماشيکنزد

 زود دوريل سهيدم که نشستم دين ماشی شهاب بخوابم . تويش سفارش کرد که شب حتما پی کليسا پریخدافظ

 ..يام و گفت : دارم دنبالت ميد کشيين سمت سارا رو پايشهزد و اومد کنارم نگه داشت و ش

 کهيدم دين وسط ماشی ينه مامان بزرگ از آی رو ندادم . اما تا خونه يل کردم و جواب سهی سارا خدافظبا

 ازشون سری مصرف کرده بودن کار بدی الکلی هايندنی و چشم ازشون برنداشتم که مبادا نوشياددنبالم م

يی رو پايشه و شيستاد کنارم اشين با مايل که سهيدم شدم دی مياده پینزنه ... دم در خونه مامان بزرگ وقت

 نبود ؟؟؟يگه جا ديه و گفت : خونه تون يدکش

 بود ...يگه جا ديه تفاوت گفتم : چرا بی

 کجاست ؟؟ينجا کرد و گفت : ای اخمسهيل

 بدم ؟يح توضيد زدم تو چشمهاش و گفتم : بازل

 بده ؟؟يح واسه تو توضيد گه .. مگه بای زمزمه کرد : راست مسارا

 گفتم : خونه مامانيلی می بده .. بعد تو چشمهام زل زد و من با بيح اسم توضيد سرد گفت : آره بايلی خسهيل

 شه برم ؟؟ی ... حال مينجاسبزرگم ا

 کوتاه کردم و به طرف خونه مامان بزرگ رفتم و زنگ رو فشردم .ی خدافظيه سرشو تکون داد و من سهيل

 رو بستمياط کرد . داخل که شدم و در حی بود و نگاهم ميستاده همون جا ايلتا در باز شد و وارد شدم سه

 . نگاهم به ساعتذشتم مامان بزرگ گی خونه يک کوچياط و از حيدم رو شنيل سهين ماشی چرخ هایصدا

 و بعد از سلم ويستاده در ای شهاب جلويدم شب بود . وارد خونه که شدم ديم و نيازده م افتاد که یمچ

 ؟ی بودی گفت : مهمونیاحوالپرس

 تکون دادم و گفتم : مامان بزرگ کجاست ؟سرمو

 صداشو آروم کرد و گفت : مامان خوابه ..ی کمشهاب

 کردم : آره تولد بودم ...زمزمه

 !ی دی الکل می ؟؟ بوی خورديزی کرد و گفت : چيز چشم هاشو رشهاب

 کم خوردم ...يه شونه هام انداختم و گفتم : ی رو روشالم

 دخترونه بود ؟؟ی چپ چپ نگاهم کرد و گفت : مهمونشهاب

 شه ؟؟ی می بهش کردم و با لبخند گفتم : اگه پسرا هم بوده باشن اون وقت چی پر معننگاه

 ..ينم برو تو ببيا زد تو سرم و گفت : حاضر به جواب شده واسه من .. بی به شوخشهاب
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 لباس هام رو همون جا کنار در گذاشتم وی کوله يف دم در گذاشتم و کی جا لباسی و شالم رو روپالتو

 حال ؟ينجا ای شده اومدی مبل نشست و گفت : چی مبل انداختم . شهاب کنارم لبه یخودمو رو

 ..يام چپ نگاهش کردم و گفتم : خونه مامان بزرگ جونمه هر وقت که دلم بخواد مچپ

 ؟ی که با ساک اومدی بمونی خوای دوباره زد تو سرم و گفت: چقدر مشهاب

 کج کردم و گفتم : چقدر اخلقات تند شده ...سرمو

 ؟ی زد و گفت : با ننه بابات قهر کردلبخندی

 خنگول تنگ شده بود ..ی و چند مشت رو پاش زدم و گفتم : نع نع .. دلم واسه توياوردم بار طاقت ناين

 شه ؟ی ت رفع می دل تنگی و گفت : چقدر بمونيد مو محکم کشينی و بيد خندشهاب

 ...يييييييييييی گاويلی دادم و گفتم : خهولش

 ؟؟ی و گفت : تو باز هار شدخنديد

 ...يگه گفتم ؟: شهاب دمعترض

 ؟ی بمونی خوای و گفت : خب جدا چقدر ميد خندمهربون

 ازش برگردوندم و گفتم : اصل من قهرم ..رومو

 خواهر من دخترشو لوس بار آورده ..ين و گفت : چقدر ايد خندشهاب

 و با عشوه گفتم : بابام منو لوس کرده ..يدم طرفش چرخبه

 ؟ی مونی و گفت : حال چقدر مخنديد

 زدم گفتم : دو سهی ستبر و محکش مشت می ينه تو سيکه و در حاليدم غش خندغش

روزززززززززززز ...

 ؟؟ی خوابی دو تا مچ دست هام رو گرفت و گفت : شب کجا مشهاب

 تو ..يش لوس کردم و گفتم : پخودمو

 جونم ..يی و گفتم : تورو خدا دايدم گونه شو بوسيدم گفت و روشو ازم برگردوند . پری بلندنچ

 ؟ی من بخوابيش پی خوای دو سه شب ميعنی و گفت : خاک تو سر لوست .. خنديد

 و گفت :يد گفت و بلند شد و دستم رو کشی کردم و شهاب پفف بلنديين سرمو دو سه بار بال پای حالت لوسبا

 تا واست تشک بندازم ..ياب

 تخت بخواب ...يين خوابم . تو پای کردم : من رو تخت تو مزمزمه

 خانوم ..ی : چشم مفريد چپ نگاهم کرد و غرچپ

 صحت" يل – سهی خاکستری" دفترچه  
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يکا اصرار داشت نينقدر اينکه ايان کاوه و جريش بود . امشب سارا رو که رسوندم خونه رفتم پی خوبروز

 کردم چون هوش و حواسش سر جاش نبودی کارو مين . خب من خودم قطعا ايدمرو برسونم خونه رو پرس

 بود .يب عجيلی خام شه بری نگرانش مينجوری کاوه پسش زده و حال اينکه شد تنهاش گذاشت اما ایو نم

 .يد خونه سارا منتظرم بود و در مورد تولد پرسيدم رسی نداشت . وقتی جواب قانع کننده ايشهکاوه مثه هم

 داشتم اون اول مجلس بای وقتينکه افتاد که خودمم متعجب کرده . ایفقط گفتم که خوش گذشته . اما .. اتافاقات

 چطور خودمو بهشيدم جدا شد نفهميدا از ويکا نيدم بود تا ديدا و ويکا و نگاهم به نيدم رقصی ميانشا

 .يد ؟ از همون اول که اومد نگاهمو حواسمو به سمت خودش کشيم دادم با هم برقصيشنهادرسوندم و پ

ی باهاش می واسم خاصه . وقتيلی دختر خين کرد . ای هم به من نمی نگاهيم نی اصل حتيکهدرست در حال

 صافيادی کردم زی کرد حس می تو اوج مست بودنش باهام درد و دل می . وقتشتم دای حس خوبيدمرقص

يلی نگاهش رو خی بکنه جذابه .. راستی تلشيا خودش بخواد ينکه معصومه و بدون ايادیو ساده س .. ز

 کنم ؟! ی بهش فکر مينقدر دونم چرا ایدوست دارم ... اووووممممم .. نم

 بتونم کمکش کنم!يد سوزه .. که .. کاوه ولش کرد .. شای .. دلم براش مفقط

 بود ويده از سرم پری کردم .. انگار تازه مستی می شدم احساس سبکيدار از خواب بی اون روز وقتفردای

 کهی از اتفاقاتی کلی شمايه حالم خوب شده باز هم مست بودم . يگه کردم دی هم که حس میاون لحظات

 تخت بهيين زدم و نگاهم پاام تو جی نبود . غلتيادم ی رو به خوبيات افتاده بود تو ذهنم بود اما جزئيشبد

 به ساعتم کردمی کرد . خنده م گرفت . نگاهی بود و خر و پف ميده خوابیشهاب افتاد که با حالت خنده دار

 به جونيدم تخت پری شدم تعجب کردم . با بالش رويدار بی زودين به اينکه صبحه . از ايم شش و نيدمکه د

 کرد و من که کنارش نشسته بودم تند تند بالش روی نگاهم مفقط گرد و متعجب يیشهاب . شهاب با چشمها

نسر خوردم .. شهاب دری و من رويين پايد که شهاب مچ پام رو گرفت و کشيدم کوبی سرش میتو  تشک 

 ؟؟يده از سرت پری کردم مستی ، گفت : فکر ميد خندی ميده ژولی خواب آلود و موهای با چشم هايکهحال

 تو سرش بمونه ؟ی ذاره آدم مستی تو می و گفتم : مگه خر و پفايدم غش خندغش

 توش نمونده ...ی م زد و گفت : پوکه نه ؟ واسه همونه که مستيشونی به پی ضربه اشهاب

 ..يگه : شهاب ديدم و همزمان غريدم پاش کوبی اعتراض روبا

 نشو .. اول صورتتويک نزدينقدر ای به کسی شديدار تازه از خواب بی موقع وقتيچ خنده و گفت : هير ززد

 شو ..يک نزدیبشور بعد به کس

 ..ينی جوجه ماشينم ببين و گفتم : بشخنديدم

 ش ...ی و گفت : با اون لباس خواب خرسيخت موهامو به هم رشهاب

 هم خوشگله ..يلی گفتم : خی کج کردم و با لحن لوسسرمو

 برم شرکت ..يد صبحانه درست کن بايه خب بابا .. پاشو برو يله هولم داد و گفت : خشهاب

 زور هولم داد و من بعد از مسواک زدن و شستن صورتم رفتم آششپزخونه که تا چشمم به مامان بزرگبه

 مامانی اومدی کيشب و گفت : ديد و بغلش کردم .. مامان بزرگ منو بوسيدم به طرفش دوی بلنديغافتاد با ج

جون ؟؟
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 ..ی بوديده کردم و گفتم : زود اومدم که .. شما خوابی لوسی خنده

 ..يزم بريی واست چاين گفت : بشی بزرگ با مهربونمامان

 ..يه عالی خونه شما عااااااااااااالی نشستم و گفتم : آخ جونم ... صبحونه هايز مپشت

 ..يرينی نشست و گفت : چقدر تو خود شيز لحظه شهاب وارد شد و با نچ نچ پشت مين همتو

 زدم و گفتم : استعدادشم دارم . نه ؟؟ی حرصچشمکی

 لباشو کج کرد و گفت : بعله .. البته ..شهاب

 ويل از خوردن صبحونه شهاب حاضر شد که بره و من بهش دستور دادم که موقع برگشتن واسم پاستبعد

 .. شهاب چپ چپ نگاهم کرد و گفت باشه .. يرهپفک بگ

 . با مامان بزرگ به تراسيد پشت سر هم به گوش رسی استارت زدن های که رفت فقط صداياط حی تواما

 چهين اين ببی دونی مين ماشی آورد و گفت : بدو فرفره .. اگه فنيرون بين و شهاب سرشو از ماشيمرفت

 شه ..یمرگشه که روشن نم

 شده ..ير که پينه و گفتم : مشکلش اخنديدم

 ..ی کرد و گفت : هه هه .. پفک نمکی مزه ای بی خنده

 دست بزنم ..ينم زنم چه برسه که به ماشی نميد و سفياه طرفش رفتم و گفتم : من تو خونه مون دست به سبه

 ..ی شاهزاده خانوميدونم و گفت : بعله ميد خندشهاب

 منين منو برسون دانشگاه با ماشيم من برين منم حاضر بشم . با ماشی کنی زدم و گفتم : اگه صبر مچشمکی

برو شرکت ..

 دست من پرش کنم ؟؟ ی بدی خوای ميه خالينت نگاهم کرد و گفت : باک بنزمتفکر

 نپره ..ينم باک ماشيشه ... من همی ادبی بيلی و گفتم : خيدم بود کوبيرون بين بازوش که از ماشروی

 شد گفت : پس بدو برو حاضر شو ..ی خارج مين از ماشيکه حالدر

يشگی همی ساده يش موهامو درست کردم و آرايدم لباسهامو پوشيقه زود رفتم تو خونه و در عرض ده دقمن

 .. ی و گفت : به به .. چه خوب شديد کشی شهاب سوتياط رفتم تو حیم رو هم کردم . وقت

 و گفتم : بودم ..خنديدم

 داره ؟؟ير تاثينقدر ايش آرايعنی با مزه گفت : نع .. يلی خشهاب

ی گفتم : شهاب ميدم خندی و شهاب ازم فرار کرد . همون طور که غش غش ميدم دويين پله ها پااز

کشمت ..

 ..يسه خين زميکا نيفتی بزرگ با خنده گفت : نمامان

 ماهرانه تعادل خودم رويلی و خيد سنگفرش لغزی بخوام سرعتم رو کم کنم پام روينکه درست قبل از او

 ..يگه ديم بری کرديطونی شيلی و گفت : خيد .. شهاب دستم رو کشيدمحفظ کردم و غش غش خند

نرل بشيم نشستين و تو ماشيم و رفتيم کردی مامان بزرگ خدافظاز ينم . شهاب گفت که تا دانشگاه خودم پشت 

 ها ..يه ترمز وسطيکا کرد : نی ميتم. و تمام مدت اذ

 ؟؟ی برياده راه رو پيه دانشگاه پارک کنم و بگم بقی نکن جای کاريه چپ نگاهش کردم و گفتم : چپ
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 ؟ی ؟ تو پارک دوبل هم بلديزم عزی متفکر نگاهم کرد و گفت : چه جور پارک کردنشهاب

 شرکت ؟ی ری مياده:اگه پارک دوبل کردم تو پگفتم

 باشه ..ی و گفت : اگه تونستخنديد

 پارکينجا جا رو نشون داد و گفت : ايه يابون شهاب تو خيدم دانشگاه که رسی نگفتم : جايزی و چخنديدم

 !! ينمکن بب

 برو ..ين با ماشيا .. بی رسی مير دی برياده شهاب .. پيال خی زدم و گفتم : نه بی مضحکلبخند

 ..يستی پارک دوبل بلد نيدی و گفت : ديد خندشهاب

 هست که دوبل پارک کنم ؟يلی پارک کنم چه دلی تونم معمولی می ؟؟ وقتی و گفتم : خب حال که چخنديدم

 کنم ..يدا جا پارک بزرگ پيه رم جلوتر تا یم

 تو ..ی و گفت : گاگول منيد مو کشگونه

يانا شهاب دست تکون دادم و وارد دانشگاه شدم به کی شدم . براياده دانشگاه نگه داشتم و پی رو جلوماشين

 هم که اس ام اس داد که خوابيسا . پرياد و داره ميکه که گفت نزديشش اگه اومده برم پينمزنگ زدم تا بب

 برسه . ير ديدمونده و شا

 خوشيشب : ديد سلم کرد و منم جوابش رو دادم . پرسيد که به سمتم اومد تا بهم رسيدم دور سارا رو داز

گذشت ؟؟

 ؟ی .. به تو چيلی زدم و گفتم : آره خلبخندی

 هم افتاديی اتفاقايه من فوق العاده بود .. آخه ی واسه يشب گفت : دی به صورتش داد و با لبخندی خاصحالت

..

 خوبه ؟يل .. اووومممم .. به نظرت سهيل با سهيی جورايه نگاهش کردم که گفت : پرسشگر

 :يدم به سارا داشته باشه . نا خودآگاه پرسی حسيل کردم سهی گرد نگاهش کردم . اصل فکر نميی چشم هابا

 ؟؟ی چيلبا سه

 ..يگه دينا و ايم با هم دوست بشيد عشوه گفت : خب شابا

 ..يزم گم عزی ميک گفتم : خوبه .. تبری شونه ش گذاشتم و با سردی رودستی

 خودمون بمونه . باشه ؟ين .. بيا نگيزی چی فعل به کسی زد و گفت : وللبخندی

 ربع به هشت بود و تک و توک بچه ها تو کلس بودنيه سر کلس . ساعت يم تکون دادم و با هم رفتسرمو

 و استرسيه عصبی کميه . احساس کردم يد کشی. سارا کنار من نشسته بود و تند تند تو جزوه ش خط م

يل استرس داره . سهیلي که سارا صاف نشسته و خيدم وارد کلس شدن ديل کاوه و سهی بعد وقتیداره . کم

 بود که حال کهيب عجيلی به نظرم خين سلم هم نکرد و ای بود و حتيين از کنار ما رد شد سرش پایوقت

يد فکر بودم که سارا به طرفم چرخين تفاوت از کنارمون رد شد . تو همی بينطور اومده ايش پينشون بيزیچ

 ..اشيم دانشگاه مثه قبل بيط خواسته تو محيلو گفت : سه
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 هم قبليانا بده . کيح کنه واسه من توضی می داره سعيادی نگفتم . به نظرم اومد که زيزی زدم و چلبخندی

 کردن . تای مو در آوردم و شروع کردم به بازیاز استاد اومد و کنارم نشست استاد که وارد کلس شد گوش

 دارم ..يز سورپرايه برات بيا گوشم گفت : ير زيانا کلس تموم شد کی گذشت وقتی جورينآخر کلس هم

 ؟؟يزی گفتم : چه سورپرای کنجکاوبا

 گم ..ی کاکائو مهمون کن بعد بهت مير و شيک کيه اول منو يم با خنده گفت : برکيانا

 ..ی برسيزا چين که به ای کنی سواستفاده ميم گفتم : از حس کنجکاوی تصنعی ناراحتبا

 جا نخوردم عقده شده واسم ..يه کاکائو رو ير و شيک و گفت : خب نه که من تا حال کيد غش غش خندکيانا

 در حال خوردنيانا رو بر آورده کردم و کيانا کی سلف و من آرزو های تويم رفتيدم خندی که مهمونطور

 شده ..يداگفت : واست خواستگار پ

 ؟؟ی گی گفتم : جون من راست ميجان با ذوق و هاونقدر

 ..يعت گفت : خاک تو سر ضايديم خندی هر دو ميکه به سرفه افتاد و بعد هم در حاليدن از شدت خنديانا ککه

 ؟يه رو دستش و گفتم : خب کزدم

 سورمهين بود با شلوار جيده پوشی سورمه ای يله و ژيد سفيراهن گفت : اون پسره که پی با انرژيلی خکيانا

 ..یا

 باشه ؟يادم يد بای کنی واقعا فکر ميعنی چپ نگاهش کردم و گفتم : چپ

 ؟ين م خنده ش گرفت و گفت : آخه با هم حرف هم زديافه قاز

يادم يچی فقط نگاهش کردمو بعد گفتم:جون من از اون شب نگو که اونقدر مست بودم هيه چند ثانمتعجب

 ..يادنم

ی می .. معماريوانه . اسمش کيامينه بنی کنم .. پسر عموی مييدش و گفت : به هر حال .. من که تاخنديد

 ..ياد هست . بهت ميپم با دوستاش زده . خوش تيس تازه تاسيک شرکت کوچيهخونده العانم 

 زد وی چشمکيانا و نظرم رو نسبت بهش بدونم . کينمش ببيومد نگفتم . بدم نميزی بال انداختم و چی اشونه

 ازت خوشش اومده ..يلیگفت : آشناتون بکنم ؟ اون خ

 ..يانا دونم کی بال انداختم و گفتم : نمشونه

 . منيه هم پسر خوبيوان .. کيزم عزيست ت نی که تو زندگی دست رو شونه م گذاشت و گفت : کسکيانا

 ..يدمش دوبار ديکی

 نه ..يا آشنا شم ی تونم الن با کسی مينم کم فکر کنم ببيه کردم : حال بذار زمزمه

 ..ی از تو خوشش اومد خودتو گرفتيکی و گفت : خب بابا .. باز خنديد

 ..يگه و گفتم : آره ديديم هم خندبا

 گفت که تا کلس ساعتيسا و پری تا کلس قبليم بوديکار اومد و ما اون روز چهار ساعت بيسا بعد پرکمی

يم گفت تا ساعت دوازده و نيامين که بنيره اجازه بگيامين زنگ زد تا از بنيانا . کيم بزنی دوريه و يم بر2

 که تويامين بنيدنم و من تا قبل از رسي خوشحال شدی نداشتم کلين دنبالمون و چون من هم اون روز ماشيادم

 .. ياد ميش پيل با سهينشون بيزايی چيه گفت داره ی بچه ها سارا می گفتم : راستيم گشتیمحوطه ول م
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 نگم ..ی و من گفتم : گفته به کسيدن خنديانا و کپريسا

 ..يان و گفت : به نظر من اصل به هم نميد خندپريسا

 کنه ..ی هر دوتاشون خوبن .. اما فازشون با هم فرق مينکه گفت : با اکيانا

 لب گفت : اوه اوه .. عشقتمير زيانا . کيست تنها نيامين بنيدم دم در که ديم زنگ زد و ما رفتيامين بعد بنکمی

 ..يکااومده ن

 ؟ی دونستی : مثل تو نميدم لب غرزير

 رسم ..ی گفتم : بعدا حسابتو ميز آميد و من تهديد خندکيانا

 ..ی کنی گفت : دعام ميطنت با شکيانا

 بود که ظرف غذام رو ازمی بود شناختم . همونيوان اون پسر رو که اسمش کی چهره يم که رفتجلوتر

 شدم کهير هو تو ذهنم با خودم درگيهگرفت و برد و ازم خواست جاشو واسش نگه دارم و من نگه نداشتم . 

 کرد اونی می تلفرمو بود صد بار کاين ای جايل من خوشش اومده ؟ بابا اگه سهيه گاگول خنگ از چينا

 ازم خوشش اومده ..ينوقت ا

 کردم ؟؟؟؟يسه مقاين رو با ايل شد سهی چراستی

ی رو معرفيوان کيامين کردن و بنيک معدب سلم و عليلی شدن و خياده هر دوشون پيديم که رسين ماشکنار

 دونه که موضوع رو به تو گفتم ..ی نميوان گوشم گفت : کير که وسط نشسته بود زيانا کيمکرد و ما هم نشست

معذب نباش ..

 ..ی بکشيغ جی تونی ازش گرفتم و گفتم : معذب نباش .. می محکمنيشگون

 ..ی و گفت : حرصيد مو با خنده بوسگونه

 ندارهيشنهادی پی گفت اگه کسيوان که کيم نداشتی نظريشه و ما سه تا کودن مثه هميم کجا بريد پرسبنيامين

 سرشو ازيسا و پريم از دور به هم چشمک زديسا داره .. من و پريتاليايی ای فست فود که غذاهايه يمبر

 ازدواجين بره .. با همی گرون می جايه مارو يکی و بالخره يم کرد و گفت : نمرديک بهم نزديمياپشت ک

 .. ی شیکن که خوشبخت م

 متشخص و مرتبه .. يلی خيوان . به نظرم اومد کيديم خنديی بود و سه تايده هم شنکيانا

ی نامرد جوريانای . کيم و نشستيم دنج رو انتخاب کرد و همه رفتی جايه يز ميه يوان اونجا کيديم رسوقتی

 نامحسوس براشی و چشم و ابروی وعصبی حرصی و من با لبخنداينه من بشی رو به رويواننشست که ک

 به بهداد اس ام اسداشت هم کنار من بود و يسا داد . پری ميلم و اون فقط خنده تحويدم کشیخطو نشون م

 که پسرای دونی هم باهامون اومده . ميوان کی گوشم گفت : بهداد ناراحت شده که پسرعموير داد . بعد زیم

 ..يه چطوريرتاشونغ

 کج کردم و گفتم : خب ؟سرمو

 خواسته با تو آشنا شه منوی مجبور شدم بگم که چون مين زد و گفت : واسه همی لبخند احمقانه اپريسا

 که منم نظر بدم ..ينبرد

 ؟؟يسا پری کرديکار گرد شد و گفتم : چچشهام
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 ..يزم ملتمسانه نگاهم کرد و گفت : مجبور شدم عزپريسا

 ؟؟ی ندازه تو هنوز دوست پسرتو نشناختی گفتم : بهداد منو دست ممعترض

 ..يست نينجوريم ناراحت شد و گفت : ای کمپريسا

 فست فود وين از ای کميوان کيم سفارش دادينکه نگفتم . بعد از ايزی حالت قهر ازش رو برگردوندم و چبا

 هو زليه . بعد يم کرد و ما هم گوش کرديف تعرينا و اينجا ايان پاتوقشونه و هر پنج شنبه ها مينجا اينکها

 ؟ی منو واسم نگه نداشتیزد تو چشمام و گفت : شما چرا اون شب جا

 منيش خواستم پی نميد فکر کنم گفتم : خب شاينکه و من بدون ايد سرها به طرفم چرخی هو همه يه

 ..ينیبش

 لبی روی لبخند حرصی بود . مخصوصا وقتيدنی بچه ها دی حرف من و خنده هايدن ش بعد از شنقيافه

 از من خوشش اومدهينکه لحظه احساس کردم کل از ايه یهام نشوندم و با غرور نگاهش کردم . برا

 ..ی منی هم نداره .. الن رو به رويرادی که گفت : البته ايدم نه .. بعد دی شده . وليمونپش

 ..ين .. اشکال نداره حال رو به روم بشيگه دی گفتم : خب مودبانه نبود که بخوام جاتو عوض کنيالی خی ببا

 لطف روين گفت : ممنون که ای حالی با بيوان توجه لبخند زدم و کی و من بيد تو پهلوم کوبی به آرومپريسا

 ..یدر حق من کرد

 کنم ..ی گفتم : خواهش مزود

 بهيانا دارن با کيدم نگاه کردم که ديامين تفاوت به بنی و من بيد محکم تر تو پهلوم کوبيسا بار پرين اکه

 نزد .ی بعدش هم حرفی تو خودش بود و موقع خوردن غذا و حتی حسابيوان خندن . کی ميوان شدن کيعضا

 برگشت و گفت : شما جزرفم به طيوان کيدم که سهم ما چقدر شده که ديديم پرسيسافقط آخرش من و پر

 ؟يستين بلد نيگه کردن کار دينتوه

 ؟ينه بخوام ناهارمو حساب کنم توهينکه : چطور ؟ اپرسيدم

 ..يرونين با دو تا مرد بی زل زد تو چشمهام و گفت : آره هست .. وقتکيوان

 .. يم بوديوان و کيامين امروز ناهار رو مهمون بنيزم زود گفت : عزکيانا

 بچه ها ما روی خواد بحث رو ادامه ندم . وقتی چپ چپ نگاه کردم که حس کردم با نگاهش ازم ميانا کبه

 ؟؟ين ؟ به منم بگيه کنن . گفتم : چی با هم پچ پچ ميسا و پريانارسوندن دانشگاه حس کردم ک

 گم ..ی گفت : نه بهت نمکيانا

ی از تو حسابيوان گه که کی اس ام اس داده و ميامين گم .. بنی گفت : باشه ميانا اخم نگاهش کردم و کبا

 نه ؟يا ی ذاری که باهاش قرار ميم بهت بگيگهخوشش اومده و خواسته د

 ست نه ؟ يقه سلی بيوان کيلی خيی و گفت : خدايد خنديانا گرد شده نگاهش کردم که کی چشمهابا

 ..ی .. حسوديگه دينی ببی تو سرش و گفتم : چشم ندارزدم

يامين کنم بنی روز حال و حوصله نداشته باشم و بد اخلقيه م شد .. من اگه ی گفت : آره واقعا حسودکيانا

 کنه . اون وقت آقا عاشق اخلق گند تو شده ..یباهام تموم م

 زنه ..ی حرف اول رو می نداره .. فقط تو گنديفی و گفتم : من اخلقم تعرخنديدم
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ی کاوه اومد طرفمون و ازم خواست تا باهاش تنها حرف بزنم وقتيدم که ديم و تو محوطه بوديديم خنديی تاسه

 خوندن ..ی شون برام شعر بادا بادا مبارک بادا رو ميی رفتم دو تای بچه ها ميشاز پ

 ؟؟يکا نی با لبخند و پر محبت نگاهم کرد و گفت : خوبيدم بود کنارش که رسيستاده اون طرف تر ای کمکاوه

 خوام .. ی معذرت ميشب تکون دادم و کاوه گفت : واسه دسرمو

 ..يست نيازی چشم هاش نگاه کردم و گفتم : نتو

 ؟يومد سراغت نيگه گفت : دکاوه

 کردم : تنهانبودم ..زمزمه

 گفت : من قول دادم که کمکت کنم ..کاوه

 به خودت زحمتيگه خوام .. دی نميچی ازت هيگه .. منم ديست لزم نيگه وسط حرفش و گفتم : دپريدم

نده ..

 نه ..يا ی اعتقاد داشته باشيست و گفت : مهم نيد کشيرون بسته بيه يفش کی نگاهم کرد و از توی دلخوربا

 کنه ..ی از تو در برابر اون محافظت مينا

 ؟يه چين نگاهش کردم و گفتم : اموشکافانه

 تونه بهتی ازش راحت باشه .. نميالت خيگه جور محافظه .. اما من بهش مطمنئنم .. ! ديه کرد : زمزمه

 شه ..يکنزد

يزی چيه و يب که چند تا سنگ رنگارنگ عجيدم جور حالت گردنبند رو ديه رو باز کردم و يکی پلستبسته

 کاوه ؟ين چينا درخت کاج بهش وصل شده بود . متعجب گفتم : الن ای يوهمثه م

 شن اون ازت دور بمونه .ی باعث مينا زد و گفت : فقط بدون که همی لبخندکاوه

 زنه ..؟ ی منو ميد قيگه دينه رو ببينا ايعنی لبم نشست و گفتم : ی رولبخندی

 ها ..يه ماين تو هميزی چيه لبخند زد و گفت : آره .. بهم

 رم کاوه ..ی مين ؟ من از بی کنه چير منو تسخياد نباشه و اون بينجوری گفتم : اگه ای ناراحتبا

يک بهت نزديگه همرات باشه دين دم که اگه ای گفت : بهت قول می آرامش نگاهم کرد و با لحن مطمنئنبا

نشه ..

 کردم : ازت ممنونم ..زمزمه

 که فقط سنگ فرش های و سرد . با سری سلم خشک و خاليه و بعد از يد بهمون رسيل لحظه سهين همتو

 گفت : کاوه باهات کار دارم ..ينه تونست ببیرو م

 بهمی تونی هم می داشتياز نگران نباش .. هر وقت نيگه پس ديکا تکون داد و رو به من گفت : نی سرکاوه

 نداره ..يرادی .. هر موقع شب که بود ایزنگ بزن

 کاوه جون .. بابت همهی زدم و گفتم : مرسی و چپ چپ نگاهم کرد و من لبخندی چشمير زيل کردم سهحس

 که تند رفتم ..يد ممنون و ببخشيزچ

 ..قبل از کلس هميامين بنيش و رفت پيومد اون کلس رو نيانا زد و من ازشون جداشدم . کی چشمککاوه

 هم تويسا گردم پری بر ميسا دنبالم که من گفتم با پرياد شه بی کلسام تموم میشهاب بهم اس ام اس زد که ک
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 کهيد و ازم پرسيرون باهم برن بلس و قراره بعد از کيه گفت که بهداد هنوز از ظهر عصبانيمکلس که بود

 دادم نرم و تنهاشون بذارم تا مشکلتشون حل بشه و بعد از کلسيح خوام باهاشون برم و من ترجیاگه م

 دنبالم تاياد دادم که چرا نگفتم شهاب بی زود ازم جدا شد و من همون طور که به خودم فحش ميلی خيساپر

يه بود و تو اون چند ثانيزی سرد پائی . اون روز هم از اون روزايستادم ایسر کوچه رفتم و منتظر تاکس

 کله پالتوم روين شد احساس سرما کنم . واسه همی رد نشده بود . نم نم بارون باعث می تاکسيچهنوز ه

 تا نگاهم بهيستاد جلوم ای بلندی شاسين که ماشيدم بعد دی و لحظاتيستادم ای و منتظر تاکسيدم سرم کشیرو

نرل افتاد قلبم لرزهيلس ی ميت بهم اهميادی داشت زيل فقط چون سهيد دونم چرا ؟ خب شای . نميد پشت 

 رسونمت ...ی من ميکا و گفت : نيد کشين رو پائين ماشی يشهداد .. ش

يم مستقيرم .. مسی تفاوت سر بال آوردم و گفتم : مرسی بدنم رو لرزوند .. بيل اسمم از زبون سهشنيدن

 ..يستن

 رسونمت ..ی مصمم گفت : گفتم که ميلی خسهيل

 ....ی زدم و گفتم : مزاحم نمی زورکلبخندی

 نگفت و منم مثه مسخ شده ها سواريزی جمله م رو تموم کنم خم شد و در رو برام باز کرد و چينکه از اقبل

يدم سوزوند . کله پالتوم رو از سرم کشی سردم رو می گونه هاين مطبوع ماشیشدم و در رو بستم . گرما

 دری آروم و خارجآهنگ يه جذاب و مردونه س . يچيده پين ماشی که توی عطریو حس کردم چقدر بو

يمتون مستقير غير مسين که گذشت گفت : ای بود . کمی در آرامش مشغول رانندگيلحال پخش بود و سه

کجاست ؟

 نه ؟ی راننده م بشی علقه داريلی لبخند نگاهش کردم و گفتم : خيا

 گفت و من دهنم بسته موند .ی ايده کشی اغوا کننده بله ی نگاهم کرد و بر خلف تصورم با لحنيطنت شبا

يل بود . سهينی بيش قابل پير پسر غين .. اما انگار ايم کنی با هم کل کل می ده و کلیفکر کردم جوابم رو م

 ؟ی ریزمزمه کرد : حال کجا م

 بگم ؟يا رو ؟ ير مسيادته گفتم : خونه مامان بزرگم .. ی جدخيلی

 ...يادمه گفت : ی لبير زسهيل

 جذابيلی اون کت اسپرت مخمل خی چشم نگاهش کردم . توی کرد . از گوشه ی می طور که رانندگهمون

 کهی و هر جور مدليک اسپرت و کلسيپ جالب داشت که تيت خاصيه يل . سهيد رسیو مردونه به نظر م

ی باشه . مه بپوشه و توش فوق العادين شرت و شلوار جی تيه تو نست ی . ميومد بهش می حسابیفکر کن

 گفتيل افکار بودم که سهين بپوشه و بازم فوق العاده باشه .. تو همی بلند و شلوار پارچه ای بارونيهتونست 

 ..ی زنی ميدم ديادی: ز

 کردم ..ی ميزت خنده افتادم و گفتم : داشتم آنالبه

 مردونه ش نشست و گفت : تموم شد ؟ی لب های جذاب رولبخندی

 ها ...ياد با من ؟ بهت نمی مهربون نشديادی گفتم : اوهوم .. تو زيطنت شبا

 کردم ..يتت اذياد دلم واست سوخت .. زيگه بعد زمزمه کرد : دی پر ابهت و جدی .. خنده اخنديد

166

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

 بودما ...ياورده .. من کم نی کنيتم اذی تونی من که خسته نشدم .. هنوزم می گفتم : وليی پر روبا

 کم استراحت دادم ..يه و گفت : حال بهت يد طرفم چرخبه

 ..ينه نشستم همی بود از وقتی رو بردم و آهنگ رو عوض کردم و گفتم : چقدر طولندستم

 گفت ؟!ی می و گفت : کاوه ... اون .. دوباره بهت چيد بعد به سمتم چرخی نگفت . فقط لحظاتچيزی

 نبود ..ی خاصيز گفتم : چی با گنگياوردم که از شدت تعجب داشتم شاخ در ممن

 ؟؟يمونه ازت دور شد پشينکه از ايعنی تو رو .. تو رو .. ينکه گفت : خب .. از اسهيل

 ولم کرده ..ينکه کردم : راحت باش .. بگو از ازمزمه

 ؟ی چيا يمونه تکون داد و گفت : خب .. حال پشی سرسهيل

 ..ی از دوستت بپرسی تونی گفتم : می ناراحتبا

 چشم ندارهيشکی فوضول شده . اصل هينقدر چرا ايل سهين دونم ای . اصل نميدم به طرف پنجره چرخو

 رسونه ؟ به سارای چرا سارا رو نرسووند و داره منو ميل . اصل سهيم زنی من و کاوه با هم حرف مينهبب

 ...ره ؟ چقدر مسخيست بعد با من مثه قبل نيم دانشگاه مثه قبل باشيط گه تو محیم

 ..ی گفت : راستسهيل

 ..ی با مزه ايلی خی شی مست می گفت : وقتيل طرفش برگشتم و سهبه

 ؟ی چيعنی نگاهش کردم و گفتم : کنجکاوانه

 از اداهات خنده می کليشب .. دی ری .. هم با مزه راه می زنی با خنده گفت : هم با مزه حرف مسهيل

گرفت ..

يچی .. منم که اصل هی کردی و چشم چرونی زديد .. خوب منو ديگه گفتم : آره دی حرص و به شوخبا

 ..ياد نميادم

 ؟؟ياد نميادت متعجب گفت : واقعا يل سهيدم هو ديه

 رو ؟ی : چيدم پرسی با دو دليخت دلم فرو ريل از تعجب سهی لحظه ای که برامن

 رو ..يشب گفت : اتفاقات ديطنت با شسهيل

ی چکارينکه دور و برم بود و ايل سهيشب دونستم تمام دی کرده بودم ؟ ميکار چيعنی بند اومده بود . نفسم

يادم گفتم : واقعا يت عصبانی لرزوند . با کمی دلم رو مياد نميادم کرده باشم که حال ی تونستم تو مستیم

 کردم ...؟ بگو ..يکار .. چيادنم

 ..يست .. مهم نيال خی گفت : بی دلخوری بال انداخت و با کمی شونه اسهيل

ی مينجوريه ايل سهيدم دی . اما وقتيارم کردم سر در بيکار چينکه از ای دونستم چه جوری واقعا نمديگه

 .. خب مست بودم ..يست شونه مو بال انداختم و گفتم : مهم نيال خی بين گه و واسه همی نميزیدونستم چ

 شم .. ی که مستم جسور میوقت

 ..ی گفت : اونم چه جسارتی لبير زسهيل

167

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

 لحظه کاوه بهم زنگ زد و ازم خواست شبين . .تو همياوردم خودم نی اما به رويخت دلم فرو ربازم

 کهيدم تماس قطع شد دی ازش تشکر کردم . وقتيیگردنبند رو تو گردنم بندازم و بخوابم و من با خوشرو

 : کاوه بود ؟؟؟يد خشن پرسی اخماش تو هم رفته و بعد با حالتيلسه

 که تعجب کرده بودم گفتم : آره چطور ؟؟من

 ؟؟؟؟؟ی باهاش دوست بشی خوای با خشم نگاهم کرد و گفت : مسهيل

 : به تو چه .. بخوامم بشم .. اصل بهيدم لب غرير تونه باشه زی می همه خشم چين ايل دونستم دلی که نممن

تو چه ...

 .. يم با هم دوست بشيست بلند تر گفتم : قرار نيی و با صدايدم ترسی خشمناک نگاهم کرد که کمسهيل

 ..ی بعد نگه داشت .. زمزمه کردم : ممنون که منو رسوندی و کميچيد مامان بزرگ پی کوچه ی توسهيل

 بازاری رو به رويا ب6 فردا ساعت يکا : نيد به گوشم رسيی بردم که صدايره دستگی رو رودستم

 ...یمرکز

 خوامی گفت : می جديلی چشمهام و خی . زل زد تويدم جور که چشمهام گرد شده بود به طرفش چرخهمون

باهات قرار بذارم ..

 کردم که گفت : منتظرتم .. ی بگم نگاهش ميزی چينکه ابدون

 رفتم زمزمه کردم : منتظرم نباش ...ی ميرون بين از ماشيکه قورت دادم و در حالی دهنم رو به سختآب

 دادميه و تا وارد شدم به در تکيدم پشت سرم رو نگاه کنم به طرف خونه دوينکه و بدون ايدم به هم کوبدرو

يس صورتم رو خی توی .. بارون تند شده بود و موهايدم آسفالت کوچه شنی هاشو رويک لستيغ جیو صدا

نشک حرف يدم دينکه که خودم داده بودم مونده بودم ... تا ای زد و جوابيل که سهیکرده بود . هنوز هم تو 

 سيقه چند دقيدم خواد برم تو .. تازه اون موقع بود که فهمی زنه و میشهاب داره از پشت پنجره بال بال م

 تند تر از قبل شده .....يلی و بارون خيستادم بارونا ايرز

 صحت "يل – سهی خاکستری" دفترچه 

 احمق ...من امروز چم شده بود ؟ چطور تونستم اون حرف رو بزنم ؟ چطور بهيلی احمقم .. خيلی خمن

يک ارزش که فقط به فکر مسخره کردن و دست انداختنه کوچی اون دختر بیخودم اجازه دادم که جلو

 بخشم ..یبشم .. خودمو نم

 م کرد ، درست !! امای زنه و عصبانی پلکه و بهش زنگ می کاوه باز دور و برش ميدم دی وقتاينکه

 احمقانه رو بهش دادم ؟؟يشنهادچطور حماقت کردم و اون پ

م  لعنتيشنهاد شه بهش پی نميل کنم .. اما دلی آره .. درسته که همه ش بهش فکر مآره  .. من همهی بدم .. من

 خراب کردم .. يزوچ
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 کنه و مثهی ميزون عروسک آويفش که هنوز از کيه دختر بچه مامانيه اون دختر رو چه به من .. اون اصل

 حرکاتش بای خاصه .. همه يلی خوره که مست شه .. اوه .. اما خی اونقدر می نوجوون تو مهمونیدخترا

 ؟؟يه چی دونی فرق داره .. .. اون .. اصل ميهبق

 رم به اون قرار .. !!ی ممن

 ازيرون رفتم بی شدم . وقتيدار شب قبل صبح با احساس گلو درد از خوب بی بارون موندناير خاطر زبه

 مامانيدی خوابياد گفت : چقدر امروز زيد شال گردنه تا منو ديه مامان بزرگ مشغول بافتن يدماتاق د

 ؟یجون .. کلس نداشت

 کلس داشتم ..يه ؟؟ چرا 12 انداختم و گفتم : اوععع .. يواری به ساعت دنگاهی

 ...ی بزرگ با دقت نگاهم کرد و گفت : حتما سرما خوردمامان

 کنه ..ی تکون دادم و گفتم : نه .. فقط گلوم درد مسری

 من ...يش پيا بزرگ گفت : برو صبحونه تو بخور بمامان

 بای دو ساعتيکی حدود ينکه مامان بزرگ . بعد از ايش آشپزخونه رفتم و بعد از خورد صبحانه برگشتم پبه

يلی . منم خيد خريم ندارم بری که صدف بهم اس ام اس داد که اگه بعد از ظهر برنامه ايديم ديمهم حرف زد

 !يم کارم . بریزود جواب دادم : آره ب

 کلس داشتم . لباس هامو هم برداشتم و به مامان بزرگ گفتم که2 حاضر شدم تا برم دانشگاه ساعت بعد

 مامانی حرفاينجور تعارف و ای خودمون و بعد از کلی خوام برم خونه ی شب منتظرم نمونه چون ميگهد

 اگه الن هموينکه اکردم ی فکر ميل حواسم باشه داشتم به سهينکه بدون اير مسی ازش جدا شدم . تویبزرگ

 و با بوقيچيد جلوم پينی .. ماشياريم هم نی به رويچی و هيم نزنی حرفيشب کدوممون از ديچ هيد شاينيمبب

 بهش فکريد کردم . من نبايرون رو از سرم بيل ازم فاصله گرفت . به خودم اومدم و فکر سهی ايدهکش

!!!ينکنم .. هم

ی نشسته بودن و ميشگی هميمکت که رو نيدم رو ديانا و بهداد و کيسا پريشه دانشگاه مثه هميدم رسوقتی

 باز اخمو شده ؟؟ين گفت : ای بهداد با حالت با مزه ايدم . تا بهشون رسيدنخند

 زدم و کنارشون نشستم وی لبخندين همی متوجه باشم اخم کردم . براينکه کردم و حس کردم بدون اسلم

 کجاست ؟يل سهی زل زدم و گفتم : راستيسا پری گم . تو چشمای میبهداد هم رفت . حواسم نبود چ

 ؟؟؟يقا چپ چپ نگاهم کرد و گفت : افتاب از کدوم طرف در اومده دقپريسا

 خدای بنده ين گرفته با ايم روز تصميه حال ين .. ببيره پاچه بگيشه هميد و گفت : بابا مگه بايد خندکيانا

 ...يا ذاریمهربون باشه تو نم

 کلس و با چشمی که من چشمم افتاد به جمع پسرايدن خندی گفتن و می دو تا داشتن چرت و پرت ماون

 بعدی فکرمو مشغول نکنم .. کمينقدر تفاوت باشم و ای کردم بی نکردم .. سعيداش گشتم که پيلدنبال سه

 کرد به دست دادن .روع . استاد که اومد و شيومد نيل سر کلس و باز هم هرچقدر منتظر موندم سهيمرفت

 آروميلی کتابش بود . خی توی سارا که سمت راستم نشسته بود و مشغول نوشتن نکاتی رويدنگاهم لغز

 ؟؟ کجاست ؟ی چطوريلگفتم : با سه
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ی نميعنی از جواب دادن طفره بره که گفتم : ی جوريه کرد ی که از سوال من جا خورده بود سعسارا

 ؟؟یدون

 از مسائل هميم که بخوايست نينمون بيزی سرشو تکون داد و گفت : هنوز رسما چی نگرانی با کمسارا

 ..يمبدون

 شه که ...ی که نمينجوری بال انداختم و گفتم : ای اشونه

 ..يم شی زد و گفت : کم کم بهتر می لبخندسارا

 و بايم بودياط حی تکون دادم و سارا دو باره مشغول کارش شد . بعد از اون کلس توی براش سراحمقانه

 هم داشتم که تايگه کلس ديه و من حواسم به اطراف بود . يم و بهداد مشغول حرف زدن بوديانکاوه و شا

 کلسم تموم شد از بچهی با صدف هماهنگ کردم .وقتيد خری برای و بعد از اونم اس ام اسيد کشی طول م4

 وی نشست و بعد از احوالپرسين ماشی تویها جدا شدم و رفتم دم دانشگاه صدف دنبالش .. صدف با انرژ

 که براش انجام دادهی کاريه تشکر از ی بخره برايان شای برايک کوچيه هديه خواد ی مينکهخبر از ا

 گرفتهی انرژی با خواننده .. منم که از حرکاتش کلن ضبط رو بلند کرد و شروع کرد بلند بلند خوندیصدا

 ويم رو پارک کردين . ماشيديم که صدف آدرس داده بود رسيکی به بوتينکه کردم . تا ای ش میبودم همراه

ی با پسر فروشنده حسابيومد بود و صدف که به نظر ميک فوق العاده شی مردونه يک بوتيه . يمداخل شد

يد کشی ميگار که تو مغازه بود . پسر جوون که داشت سی کردن تک تک اجناسک شروع کرد به چيميهصم

 ؟؟ياد چرم خوشت نمی کت هاين رو به صدف گفت : از ایکنارمون اومد و با لحن کشدار

ی خوره علی داد کرد و گفت : نه بابا .. اون به درد خودت می که پسر نشون می به کت چرمی نگاهصدف

رضا ..

 بود گفت : تولدشه ؟؟يرضا پسر که اسمش علاون

 ؟؟ی کرد و گفت : فوضولی زبون درازصدف

 ..ی دونی به صدف بعد گفت : آره .. تو که می به من کرد و نگاهی رضا نگاهعلی

 کن ..ی رضا ضربه زد و گفت : کمتر فوضولی علی به شونه يادی زيميت با صمصدف

 که من چقدری دونی رفت گفت : می مغازه می گوشه ی چرم مشکی که به سمت کاناپه ی رضا در حالعلی

به تو حساسم ..

 ..ينجا شه ای نميدا هم که پی درست حسابيز چيه و گفت : يد غش غش خندصدف

 کشه ..ی طول می بخواد بخره کليزی چيه اون صدف تا ين بشيا جون تو بيکا رضا گفت : نعلی

 که باينم پشت سر صدف واستم و کاراشو ببينکه بکنم به سمتش رفتم چون واقعا از ای مقاومتينکه ابدون

 کاناپه نشستم وی رضا روی فاصله از علين کرد خسته شده بودم . تو دور تری نگاه ميزووسواس همه چ

 کرد و از ل بهی ميه تکپه به کانايکه آتش زد و در حاليگاری رضا رفت و واسم قهوه آورد و دوباره سیعل

 ...يا گفت : صدف لغر شدی لبير کرد زی موشکافانه صدف رو نگاه ميگارش دود سیل

 رضا ؟؟؟ی گفت : جون من علی و با ذوق بچه گانه ايد کامل به طرفمون چرخصدف

 ..ی شديپ کرد و گفت : اوهوم .. تازه خوش تيز رضا چشمهاشو رعلی
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 : بودم ..يد غرصدف

 ..يين به من کرد و گفت : قهوه تونو بفرمای نگاهيم رضا نعلی

 داشت . اما منيک اجناس شی بود و کلی قشنگی مردونه يک زدم و فنجون قهوه رو برداشتم . بوتلبخندی

يه و يور بعد صدف با دو تا پلی رو انتخاب کنه . کميزی تونه از بنشون چی دونستم صدف چرا نمینم

 کرد گفت :ی جا مما ين خودشو بيکه دستش انداخته بود جلو اومد و در حالی ژاکت که رويه شرت و یسوئ

 رضا ... کدوم بهتره ؟؟یعل

ی ميشنهاد رو پيه ت خوبه .. اما من هنوزم اون کت چرميقه رضا پر غرور نگاهش کرد و گفت : سلعلی

کنم ...

 : گم شو بايد و صدف غريد رضا خودشو عقب کشی رضا برد و علی دستشو به طرف صورت علصدف

 ت ..يرمردی پيقهاون سل

 ؟ی خوای می و دست صدف رو رو هوا گرفت و گفت : واسه کيد رضا مردانه خندعلی

 ..ی دی مير بابا .. چقدر تو گيچکی و گفت : واسه هيد کشيرون دستش رو بصدف

 لبهاش گذاشت و صورتشو برد جلو ..ين و بيد کشيرون بيگاری بود سيز می که رويگاری از پاکت سبعد

 بود آتش زد . اونقدر به هميرضا علی لبهاين که بيگاری رو با آتش سيگارش رضا و سی به عليک نزديلیخ

 دونستی . چون منکرد هم به من ی نگاهيم .. صدف نيدم هاشون رو هم دينی بودن که من برخورد بيکنزد

 ..يستم نيگاری تعارف کرد که گفتم : ممنون .. سيگار به من سيرضا ازش ناراحتم . عليلیالن خ

 کنه ..ی روشن ميگار با سيگارشو جزغل که سين رضا گفت : برعکس اعلی

 منو بکشه ..؟ی خوای .. ميسسس و گفت : هيد رضا رو کشی علی و گونه يد خندصدف

 بوديم از صدف دلخور شدم . قهوه م که تموم شد نگاهم به ساعتم افتاد که پنج و نی زدم و کلی زورکلبخندی

يک بوتيک مدرن و شيزاين بخره . با حرص به ديزی چيه کنه تا بخواد یو حس کردم چقدر صدف معطل م

 مايکه از وقتيکه کرده در حالی شکلين رو اينجانگاه کردم و با خودم حس کردم : چقدر خرج کرده تا ا

 ..يومده هم نی دونه مشتريه يماومد

 پسر که اسمش تورج بود اومد کهيه يم بريم خواستی ها رو انتخاب کرد و تا ميور از پليکی صدف بالخره

يگار تا سين و چندينه هم اونو ببی و کميم باعث شد که صدف بخواد بمونين داشت و همی خاصی ظاهريپت

ی از صدف عصبانی بود و من کليم که ساعت هفت و نيم از مغازه خارج شدی هم با اون بکشه . وقتيگهد

 جور پسرا که به نظرم ين و با ايده کشيگار که سينبودم به خاطر ا

 حال که دوستيست گرده دعواش کردم و گفتم که اصل درست نی بند و بار می بيلی معتاد اومدن هم خهم

 رضا بهش چشمی کردم علی باشه و آخر هم نظرم رو دادم که حس ميمی حد باهاشون صمينپسر داره تا ا

 مانعم شد .برسونمش ازم جدا بشه و هرچقدر خواستم که ی حرفا باعث شد صدف با دلخورينداره . که هم

 نشستم وين ماشی دنبالشو نگرفتم . تويلی راحت بود و خيالم قرار داره خيان دونستم با شایالبته چون م

 ربع بهيه که ين هو نگاهم افتاد به ساعت ماشيه روندم . ی تند ميلیهمون طور که اعصابم خورد بود و خ

يلی . خی سمت بازار مرکزيچيدم دور زدم و پردون شد که با عجله از دور برگی دونم چیهشت بود . نم
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 رفت وی ازدحام و شلوغيان و از می ناباورين رو پارک کردم . در حين اونجا و تا ماشيدمنگذشت که رس

يک اسپرت کلسيمه نيپ با تی بلند مشکی در پالتويده که پوشيدم رو ديل سرد سهیآمد مردم تو اون هوا

ين و نگاهش در دور دست ها بود .. با عجله به سمتش رفتم و از بود نشسته بيمکتی نی رویخوشگل

 دونستم که بهی کردم که دو ساعت گذشته و اون هنوز منتظرم نشسته . می مردم گذشتم . باور نمياهویه

 بودم که نگاهشيل سهی . چند قدميف خفيلی کردم هست .. خی اما .. ته دلم حس ميست نيل سهيامحتم اگه ب

ی بلند شد و فاصله ی به آروميل که سهيدم .. و ديستادم و همون لحظه اونقدر هول شدم که سر جام اتادبهم اف

 نگاه کردن بهش سرم رو بال ببرم .ی و من مجبور شدم برايستاد . جلوم ايد کرد و بهم رسی رو طينمونب

 .يام محتما يعنی زد و گفت : منتظرم نباش .. ی لبخنديلنگاهمون که تو هم قفل شد سه

 ؟؟ی لب گفتم : چرا تا الن منتظر موندير و زيل سهی زدم تو چشمهازل

 ؟؟ی زد و گفت : تو چرا اومدی پوزخندسهيل

 گردم ...ی گفتم : باشه بر می گرد شد و با دلخورچشمهام

 .. واسهيای دونستم می برداشتم که از پشت سرم گفت : باشه باشه .. مين قدم به سمت ماشيه دور زدم و و

همون منتظر موندم ...

 ..يم قدم بزنيا گفت : بيل و سهيدم جام خشک شدم .. نا خود آگاه به طرفش چرخسر

 شونه بهی قدم برداشتم . چند قدميابون خی سنگفرش شده ی روياده بگم همراهش قدم تو پيزی چينکه ابدون

 دوست دارم ...يلی زمزمه کرد : من قدم زدن شبانه رو خيل سهينکه تا ايم کردی هم طیشونه 

 بردم گفتک: چه جالب منم !!ی پالتوم فرو می هايب دستهامو تو جيکه زدم و در حاللبخندی

 بود گفت : مخصوصا اگه تنهايومد که از دهنش می نگاهش به بخاريکه داد و در حاليرون نفسشو بسهيل

باشم ...

 من برم ؟؟ی خوای گفتم : ميطنت زدم تو چشمهاشو با شزل

ی بودی روز دختر خوبيه حال که يگه زود به خودش اومد و گفت : نه ديلی هول شد اما خی کمسهيل

خرابش نکن ...

 ؟؟يم من دختر بديشه هميعنی .. ی بديلی و گفتم : خخنديدم

 ؟؟يستی نی کنی واقعا فکر ميعنی پر جذبه نگاهم کرد و گفت : سهيل

 ..يستی و گفت : باشه .. باشه .. بد نيد مردونه خنديل کج کردم و مظلومانه نگاهش کردم و سهسرمو

 !!یخوب

 خواستم ازتی مينو داد زدم و گفتم : همی گشاد نشون ميلی که دهنم رو خی لبخند احمقانه ای لوسبا

بشنوم ...

 ساله س ..يش شی دختر بچه يه) تکون داد و گفت : نگاش کن .. ی سرشو با تاسف (به شوخسهيل

 خوره ... ؟؟ی بهم نميشتر ساله بيم و نيش و گفتم : شخنديدم

ينجا ای صورتی پنس عروسکيه اگه يد گفت : نعع .. فکر نکنم .. شای جديلی با دقت نگاهم کرد و خسهيل

 ...ی شدی ساله ميم و نيش شيشتر بی زدی از مقنعه بود گذاشت ) ميرون موهام که بی تارهای( دستشو رو
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 زدم و گفتم :ی .. لبخنديد کوتاه دلم لرزی لحظه ای موهام حس کردم برای دستش رو روينی سنگينکه ااز

منو مسخره نکن ...

 تونم ..ی که نمی دونی لبخندش رو و بعد گفت : مين بودم ايده زد که کمتر دی لبخند جذابسهيل

 ؟؟ی گفت : تو تک دختريل سهيم برداشتيگه نگفتم و همون طور که چند قدم دچيزی

 تکون دادم و گفتم : اوهوم اوهوم ..سرمو

 مشخص بود ...ينکه گفت : خب ايطنت با شسهيل

 نگاه معترض من گفت : خب باشه بابا مشخص نبود من حدس زدم ..با

 کهيدش جديت شخصين .. چقدر ايه حال چقدر جدين مهربونه و در عيل لحظه از ذهنم گذشت که چقدر سهيه

 ؟؟ تو همی : تو چيدم و قابل اعتماد بود .. پرسی دوست داشتنيديمش دی بود ميقه چند دقیتازه امروز و برا

 ؟یتک پسر

 ..يمه خواهر کوچولو هم دارم که تمام زندگيه گفت : آره و ی جديلی ابروشو بال انداخت و خيه

 ؟ چند سالشه ؟يه .. اسمش چيييييی گفتم : واقعا ؟؟؟ آخيجان هبا

 کردم فکر کردن بهش هم حالشو خوبی خواست از خواهرش حرف بزنه لبخند زد و حس می می وقتسهيل

 ..يرستانه کنه . زمزمه کرد : اسمش ساراست .. سوم دبیم

 ..ی .. خوش به حالت که خواهر داريززززززززم زدم و گفتم : عزلبخندی

 دختربچه شد ..يه در حد يالوگات سرشو تکون داد و گفت : باز دسهيل

 نکن ..يتم .. اذيگه گفتم : اععع آقا ديی و با پر روخنديدم

 بابات ؟؟يا ی مامانت شديه : تو شبيدم لبخند زد و من پرسسهيل

 ...يگه کرد و گفت : حتما هر دوشون ديفی اخم ظرسهيل

 کدوم ؟؟يشتر بی خوام بگی سمج گفتم : مخيلی

 منو از سر خودش باز کنه گفت : مامان ..ينکه ای و برای با دلخورسهيل

 شه سوالی کردم تا اونجا که می سعين دوست نداره از مامان و باباش حرف بزنه واسه همياد کردم زحس

 احمقانه و بچه گانه نپرسم ..یها

 ..يم دور شديلی ها .. خين ماشی جايم زمزمه کرد : برگردسهيل

 دری اونقدر بچه بازيد داد .. با خودم فکر کردم شای نمی اصل بهم حس خوبيل جمله از سهين اشنيدن

 اصليل . هر چند که سهيم زودتر بريگه خواد دی شده و ميمون باهام قرار گذاشته پشينکهآوردم که از ا

 .... اصل .. اصل .. اصل ...يستبرام مهم ن

 بهم کرد و گفت :ی نگاهيم نيل . . سهيدم سرم کشی تر شد و من کله پالتوم رو رويد باد سردتر و شدوزش

 ..يارم رو مين رم و ماشی بمون من مينجااگه سردت شده .. ا

 ..يست تکون دادم و گفتم : نه .. اونقدر سردم نی منفی به نشونه سرمو

 ..يم گرم بخوريدنی تو اون مغازه که اونجاست نوشيا گفت : بسهيل

173

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

 چسبه ...ی ميلی آره خی گفتم : وای و ذوق زدگی خوشحالبا

 کاکائو خواستم ..ير خورم و من شی می که چيد ازم پرسيل و سهيديم کوچک رسی زود به اون مغازه خيلی

 هر کار کرده بودميل .. سهيم خوردی ميم زدی و همون طور که قدم ميم هامون رو گرفتيدنیبعد هم نوش

 ازم دلخور بود کهمی هنوز کين حساب کرده بود واسه همینذاشنه بود من حساب کنم و خودش با ناراحت

 ..يل فوق العاده بود سهيشنهادت اصرار کرده بودم و من گفتم: پيادز

 کرد : اوهوم ..زمزمه

 ... دفعه بعد مهمون من ..ی من من کردم و بال خره گفتم : مرسکمی

 ؟؟ی زد و گفت : پس موافقی برقيل سهچشمهای

 درباره ش فکر کنم ..يد گفت : اما من هنوز بايل نگاهش کردم و سهی گنگبا

 تو ؟؟ی گی می شدم و گفتم : چيج گيشتر بار باين

 ..يم که بازم با هم قرار بذاری موافقيعنی دفعه بعد ی گی می گفت : وقتيطنت با شسهيل

 کردم حالتم رو متوجهی می سعيکه .. در حاليد به گونه هام دوی کرد و فقط خون گرميخ کردم بدنم احساس

 کنم ..ی بود که جبران مين گفتم : منظورم اون نبود .. منظورم ای لبيرنشه ز

يه ی دونی .. مينيم بی نگفت با من و من گفتم : خب .. ما بالخره همو تو دانشگاه هم ميزی چوقتی

 ...يیجورا

ی همونطور که ميل مسخره رو ادامه ندم .. سهی معنی اون جملت بيگه با خنده ش باعث شد که دسهيل

 ..يم کنيين الن وقتشو تاين .. همی کنی مون فکر می گفت : باشه .. حال که به قرار بعديدخند

 بود پس لطفا ادامه نده ..ی منظورم چی دونی ميل زل زدم و گفتم : سهيطنتش پر شی چشمهاتو

 بود ؟؟ی دونم منظورت چی شد و گفت : نه نمی جدسهيل

 هميگه نفر ديه که داره با ی شدم و حق به جانب گفتم : با کسيره تو چشمهاش خيشتری بيی بار با پررواين

 ذارم ....ی شه قرار نمیآشنا م

 بود ؟؟ی گفت : منظورت چی کرد و با بد اخلقيز چشمهاشو رسهيل

 زدم و گفتم : منظورم واضح بود ..پوزخندی

 بود ؟؟ی گم منظورت چی : بهت ميد خشن و مردونه غری اخم کرد و با چهره اسهيل

 رم خونه ..ی ممنون .. من ميدنی انداختم و گفتم : واسه نوشيين پاسرمو

 دمی جواب نميد دی جدا شدم اما هنوز چند قدم برنداشته بودم که خودشو بهم رسوند و صدام زد و وقتازش

 داد بزنم : به من دستيبا باعث شد که با خشونت به سمتش بچرخم و تقرين و هميداز پشت بازوم رو کش

نزن ...

 که اصل ازش انتظار نداشتميمتی چند نفر متوجه ما شدن با مليد دی به اطراف انداخت و وقتی نگاهسهيل

 نرو ...ينجوریگفت : ا
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 خودم ارزشی .. من براين .. ببين نگاهش کردم و گفتم : ببی خاصيت آروم شدم و با مظلومی لحظه ابرای

ی تونم جدی تو نمی هم باشه .. هر چند .. من اصل رويگه ديکی باشم که کنارم يی خوام جایقائلم .. من نم

 خوام برم ..یفکر کنم .. النم م

 خواستم حرکت کنم بهی که می ناراحتم کنه اما درست تو لحظه ايلی دونست ممکنه خی مينکه با اسهيل

 ؟ی زنی حرف می از چی داری به منم بگيد بازوم رو گرفت و گفت : تو بایآروم

 هميگه ديکی دونم که با ی که دستش رو برداشت و من زمزمه کردم : ميدم بازوم رو عقب کشی آرومبه

 ..ی ذاریقرار م

 ؟؟؟ييييی هول شده گفت : چی کردم کمی حس ميکه چشم هاش گرد شد و در حالسهيل

 ..يکه کوچيلی خيا .. دنی کنی که فکر ميزی گفتم : برعکس اون چی حرصيلی کج کردم و خسرمو

 ذارم ...ی قرار می من با کينم .. فقط بگو ببی دونی زد و گفت : باشه .. حال که می حرصی لبخندسهيل

 باعث شد ناخود آگاه بگم : سارا ...ی درونيروی نيه يزی چيه خواست بگم . اما ی دلم نمينکه ابا

 ؟؟؟؟؟يم گفت : سارا فهيشتری بار با تعجب بين اسهيل

 ؟؟ی دونی خنده و گفت : حال از کجا مير زد زيل تکون دادم و سهسرمو

 خواست جوابشو بدم اما گفتم : خودش گفت ...ی دلم نمينکه هم با اباز

 ؟؟ی با خنده سرشو تکون داد و گفت : تو هم باور کردسهيل

 دروغ بگه ..ی مسنئله اين تونه در مورد هم چی به جانب گفتم : اون نمحق

ی کردم تو دختر ساده ای همونطور که وادارم کرد در کنارش قدم بردارم زمزمه کرد : من فکر نمسهيل

 کنم بهی می مسائل سعين .. من هر چقدر بد باشم تو ايست طور نين گم که ای .. خب اما من بهت میباش

 نکنم ..ی احترامی بیکس

 طرزين گفت : خب .. با ايل شروع به بارش گرفت .. سهی که بارون نرميم بوديده هامون رسين ماشنزديک

 ندارميزی مسنئله چين تو ايگه که از من تو ذهنت هست . من ديری تصوين و ای که در مورد من داریفکر

 ...یکه بگم .. اما خوب شد که اومد

 ..يست نيی موهام نگاهش کردم و گفتم : سارا دختر دروغگويس خی تارهای کج کردم و از لبه لسرمو

 ذارم ..ی احترام می که باور داريزی زد و گفت : به چی پوزخند تلخيدی با نا امسهيل

 شدم ويل سهی يره کردم متوجه نگاه خی رو باز مين و من همون طور که در ماشيديم من رسين ماشکنار

 ؟ی بگی خوای ميزی : چيدمپرس

 بده ..يلتو تکون داد و گفت : موباسرشو

 ؟؟ی خوای می چی منو برايل گرفتم و گفتم : موباجبهه

 ؟ی شی می بابا .. چرا شاکيچی گفت : هسهيل

 رو بهيل بعد موبای لحظاتيل . سهيدم کشيين رو پايشه نشستم و شين رو به سمتش گرفتم و تو ماشموبايل

يشتر بيزی چيه مون ی به بعد دوستين رو برات گذاشتم .. بالخره از ايلم موبایسمتم گرفت و گفت : شماره 

از قبله ..
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 که بودی بار نگاهش کنم پاک کردم و گفتم : تو همون حديه ی حتينکه چشمش شماره رو بدون اجلوی

بمونه ، بهتره ..

 ..ی شد اما با آرامش گفت : خب هرجور راحت ترين خشمگيل بار نگاه سهاين

 حرص گفتم : خدافظ ..با

 رو روشنين خودش کج کرد . ماشين رو به سمت ماشيرش مسی تفاوتی جوابم رو داد و با بی لبير زسهيل

 زد گذشتم ...ی قدم مياده که پيل رو به حرکت در آوردم و با شتاب از کنار سهينکردم و با سر وصدا ماش

يلی چرا .. اما دلم خم دونی فرمون گذاشتم .. نمی رو پارک کردم و سرمو روين ماشی بعدی کوچه یتو

ی رو ته دلم حس می ناراحتيه که تند تر شده بود دوخته بودم و ی و بارونيرونگرفته بود .. نگاهم رو به ب

 شدم . الن از همون وقتا بود ...ی ميمون شدم و بعدش زود پشی مير جو گيلی اوقات خیکردم . . گاه

 صحت "يل – سهی خاکستری" دفترچه  

م لعنتبازم  و اونجا موندم ..ياد نميگه چه مرگم شده .. من فکر کردم اون ديست معلوم نی من گند زدم ... من

 دونم که چرا اصل اونجای .. هنوزم مثه احمقا نميره گی و مچم رو مياد دونستم بعد از دو ساعت مینم

 تونمی ... نميبيه .. کل دختر عجره واسه گفتن به من ندای خوبی حرفاياد دونستم اگه هم بیموندم ... م

 به منيکا نيد دی رو خراب کرده .. وقتيز دختره سارا همه چين دونم ای کنم .. فقط مينی بيشرفتاراشو پ

ی ... چطور تونست شماره يه بشم . اون دختر احمقيک نداره که بخوام بهش نزدی ارزشيچ باشه هينجوریا

 لجباز باشه ؟ آخه چطور ؟؟؟ينقدر تونه ای مر ش پاک کنه ؟؟ چطوی گوشیمنو از تو

 ...يارمش خورم که به زانو در می من قسم ماما

ی نگاهم به صفحه يدم کشی گردنم بود می که کاوه بهم داده بود و توی گردنبندی دستم رو رويکه حالدر

 کرد و براشی ميف مامان تعری که داشت از دوست دخترش برايدم شنی بابک رو می بود و صدايزيونتلو

 بعد دوبارهی . کمونه خواد نظر مامان رو هم بدی کنه و می داره رابطه شو باهاش جديمی گفت که تصمیم

 ؟ی ش نظرتو بدينی ببيای ؟؟ می تو چيکا که گفت : نيدمصداشو شن

 تو ؟؟يی بعد بابک تکونم داد و گفت : کجای اما حواسم نبود که جوابش رو بدم .. کميدم بابک رو شنصدای

 گفتم ؟ی چيدیشن

 ؟ی گفتی گفتم : نه .. چی گنگبا

 نه ؟يا ينی رو ببيما شيای اخم کرد و گفت : مبابک

 . .يام زدم و گفتم : آره که ملبخندی

 .. يرون بيم بريی کنم سه تای هفته هماهنگ مين تکون داد و گفت : تو اسرشو

 تکون دادم و گفتم : چشم .. حتما..سرمو
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ی بعد برامون نسکافه آورد و اومد نشست کنار من و گفت : چرا گرفته ای به آشپزخونه رفت و کممامان

دخترم ؟؟

 مامان ..يست م نيزی تکون دادم و گفتم : نه چسرمو

 ساکته ؟؟ينقدر من ای دونه يه يکی و گفت : پس چرا يد به موهام کشی دستمامان

 گم حال ..ی زدم و گفتم : بعدا بهت می زورکلبخندی

 زد و تو دلم گفتم : خوبه مامان راه افتاده ..ی که مامان چشمکيدم با نگاهم به بابک اشاره کردم و دبعد

يدم نگذشت که ديزی خواب به اتاقم رفتم چی برای و وقتيديم ديلم با هم فی شب تا آخر شب چهار نفراون

 کن ..يف گفت : خب زود باش واسم تعريجانمامان هم پشت سرم اومد تو اتاق و با ه

 چقدر بعدشينکه کردم و ايف رو تعريل قرار با سهی مامان خنده م گرفت و براش ماجرايجان ذوق و هاز

 کردم گرفته .. مامان با دقت حرفامو گوش کرديعش که کرده بودم و اونجور ضایناراحت شدم و دلم از کار

ی ازش داره . وقتی مثبتيد و کل احساس کردم دياد می به نظرش پسر محکم و قويلو در آخر گفت که سه

 زود خوابم برد ..يلی و خيدم پتوم خزير دستم فشردم و زی و از اتاقم رفت گردنبند رو تويدگونه مو بوس

 دانشگاه رو ندارم .ی شدم احساس کردم که اصل حوصله يدار صبح از خواب بی اون روز وقتفردای

 ويام زنگ زدم و گفتم که دانشگاه نميسا رو به رو بشم به پريل اصل دوست نداشتم با سهينکهمخصوصا ا

 شبيان جرختصر ميلی شده نتونستم مقاومت کنم و براش خی چيد پرسی که ميسا پریدر برابر اصرارها

 ساعت قبل از کلسش بکشونه ش خونهيه ش ی کردم که باعث شد تعجب و کنجکاويفگذشته رو تعر

ی و با ذوق گفت : چه جوريد کشيرون خونه مون تا وارد اتاقم شد مقنعه شو از سرش بيد رسیمون .. وقت

 ؟؟ی و بهم نگی تا الن صبر کنیتونست

 حرص نخور ...ينقدر خنده نگاهش کردم و گفتم : خب حال ابا

 کن ..يف رو تعريز همه چيع از بازوم گرفت و گفت : زود ، تند ، سری محکمنيشگون

 کنم ؟؟يف تعريو گفتم : چيطنت شبا

 گم ...ی و گفتم : باشه بابا الن ميدم خنديشتری چپ نگاهم کرد که با شدت بچپ

 برداشتم و با خودم بردم تو اتاق ويوه و می از دستش فرار کردم و رفتم از آشپزخونه چای جوريه خلصه

 کنم ...ی ميف منم برات تعری بخوريناروبعد گفتم : تا تو ا

 ..يکا کنننننننننننن نيف به طرفم پرتاب کرد و گفتم : تعری سبز کوچکی با حرص نارنگپريسا

 .. يم تسليم بال آوردم و گفتم : تسلدستامو

يلی گفت : خی با ناراحتيسا حرفام تموم شد پری کردم وقتيف کامل تعريات رو با جزئيز بعد براش همه چو

ی رحمانه رفتار کنی باهاش اونقدر بی .. چطور تونستی هستی ادبی که تو دختر بينه ای نشونه ين .. ایاحمق

؟؟ 

 رحم بود ..ی بيلی نگاهش کردم و گفتم : تند نرو .. اونم قبل با من خی ناراحتبا

 ازت خوشش اومده ..يلی کنم که خی با احساس گفت : اما الن حس مپريسا

 خواد بازم منو دست بندازه ..ی کنم می و گفتم : من که فکر ميدم تو سرش کوبی شوخبه
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يا ينمت تو لباس عروس ببی ذاری مينم .. ببيگه دی کنی کارارو مين سرشو تکون داد و گفت : همپريسا

نه ؟؟

 نگران نباش ..ينی بی و گفتم : آره ميدم غش خندغش

 بپوشم و منو به زور کشوند برد دانشگاهی با زبون چرب و نرمش گولم زد و نظر داد چه لباسيسا هم پربعد

 تويانا دانشگاه کيديم رسی مودب برخورد کنم حرف زد . وقتيدم رو ديل اگه سهينکهتو راه تمام مدت از ا

 جايم و بريره خواد امتحان بگمی تند تند گفت که استاد يد منتظرمون واستاده بود که تا بهمون رسياطح

 ..ينيم که کنار هم بشيريمبگ

 .يم کنيف رو براش تعريل سهی ماجرايم که نتونستيم با عجله به طرف کلس رفتاونقدر

 خونده بود واسهی بود که تا حدوديانا به کيدمون چشم اميم هم نشسته بوديک مون نزديی کلس سه تاسر

يزی برنامه ريم تقلب کنی چه جورينکه در مورد امتحان و ايم . داشتيم ما دوتا نشسته بودين بيانا هم کينهم

 حرف زدن ساکت شدم ويون مخوام بينکه وارد کلس شد . بدون ايل سهيدم چشم دی که از گوشه يم کردیم

ی ايه سرمو چرخوندم و بعد از مکث چند ثانيفته خواست بهم بی ميل به سمت در اما تا نگاه سهيدنگاهم چرخ

 خنده .ير زيم زديی منو خندوند و بعد سه تايانا و کيسا پری حرفم رو ادامه دادم اما نگاه موشکافانه یادامه 

 سر همی خنده جوابش رو دادن اما من حتيان در ميانا و کيسا گفت و پرامی گذشت سلی که از کنارم ميلسه

 به نظرم مشکوکه ..يه قضين نگاهم کرد و گفت : ای خاصيرکی با زيانابراش تکون ندادم . ک

 و گفت : به نظر منم ..يد خندپريسا

 ..ی دونی ميزو نگو که همه چيچی تو هيسا حرص گفتم : پربا

 بودم ..يبه گفت : آها پس فقط من غری با دلخورکيانا

 وقتيه گم .. ی الن گفتم . بعد از امتحان مين هم هميسا به پريزم دستش گذاشتم و گفتم : عزی رو رودستم

 ...يا بهم نرسونیلج نکن

 بعديگه زود گفت : ديلی لحظه هم استاد اومد و در کلس رو بست . بعد خين و تو هميديم مون خنديی تاسه

 . ين امتحان آماده باشی دم . و بعد گفت برای رو راه نمیاز خودم کس

 از دخترا اشاره کرد و گفت : برو عقبيکی به ی ناگهانيلی بهمون انداخت و خی نگاهی چشمير زبعد

 . ين جا جمع شديه .. چرا همه ينبش

 هم عوض کرد و بعد هم به من اشاره کرد و گفت : برو اون آخر .. يگه دو نفر دجای

 به اطرافم کردم .ی داد نشستم . نگاهی که نشون ميی دپرس شده بودم بلند شدم و رفتم عقب جای که حسابمن

 فاصله باهام نشستهی بود که با دو تا صندليل باهاشون آشنا نبودم فقط سهياد بودن که زيی بچه هايشترخب ب

بود . 

يعنی . يخت به سوال ها کردم و دلم ری ش نشست . نگاهی پخش کرد و رو صندلينمون برگه ها رو باستاد

 همه مشغول جواب دادن به سوال ها هستن .يدم گذشت دی دونه سوال رو جواب بدم ؟ کميه يد نبایمن حت

 شد و بچه ها برگهوت اطرافم خليکی يکی يدم دينکه کردن برگه سرگرم کردم تا ای خودمو با خط خطیکم

 دادن .. یهاشون رو م

178

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

 زنه . برگشتمی آروم صدام می خواستم بلند شم برم که حس کردم کسی ترم رو زدم و ميان نمره ميد کم قکم

 ؟؟يه : چيدم زدم و با اشاره پرسی زل زده تو چشمهام . لبخنديل که سهيدمو د

 دادی از دانشجو ها رو ميکی که استاد داشت جواب ی بهم نشون داد و تو لحظه ای کوچکی برگه سهيل

 دستياد به ذهنم بی ايگه دی فکر احمقانه ينکه کنم . اما قبل از ايکاربرگه رو به سمتم گرفت . مونده بودم چ

 دونه نوشته بود و منم تند تند همهه . جواب تمام سوال ها رو دونه بيدمدراز کردم و برگه رو از دستش قاپ

 از کلس بچه ها جمع بودن . چشمم که بهيرون جنبه ها زود رفتم برگه مو دادم . بی بينشو نوشتم و مثه ا

کاوه افتاد به سمتش رفتم بهم سلم کرد و گفت : امتحان چطور بود ؟

 لبخند زدم و گفتم : با تقلب خوب بود ..بهش

 از امتحان محروم شدم ..يدم رسير زد و گفت : من که دلبخندی

 ش ؟؟يدی نديگه آروم گفت : ديلی نداشتم باهاش حرف بزنم . کاوه خيل تماياد رو به نبرد دوختم . زنگاهم

 ؟؟يو زدم تو چشماش و گفتم : کزل

 ..ی گفتی در گوشم زمزمه وار گفت : همون روحه که ميبا شد و تقريک بهم نزدخيلی

 ..يدم گفتم : نععع ندی احساسم رو متوجه نشه با تلخينکه ای و برايد بودن باهاش لرزيک از نزدقلبم

 دم که کاوه گفت :ی انجام می کردم نشون بدم دارم کار مهمی و سعيدم کشيرون بيبم مو از جی گوشبعد

 ..ی کنی از من فرار می کنم داریاحساس م

 ؟؟ی کنی فکر مينجوری نگاهش کردم و گفتم : نه نه .. چرا ای ساختگی تعجببا

 ...ی کنی که ازم فرار مينم بی نگاهم کرد و گفت : خب چون من دارم می و لبخند خاصينی بيز تبا

 ...ی کنی اشتباه فکر می تکون دادم و گفتم : دارسرمو

 ؟؟ی کردی می زور گفت : باشه .. حال کجا خاک بازبه

 ؟؟ی و گفتم : چرا خاک بازخنديدم

 شده ...ی و مقنعه ت خاکيفت کرد و گفت : کيفم به کاشاره

 داده بودم .. يه تکيوار و گفتم : آها به ديدم زلبخندی

 ..يه دانشگاه گچيوارای ره دی ميادم يشه تکوندم گفتم : همی رو ميفم کيکه در حالبعد

 ؟ منيه کنم گفتم : کجاش گچيز کردم پشت مقنعه م رو تمی تلش ميکه زد و زل زد بهم . در حاللبخندی

 ..ينم بینم

 رو مقنعهی کنم دستش رو به آرومی ميز لحظه کاوه پشت سرم قرار گرفت و با گفتن : خودم برات تميه تو

 لحظه در کلس باز شد وين تونستم بگم . تو همی نميچی و منم هيد لرزی دونم چرا اما قلبم می . نميدم کش

 نگاهيم نيه ينکه شد و بعد از ااهر تو چارچوب در ظيل بتونم خودمو کنار بکشم قامت بلند سهينکهقبل از ا

 به سمت مايلی می با بيل گذشت که کاوه صداش کرد و سهی از کنارمون مينسرد بهم انداخت با قدم سنگ

 ؟ی ری برداشت و باهاش دست داد و گفت : کجا می . کاوه به سمتش قدميدچرخ

 رفتم تو محوطه ..ی سرشئ تکون داد و گفت : سلم .. مسهيل

 ..يدمت نگاهم کرد و گفت : ندی چشمزير
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 .يريم گفت : بمون با هم مکاوه

 ..يا رم . کارت تموم شد بی ش فرو برد و گفت : من می مشکين جی هايب دست تو جسهيل

 و مغرور ازکنارمون گذشت و رفت . ين سنگيلی بعد خو

 دوستت .. يش رو محکم گرفتم و گفتم : برو پيفم کی دسته

 م بند کردم . کاوه خم شد و کنار گوشمی که کنارم بود نشستم و سرم رو به گوشی خالی تنها صندلی روبعد

 ... فعل ..ی کنی ازم فرار ميدیگفت : د

 بود ناراحتيده با کاوه ديمی من رو تو اون حالت صميل سهينکه از اينقدر دونم چرا ای از کنارم رفت . نمو

 دونم چرا ؟ یشدم . بغض داشتم . نم

 آرومه ؟ ی و حس کنم همه چينم رو ببيل و عبوس سهين شه اون نگاه خشمگشی مچطور

ی ميف تعريانا کی رو برايل با سهيشب دی ماجرايسا پريکه هم اومدن در حاليسا و پريانا کی بعد وقتکمی

يمکت نی کنم . رويدا رو پيل شلوغ بود و تو نگاه اول نتونستم سهيبا محوطه تقريمکرد به محوطه رفت

 چهره ش خنده ميير کنه . از تغی نگاهم می شده و داره با ناراحتی شاکيانا که کيدم و ديم نشستيشگیهم

 ؟يهگرفت و گفتم : چ

 ؟ خاک تو سرت احمق ...ی رفتار کردينجوری پسره اين که با ای گفت : تو عقل ندارکيانا

 ..ياد ازش خوشم نميد خنده گفتم : آروم باش بابا ... خب شابا

ی کاوه کين ببين ت بزن .. بشی به زندگی خوای می ازم رو برگردوند و گفت : هر گندی با دلخورکيانا

 کشه ..ی ش میدست از مسخره باز

 شده ...يمون کنم کاوه ..پشی کردم : احساس مزمزمه

 شد ؟ی آنچنان با اخم نگاهم کردن که حرف تو دهنم موند و به جاش گفتم : چيسا و پرکيانا

 ..يرت که بازم به مسخره بگيری ذارم دوباره با کاوه گرم بگی نميکی با حرص گفت : من پريسا

 .. يرم بگيم م خودم تصمی نگاه کردم و گفتم : اما بذار واسه زندگيسا پری چشمهاتو

 رم سلف ..ی شدم گفتم : من می بلند ميمکت از رو نيکه در حالبعد

 باهاشون برخورد کردمی زدم و اونجوريسا کردم که چرا اون حرفارو به پری فکر مين راه تا سلف به اتوی

يا کجاست . يم کاوه تو زندگيگاه تونستم بفهمم جای ؟ واقعا نميه با احساساتم چيفم دونستم تکلی. اصل نم

 م ..ی داره تو زندگی چه نقشيلسه

 رفتم وی بود همون طور که تند تند راه ميانا و کيسا پری مسائل اونقدر هم مهم نبود برام که براين االبته

 راه رفتن برگشتمين . در حيدم ديبی عجيز چشم چی فکرم پر از افکار مختلف بود حس کردم از گوشه یتو

 . دستيستادم بود افتاد ناگهان اشسته نيمکت نی بود و سارا که در کنارش رويستاده که ايلو تا چشمم به سه

 بود و تو خودش مچاله شده بود ويچيده و نگاهم افتاد به سارا که شنلش رو دور خودش پيستادمخودم نبود .. ا

 کرد ... امای بود و به حرفاش گوش ميستاده که ايل کرد و سهی زد و نگاهش می حرف ميلبا لبخند با سه

 ..ی لبخندی نه حتو ی کرد . نه نگاهیفقط گوش م

 گفت : برو .. برو ..ی تو مغزم ميکی
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ی بلند به سمتشون ميی دوشم جا به جا کردم و با قدم های رو رويفم بچه شده بودم .. کينقدر دونم چرا انمی

 ازی لحظه ای و برايستاد و صاف ايد چشم منو دی از گوشه يل که سهيدم بود . ديلرفتم و نگاهم به سه

 خودش رو پرت کرده بود .حواس به من نداشته باشه و ی داشت توجهی سعيل . حال سهيستادمرفتن باز ا

ی لبای لبخند نا محسوس رو رويه منو حساس کرده بود که ينقدر ايط شرايا دونم درست حس کرده بودم ینم

 کهی شماره اين و اوليدم کشيرون بيبم م رو از جی گوشيدم گزی .. همون طور که لبم رو ميدم دی ميلسه

 ..يزم عزيشت پيايم ميم : داريچيد تو گوشم پيسا پری بعد صدای رو گرفتم و لحظاتيدمد

 سلف واستادم ..يک آروم گفتم : من نزدخيلی

 نظرير چشم اون دو تا رو زی بعد از گفتن باشه تماس رو قطع کرد و من همون طور که از گوشه پريسا

 گفت : چه دختريانا کيدن بهم رسی شدن . وقتی ميک که داشتن بهم نزديانا و کيساداشتم نگاهمو دوختم به پر

 ...ی شدیلوس

 زدم و گفتم : بودم ..لبخندی

 و از دل خودت دری کنی هم دست دور شونه م انداخت و گفت : حال دو تا نسکافه مهمونمون مپريسا

 .. خوبه دوستم ؟؟ياریم

ين کنی حال که اصرار می .. ولياد تو دلم نمونده که بخواد در بيزی گفتم : اصل چيدم خندی ميکه حالدر

 جون ..يانا شه کی کنم .. هر چند زحمتت هم میباشه، نسکافه رو قبول م

 خودتون دوتا بوده ...ين بيری ؟؟ درگی کشی منو چرا وسط می گرد شده گفت : پای با چشم هاکيانا

 اون جا ...ينين رو ببيل گفت : اععععععع .. بچه ها سارا و سهيسا هو پريه يديم خندی طور که مهمون

 تو کل ازيکا گفت : بابا نی به شوخيانا و کيخت هو قلبم ريه دونستم اون دو تا اون جا هستن اما ی مينکه ابا

 ...یپسر شانس ندار

ی نگاهم مينی بيز با تيسا اما متوجه شدم که پريارم خودم نی کردم به روی سعيدم خندی طور که مهمون

يه يکی قاشق پلستيکه رفت و واسمون نسکافه گرفت و کنارم نشست و در حاليسا پريمکرد . سلف که رفت

 شه ..ی تموم مداره برد گفت : کم کم هم ترم ی مخصوص نسکافه فرو می کاغذيوان لیبار مصرف رو تو

 کار کنم ؟ی همه درس عقب افتاده چينموندم با ا

 حرفا ..ين با اير تورو خدا حالمونو نگييی گفت : وايسا در جواب پرکيانا

 کردم کهی فکر مين ذاشتم به ای دهنم می بود رو تويده خريسا که پريی شکلت کاکائوی قطعه ايکه حالدر

 سارا خانومی داشت که ادعاين نشون از اينشون بيميمت بهم دروغ گفت ؟ اون لبخند و اون صميلچرا سه

 ؟ گفته و سارا دروغ ياد داشت بگه که از من خوشش می سعيلدرست بوده .. پس چرا سه

 کرد ؟ی سارا گوش می گفت چرا اونقدر مشتاق به حرفای اگه راست مپس

 گفتم : جان ؟؟ی به خودم اومدم و با گنگيانا کی صدابا

 شه امروز ...ی ت ميزی چيه گفت : تو يطنت با شپريسا

 دادم و گفتم : مسخره نشو .. هولش

 برگشتم و گفتم : جانم ؟يانا به سمت کبعد
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 تو کامله ؟؟ی جزوه ها يدم گفت : پرسکيانا

ی که من اصل جزوه می کنی فکر مين به ای حتيعنی ؟؟ ی کنی فکر می تکون دادم و گفتم : خودت چسری

 ؟؟يسمنو

 از بچهيرم بگی جزوه کپيد گفت : باشه .. پس فکر کنم واسه تو هم بايانا و کيديم دو تا و بعدش خودم خنداون

ها ... 

 نه ؟؟ی رو داشتيل سهی تو شماره يانا کی .. اومم .. راستير تکون دادم و گفتم : باشه بگسری

 موافقم .. يل .. منم با سهيه گفت : آره فکر خوبيطنت با شيانا و کيدن که گفتم اون دو تا خنداينو

 ..ين باهاش دارم .. هميگه کار ديه زدم و گفتم : ی زورکلبخندی

 کردن . بعد از ظهر اون روزيتم اذی هم شروع کرد به دست انداختنم و خلصه اون دو تا اون روز کلپريسا

 اون دو تا رو خونه هاشون گذاشتم به سمتی . وقتيم با هم به خونه برگشتيی کلسمون سه تاينبعد از آخر

 اومده خونه مون خوشحالدونتسم ی مينکه اياز در خونه مونه . کلی شهاب جلوين ماشيدمخونه رفتم که د

 با ذوقيدمشون کاناپه نشسته بودن و تا دی حال روی داخل رفتم . مامان بزرگ و شهاب تویشدم و با انرژ

 .. دلمينجا اين اومدين چه خوب کردييی گفتم : وايدمشون بوسی ميکه به سمتشون رفتم و در حالیو خوشحال

 براتون تنگ شده بود ..يلیخ

 .. ينم ببينجا اين برام باز کرد و گفت : بشيی کنار خودش جاشهاب

 ..يار هم بيوه مامان برو ميکا وارد حال شد و گفت : نيرينی بعد مامانم با ظرف شلحظاتی

 که .. بذار راحت باشه ..يستيم گفت : مهمون نشهاب

 : بابک کجاست مامان ؟يدم رفتم پرسی به آشپزخونه ميکه به شهاب زدم و در حالچشمکی

 ..ياد من بشنوم گفت : اونم الن ميکه بلند طوری با صدامامان

 تختم پرتی م رو روی گوشيکه بردم به اتاقم رفتم و لباس هام رو عوض کردم و در حاليوه مينکه از ابعد

 خان ... يل رسم سهی کردم گفتم : بعدا به حسابت میم

 اون فرد مورد نظر که خودی خوان برن خواستگاری که ميدم تو جمع و از مامان بزرگ شنيين پارفتم

 ها ...ی رفتيگه دی بری و بعد هم لبامو جمع کردم و گفتم : شهابيدن شو کشیشهاب جان زحمت معرف

يالت رم ... خی نميی و گفت : نه خانوم خانوما ... جايخت با محبت نگاهم کرد و موهامو به هم رشهاب

راحت ...

يری پين داماد به ايما خودمونی شدن موهام ناراحت بودم ، گفتم : وليخته از به هم ريکه در حاليطنت شبا

 بودم تا حال ...يدهند

 ..يرم گی و شهاب گفت : حالتو ميدن تمام خندی و مامان بزرگ با بدجنسمامان

 دادم کوسن رو رو هوای جا خاليکه مبل رو با شدت به طرفم پرتاب کرد و من در حالی بعد کوسن روو

 غشيکهگرفتم و به طرف خودش پرتاب کردم که چون انتظارشو نداشت محکم خورد تو صورتش و در حال

د و منو به طرفي لباسم رو از پشت کشی يقه کردم که ی فرار ميومد از شهاب که به سمتم ميدم خندیغش م
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ی ميی و منم همون طور با پر رويد بار تو سرم کوبين و با کوسن مبل که تو دستش بود چنديدخودش کش

 که من پرتاب کردم تو صورتت درد نداره ..ی به اندازه ای گفتم : هر چقدر هم بزنی و ميدمخند

 دختر ...يا کنی ميطونی شيادی گفت : زشهاب

 شامی برايد پرسی زدم و به سمت تلفن که در حال زنگ خوردن بود رفتم . بابا بود که داشت ازم ملبخندی

 و بايزيون تلوی پايم و نشستيم شهاب رفتيشنهاد . من مامان رو صدا کردم و بعد هم به پيرون از بيره بگیچ

 .. يم شدی باکس بابک مشغول بازيکسا

 شهاب و مامان بزرگ رفتن به اتاقمينکه بهم خوش گذشت بعد از ای شب تو جمع خونواده بودم و حساباون

 تماس ويک که يدم رو برداشتم و دی م رو تختم بوده . گوشی مدت گوشين اومد که تمام ايادمرفتم و تازه 

 نوشته : چه خبر ؟ نگاهو هست يسا که از طرف پريدم اس ام اس دارم . اس ام اس رو باز کردم و ديک

 دادم کهيح مختصر توضيلی فرستاده واسه همون هم خيش که اس ام اس رو حدود دو ساعت پيدمکردم و د

 که داشتم از کاوه بوده . همونطور کهی که تماسيدم نبوده . بعد نگاه کردم و دی و خبر خاصيممهمون داشت

 بود و بدون توجه بهيم و نيازده م انداختم که گوشی به ساعت ی داشتم نگاهيجان هول شده بودم و هیکم

 : بله ؟يچيد پی گوشی تويدا وی کاوه رو گرفتم و بعد از چند بوق صدای وقت هست شماره ير دينکها

 ؟ی رو برداشته گفتم : سلم خوبی اون گوشينکه از ای دلخوربا

 ؟؟ی تو چطوری ؟ مرسيی جونم تويکا گفت : نی با نرمويدا

 خوبم . کاوه اونجاست ؟ی زود گفتم : مرسين صحبت کردن باهاش رو نداشتم واسه همی حوصله

ی می زنه .. اگه کار واجب داری مين ما .. کاوه داره بنزيرونيم بيزم با ناز و عشوه گفت : راستش عزويدا

گم بهت زنگ بزنه .. 

 رو بسوزونم واسهيدا کم دل ويه زنگ بزنه .. اما دلم خواست که يست لزم نيگه خواست بگم نه دی مدلم

 ش نداشتم اون تماس گرفته بود . اما چون جواب نداده بودم زنگ زدمی من که کاريزم گفتم : نه عزينهم

 کار داره ..ی چينمبب

 ..ی گم که زنگ زدی گفت : باشه بهش می با سردی کمويدا

 ..ير شم .. شب بخی کردم : ممنون مزمزمه

يشه بود . همی . آسمون قرمز و ابريرون و نگاهمو دوختم به بيستادم زود قطع کردم . لب پنجره ايلی خو

 بود . تو فکرم اومدی شب زمستونيه يه بود اما شب ، شبييز قرمز سرد بودم . درسته که هنوز پایعاشق شبا

 کميه هستن . ی سرد و زمستونوای هين تو ايرون بيگه الن با هم دين و کاوه که هميداکه خوش به حال و

ين بيزی چيه دونست ی انگار ميشه هميدا وينکه از ايشتر اون دو تا با هم هستن گرفت .. و بينکههم دلم از ا

 م رو دستمی بال انداختم و گوشی بودنش با کاوه رو به رخم بکشه .. شونه ايک خواست نزدیما بوده که م

 ظاهر شد . عددی گوشی متوقف شدم . بازش کردم و شماره ش رويل سهم اسی دفتر تلفنم رویگرفتم و تو

 ذهنم تکرار کردم و با وجود مختلف بودن اعداد و رند نبودنش اما حس کردمی رو تويلش شماره موبایها

که حفظ شدم شماره شو ..
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 کاروين زنگ بخوره قطع کردم . دوباره هم اينکه شماره شو گرفتم و قبل از ای جورين زدم و هملبخندی

 شد که زنگ خورد وين نگه دارم و هميشتر بعد وسوسه شدم بیکردم و باز زود قطعش کردم . اما دفعه 

 : جانم ؟؟يچيد پی گوشی تويل سهی زنگ صداينبعد از سوم

 از اون هول بشم تماس رو قطع کردم و نفسيشتر بينکه که تند شده بود رو حبس کردم و قبل از انفسم

ی بوده و با اون صدايدن و در حال خوابيده تخت دراز کشی حتما رويل الن سهينکه . تصور ايدم کشيقیعم

 داشتم که ناگهان برامی دونم چه حالی لرزوند . نمی جواب داده قلبم رو میجذاب تماسم رو با خواب آلودگ

 ی صفحه ی رويدم بازش کنم دينکه اس ام اس اومد . قبل از ايه

 که تند شده بود اس ام اس رو بازيی نقش بسته . با ضربان قلبم که بال رفته بود و نفس هايل اسم سهگوشی

 ....يکا نی زنی دونستم که زنگ می خوندم : مينجوریکردم و ا

 ويدم کشی خجالت ميلی بود . اما خی چه حسين دونم ای خشک شده بود . نمی گوشی صفحه ی رونگاهم

 رو گرفتم و بعد از دو تا بوقيانا کی شماره ی کردم غرورم خورد شده . با دلخوری حس مينکهمخصوصا ا

 خوشگله ؟؟ی خواب شدی : بيچيد گوشم پی تويانا شاد کیصدا

 خوابم ..ی مير من که شبا ديزم گفتم : عزی با لحن آرومين تو ذوقش بزنم واسه هميومد ندلم

 ؟؟يه چه کارين اينم .. بگو ببی که زنگ زدی با همون لحن شاد و شنگولش گفت : پس حتما کارم دارکيانا

 که شماره شو ازتی گفتيل تند شده بود گفتم : چرا به سهی لحنم کميکه دهنم رو قورت دادم و در حالآب

گرفتم ؟؟؟

 بگم ؟يل کار دارم که به سهی نمود گفت : من چی که ناراحت ميی سکوت کرد و با صدای لحظه اکيانا

 دونست ؟؟ی گفتم : پس اون از کجا ميت عصبانبا

 بگم . باوريزی چين همچيل رم به سهی وقت نميچ مثل من دوست توام ...من هيکا گفت : نی با دلخورکيانا

کن .. 

ی کس نميچ گفتم : هی کرد . با دلخوری می بودم که احساسم بر عقلم رهبری لحظه اونقدر عصباناون

دونست که من شماره اونو ازت گرفتم ..

 کارو نکردم ...ين زمزمه کرد : من اکيانا

 ؟؟ی نداری تند گفتم : کارخيلی

 ..ير گفت : نه .. شب بخی با ناراحتکيانا

 حرف زدم . هر چقدر هم کهيانا لحن تند با کين با اينکه تو دلم اومد . از ای تماس قطع شد . حس بدوقتی

 بهيزی چيانا ممکنه که اصل کی زدم .. خب .. حتی باهاش حرف مينجوری ايد کرده بود نبای بهم بدياناک

 فشرده وی جواب نداد و من با قلبکيانا رو گرفتم اما يانا کی فکر دوباره شماره ين نگفته باشه . با هميلسه

 و اونقدر ناراحت بودميدم پتو خزير کردم زی م رو خاموش می گوشيکه تخت نشستم و در حالیناراحت لبه 

 افکار در هم و برهم به خواب فرو رفتم .. ی چطور لبه ليدمکه نفهم

 شه . چند بار تو همونی ميده بودم که حس کردم پتوم داره کشيده دونم چقدر گذشته بود و چقدر خوابنمی

 که به پتوم وارد شديشتری خودم نگه دارم . اما با فشار بی کردم پتوم رو روی سعيدارحالت خواب و ب

184

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

 کهيزی باز و بسته کردم از چو بار چشمهاميه ی اما وقتيدم نديزی اول چیناگهان چشمهام باز شد تو وهله 

 ؟؟يی بود و من فقط تونستم بگم : بابک تويستاده تختم ايين مرد پايه ی يه متعجب شدم . سايدمد

يغ شوکه شدم و جيه بلند قرمز اون سای و موهايشا ريدن شدم و باديز خيم به جلو نی کميومد نی جوابوقتی

 گردنبندی خالی که ذهنم فرمان داد لمس گردنم و جايزی چين . ضربان قلبم بال رفته بود اوليدم کشيفیخف

 باشه ...ونه تی اون گردنبند کجا ميعنیکاوه رو حس کردن بود . از ذهنم گذشت که 

 زدم و آروم آروم به عقبی و همون طور که نفس نفس ميدم پريين چطور با اون سرعت از تختم پانفهميدم

 ؟؟ی خوای از جونم می لب زمزمه کردم : چير رفتم زی اتاق میبه سمت در بسته 

 شده بودم تايره شد . بهش خی شد برداشته نمی ميده که توسط نور مهتاب ديشو ری يه اون سای از رونگاهم

 ازتيلی ولم کن .. خيگهنکنه اگه نگاهم رو ازش گرفتم تکون بخوره و تند تند زمزمه کردم : تورو خدا د

 ..يلی ترسم .. خیم

 و خواستم به سمت دريدم کشيقی . نفس عميست اونجا نيگه ديه که اون سايدم پلک زدم و دی لحظه ابرای

 تو اونيدنش از ديدم کم دی در تو همون فاصله یکه حال دو قدم باهاش فاصله داشتم برگردم که اونو جلو

ی و درو باز کردم و با سرعتم نا خود آگاه دستم رو دراز کرديلی لحظه خيه و تو يدم کشيغ کم جیفاصله 

 با سرعت خودمو به اتاق بابکيدم خزيرون عبور کردم و بيه ساير کردم از زی فکرشو هم نمیکه حت

 بود رفتم و همون طوريده تخت خوابی به سمت بابک که رويدم لرزی ميکه داخل شدم در حالیرسوندم وقت

 رفت نگاهم رو به در دوختم و دستمی ميين و پاال م بينه سی نشستم و قفسه ی تخت می لبه یکه به آروم

 سرمويق نفس عميه و آرامش داد و بعد از يت دستش بهم حس امنی دست بابک گذاشتم . گرمایرو رو

 .يدم خوابی پاهام گذاشتم و به آرومیرو

 شدم بابکيدار بينکه کردن به محض ايدارم بودم که صبح بابک و مامان به زور بيده آروم خواباونقدر

 ؟؟ينجا ایبدجنس گفت : چرا اومد

ی ... حال جايچی وجودمو گرفت و بعد زمزمه کردم : هی لرزی لحظه ای شب گذشته برايادآوری به از

تورو که تنگ نکردم ...

 ..يدم پری از خر و پف کردنات همه ش از خواب می ولی گفت : جامو تنگ نکرديطنت با شبابک

 زنمت ها بچه پرو ..ی رو برداشتم و حالت پرتاب کردن گرفتم و گفتم : مبالش

 ...ی خوابی بده هر شب که ميه و گفت : حداقل کرايد خندبابک

 نکنه ..يتم و من رو به مامان گفتم : مامان بگو اذخنديد

 ها ..يری گی .. کمر درد ميدی و نشسته خوابينجا ای و گفت : چرا اومديد به موهام کشی دستمامان

 باز ؟؟يدی گفت : نکنه خواب بد دی نگرانی با کمبابک

 ...ی جورين و گفتم : نه بابا .. همخنديدم

 برشيز گردنبدت افتاده بود تو حال گذاشتم رو ميکا نی شد گفت : راستی از اتاق خارج ميکه در حالمامان

دار ...

185

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

 گفتم : کجا افتاده بود مامان ؟؟هيجانزده

 از گردنت باز شده ..ی گرفتی می با شهاب کشتی صداش از تو حال اومد که گفت : فکر کنم وقتمامان

 بابک در آوردم ..ی هم برای شدم شکلکی بلند ميکه و در حاليدم کشی راحتی از رونفسی

 که بهش زدهيی حرفای زنگ زدم و برايانا م رو که روشن کردم به کی روز تا عصر خونه بودم و گوشاون

 نگفته ..يل به سهيزیبودم ازش معذرت خواستم و اونم بهم گفت که مطمنئن باشم اون چ

 شد ..يشتر شماره منو داشته بی جوريه حتما يل سهينکه ای م برايه اون لحظه فرضو

 ويرون زنگ زدم و اون گفت که قراره با بهداد بره بيسا به پری کلس داشتم که وقت6 روز ساعت اون

 گرفتم نرم که ناگهان بايم سرد سست شدم و تصمی رفتن تو اون هوايرون بی برای کميادکلس رو نم

 موردی هاس فرض لبايش تو ذهنم به صورت پی شد .. دلم خواست برم حتی جوريه دلم يل سهيادآوری

 بابا ..يگه ديه کيل : سهيدم شدم به خودم غريال خی .. اما باز بيدمنظرم رو پوش

 و شلواريف اسپرتم رو با کی مشکی داشتم پالتوی بودم و سعيستاده کمد لباسهام ای بعد جلوی لحظه ااما

 حوصله ندارم ...يسا تخت نشستم و گفتم : بدون پری لبه يخيالی بعد با بی کنار هم قرار بدم . لحظه ایمناسب

 ..يال خی ره .. بی و مياد ميامين هم که حتما با بنياناک

 و گفتم : آهاا .. اصل من با کاوه کار دارم ...يدم ناگهان از جا پربعد

ی به سمت کمد لباس هام رفتم . شلوار کتون سورمه ای خاصی و وسوسه کننده يز انگيجان حس هيه با بعد

 قوزک پام بودی که تا روی کوتاه مشکی و چکمه هايدم پوشيکم کمر باريونی پاپی مشکی رو با پالتویچسبان

 . نگاهم به ساعت افتاد ورد کيل رو تکميپم هم تی رنگی و شال گردن سورمه ای مشکيف . کيدمرو هم پوش

 ازيشه مثه هميم ساده و مليش آرايه منتقل کردم و بعد از يف تو اون کی قبليفبا عجله لولزمم رو از ک

 بهين .. البته اييزی بود تا پای شب زمستونيه يه شبيشتر مه آلود بود .. بی .. هوا سرد و ابريرونخونه زدم ب

 .. يم ذاشتی رو پشت سر مييز پای روزاين هم بود که آخرينخاطر ا

 بودم و بهيده هم گرون خريلی عطر مخصوص خودم رو که خی که قرار گرفتم دوباره با نگرانين ماشتوی

 رو راه انداختم .ين کردم و ماشی خودم خالی روی داشت رو با دست و دلبازی خاصيلی خینظر خودم بو

يغ جيبا اوج آهنگ چون صدام کشش نداشت تقری خوندم و تو قسمت های خواننده می با صداير تمام مسیتو

 شدم .. ی مينجوری استرس داشتم ايلی هر وقت خيشه زدم .. همیم

 .. يشم پيا بيدی اس ام اس داده : من تو سالنم .. هر وقت رسيانا که کيدم دانشگاه ديدم رسوقتی

 کردم و خودمو به سالنی بود طی زرد و نارنجی از برگ هايده سرد رو که پوشی زود محوطه خيلی

 به سالن هجوميرون بی گشتم .. همه به خاطر سرمای ميانا دنبال کی و شلوغ پلوغيترسوندم تو او جمع

 . طرف مقابلشود بود و در حال صحبت کردن بيستاده ای که گوشه ايدم رو دياناآورده بودن .. از دور ک

 بود .. يستاده ای چون جلوش کسيدم دیرو نم
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 که چند قدم باهاش فاصله داشتم چشمش به من افتادی رفتم که درست تو لحظه ای ميانا سرعت به طرف کبا

يانا بتونم در برم کينکه بدم . قبل از ايص زد رو تشخی که باهاش حرف میو همون لحظه ام تونستم فرد

 ؟ ی اومدیگفت : اععع .. ک

يانا تفاوت با کی بيلی خی و با حالتيدم کشی بست .. نفسيخ و من حس کردم دستهام يد فرد به طرفم چرخاون

 ..يزم الن اومدم عزيندست دادم و گفتم : هم

 :يچيد بود و تو همون لحظه صداش تو گوشم پيستاده کردم که حال سمت چپم ايل به سهی نگاهی چشمزير

سلم ..

 نگاهش کنم گفتم : سلم .. ينکه بدون ای جديلی هول شدم اما خکمی

 گفت :يانا و همون لحظه هم کيدم رو چسبيانا رو با خودم ببرم دست کيانا کردم کی می سعيکه در حالبعد

 ؟؟ين بپوشی چينشما دو تا با هم هماهنگ کرده بود

 ؟؟يم با هم هماهنگ کنيد انداختم و گفتم : ما چرا بايل به سهی تعجب نگاهبا

 ...يومدين و گفت : هماهنگ شده به نظر ميد خندکيانا

 ...يل گفتم سهی گفت : داشتم می معموليلی خبعد

ی با چکمه های .. شلوار کتون سورمه اييدم پای رو ميل سهی چشمير چون داشتم زيدم حرفهاشو نشنادامه

 بود ...ی که سورمه ای با شالگردن مردونه ای و کاپشن اسپرت مشکيور مردونه و پلیمشک

 پر کرده بود .. ی اطراف رو حسابی عطر تلخ اون هم فضای دلم خنده م گرفت چون بوتوی

ی کوتاهيش که ته ريد صورتش لغزی نگاهم روی لحظه ای کردم برای نگاهش می چشمير که زهمونطور

 هول شدمی کنه و کمی که داره نگاهم ميدم که نگاهم به چشمهاش افتاد دين جذاب ترش کرده بود . هميلیخ

و رومو ازش برگردوندم ... 

 جلويانا ها پر شد من و کی صندلی سر کلس و چون همه يم حرف اون دو تا با هم تموم شد رفتينکه از ابعد

 شم .. ی بارون مير تيل سهی کردم از عقب دارم توسط نگاهای هم حس مين و به خاطر هميمنشست

 بود ها ..ين سنگيلی هم خنگاهش

 درسوينکه ای کنه .. البته من اونقدر جذابم که فکر کنم کل پسرا جای کردم داره نگام می مدت حس متمام

 کنن ..یگوش کنن دارن منو نگاه م

 شن درسوی پسرا مجبور می همه ينکه .. به خاطر ايه که براش مناسب باشم استادی .. فکر کنم شغلخب

گوش کنن .. 

 ...يستی بهم زد و گفت : تو باغ نی ضربه اکيانا

 ساده بود که حل شد ...يری خود در گيه زدم و گفتم : لبخندی

 ...ی افغانينه لبخند زد و گفت : بوزکيانا

 ..ی : کرگدن خال خالگفتم

 ...يابونی بيل و گفت : گورخنديد

 هاست ...ينه زمين تو سرش زدم و گفتم : خاک تو سرت که استعدادت فقط تو همآروم
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 ...ی استعدادم ندارين زد و گفت : تو که همچشمکی

 نکن ..يت شخصيب بچه مردمو تخرينقدر جمع کردم و گفتم : خجالت بکش البامو

 ..ی خودتو واسه من لوس نکنينقدر ايری بگی مرغيای قانقاريشال و گفت : اخنديد

 گفتيانا کلس تمو شد کی . وقتيديم و خنديم و چرت و پرت گفتيم با هم کل کل کردی روز سر کلس کلاون

 کاوه خودشويدم رفتم که تو سالن دی س منتظرشه و زود رفت من هم داشتم به سمت در ميقه ده دقيامينکه بن

ين تونستم با ای می که من چه کارذشت زدم و جوابشو دادم . بعد از ذهنم گیبهم رسوند و سلم کرد .. لبخند

 اومدم کلس ..ين ایبشر داشته باشم که به بهانه 

 ؟؟ی که باهام همقدم شده بود گفت : چطورکاوه

ی دورش مينجوری کردم ای کردم و کاوه گفت : من فکر ميف رو براش تعريشب ديان مختصر جرخيلی

 براش بکنم ..يگه فکر ديه يد باينکه ره .. اما مثه ای و کم کم ميمکن

 دمی از ترس .. قول ميرم می واسم انجام بده .. دارم مياد ازت بر می کردم : تورو خدا هر کارزمزمه

جبران کنم ..

 کهی گفت : هر کاريتگری و حس حمای .. کاوه با مهربونيد وزی می و باد سرديم بوديده به محوطه رسحال

 کنم بهم اعتماد کن و نترس ...ی ميدا .. راهشو پی که جبرانش کنيست نينبکنم واسه ا

 کنم کهی فکر مين کردم گفتم : دارم به ای شال گردنم رو دور گردنم محکم ميکه تکون دادم و در حالسرمو

از دستش فرار نکنم ...

 ..ی نکنيتی خرين .. همچی کنی زد : تو غلط مياد فريبا تقرکاوه

يلی کنه . اگه جسمتو داشته باشه قدرتش خی که ولت نميثيه نگاهش کردم و اون گفت : اون رو ح خبمتعجب

 ؟؟ی خوای مينو .. ايانت هم اطرافی ری مين شه .. اون وقت هم تو از بی ميادز

 تونم تحمل کنم ..ی نميگه کار کنم ؟؟ دی گفتم : آخه پس من چير بهانه گی حالتبا

 .. تو غصه نخور ...يزم نم عزيک زمزمه کرد : درستش مکاوه

 ؟؟ی پارک کردينجا گفت : اينم ماشيدن و کاوه با ديم بوديده رسينگ پارکبه

 کنمی کنم تا از اون هم خدافظی .. صبر مينجاست هم که ايل سهين تکون دادم و کاوه گفت : اعع ماشسرمو

 زدم ..ی در خروجيک رم . من نزدیبعد م

ی باز من کميد رسيک نزدی که حدود ده قدم باهامون فاصله داشت . وقتيل زدم و نگاهم افتاد به سهلبخند

 جذابش کرده بود ..يلی خين ش قرمز شده بود و اينیهول شدم .. ب

 ...يکا نباش نيه دو تا با هم دست دادن و کاوه زمزمه کرد : نگران اون قضاون

 رفت .. ی خدافظيه بعد از و

 مکالمه از طرفيه که انگار هر دومون منتظر شروع يم کردی با نگاهمون بدرقه ش می جوريل و سهمن

 روی اون سکوت لعنتيل سهی داشتم که صدای قدم بر مين کاوه دور تر شد به طرف ماشی . وقتيممقابل بود

 ؟؟ی ری می خدافظیشکست : ب

 و گفتم : آها .. خدافظ ...يدم زدم و به سمتش چرخلبخندی
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 کردم استارتی که نشستم سعين ماشی تويدم جوابم رو داد که به زور شنی لبير که اخم کرده بود زسهيل

 رفتم ويرون بيمه نگذشته بود که سراسين هم از وارد شدنم به ماشيقه شد . دو دقی روشن نمينبزنم اما ماش

 خودمو بهش رسوندم که زودنه حرکت کينکه رو روشن کرده بود رفتم و قبل از اينش که ماشيلبه طرف سه

 شه ...ی روشن نمينم گفتم : ماشی داد و من با نگرانيين رو پاين ماشی يشهش

 روشنش کنم ؟؟ ی کنی گفتم : کمکم می خاصيت تفاوت نگاهم کرد که با مظلومبی

 خارج شد . کنارم قدم برداشت و گفت : کاپوتت رو بزن بال .ين رو خاموش کرد و از ماشينش ماشسهيل

 گفت : استارت بزن ...يل بعد سهیپشت فرمون نشستم و لحظات

 خواست دروی که مينگ کارو کردم و کم کم نگهبان پارکين روشن نشد .. چند بار اين زدم و ماشاستارت

 ..ينگ پارکيرون تا بيم رو با هم هول دادينببنده و بره هم بهمون ملحق شد و چون عجله داشت کمکون ماش

 وتنومند بود .. مثه بت من بود با اونی بود که چقدر قويل نگاهم به سهيم دادی رو هول مين که ماشیموقع

 ش ... يره تیلباسا

 ازينشو رفت ماشيل روشن نشد سهی هم استارت زدم و وقتيگه چند بار ديم پارک کرديرون که بماشين

 ..يم کنی روشنش ميايم رسونمت .. صبح با هم می رو قفل کن .. من مينت درآورد و گفت : ماشينگپارک

 ؟؟يه نگاهش کردم که گفت : چی نگرانبا

 دنبالم ..ياد زنم بی شه .. به داداشم زنگ می زحمتت مينجوری گفتم : ايدم گزی لبم رو ميکه حالدر

 برمت ..ی شده .. اما خودم مينجوری بهش اطلع بده که ای خوای اخم کرد و گفت : اگه مسهيل

 دنبالم ...ياد کنم بی احمقانه زدم و گفتم : پس صبر ملبخندی

 رم ؟؟ی ذارمت و می مينجا ايکی هوا و تارين تو ای کنی گفت : فکر مسهيل

 کج کردم و گفتم : نه آخه ...سرمو

 اون برسونه ت ..ياد زنگ بزنم کاوه برگرده بيستی اگه با من راحت نی خوای و گفت : ميد حرفم پروسط

 رو قفل کردم و رفتم توين در ماشی حرفيچ ندازه واسه همونم بدون هی ميکه کردم داره بهم تاحساس

 قرمز وی زود گونه هايلی خينش ماشی نشست و استارت زد . بخارين ماشی نشستم . بعد از من توينشماش

 قراره شب تنهاشينم ماينکه ای داد و نگرانی بهم ارامش مين مطبوع ماشی زده م رو گرم کرد . گرمايخ

 افتاد و حس کردم هنوز گرم نشده دستاش .. يل قرمز سهیبمونه رو کم کرد . نگاهم به دست ها

 شد ...ينجوری به خاطر من ايرم بمی خودم گفتم : الهبا

 گرم مهمونت کنم .. يدنی نوشيه شد که زمزمه کردم : پس بذار همين

 کنم ...ی رو قبول ميشنهادت پيدا نگاهم کنه گفت : آره شدينکه بدون اسهيل

يه زود قبول کرد و ينقدر ای چيعنی رو قبول کرد تو ذوقم خورد . يشنهادم بدون تعارف پينکه هماصل

 تونه جلوی نميعنی سست عنصر باشه .. ينقدر ايد گفتم حال .. اصل مرد که نبايزی چيهتعارف نکرد . من 

 ؟...يرهاون شکمش رو بگ

 شاپ ؟؟ی افکارمو از هم پاشوند : برم کدوم کافيل سهصدای
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ی شاپ چه خبره ؟ من غلط بکنم تو رو ببرم کافی شاپ ؟؟ خدا بهم رحم کنه .. کافی ... کافيد پررنگم

يتی .. با نا رضايرم کاکائو داغ براش بگير شيه ها ی فروشيوه آبمين از ايکی خواستم ببرمش یشاپ .. م

 ...یگفتم : هر جا خودت دوست دار

 : اونجا خوبه ؟؟يد معروف رو گفت و پرسشگرانه پرسی شاپ های از کافيکی اسم سهيل

 زدم و گفتم : اوهوم ...ی زورکلبخندی

 به شمردنی معروف گرون ترم هستن .. و شروع کردم به صورت ذهنی جاهای با خودم فکر کردم راستو

 پولم ...يف تو کیپول

 ..ی نگاهم کرد و گفت : چه کم حرف شدی کمسهيل

 شه ..ی ش نميزی مطمنئن باش چينتی گفت : اگه نگران ماشيل زدم و سهلبخند

 خونه ..يارمش رم و با دادشم می باشه .. حتما شب ميشم خواد پی زدم و گفتم : من دلم ملبخندی

 ..ين دی جون ميزی به هر چين زد و گفت : شما دخترا عادت داری لبخندسهيل

 تکون دادم و گفتم : اوهوم ...سرمو

 جواب اسيشب چرا ديکا هو گفت : نيه که ياره رو به رو نميشب ديه کردم که چرا قضی فکر مين به اداشتم

 ؟؟؟یام اس منو نداد

يادمه که يی گفتم : تا جاين شم واسه همی تابلو ميلی لحظه حس کردم خيه .. خواستم انکار کنم که يد پررنگم

 نبود ...ی سوالی که دادیاس ام اس

 منو پاکی شماره يادمه که يی بهش دادم که گفت : منم تا جای کردم که عجب جوابی با خودم حال مداشتم

 ...یکرده بود

 گونه هام گذاشتم وی سردم رو روی کف دستهاين دونستم گونه هام سرخ شده واسه همی گرفت .. منفسم

 بگم ...يزی نتونستم چی واقعیاصل به معنا

 ..ی سوت بزنی تونی مواقع مينجور گفت : خب ايل سکوت برقرار شد و بعد سهلحظاتی

 ؟؟ی بدياد شه بهم ی ندارم .. مياد زدم و گفتم : جدا ؟؟ من سوت زدن لبخندی

 ؟؟ی ندارياد : يد پرسی جديلی خسهيل

 جمع کردم و همراه با تکون دادن سرم گفتم : ننچچچچ .. لبامو

 دم ... ی مياد زد و گفت : باشه بهت لبخندی

 رويل شدم و چند قدم فاصله تا سهياده شد . منم پياده رو پارک کرد و ازش پين ماشيل . سهيديم بعد رسکمی

 گفت : چقدر امشب هوا سرده ...يل زدم و سهی زورکی و کنارش قرار گرفتم . لبخنديدمد

 .. من که عاشق برفم .. مخصوصاياد قرمز کردم و گفتم : آره .. امشب حتما برف می به آسمون ابرنگاهی

 ...ی برفیشبا

 ...ياد کنم که امشب برف نی گفت : پس من آرزو می با لحن شوخسهيل

 ..ياد م تو هم رفت و گفت : اما مچهره
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 تا من داخل بشم و خودشم پشت من وارد شد . منيستاد در رو باز کرد و اول ايل و سهيديم شاپ رسی کافبه

 ..ين بشی ... سمت چپيکا که گفت : نيرفتمداشتم جلوتر م

 ..ينم بشی طرفين خوام ای کردم و گفتم : من ماخم

 ؟؟ينيم زد و گفت : چطوره جدا از هم بشی لبخندسهيل

 ..ينيم گفتم : خب بشيی پرروبا

 کنن ..ی و با مهمون که دعوا نمی با حوصله گفت : من رو مهمون کرديلی خسهيل

 داد نشستم و خودش رو به روم قرار گرفت بعد هم سفارش داد وی که نشون می صندلی رويزی اخم ربا

 ...يم کردی نه صحبت ميا ياد امشب برف مينکه در مورد ايمگفت : داشت

 ..ياد .. مطمنئنم امشب برف مييی گفتم : وايجان هبا

 .. حاضرم باهات شرط ببندم ..ياد گم که امشب برف نمی گفت : اما من مسهيل

 بندم .. ی ابرومو بال انداختم و گفتم : منم باهات شرط می تايه

 نه ؟؟ يا مردد موندم باهاش دست بدم ی لحظه ای دستشو جلو آورد و من براسهيل

 دونستم که بعد ازی و ميرم خواست با تمام وجود اون دستارو تو دستام بگی بهش داشتم . دلم ميبی عجکشش

 شرطی که سر چيم کنيين زدم و گفتم : خب اول تعی کردم . لبخندی ميدا پيل رو به سهی ايگهاون حس د

 ...يم بندیم

 که برنده بگه ..ی ابرو شو بال انداخت و گفت : سر هر چسهيل

 فکر کنم گفتم : باشه قبول ..ينکه باره که بدون ای لحظه اونقدر مطمنئن بودم که برف ماون

يفم ظری جالب بود که دستايلی باهاش دست دادم .. برام خيلم دستش رو جلو آورد و من بر خلف تماسهيل

 بچه بود ..يه ی دست مردونه ش مثه دستاينب

ی کردم . وقتی دستاشو حس ميت نشد اما من هنوز گرما و امنيه از چند ثانيشتر بی برخورد دستامون حتشايد

ی اون رو جلويک شيلک اون گذاشتن و می من رو جلویسفارش هامون رو برامون آوردن و دوباره قهوه 

 ؟؟ی که دوباره مال منو برداری خوای گفتم : نميطنت و شی دلخوریمن . با کم

 و گفت : نه ..خنديد

 ؟؟ی زنگ زدی کارم داشتيشب .. دی نگفتی مشغول خوردن شده بود گفت : راستيکه در حالبعد

 .. توی نامرديلی خوردم گفتم : آقا خی تلخم می از قهوه ی کميکه ضربان قلبم بال رفت و در حالدوباره

 ...ی پرسی سوال ها مين و از ای نداديادهنوز سوت زدن رو بهم 

 ... ؟ی جوابمو بدی خوای نميعنی و لحن ناراحتم خنده ش گرفت و گفت : پس ی شاکی چهره يدن داز

 راحت باش .. يعنی به سرشو تکون داد که يل ابروهامو بال انداختم و سهيطنت شبا

 کردم و جواب دادم : بله ؟؟ی عذر خواهيل م زنگ خورد و صدف بود . از سهی بعد گوشکمی

 ...ی : سلمممممممممم عنتر برقيد کشيغ جصدف

 صدف روی هم صدايل سهيدم شد فهميان نمايل سهی لب های که روی و لبخنديد که صدف کشيغی اون جبا

 ..يزم مو کم کردم و گفتم : سلم عزی گوشی صدای کميدهشن
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 تو کله پوک ؟؟يييی و گفت : کجايد غش غش خندصدف

 ... ملحظهيزم معذب گفتم : صدف عزيلی ش بود که باز لبخند زد و من خيدنی نوشيدن در حال نوشسهيل

 ...يرونمکن ... من ب

 ؟؟ من اومدم خونهيی .. کجايرونی دونم بی .. می زنی گفت : عصا قورت داده حرف ميطنت با شصدف

 خونم ...ی وگرنه تمام دفتر خاطراتتو بلند بلند مياری بيفتون .. تنهام زود لطف کن تشر

 بخون . اگه تموم شد و منيی خانوم .. فعل دفتر خاطراتمو تنهای گفتم : باشه کوليدم خندی که مهمونطور

 بلند بخون ...يومدمن

 شصتاد صفحه رو بخونم ..ينم بشيکارم و گفت : آره بيد غش خندغش

 ..يام باش تا بی و گفت : پس دختر خوبخنديدم

 ؟؟ی گفت : واقعا دفتر خاطرات داريل تماس رو قطع کردم سهوقتی

 ؟؟ی کنی مارو گوش می صحبت های کشی لوس کردم و گفتم : اصل تو خجالت نمخودمو

 ..يقا تکون داد و گفت : نه دقسرشو

 ندارهی مشکليعنی کنه .. ی مياد شو اونقدر زی گوشی که صدای چپ نگاهش کردم که گفت : کسچپ

 ..يگهد

 ...ياد بهت ميلی که برات به کار بردن هم خی بگم که گفت : در ضمن صفاتيزی بهش چخواستم

 .. ؟؟ی منو دست بندازی کنی گرد شد و گفتم : چطور جرئت مچشمهام

 کردم ...يف زد و گفت : من فقط ازت تعری لبخندسهيل

 ؟؟يم شه بری و حق به جانبش خنده م گرفت و فقط گفتم : ميخيال بی چهره از

 تعارف کرد که حساب کنه و من قبول نکردم و خودم حسابينکه زود موافقت کرد و بعد از ايلی خسهيل

 .. يم و داخلش نشستيم رفتينکردم به طرف ماش

 رم خونه ؟ ی که ميد پرسسهيل

ينو کرد و من کامل ای نگاهم می چشمير رو روشن کرد و راه افتاد .. زين من فقط سر تکون دادم . ماشو

 ... يدم فهمیم

 ... ی که بهم کردی و گفتم : واقعا ممنونم .. بابت کمکيدم . به طرفش چرخيديم به خونه رسوقتی

 کنم ...ی از فراز شونه ش نگاهم کرد و گفت : خواهش مسهيل

 کنم ...ی زدم و گفتم : جبران می خوشگللبخند

 ...يست نيازی با محبت لبخند زد و گفت : نسهيل

 ...يگه رم دی .. پس من می : باشه .. مرسگفتم

 ..ير درو ببندم گفتم : شب بخينکه .. قبل از ايرون رو باز کردم و رفتم بين ماشدر

 وارد شدم تازهی کرد . وقتی بود و نگاهم ميستاده اون هم جوابم رو داد . تا وارد خونه بشم همونجا او

 رو راه انداخت و من از داخل براش دست تکون دادم .. ينماش
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 بايم داشته باشی من بمونه و شب خوبيش شب صدف بعد از کلسش اومده بود خونه مون تا شب پاون

 و من هر لحظه منتظريد بگم که اون شب برف نبارينم که برامون افتاده بود و البته ای کردن اتفاقاتيفتعر

 خواستم بخوابم ازی مقتی کار رو نکرد .. وين کنه که ای آورياد اس ام اس بده و شرطمون رو يلبودم سه

 شده .. چون تازه متوجه شدم که عجب شرطيد که همه جا سفينمته دلم آرزو کردم که برف بباره و صبح بب

 بستم ...يل با سهیناجور

يدم بود . پتو رو روش کشيده خوابی چشمامو باز کردم نگاهم افتاد به صدف که با حالت با مزه ای وقتصبح

 اتاقم رسوندم وی خودمو به پنجره يادی زيلی خيجان بسته بودم افتادم با هيل که با سهی شرطيادو ناگهان 

 وی رو باختم . هوا ابری شد .. باختم .. اون شرط لعنتی باورم نمييی ... واااااااااااايدمپرده رو کنار کش

 فکرين کار کنم ؟ اصل به ای چيد دونستم بای .. نميد باری دونه برف هم از آسمون نميه یگرفته بود اما حت

 احمقم ؟!ينقدر ايشه درصد برف نباره و اون شرط رو بستم . چرا من هميه ی کردم که حتینم

 فکری داره به چی به آسمون کردم و تو دلم گفتم : الن اون لعنتيدی رو تو موهام فرو بردم و نگاه نا امدستم

 کنه ؟؟یم

 بهش کردم . نه تماس داشتم نه اس ام اس ..ی برداشتم و نگاهيوترم کامپيز می م رو از روی شدم و گوشخم

 دونه که من باختمی شده . ميت با فرهنگ و با شخصيل و با خودم فکر کردم که چقدر سهيدم کشيقینفس عم

 کنم ...ی چقدر بزرگه .. واقعا بهش افتخار ميل دونستم سهی ميشه ... آره همياره خواد به روم بیو نم

 صدف زدم و گفتم : پاشو کدو تنبل .. کلس دارم ...ی به پاهای تخت نشستم و با پام ضربه ای لبه

ی ش خنده م گرفت .. کميافه قيدن از خودش نشون داد .. از دی نه تکون خورد و نه عکس العملصدف

 خوام بخوابم ...ی : ميدتکونش دادم که غر

 برمت ..ی با خودم می بشيدار کلس دارم . اگه زود بيان شدم و تو گوشش گفتم : البته با شايک نزدبهش

 ؟؟؟ی کلس داری و گفت : کيد برق از جا پرمثه

 ...2 و گفتم : ساعت خنديدم

نخلی قلب قلبيواری به ساعت دی گرد شد و نگاه متهجبچشمهاش يدار ب9 منو ساعت ی اتاقم کرد و گفت : پس 

 ؟؟یکرد

نخلم .. پاشو .. بد بخت شدم پاشو سرمو  ...يم بکنی فکريه کج کردم و گفتم : اره 

 تو ؟ی کردی و گفت : باز چه غلطيد لختش کشی به موهای دستصدف

 ..يگه بازوش ضربه زدم و گفتم : اععع .. مودب باش دبه

 ...ی کرديکار چينم گفت : بگو ببی و خواب آلودگی حوصله گی با بصدف

 ..ييييی نگفتم . صدف تا نگاهش به پنجره افتاد مثه جن زده ها گفت : واااااااااايزی پنجره اشاره کردم و چبه

 ؟؟يومدبرف ن

يجان ... آخ جون چه هياد دونستم برف نمی و گفت : ميد تکون دادم و صدف غش غش خندی با ناراحتسرمو

 شد ... يزانگ

 ؟؟؟يزه انگيجان زدم تو سرش و گفتم : کجاش هيکی
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 خواد ...ی می ازت چيل سهينيم که ببين زد و گفت : حرص نخور ... همچشمکی

يز واسه همه تون عزيل شده سهی دونم حال چی بهش کردم و گفتم : نميدی حالم گرفته شد . نگاه نا امدوباره

شده ...

 شده ..يز واسه تو هم عزيدم گفت : اره منم تعجب کردم ديطنت با شصدف

 ..ی نکن منو دست بندازی . سعيست طور نين اصل هم اير گرفتم و گفتم : نخجبهه

 و گفت : آره الن کامل نظرم عوض شد ...نديد

 کشمت ..ی و گفتم : صدف ميدم رو از روش کشپتو

 زنانيغ .. تا از اتاق خارج شدم در اتاق بابک هم باز شد و صدف جيد دويرون و از اتاق بيد کشيغ جصدف

 ؟؟يا شده آمازونیخودشو پشت بابک پنهان کرد و بابک متعجب گفت : چ

 گفت : بابک منو پوشش بده ..يد خندی ميکه در حالصدف

 ...ی آدم خوار ها شديه ، جان من موهاتو درست کن .. شبيکا خنده ش گرفت و گفت : نبابک

 رسم ..ی و گفتم : صدف حسابتو ميدم به موهام کشدستی

 زدم و گفتم : بالخره توی حرصی کرد و من لبخندی پشت سر بابک سرشو خم کرد و واسم زبون درازاز

 من ...يش پيایم

 مبل نشسته بود سلم کردم و مامان گفت : باز چه خبره ؟؟ی و به مامان که رويين رفتم پابعد

 کردم ..ی ميت صدف رو اذيچی زدم و گفتم : هچشمکی

 اومد خونه مون ...ی پسريه صدف با يشب همراهم به آشپزخونه اومد و گفت : دمامان

 ...يدمش کردم که دی رو نگاه ميرون لبخند مامان رو نگاه کردم که گفت : من لب پنجره بودم داشتم ببا

 منه ..ی های شده س .. از همکلسييد زدم و گفتم : پسره تالبخندی

يرين مو شی نشستم . داشتم چای صندلی و رويختم ری خودم چای زد و گفت : اوهوم .. برای لبخندمامان

 و گفت :يد کردم که صدف و بابک هم به آشپزخونه اومدن . چپ چپ به صدف نگاه کردم که بابک خندیم

 شه ..ینکن بچه زهره ترک م

 خائن ..يقايی آفرينه کردم و گفتم : تو حرف نزن بوزی دراززبون

 نسکافه ؟يا ی خوری می زد و گفت : صدف چای پوزخندبابک

 ..ی مثه دختر بچه ها به بابک نگاه کرد و گفت : چاصدف

 که برام اس ام اس اومد .يم و کنار ما نشست . مشغول خوردن صبحانه بوديخت ری دو تا چابابک

 کردم با دست راست اس ام اس رو باز کردم وی ميک رو به لبم نزدی چايوانهمونطور که با دست چپ ل

 کنم ...؟يين شرطو تای .. حال کی : خب خانومه .. شرطو که باختيله که از طرف سهيدمد

 ...ی بهش جواب دادم : هروقت که تو بخواينجوری رو به زور قورت دادم و ای .. چايد پررنگم

 که تمام مدت اون دوتا منويم باکس بابک شديکس با ای از خوردن صبحانه با بابک و صدف مشغول بازبعد

 کس بهم محل نداد ويچ کردن .. آخرشم ازشون ناراحت شدم و با حالت قهر به اتاقم رفتم که البته هی ميتاذ

 .يدم کردن دی تا رو مشغول بازو گرسنه بودن به حال برگردم و اون دی بعدش به هوايقهمجبور شدم چند دق
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 مامان و تو درست کردن ناهار بهش کمک کردم . بعد از خوردن ناهار من و صدفيشرفتم تو آشپزخونه پ

يدن از دی هم کليسا که پريم هم رفتيسا . البته سر راه دنبال پريم و به سمت دانشگاه راه افتاديمحاضر شد

 رويل من و سهين بيشب دياناتصدف خوشحال شد و البته صدف هم اونقدر ذوق زده شده بود که تند تند جر

 کهيم با هم به محوطه رفتيم دانشگاه پارک کردينگ رو تو پارکين ماشينکه کرد . بعد از ايف تعری پریبرا

يسا . صدف داشت به پرياد هم بيانا تا کيم نشستيمکت نی قبل شده بود روی هوا گرم تر از روزایچون کم

ين تا حال ای و گفت : کدوم استاديد خنديسا کنه . پريرونش سر کلس و استاد بياد ترسه بی مکه گفت یم

 ش باشه آخه ؟؟ی دومينکارو کرده که ا

 بود ..ی درسش عمومينکه بار با ايه کرد ينکارو گفت : استاد اخلق ما اصدف

 ؟؟؟ی گی گفت : نه بابا .. راست می جديلی خپريسا

 ؟؟ين ندارين شده با غرغر گفتم : بحث جالب تر از ای دبستانيادی کردم بحثشون زاحساس

 واسه توی ممکنه چه شرطيل سهينکه در مورد اياين گفت : چرا ... بيطنت با شيسا و پريدن دوتا خنداون

 ...يمبذاره صحبت کن

 ؟؟ی پری کنی فکر می زدم و گفتم : آره ... خوبه .. تو چلبخندی

 ...ی گم بهم نگو پری باره که ميستمين چپ چپ نگاهم کرد و گفت : صد و بپريسا

 سااا ...ی گفتم : اعععع ... پرکلفه

 داشته باشه ...ی از مردش حرف شنويد زن باين لبخند زد و گفت : آفرپيروزمندانه

 ..ين و گفت : از موضوع پرت نشيد خندصدف

 بود کهين دنبال ايشه ... اون هميره خواد بگی بخواد بذاره حتما حالتو می گفت : به نظر من هرشرطپريسا

 کنه ...يعتورو ضا

 کنم ...ی بهش نگاه می ايگه دی يه بال انداخت و گفت : من از زاوی شونه اصدف

 ؟؟ی ايه : چه زاوپرسيدم

 ..يک چند بار پشت سر هم پلک زد و گفت : رمانتصدف

ی .. بی هستی و پروانه ای .. تو کل صورتيال خی شه گفتم : اععع پس بی که مثل چندشم می حالتبا

 ..يالخ

 جلبک ( بهين اعصاب ايدم فکر کردم . .اما چون ترسينم رو گرفت و گفت : البته من به ايه دنباله قضپريسا

 نگفتم ...يزی بشه چیمن اشاره کرد) سگ

 بابا ..ير نگيلش تحوينقدر و گفت : ايد خندصدف

 ها ...ی شی بهم بدهکار ميلی خی چپ نگاهشون کردم و گفتم : صدف دارچپ

 کنم ..ی ميتت دارم اذيوونه و دستشو دور شونه م انداخت و گفت : دخنديد

 ماهاين خودشو به زور بی شد و بعد از سلم و احوالپرسيک با ذوق و شوق بهمون نزديانا لحظه کين همتو

 ؟؟يه چی شرط بندين ايانجا کرد و گفت : جر
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 رويه قضين ناراحت شدم که تو دانشگاه ايل از سهی ؟ کليده از کجا شنيانا گرد شد .. مونده بودم کچشمهام

 ؟ ..يدیجار زده . فقط تونستم بگم : تو از کجا شن

 کهيدم اشاره کرد و ديسا نا محسوس به پريلی بهم اس ام اس داد و خيکی هاشو بال انداخت و گفت : ابرو

 زنه ...ی داره سوت ميساپر

ياد قرار بود بهم سوت زدن ينکه ايا و ی الن سوت بزنيد گفت که بای می افتادم وقتيل سهياد لحظه يه برای

بده ...

 هم بد بشه ...يلی بذاره فکر نکنم خی هر شرطيل سهراستی

ی خودمو مشغول صحبت کردن نشون ميکه و من در حاليم بعد هر چهار تامون سر کلس نشسته بودلحظاتی

 و استاد هم سر کلسيد اومد که بعد از استاد رسير که اونم اونقدر دياد بيلدادم چشمم به در خشک شد تا سه

 ها هستن و صدفين از تمريکی مشغول جل يانا و کيسا پريدم از کلس گذشته بود که دیراهش نداد .. کم

 تو سالن دنبالی اتفاقيلی .. خيرون اراده از جام بلند شدم و از کلس زدم بی گرمه و بيانهم حواسش به شا

يمکتی نی که رويل برم که نگاهم افتاد به سهيرون کردم . خواستم از سالن بی نميداش گشتم و پی ميلسه

 با سر بهميل و بعد سهيم شده بوديره هم خی تو چشمهای لحظاتی کرد . براینشسته بود و داشت نگاهم م

 ؟؟ی پری کنی فکر می زدم و گفتم : آره ... خوبه .. تو چیسلم کرد . لبخند

 ...ی گم بهم نگو پری باره که ميستمين چپ چپ نگاهم کرد و گفت : صد و بپريسا

 سااا ...ی گفتم : اعععع ... پرکلفه

 داشته باشه ...ی از مردش حرف شنويد زن باين لبخند زد و گفت : آفرپيروزمندانه

 ..ين و گفت : از موضوع پرت نشيد خندصدف

 بود کهين دنبال ايشه ... اون هميره خواد بگی بخواد بذاره حتما حالتو می گفت : به نظر من هرشرطپريسا

 کنه ...يعتورو ضا

 کنم ...ی بهش نگاه می ايگه دی يه بال انداخت و گفت : من از زاوی شونه اصدف

 ؟؟ی ايه : چه زاوپرسيدم

 ..يک چند بار پشت سر هم پلک زد و گفت : رمانتصدف

ی .. بی هستی و پروانه ای .. تو کل صورتيال خی شه گفتم : اععع پس بی که مثل چندشم می حالتبا

 ..يالخ

 جلبک ( بهين اعصاب ايدم فکر کردم . .اما چون ترسينم رو گرفت و گفت : البته من به ايه دنباله قضپريسا

 نگفتم ...يزی بشه چیمن اشاره کرد) سگ

 بابا ..ير نگيلش تحوينقدر و گفت : ايد خندصدف

 ها ...ی شی بهم بدهکار ميلی خی چپ نگاهشون کردم و گفتم : صدف دارچپ

 کنم ..ی ميتت دارم اذيوونه و دستشو دور شونه م انداخت و گفت : دخنديد

 ماهاين خودشو به زور بی شد و بعد از سلم و احوالپرسيک با ذوق و شوق بهمون نزديانا لحظه کين همتو

 ؟؟يه چی شرط بندين ايانجا کرد و گفت : جر
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 رويه قضين ناراحت شدم که تو دانشگاه ايل از سهی ؟ کليده از کجا شنيانا گرد شد .. مونده بودم کچشمهام

 ؟ ..يدیجار زده . فقط تونستم بگم : تو از کجا شن

 کهيدم اشاره کرد و ديسا نا محسوس به پريلی بهم اس ام اس داد و خيکی هاشو بال انداخت و گفت : ابرو

 زنه ...ی داره سوت ميساپر

ياد قرار بود بهم سوت زدن ينکه ايا و ی الن سوت بزنيد گفت که بای می افتادم وقتيل سهياد لحظه يه برای

بده ...

 هم بد بشه ...يلی بذاره فکر نکنم خی هر شرطيل سهراستی

ی خودمو مشغول صحبت کردن نشون ميکه و من در حاليم بعد هر چهار تامون سر کلس نشسته بودلحظاتی

 و استاد هم سر کلسيد اومد که بعد از استاد رسير که اونم اونقدر دياد بيلدادم چشمم به در خشک شد تا سه

 ها هستن و صدفين از تمريکی مشغول جل يانا و کيسا پريدم از کلس گذشته بود که دیراهش نداد .. کم

 تو سالن دنبالی اتفاقيلی .. خيرون اراده از جام بلند شدم و از کلس زدم بی گرمه و بيانهم حواسش به شا

يمکتی نی که رويل برم که نگاهم افتاد به سهيرون کردم . خواستم از سالن بی نميداش گشتم و پی ميلسه

 با سر بهميل و بعد سهيم شده بوديره هم خی تو چشمهای لحظاتی کرد . براینشسته بود و داشت نگاهم م

 ؟؟ی ت چطوری و گفت : با روز برفيستاد هم ايل سهيدم بهش رسیسلم کرد . به طرفش رفتم و وقت

 زدن . اونقدر ازی ربط می بی بچه ها بود که در موردمون حرفاير ؟ همه ش تقصيد دونم چرا دلم لرزنمی

 .. يه ابريمه سرد گفتم : البته هوا نی شده .. کمين گفتن که بهم تلقيلسه

 ؟؟ی گشتی گفت : دنبال من ميطنت تکون داد و با شی سرسهيل

 ؟؟ی بکنی فکرين باعث شد همچی بار دستم جلوش رو شده بود گفتم : نه ... چين چندمی که برامن

 ...ينجا ای اومديدی زد و گفت : چون تا منو دپوزخندی

 بهت سختياد .. من زی تصور کنی شی که خوشحال می اونجوری تونی زدم و گفتم : می حرصلبخندی

 ..يرم گینم

 گم ..ی ابروشو بال انداخت و گفت : شرطمو ميه

ی زمزمه وار گفت : می قرار گرفتم که با حالتيل دو رگه و جذاب سهی صداير و تحت تاثيدم کشيقی عمنفس

 ...یخوام دوست دخترم ش

ين گم که ما با هم ای خشن نگاهش کردم که گفت : امروز تو جمع ميلی خودم نبود . اخم کردم و خدست

 ...يم گرفتيموتصم

 گفتم : امکان نداره ...ی جديلی حرفش تموم شد ختا

 ...يم زد و گفت : اما ما شرط گذاشتی چشمهاش برقسهيل

 احمق لبخند بزنم و بذارم بچه هايه و منم مثه ی بگينو فکرشم نکن که ای زدم تو چشمهاش و گفتم : حتزل

 باور کنن ..ينوا

 شرط منه ..ين رفت گفت : ای که تو جلد مغرور خودش فرو مسهيل
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 به منينجوری و ای داری رو نگه نميزا چی سريه حرمت ی خشن گفتم : وقتيلی شدم و خيک بهش نزدخيلی

 دم ...ی نميت اهميگه ديزا چين .. منم به ای کنی مينتوه

 قولش ..ير زده زيکا نی اگه به همه بگی شدم گفتم : حتی ازش دور ميکه حالدر

 تو جواب مثبت دادم ..يشنهاد شم تصور کنم به پی و گفتم : حاضر نميدم به طرفش چرخيستادم ای الحظه

 زود خودمو به کلس رسوندم .. يلی بعد خو

يه ی تونستم حتی تونستم بفهمم چرا اون حرفارو زدم . نمی نداشت .. نميت اهميچی نداشت .. هيت اهمبرام

 رو تو اون قالب مغرور از ذهنم پاک کنم . . يللحظه نگاه سه

 بودم ..ی بار ازش انتقام گرفتم خوشحال مين چندمی برای اونجورينکه از ايد من .. من چم بود .. باخدای

 دونمی نبود .. البته .. می دونم که احساس خوبی داشتم .. فقط می دونم چه حسی نبود .. نمينطوراما نه .. ا

 بود ..یکه احساس بد

 نافذ و اون ژستی جذاب مردونه و اون چشمهايش با اون ته ريل اومد .. من از سهی خوشم ميل از سهمن

 اومد .... یمغرور خوشم م

 تونستم ..ی احمق شرطشو قبول کنم ... نميه تونستم مثه ی نماما

ی مشغول حرف زدن بودن که من تند تند حرفايان و صدف وشايسا پريم بوديستاده از کلس تو محوطه ابعد

 حرفام تمومی کرد . وقتی گرد شده نگاهم می با چشمهايانا کردم . کيف تعريانا کی رو برايل خودمو سهينب

 خواست ؟؟ينو هميل متعجب گفت : واقعا سهيلیشد خ

 ..يکا عاشقت شده نيل گفت : سهيطنت پر شی تکون دادم که با لبخندسرمو

ی ايگه ديز خواد به چی ميه قضين از ايل کنم سهی .. من فکر ميزم عزی ساده ايلی و گفتم : تو خخنديدم

برسه ..

 کشه تا بهت ثابت کنه اون وقت تو دنبالی زد و گفت : خاک تو سرت .. پسره داره خودشو می پوزخندکيانا

 ..ی کنير که رفتاراشو برعکس تعبی گردی ميزی چيه

 منو دوست داشته باشه ...يل زدم و گفتم : امکان نداره سهی احمقانه البخند

 ؟؟ی اگه داشته باشه چی کرد و گفت : وليز چشماشو رکيانا

 ..يست زود خودمو جمع کردم و گفتم : اصل برام مهم نيلی لبم اومد اما خی رولبخندی

 شما ؟؟ياين .. ميرون بيم بريم خوای تر کرد و گفت : ميک نزديانا خودشو به من و کيان لحظه شاين همتو

 ..يايم با ذوق گفت : آره مکيانا

 هم هماهنگ کنم ...يه رم برنامه رو با بقی تکون داد و گفت : پس من می سرشايان

 ..يام تا من بيين پای ندازی گفت : سرتو می به صدف کرد و به شوخيفی لطنگاه

 ...يای تا تو بيين و گفت : منم سرمو انداختم پايد غش غش خندصدف

 و بعديره خنده ش گرفت و سرشو به نشونه تاسف تکون داد که باعث شد ما چهار تا خنده مون بگشايان

 کرد و اونيف که بهش گفته بودمو واسه بچه ها تعريزايی تند تند چيانا رفت کيان شاينکهرفت . به محض ا
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نخل ذوق زده شدن و در حال ی و خوشحاليجان هابراز ی کردن کلی منو بغل ميکهدوتا مثه دو تا انسان 

کردن .. 

 هو ازيه يل تونم درک کنم که سهی .. من واقعا نمين رو نگاه کردم و گفتم : بچه ها ... تند نريانا چپ کچپ

 ..ين داستانو کش بدين خوام ایمن خوشش اومده باشه .. خب ؟؟ پس نم

 تو ببرن ..ی اخلق سگين اخم کرد و گفت : مرده شور اصدف

 گذره ...ی تو ذهن تو می تونم بفهمم چی که کنارمون بود نشست و گفت : من اصل نميمکتی نی روبعد

ی ندم .. ميت کردم اصل اهمی کرد و من سعيرايی خشن ازم پذی با الفاظ مثبت هجده و با لحنی هم کمپريسا

يده وال مار گزيگه منو دست بندازه .. دی جوريه درست کرده تا فقط آخرش يانو جرين ايلتونستم بفهمم سه

 بترسه ...يد بايد و سفياه سيسماناز ر

ين تو ای جور احساسيچ کنه و هيتم اذينجوری خواد ای فقط ميل قانع کردم که سهيشتر خودمو باينجوری

 ..يست نيهقض

 شد که منينجوری برندارم و اين . کاوه به من گفته بود که ماشيم رفتن بودی ساعت بعد همه آماده يم نحدود

يل سهين با ماشيسا و سارا و پريان و بهداد و شايم هم رفتيدا که دنبال ويم کاوه بودين و صدف با ماشياناو ک

ينقدر گفت : بچه ها .. بچه ها ... اوه که کايم کردی شلوغ بازين ماشی تويلی ما خير مسیبودن . تو

 ها ...يکنم ميهتون .. تنبين نکنيطونیش

 کنم ..يطونی کم شيه بذار يست و گفت : من که دوست پسرم نيد خندکيانا

 .. ؟ی کنی و گفت : نه که حال چقدر هم تو به حرف اون گوش ميد خندکاوه

 ده ..ی مير و گفت : حال چقدر هم اون به من گيد خندکيانا

 بابکه .. گفتم : کاوه ؟؟يدم م زنگ خورد . نگاه کردم دی لحظه گوشين همتوی

 و لطافت گفت : جونم ؟؟ی با مهربونيلی خکاوه

 ؟؟ی کنی ضبطو کم می کردم : صدازمزمه

 بهم چپ چپ نگاه کنه و من بدون توجه بهش تماسم رو جوابيدا گفت که باعث شد ويی چشم بلند و بالکاوه

يی قرار با دوست دخترش بذاره تا سه تايه ندارم ی اگه فردا برنامه اينهدادم . بابک تماس گرفته بود تا بب

 ..يام بيد گفت : به بابک بگو منم بای و صدف دم گوشم ميرون بيمبر

 ..ی ببريد و گفت : بابک منم بای گم .. دهنشو آورد جلو گوشی نمينو ايد دوقتی

 برمت ..ی نمی از اونور خط گفت : بهش بگو خودتم بکشبابک

 ..يام .. گفته باشم بابک منم می بری منو نمی کنی جا می بيلی بود گفت : تو خيده که خودش شنصدف

 برمت ..ی اگه دلم سوخت می التماس کنيد کم بايه و گفت : يد غش غش خندبابک

 خودت باهاش صحبت کن ...ير رو دادم به صدف و گفتم : بگگوشی

 . بعد ازياد بابک قبول کرد اونم باهامون بينکه رو گرفت و اونقدر با بابک حرف زد تا ای هم گوشصدف

يقی موسی به حرکت در اومد و صداين ضبط ماشی رويدا ويف ظری که انگشتهايدم تماس قطع شد دينکها

بلند شد .
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 نگاهم کرد و گفت :ينه که صدا رو کم کرد و از تو آيد نکشيه که متوجه نشده بود تماس قطع شده به ثانکاوه

 تلفنت تموم شد مگه ؟؟يکان

 ..ی کنياد صداشو زينقدر ايست لزم نيزم گفت : عزيدا تکون دادم که کاوه رو به وسرمو

 دونستم تلفنشون تموم شده .. حواستو جمع کن ...ی دندوناشو رو هم فشار داد و گفت : مويدا

 خوندن . امايک همراه با موزيم کرد و ما سه تا شروع کردياد دوباره صدا رو زيدا نگفت .. ويزی چکاوه

 بری درهم به رو به رو چشم دوخته بود و گه گاهی مون نکرد و فقط با چهره ای همراهيگه بار دين ايداو

 رو متوقفين و کاوه ماشرسيديم يم که قرار بود بری به کافه ای کرد . وقتی گشت و با اخم نگاهمون میم

 شده ؟؟يزی جون چيدا با محبت گفت : ويلی خيانا کيم بشياده پين از ماشينکهکرد قبل از ا

 کنه ..ی زد و گفت : نه فقط سرم درد می مصنوعی لبخندويدا

 ..يزم عزی کردی خونه استراحت می موندی گفتم : خب ممن

 شدم ..ينجوری زد و گفت : نه فقط از سر و صدا ای چشمهاش برقويدا

 ؟؟ی کنی چرا صدا رو بلند می تو که به سر و صدا حساسيزم تکون دادم و گفتم : آها .. خب عزسری

يد .. صدف غش غش خنديرون رو باز کرد و زد بين نگفت . در ماشيزی دندوناشو رو هم فشار داد و چويدا

نعننقه ؟؟ينقدر چرا اينو گفت : ا  

 نکن ..ی بدبخت خالين تو سر ای گفت : حال دق دليانا هامو بال انداختم و کشونه

 ..يره گی ميافه کنه واسه من قی آروم گفتم : غلط ميلی شدم خی خارج مين از ماشيانا پشت سر کيکه حالدر

 خب ..يا ازم گرفت و گفت : کم واسه کاوه عشوه بيشگونی نکيانا

 ؟؟يام واسه کاوه عشوه می کنی گفتم : واقعا فکر می . با دلخوريد هام رفت تو هم و لبخند رو لبم ماساخم

 ..يام گفتم : من واسش عشوه نمی سرشو به نشونه مثبت تکون داد و من با ناراحتکيانا

يسا نگاهم کرد . اما من اونقدر ازش ناراحت شده بودم که از کنارش رد شدم و خودمو به پرينانه بيز تکيانا

ير تعبيگه جور ديه رفتار منو يانا خارج شده بود رسوندم . واقعا انتظار نداشتم کيل سهينکه تازه از ماش

 زدم ؟ی مگه حرف بديا کردم ؟؟ ی ايگه ضبطو کم کنه کار دی از کاوه خواستم صداينکهکنه . مگه جز ا

 ؟؟يزم شده عزی دستمو گرفت و گفت : چين اومده واسه هميش پيزی از نگاهم خوند چپريسا

 بپرس ..يانا گفتم : از کی ناراحتبا

ير نگيلش اخلقش گنده .. تحويست نيامين .. امروز بنيالش خی گوشم زمزمه کرد : بير گفت و زی پوفپريسا

..

 کرد به سمت تختی چپ چپ نگاهم می رو در دست داشتم و بهداد هم به شوخيسا دست پريکه حالدر

 کاوه رو به روم بود و منيقا و دقيم و صدف نشسته بوديسا پرين . من بيم گرفتی و درونش جايم رفتیبزرگ

 زدن با اون دو تاف نشسته بود و حواسش به حريدا کنار سارا و ويانا نگاهش هم نکنم . کی کردم حتیسع

 سفارش بدنيزی چه چينکه در مورد ايان و شايل نگاهم به کاوه افتاد که با سهی لحظه ایگرم بود . برا

 و زل زد تو چشماميد لحظه مثه برق گرفته ها به طرفم چرخيه زد . اصل حواسش به من نبود اما یحرف م
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 لحظه حس کردم دارميه ی گرفت .. برای نمنگاهشو . اما نتونستم .. اونم يرم.. خواستم نگاهمو ازش بگ

يعی طبير غينقدر) امروز ايکا کرد که چرا من (نی فکر مين خونم .. مطمنئن بودم داشت به ایفکرشو م

 بهم زد ويسا که پری هم از نگاهش بفهمم اما .. با ضربه ای ايگه ديزای تونستم چی کنم .. میرفتار م

ينمون بی انگار اون تماس چشمی از ذهنم رفت . اونقدر زود که حتی همه چيچيد که بعدش تو گوشم پيیصدا

 نسکافه ؟؟يا ی .. چای گفت : نگفتی با مهربونيسا نگاه کردم و پريسا بود .. به پريفتادهاتفاق ن

 .. همونيست حرفا نين فهمه .. اصل شکل ای نسکافه چه مين گفت : ايطنت جواب بدم که بهداد با شخواستم

 خوره ..ی میچا

 خورم ..ی نسکافه ميکی چشم تو ی و گفتم : به کورخنديدم

 ..ی کنی گرفت و گفت : خب خوبه کمبوداتو جبران می ژست خنده داربهداد

 نکن ..يت اذيکامو ... نيزم به رون بهداد زد و گفت : عزی ضربه ايسا و پريديم مون خنديی تادو

 ..ی شی می زوج کامل تريکا کنم با نی که حس می کنی کاراتو مين و گفت : هميد خندبهداد

 ..يوونه و گفت : گم شو ديد خندپريسا

 و حس کردم چقدر بدهيدم کرد .. خندی به من زبون درازيطنت دست دور شونه ش انداخت و با شبهداد

 اومدن .. يرون دارن بيکيو که همه ی جمعيه با يیتنها

 دم ..ی گه من چراغ می م که ميمی .. اونم از دوست صميا بخوام دلم گرفته بود .. بينکه ابدون

يگه ديشکی هيشمن همه دوستام پی وقتيه معنی بيلی م بند کنم .. اما حس کردم خی کردم سرمو به گوشسعی

 گذاشتم و سرمويبم رو تو جی گوشين زنگ زده باشه .. واسه هميا که مثل به من اس ام اس داده باشه يستن

 نظر داشته ..ير کرد . احساس کردم همه رفتارامو زی که داشت نگاهم ميلبال آورم و نگاهم افتاد به سه

 روشو برگردوند .. ی با سرديل بهش زدم و سهیلبخند

 ..؟يرون اومدم بينا گرفته .. اصل من چرا پاشدم با ايافه که قينم .. ايا خودم گفتم : ببا

 ؟؟يزم عزی ری گفت : کجا ميسا شدم که پربلند

 ..يی دم گوشش گفتم : دستشوآروم

 رو به بهداد گفت : بهداد تو هم باهاش برو ..پريسا

 خواد ..ی تکون دادم و گفتم : نه .. نه .. نمسرمو

 رم ...ی خواست بلند بشه که کاوه گفت : من باهاش می مبهداد

 رم ..ی بفهمن من کجا ميد .. همه بايسا زدم و گفتم : مرده شورتو ببرن پرلبخندی

 کننی ها دارن چپ چپ نگاهم ميلی حس کردم خيدم پوشی کفش هامو ميکه و من در حاليدن ها خندبچه

 هايی و کاوه هم پشت سرم اومد .. به طرف آخر باغ که دستشويدم پريين زود از تخت پايلی خينواسه هم

 ؟؟يکا که کاوه گفت : نيم رفتیقرار داشت م

 گفتم : هوم ؟؟يم زدی هم قدم می طرفش برگشتم . همون طور که شونه به شونه به

 ؟؟؟ی گفت : چرا ناراحتکاوه

 ..يستم زدم و گفتم : نی تصنعلبخندی
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 چته ؟؟ينم شوخ گفت : حرف نباشه .. بگو ببی با لحنکاوه

 کاوه ..يال خی و گفتم : بيدم کشيق عمنفسی

 ؟؟ی خندی بگم بهم نميزی چيه و گفتم : اگه يدم نگفت .. خودم به طرفش چرخيزی چکاوه

 خوندم ...ی کنم که .. داشتم فکرتو می سرشو تکون داد و من گفتم : احساس مينان با اطمکاوه

 خنده ..ير کردم .. و زدم زی نگفت زود گفتم : شوخيزی کاوه چيدم دوقتی

 به اون که منم فکرتو خوندم در ..ين که کاوه گفت : ايدم خنده هام شنبين

 ؟؟ی کرديکار گرد شده نگاهش کردم و گفتم : تو چيی چشمهابا

 زد و گفت : منم فکرتو خوندم ...چشمکی

 کردم ؟؟ی فکر می گفتم : من به چمتعجب

 گم ..ی گفت : ننچ ننچ .. نميطنت شبا

 و گفتم : تورو خدا کاوه .. تورو خدا بگو ..ايستادم

 ...ی و ازش ناراحت بودی کردی فکر ميانا به کی زمزمه کرد : داشتکاوه

 ...يه عادير من و تو غين بيزی چيه ترسم .. ی .. دستامو تو هم گره کردم و گفتم : کاوه ميد تنم لرزتمام

 دست دوری بود .. کاوه به آروميد و دور از ديک تاريلی درخت ها با نور کم چراغ ها خين قسمت باغ باون

شونه هام انداخت و گفت : نترس ..

 کمی داد .. از اون فاصله يت و امنی تو اون حرکت بود که آرومم کرد و بهم دلگرمی دونم چه حسنمی

 ؟؟يه چی عادير غيزای چين ای دونینگاهش کردم و گفتم : کاوه تو م

 بهت بزنه .. منيبی ذارم آسی .. نگرانش نباش .. من نميست نی بديز بخش زد و گفت : چينان اطملبخندی

مراقبتم ..

 بودم و اتفاقات بد ويده دی عادير غيزای نکردم . اونقدر چی نرم در اغوشم گرفت و من هم مخالفتيلی خبعد

 دونمی داشتم .. نمياز نی منظوريچناراحت کننده واسم افتاده بود که به اون بغل گرم و مهربون و بدون ه

 رو من حساب کن ..يشه که کاوه گفت : هميمچقدر تو اون حالت بود

يکه و در حاليدم کشيرون که بهم داده بود رو بی اومدم و دستمو بردم تو لباسم و گردنبنديرون بغلش باز

 ..ينم بی رو می که بهم کردی کمکيشه دادم گفتم : همینشونش م

 ..يم رو هم گذاشت .. و من گفتم : برگردچشمهاشو

 ؟؟ی ری نميی دستشويگه و گفت : ديد خندکاوه

 رفته بود خنده م گرفت و به دستيادم زده بودمو و حال بهونه م رو يرون بيی دستشوی به بهونه ينکه ااز

 خودم لبخند زدم . کاوهير آب به صورتم زدم و به تصوی ش خودمو نگاه کردم . کمينه رفتم و تو آيیشو

يگه نداشتم . دی حس بديچ هديگه خواستم رو داده بود .. ی که میحالمو خوب کرده بود .. کاوه بهم ارامش

 مهم نبود .. يچی تنها بودم ناراحت نبودم .. مهم نبود .. هينکهاز ا

 بهيکه بود برگشتم . باز بهم لبخند زد و بعد در حاليستاده اون طرف تر منتظرم ای کاوه که کميش پوقتی

 ها ...ی فکرمو بخونی کنی می سعينم نبيگه گفت : پس ديم گشتی بر ميهسمت بق
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 ازم خواست که دوست دخترش بشم ..يل مقدمه گفتم : سهی بيلی و خخنديدم

 ؟؟؟ی گفتی و گفت : چيد به طرفم چرخکاوه

 ازم خواست ...يل چشمهاش زل زدم و گفتم : سهتو

 ؟؟؟ی گفتی وسط حرفم و گفت : تو بهش چپريد

 نگفتم ..يزی کردم : چزمزمه

يزی نزد فقط حس کردم قدم هاش تند تر شد همونطور که دنبالش بودم گفتم : کاوه بهش چی حرفکاوه

 زدم ..ی خوام بدونه من حرفینگو .... نم

يواشکی انداختم و ييين .. سرمو پايد رسی به نظر می و به طرفم برگشت . اخم داشت و عصبانيستاد اکاوه

 ؟ی کنی نگاهم می ؟؟ چرا اونجوريهنگاهش کردم و گفتم : چ

 رفتم گفتم : من بهش گفتم کهی تکون داد و به راهش ادامه داد . همونطور که پشت سرش می سرکاوه

 شم ...یباهاش دوست نم

 فهمم ...ی کار تو رو هم نمين ای جواب نداد گفتم : هرچند معنوقتی

 کنه .ی بد جور نگاهم ميدا .. حس کردم ويديم به تخت رسی بهم اخم کرد . وقتيدا نداد فقط شدی جوابکاوه

 يروزمندانه لبخند پين دونم چرا دوست داشتم حرصش بدم واسه همینم

 که روشو زود ازم برگردوند و بعد خودمو بايل لحظه نگاهم افتاد به سهين زدم و سر جام نشستم .. تو همای

 کهيل بودن . سهی ازم شاکی جوريهحرف زدن با بچه ها سرگرم کردم .. کل جالب بود . همه تو اون جمع 

 کهی رم سر نفر بعدی و منم کی بودن و ناراحت بودن و مسنئله رو باز نمی خود داره تو شاکیکل جا

 بپردازميله منو سهی بودن سارا که همون حسادتش به رابطه ی به علت شاکينکهساراست . البته قبل از ا

 رويل کنه سهی جا داده . داره همه تلششو ميل خودشو کنار سهينکه داشته باشم از ایلزمه ازش تشکر

 کرده و دارهی طرفيه که کنارش نشسته آدمه . خودشو بختی هم که انگار نه انگار اون بديلجذب کنه .. سه

 فکريچاره کنه .. بی خانومه که هنوزم داره چپ چپ نگاهم ميدا زنه .. نفر بعد از سارا وی حرف ميانبا شا

يشه کاوه ست که همين دونه که ای .. البته حق داره .. هنوز نميرم خوام کاوه رو ازش بگی کنه من میم

 ست ... يانا رسم به نفر بعد که کی شم و می ميالش خی بيهدنبال منه . چون دختر احمق

ينقدر دم .. حال که دوست منه و ای دارم به کاوه چراغ ميط شراين کنه من با وجود ای که فکر ماونم

 بمونه ...ی کنه بهتره ازم شاکیاحمقانه رفتار م

 تونه کامل باهاشی نميسا تو جمعم پری که وقتيه داده .. بهداد شاکيشنهاد به من پيل ناراحته که سهکاوه

 هميرون دارم که باهاشون بی دونستم . . و باز چقدر اعتماد به نفسی بودم و خودم نمیباشه .. چه آدم منفور

 ...يامم

 کهينو تونستم تحمل کنم ای در برم ... واقعا نمی جوريه خواست ی حالم گرفته بود که دلم مينقدر لحظه ااون

 گردوند ...ی کردم روشو ازم بر میبه هر کس نگاه م

 منو با خودش ببره راحت شم از دست همه .. ياد زشت بيشوی ريش کاش اون ری ااصل
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 .. امشبيگه باهاش رو بهرو بشم ديد داره که دور و برمه .. بالخره بايکار باهام چيست معلوم ناصل

يرم می کنه .. فوقش می مير خواد .. فوقش منو تسخی از جونم می چينم ببيارمگردنبند رو از گردنم در م

ی تو حالمه ... وقتينجوری قولمون .. اير زنم زی ؟؟ ميه بکشم .. چيگار خوام سی .. اصل امشب ميگهد

 که هست ... ينی کنن .. همی دن و ناراحتم میهمه دوستام با هم دست به دست م

ی نميعنی جلوم گذاشته بود و من نخورده بودمش ..يش قبل پيلی خيسا به استکان نسکافه بود که پرنگاهم

 با توام ...يکا : نيچيد گوشم پی صدف توی .. صدايومد ی ازش بخار هم نميگهتونستم بخورمش .. د

يی شهرستان .. دايرن گفت : مامان بهم زنگ زد گفت دارن با بابا می و صدف با خوشحاليدم طرفش چرخبه

 شه تنها گذاشت .. ی که خونه رو نميم ما بمونی خونه يمبابا فوت کرده .. گفت امشب با تو و بابک بر

 ؟؟يم زد و گفتم : فقط منو تو بری برقچشمهام

ی گم که فقط با تو می .. الن به مامان ميم بری و گفت : آره بهتره .. بابک رو نميد کشيفی خفيغ جصدف

رم خونه ..

 رن ...ی . اونا الن دارن ميم مواظب باشيلی تند تند اس ام اس داد و گفت : مامان گفت که خبعد

 خوبه .يلی شد و گفتم : آخ جون .. خيخته تو دلم رذوقی

 ؟؟ يان بيم هم بگيانا و کيسا به پری خوای خودشو تو بغلم انداخت و گفت : مصدف

 خواد ...ی افتاد و گفتم : نه نميانا به کنگاهم

ی لبای که لبخند رويدم و ديدم زد . با اکراه به طرفش چرخی گوشم زنگ می سارا توی خنده هاصدای

 خنده ... ی و سارا هم داره ميلهسه

 .. يل .. خودشو چسبوند به سهيگه ديا خودم غر زدم : ببا

 اصل ... يست هامو بال انداختم و با خودم فکر کردم : هر چند برام مهم نشونه

 خونه ويم خواست بری .. دلم ميم گذشت و دوست نداشتم زود برگردی زود برام ميلی که خيشه همبرعکس

 خنده راحت تر بودم ...ی با سارا ميل سهيدم دیاون لحظه ها هم هر چه زود تر تموم شه .. اگه نم

 راحت تر بودم ...يدم دی داد نمی هم انجام نمی کاريچ هيکه و تعصب کاوه رو در حالی اون همه ناراحتاگه

 دوستش داشته باشم . چون تاينکه خواستم کاوه برگرده سمتم .. نه ای خواستم .. من می اخم کاوه رو نممن

ی بر ميد تونستم احساسم رو نسبت بهش بدونم .. فقط چون رفت بای گشت نمی که به سمتم بر نمیوقت

 شدم ... ی بود که آروم مينجوریگشت .. غرور من خورد شده بود و فقط ا

 دوشم انداختم و بلندی م رو روی کوله پشتيف کی . بند هايم شن که بری که بچه ها دارن بلند ميدم بعد دکمی

 که گفتياد تونه باهامون بی شب رو گفتم و ازش خواستم اگه دوست داره و ميان جريسا گوش پريرشدم و ز

 ش ... ياره گه باباش بی سر بره خونه و بعد اگه خواست ميه حتما يدبا

 ...يزی چيه دلشوره گفتم : فقط با

 گم ... ی نميانا زد و گفت : باشه .. به کلبخندی

 ؟؟يدی گفتم : از کجا فهممتعجب

 و گفت : فکر کن من تورو نشناسم ..خنديد
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 .. يم کاوه نشستين ماشی بودن توين که تو اون ماشيی از اونای لبم نشست و بعد از خدافظی رولبخندی

 و رفت عقب و به جاش سارا جلويرون اومد بيل جلو کنار سهی از صندليان آخر که چشمم افتاد شای لحظه

 خودم شک کردم .. ینشست به چشمها

 ؟؟ينه جلو بشيد بپرسم : چرا سارا بايکی سوال رو از ين تونستم ای خواست فقط می مدلم

 خودم رو آروم کردم و تو دلم چند تا فحشيشه .. طبق معمول همينمشون نتونستم ببيگه دور زد و من دکاوه

بد هم به سارا دادم .. 

 ..ی لبخند زد و گفت : خوش گذشت بچه ها .. مرسی من رسوند کمين ماشی مارو جای وقتکاوه

 .. ی بچه ها از هم گفتم : مرسی تشکراين و بيدم کشيق عمی من .. نفسی شد تو چشمهايره خينه از تو آبعد

 لحظه باهات صحبت کنم ؟؟يه شه ی ؟ ميکا شدم کاوه گفت : نی که خارج مين ماشاز

 شه ..ی تکون دادم و گفتم : آره مسرمو

 شد و اومدياده نشستن . کاوه هم پين باز کردم و اونا رفتن تو ماشيانا خودمو واسه صدف و کين در ماشبعد

يدم کرد .. سرمو که بلند کردم دی که داشت با اخم نگاهمون ميم بوديدا وی .. کامل رو به رو يستادکنارم ا

 گذره .. ی بد ميلی بود که خيی روزااون دونم چرا بغض داشتم . کل از ی کنه .. نمیکاوه داره نگاهم م

 ؟؟ی علقه داريل زمزمه کرد : تو به سهکاوه

 کلفه گفت :يلی بدم . کاوه خی هول شدم و نتونستم جوابين بپرسه .. واسه هميزی چين نداشتم چنانتظارشو

 با توام ... جواب منو بده ..يکان

 ؟؟ی پرسی مينو تکون دادم و گفتم : چرا اسرو

 نه ...يا بال برد و گفت : فقط بگو آره ی بود .. صداشو کمی عصبانيلی خکاوه

 بغض گفتم : سرم داد نزن ...با

 نه ؟؟يا بالتر برد و گفت : آره صداشو

 ...يدونم دونم .. نمی گفتم : نمی گوشهام گرفتم و با کلفگی رودستمو

 شم ...ی بهش علقه مند می به زوديعنی دونم ی سکوت کرد و بعد گفت : نمی لحظه ای براکاوه

 بزنم پشتش رو بهم کرد و گفت : خدافظ ...ی حرفينکه از اقبل

 نه ؟ منويا که نذارم بره . که بمونه و فقط بگه منو دوست داره يرم خواست صداش بزنم و دستشو بگی مدلم

 نه ؟؟ يا يم خواد که باهم باشی خواد ؟ میم

 رفتم و درو باز کردم و داخلينم به سمت ماشی کار شد .. با ناراحتين مانع از ايدا وی يره نگاه خاما

نشستم . تا نشستم اون دوتا گفتن : با کاوه دعوات شد ؟؟

 راهينش ماشی هايک لستيغ جی گرفت و با صدای جاين وسط به کاوه افتاد که درون ماشی ينه تو آنگاهم

 شده ؟؟ ی .. چيکا که کنارم جلو نشسته بود گفت : نيانا و کيد گونه هام چکیافتاد . اشک رو

 ناراحتم کرده بودينکه بشه از اياده خواست پی می رو رسوندم وقتيانا نزدم فقط تو سکوت رفتم و کحرفی

 رفتيانا کی . وقتيم شديشه و مثه هميدمش و بوسيستم که ازش ناراحت نيدم معذرت خواست و منم ديلیخ

 تا دو تايد که صدف چرخی درست لحظه ايم مغازه که بودی . تويم کنيد شب خری تا برايممن و صدف رفت
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 .يم رفتين به ماشيدامون انداختم و بعد از حساب کردن خريک هم تو پلستيگار سی هم برداره بسته ايکک

 خواستم شب صدف رو هم خراب کنم . ی که چقدر ناراحتم نمياوردم خودم نیکل به رو

 ويپس چی بسته هاين بيز رو برداشت و چپه کرد رو ميد خريک صدف دو تا پلستيديم به خونه رسوقتی

 ؟؟يديم خريگار بود . صدف متعجب به من نگاه کرد و گفت : ما سيز هم رو ميی نعنايگار بسته سيهپفک 

 ...ی و گفت : عاشقتم هپليد غش غش خنديد منو که ديطنت پر شنگاه

 حالم گرفته بود . امشب فقط استثنا بود .. يلی گفتم : فقط چون خی حالت بزرگانه ابا

 ؟؟ يم بابام دستبرد بزنيسکی ويشه به شيم خوای امشب ميدم با ذوق بغلم کرد و گفت : شنصدف

 تو خونه ؟ جون من ؟؟؟ين داريسکی و گفتم : وخنديدم

 ... يم و گفت : آره داريد خندصدف

 هست .. شبمون کامل شد ..ی و گفتم : آخ جون .. همه چيم دستهامون رو به زدکف

 ..يم لباسامون رو عوض کنيم بريا گفت : بصدف

 ها ..ياوردم چپ نگاهش کردم و گفتم : من لباس نچپ

 ..يم بابک اصل خونه نريچوندن واسه پيم نبود مجبور شديادم و گفت : هان خنديد

 شدم گفتم : مسواک هم ندارم ..ی طور که پشت سرش وارد اتاقش مهمون

 شه ..ی نمی دندونات کرمی شب مسواک نزنيه و گفت : خنديد

 خوشگل بهم بده ..ی لباس راحتيه تخت نشستم و گفتم : لطفا ی لبه

 دم ..ی بهت می شلوارک گل گليه بهم کرد و گفت : الن ی نگاهصدف

 بهيد تاپ سفيه و ی شلوارک گل گليه که در کمال تعجب يدم و ديدم کنه خندی می داره شوخينکه حساب ابه

طرفم گرفت .

 بپوشم ؟ ينارو گرد شد و گفت : جدا اچشمهام

 دارم ؟؟ی و گفت : مگه من باهات شوخيد خندصدف

 از عوض کردن لباس هاش که همه شو جلو من انجام داد به زور از اتاق خارج شد تا منم لباسامو عوضبعد

 جلوشون لباسامو عوض کنم .يدم کشی بودم خجالت ميمیکنم . من هر چقدر هم با دوستام صم

 بودم که بايپ اونقدر خوش تی و خودمو برانداز کردم لعنتيستادم ش ای قدينه لباسهام جلو آيض از تعوبعد

اون شلوارک خنده دار هم خوب بودم .

 شدی گرفتم و اون حالش بد می . براش ژست ميد خندی ساعت داشت به من ميم وارد اتاق که شد تا نصدف

.

 ؟؟ی بهم بخندينجا ای ناراحت شدم و گفتم : منو آوردآخرش

 ..ی با مزه شديلی .. خيد خنده شو گرفت و گفت : نه ... نه .. ببخشجلو

 ؟؟يم بخوری و گفتم : شام چخنديدم

 سفارش بدم ؟ يتزا گفت : پصدف
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 هاشيلم زد و منم داشتم تو فی حرف ميان با شای صدف تلفنيارن رو بيتزا که پی کردم و تا موقعموافقت

 .. ينم گشتم تا بذارم ببی می درست حسابيلم فيهدنبال 

 هر موقع شب که بود بهشيديم و گفت اگه ترسيد از خوردن شام بابک بهم زنگ زد و حالمونو پرسبعد

 درصد بايه گفتم : صدف فکر کن يم قطع کردينکه و منم قبول کردم . اما بعد از ايادزنگ بزنم و بگم که ب

 زنم ..ی به بابک زنگ نميريم از ترس هم بميگاره بسته سينوجود ا

 دونم چقدر با دود مخالفه .. ی و گفت : آره .. ميد خندصدف

 ..يگه ديار رو بيسکی زدم و گفتم : صدف جون .. کم کم وچشمکی

 ..يار بيپسارو تو چيارم رم اونو بی گفت : تا من مصدف

 .يدم کشيرون دست بردم تو گردنم و گردنبند کاوه رو از گردنم بی و مجلسيک شيلی که رفت خصدف

ين واسه همونم اولياد طول داد تا بيلی بر خورد کنم صدف خيعی کردم طبی کردم اما سعیاحساس نا امن

 دونم چرا ..ی بهم آرامش داد نميبی به طرز عجيگار پک به سين رو گذاشتم رو لبم و آتش زدم اوليگارس

 رو گرفتميل سهی زدم شماره ی ميگارم به سيگه پک ديه کرد . همونطور که ی انگار حواسمو پرت میول

 خواست باهاش حرف بزنم .ی دونم چم شده بود که دلم می زنگ بخوره قطع کردم . نمينکهاما قبل از ا

 ...يام منم بی کردی ... صبر می ااهه ميش و گفت : خاک تو سرت کنن که شيد اومد خنديشهصدف که با ش

 ..يم خودمون بخوری و گفت : به سلمتيخت ريسکی توش وی رفت و دو تا شات آورد و کمبعد

 زدم گفتم : نوش ..ی به شاتش ميکه رو برداشتم و در حالشاتم

يلی آورد . خی هام روم فشار می چقدر از اون موقع خودمو کنترل کرده بودم حال داشت کم کم ناراحتهر

 کمتر از من خورد و چند بار هم به من گفتيلی . صدف خيدم هم روش کشيگار خوردم و سه تا سيسکیو

 نخورم .يلیکه خ

يادم ی خواستم همه چی بخورم . حالم خوب نبود . ميشتر خواست بی خواست بخورم . دلم می من دلم ماما

 کرد ؟؟ ی بهم گوشزد ميکسره که صدف يدم فهمیبره . اصل مگه من خودم نم

ی يشه شه بلند شد و شی نميفم حريد دی مست شدم . صدف وقتيدم فهمی خورده بودم که خودمم ماونقدر

يکی از تو تاريدم روشن کرده بودم و نگاهم به در اتاق صدف بود که دی ايگه ديگار رو برد . سيسکیو

 مست شدم نه ؟؟ يلی و گفتم : صدف خيدم . خندياد ميرون بی ايهاتاقش سا

 ... یم  الکليکی از تو آشپزخونه اومد که گفت : آره خصداش

 ...ی معنی و بيل دلی بی خنده يه ... خنديدم

 ويک بود .. نزديی . حنايدم دی ميشاشو زدم ری ميگارم قفل شده بود و پک به سيه اون سای رونگاهم

 تو خونه تون ؟؟ياد تونه بی شد . گفتم : صدف رو ح می تر ميکنزد

 ؟؟؟ی گی چرت و پرت مينقدر ای شی مست می وقتيشه هميکا گفت : نصدف

ی . به نظرم اومد صدف داره ظرف ميومد آب مير شی .. صدايدم نگفتم فقط خنديچی . هيدم خنددوباره

 آورده ها ... ير وقت گينمشوره . ا
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 ..يدم تر شد ، خنديک که حال دو قدم باهام فاصله داشت قفل شده بود. بهم نزديشوهه تو نگاه اون رنگاهم

يک بذارم بهم نزديد دونستم که نبای ذهنم می . تويدم خندیدستش رو به طرفم دراز کرد و من همون طور م

 تر شد من مسخ نگاهش شدم . سرديک و نزديک . خم شد روم چشمهاش نزديدم خندیبشه .. اما .. فقط م

 فکر به سرم عجومی کليه ثانيه شد . انگار تو ين لحظه حس کردم در من فرو رفت . سرم سنگيهشدم و تو 

يغ دونم که جی مينو کرد اما ای داشتم . من مست بودم و حواسم درست کار نمی دونم چه حسیآوردن . نم

 دونستمی ام . می واقعيای دونستم تو دنی . ميدم کشی ميغ جهم بار .. نه دو بار ... پشت سر يه . نه يدمکش

 .... يچی ... هيدم دی نميزی چياهی زدم . اما جز سی پلک میچشمهام بازه . من حت

 صحتيل – سهی خاکستری دفترچه

 دونم که اگه چشمهامو رو هم بذارم وی تونم درک کنم . می تونم باور کنم نمی که امروز افتاد رو نماتفاقاتی

ی کنم که توی اتفاقات رو فکر مين ای کنم همه ی دوباره چشمهامو باز می بخوابم وقتيقه پنج دقی برایحت

 خوام باورم بشهی داشت کنم مياد خوابم ببره همه شو ينکه اصرار دارم که قبل از اين همی . برايدمخواب د

يست صفحه نين خاطراتم ای دفترچه ی که تويدم شدم و ديدار داشته . اون وقت اگه صبح بيت واقعيناکه ا

 .يدم دونم که خواب دیم

يه خانوم ی تونم واسه فر فری و حال ميده برف نباريدم دی بگم . وقتيزو خوام از همون اول صبح همه چمی

 تونم انکار کنمی نميگه بود که ازش بخوام دوست دخترم بشه . دين که به فکرم اومد ايزیشرط بذارم تنها چ

 شم .ی دارم بهش علقه مند می جورين و هميادکه ازش خوشم م

 ازمی کاريگه ديکنم فهمه فکر می منو نمی بشم . وقتيالش خی گرفتم بيم منو پس زد تصمی اونجوری وقتاما

يم بشم . شانس ما زد و امروز بچه ها برنامه گذاشتن بريخيالش گرفتم فعل بيم هم تصمين . واسه هميادبر نم

ی کردم . از همه بدتر سارا رو نمی احساساتمو کنترل ميد بايشتر و بيدمش دی ميشتر بيعنی ين . ايرونب

ينشون بيزی چيه با کاوه رفت حس کردم ی کنه . وقتی جاها با نگاهاش کلفه م مينجورتونم تحمل کنم که ا

 دوستيه رابطه شون پنهان کردن از ماها . کاوه واسه يد قابل نفوذه . حس کردم شاير غينقدرهست که ا

 برگشتن بود .. تازه اونم کاوه کهيی از دستشوی شه که وقتی نماحت و ناری عصبينقدر وقت ايچ هیمعمول

 .. يومد فرفره خوشش مين دونم چقدر از ایم

يرش خواست بره خونه دوستش و مسی رفتن من بچه ها رو بردم رسوندم .. سارا چون می وقتخلصه

ين سنگين جو ماشيم تنها شدينکه رسوندمش .. به محض ای ميد نفر بود که بايندورتر بود جلو نشست و آخر

 .. سارا بعد ازد طور هم شين شنوم . که همی که انتظارش رو نخواهم داشت رو ميزايیشد .. حس کردم چ

 شه باهات راحت باشم ؟؟ی ميل مقدمه گفت : سهی بيلی حرف زدن در مورد همونروز خیکم

 شه ..ی گفتم : ميده دونستم وقتش رسی که ممن

 .. يل پا و اون پا کرد و گفت : من بهت علقه دارم سهين کم ايه سارا

 مقدمه بود ..ی بيلی فقط گفتم : خين بگم که ناراحتش نکنم .. واسه همی در جوابش چيد دونستم بانمی
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ی احساسم رو ميد دنده بود گذاشت و گفت : اما من بای دستم که روی نذاشت ادامه بدم . دستش رو روسارا

گفتم ..

 که اون بهی رک بهش فهموندم که احساسيلی خيشه .. مثه هميدم کشيرون دستش بير نرم دستم رو از زخيلی

 حرفا باشه ..ين تر از ای منطقير غيادمن داره رو من بهش ندارم .. اما به نظر م

ی هوايلی رفتم خونه هم دو سه بار بهم زنگ زد .. بعد از خوردن شام تو اتاقم بودم که دلم خی وقتخلصه

 جذاب بود ...يشه هميکا از اندازه مظلوم و البته جذاب بود .. اصل نيش امروزش بی رو کرد .. چهره يکان

 ناراحت بود ... ی و چه وقتيد خندی میچه وقت

 ش رو گرفتم .. اما نتونستم صبر کنم تا زنگ بخوره .. تماسو قطع کردم .. دو ساعت بعدش تو خوابشماره

يجان..با هيدم دی ميم گوشی رو رويکا شد که اسم نی م زنگ خورد و من باورم نمی بودم که گوشيداریو ب

 تو ذهنميادش زرافت صدف که فقط و فقط به خاطر ظيف ظری صدايکا نی صدایجواب دادم اما به جا

 کمکميل .. ؟ تورو خدا سهيداری بيل کرد و کلفه بود : الو سلم سهی .. هق هق ميدمونده بود به گوشم رس

 کار کنم ... ی چيد دونم بای من تنهام نميل کنم ... سهيکار چيد دونم بای ... من نميره می داره ميکاکن .. ن

يين تونه باشه فقط با لکنت گفتم : شما کجای می چيان شب جريم دونستم ساعت دوازده و نی نميقا که دقمن

 شده ؟؟یچ

 خورده فکر کنم به خاطرياد زيسکی .. ويم ما هستی خونه يکا کرد گفت : من و نی ميه گريکه در حالصدف

 ..ينجا ايااونه .. تورو خدا ب

 رو هم از دستيه ثانيه ی حتيکه حال من خوب بود نه حال اون .. اما هر طور بود آدرس گرفتم و در حالنه

يد دونستم بای با شتاب راه انداختم و چون نمينو رسوندم . ماشينگنداده بودم با همون لباسا خودمو به پارک

ی خونه يديم رسونه .. با هم رسی مو گفتم گفت که خودشيانو جری کار کنم با کاوه تماس گرفتم . وقتیچ

ير حال رو به رو شدم .. قلبم تی بدن سرد و بيه و تو حال با يدم چطور پله ها رو بال دويدمصدف .. نفهم

 از استرس دست منو محکم گرفته بود گفت : خوب شديکه کرد در حالی ميه .. صدف که گريد کشیم

 ... يناومد

 کشه ؟؟؟ی گفت : نفس ميد لرزی که ميی با صداکاوه

 ..يف ضعيلی کرد : خی هق هق مصدف

 ..يدم چشم هاش معلوم بود .. ترسيدی باز که فقط سفيی کاناپه ولو بود .. با چشمهای که رويديم رسيکا نبه

ی که تکون نمينم نبضش بذارم و ببی دستم رو رويدم ترسی که ميومد رو ح به نظرم میاونقدر سرد و ب

 حلقه کرد و گفت : نبض داره .. يکا نيف زود دستش رو دور مچ ظريلیخوره .. کاوه خ

 شد .. ی رو ببنده اما چشم هاش بسته نميکا نی کرد چشم هاسعی

 که خودشو در برابر سرما سفت و محکم گرفته .. يومد هاش منقبض بود و به نظر معضله

 خورده ؟؟ ی گفت : چکاوه

ين و گفت : ايد کشيکا نيف به گردن لخت و ظری اشاره کرد و کاوه دستيسکی وی يشه مظلومانه به شصدف

 ش کجاس ؟؟ یگردنبند کوفت
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 دونم به خدا ..ی کرد گفت : نمی ميه گريکه در حالصدف

 صدف رو گرفتم و گفتم : آروم باش صدف ... دست

 .. يده به کاوه گفتم : تو هم آروم باش .. ترسرو

 کن صدف ..يدا کلفه گفت : اون گردنبندو پکاوه

 زنم به اورژانس کاوه ..ی بلند شد تا دنبال گردنبند بگرده .. گفتم : من زنگ ميچاره بصدف

 و گفت : نزن ..يد به طرفم چرخيجان با هکاوه

 ... ؟؟ ممکنهی بگرديست و الن نی که بهش دادی ايه بشه ؟؟ تو دنبال هدی خشونت گفتم : نزنم که چبا

 ..ياد بيش براش پیمشکل

ی کنی گم می من می : هر کاريد بودمش فقط غريده ندينجوری وقت ايچ بود هی عصبيلی .. خيستاد شد ابلند

..

 محکم دستمو هوليلی زنگ بخوره خينکه اورژانس رو گرفتم .. قبل از ای م رو جلو گرفتم و شماره گوشی

يونه آدم در ميه پرتاب شد . با خشم نگاهش کردم و گفتم : جون ی از دستم رها شد و به گوشه ایداد که گوش

 ؟؟ ی کنی می چه غلطی فهمی.. م

 هم نگو ..يچی . ... پس هی دونی نميچی لباسم رو گرفت و گفت : تو هی يقه

يد دونم که بای و گفتم : من ميدم به صورت کاوه کوبی افتاد و با خشونت مشتيکا جون نيمه به جسم ننگاهم

نجاتش بدم ..

 بهی بکنم مشتی بتونم حرکتينکه و قبل از ايد مو کشيقه رفتم که ی شده بود ميکه م که سه تی سمت گوشبه

 کردم .. تو رو خدا دعوايداش گفت : پيد لرزی لحظه صدف که از شدت ترس مين و تو هميدصورتم کوب

 .. تورو خدا ... يننکن

 انداخت و گفت : صدف زود دو سه تا شمعيکا با عجله گردنبند رو از دست صدف گرفت و تو گردن نکاوه

 ..يارب

 نشون نداد که باعث شد کاوه داد بزنه :ی خورد عکس العملی که از شدت ترس دندودناش به هم مصدف

صدف با توام ...

 روشن کرد و چراغ رو خاموشيکا رفت و با چند تا شمع برگشت .. کاوه شمع ها رو اطراف نصدف

 نکردم تا به اورژانس زنگ بزنم .. انگار مطمنئن شدمی تلشيگه کردم .. دیکرد .. مثه مسخ شده ها نگاه م

 تونه واسهی نميگه ديچکس تونه انجام بده هی که کاوه می دونستم کاری .. انگار ميادکاوه از پسش بر م

 ..يريم همو بگی و دست هايم بديل مثلث تشکيه يکا انجام بده .. کاوه ازمون خواست تا اطراف نيکان

 لبير .. کاوه زيومد ميرون بسته ش اشک با فشار بی پلک هاين و صدف از بيمدستهامونو محکم گرفته بود

 بودم .. يج .. گيدم ... نفهمم کردم بشنوم .. اما نتونستی سعيلی گفت که خيزايی چيه

 تونم باور کنم .. همونی تکون خورد .. الن هم نميکا جون نی بی کاوه اوج گرفت و کم کم پلک هاصدای

 مردمکش چنديه ثانيه که در عرض يدم بود و ديکا نی نگاهم به چشمهایلحظه هم نتونستم باور کنم .. وقت

 خوش فرمشی لبهاين باز ی ناله مانندی شد و صدای گوشت دست هاش فرو می .. ناخنهاش تويدبار چرخ
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 شمع های شد که همه ی .. باورم نميد کشيغ جيکا شد و نيک لحظه همه جا تاريه .. تو يد پری ميرونب

 که صدف دستشو از دستاميدم کاوه و صدف کم شد و بعد دیهمزمان خاموش شده بود .. فشار دست ها

 کاناپه بود ..ی بسته روی حال با چشمهابی يکا . چراغ رو روشن کرد و همه جا روشن شد .. نيد کشيرونب

 موهاشو از تو صورتش کناری شد .. کاوه به نرمی مين ش بال و پائيسينه ی و قفسه يد کشیتند تند نفس م

 .. چشماتو باز کن ..ينجائيم .. ما ايکا .. نيکازد و گفت : ن

 کردی ميه خودشو تو بغل کاوه انداخت و همونجور که گريه لحظه چشمهاش باز شد و با هق هق و گريه تو

 ...ی کرد کاوه .. کاوه تو نجاتم دادیگفت : ولم نم

ينم تونستم ببی .. نمينم تونستم ببی .. نميد لرزی تو بغل کاوه ميکا داد و نی رو تو بغلش فشار ميکا نکاوه

 که اونم دوستش داره .. يه رو که دوستش دارم .. تو بغل کسیکس

 نای معذب شد .. لبخندی آروم شد . بعد تازه متوجه حضور منم شد .. حس کردم کميکا گذشت تا نخيلی

 ام .. ی اونجا اضافيلیمفهوم زدم و حس کردم که خ

 کردن که کاوه به طرفم اومد و دست رو شونهی ميه شون تو بغل هم گريی رو بغل کرد و دو تايکا نصدف

 فرصت رو از دستيدم ترسی دادم .. اما می ميح برات توضيد خوام .. بایم گذاشت و گفت : معذرت م

 تونست مقاومت کنه ..ی از اون نميشتر بيکابدم ..ن

 خوام .. زود جوش آوردم .. ی زدم و گفتم : منم معذرت ملبخندی

 ..ی دادی دوستيشنهاد که تو بهش پيه .. خب اون کسی تلخ زد و گفت : حق داری لبخندکاوه

ی رو ميه قضين .. اون لحظه مونده بودم که کاوه از کجا ايگه امشب بود ديز سورپراين آخرينم .. ايگه دآره

 کاوه داره از صدفيدم فکر بودم که دين بگه .. تو هميزی نبود که به کاوه چی دختريکادونه .. آخه ن

 ، کاوه از هر دوتاتون ممنونم .. و متاسفم که مزاحمتون شدم .يل کنه و صدف گفت : سهی میمعذرت خواه

يده کشيگار و سيم تونستم زنگ بزنم .. چون مشروب خورده بودیمن هول شده بودم .. به بابک هم نم

 بوديکا نی که تو گوشی تماسين به آخرين ذاره . واسه همی ميلنت شو رو سای هم که شبا گوشيان . شايمبود

زنگ زدم و مزاحم شما شدم ...

ی من فکر نمينکه هول شدم . به خاطر ای به هم افتاد و من حس کردم کميکا نگاه من و نيکا حرف نين ابعد

يفه کنم .. وظی انداختم و گفتم : خواهش ميين زنگ خورده .. سرمو پايکا نی که گرفتم رو گوشیکردم تماس

 .. يد به کاوه نگاه کردم و گفتم : همه زحمتارو کاوه کشی چشميربود .. ز

 نبود .. ی زحمتيچ رفت و گفت : هيکا به سمت نکاوه

 کميه کرد و گفت : يک نزديکا نی يده رنگ پری به لبهای اپن برداشته بود و به آرومی که از روی اآبميوه

 بخور ..ينواز ا

 تونه بخوره ..ی فقط اشاره کرد که نمنيکا

 بغض کرد و تو چشمهاش اشک حلقهيکا که نيدم داد و بعد ديکا رو به نيوه چند جرعه از آبمی به نرمکاوه

 ...يشتم نترس .. من پيگه و گفت : ديد اونو تو آغوشش کشیزد . کاوه به نرم
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 بود .. يادی " زيشتم "من پين بدنم بال رفت .. ای کردم نفسم بند اومد و دمااحساس

 بود .. حال مطمنئنم که از مشروب خوردنش نبوده ..ی امشب چيان بدونم جريد گفت : من باصدف

 دنبالشه وی روحيه گفت يکا اون سفرمون افتادم که نياد هاشو گفت .. يت اون رو ح و آزار واذيان جرکاوه

 کنم اونم همونی کنه .. حس می افتاد که متوجه شدم اونم نگاهم ميکامن باور نکردم . نگاه متفکرم به ن

 کرد ...یلحظه داشت به همون روز فکر م

يشتون که کاوه گفت تا صبح پيدم بودم و شنی و ناباوری کاوه من که تو گنگی از تموم شدن صحبت هابعد

 برم .. آره کاوه دوبارهيد بايگه کنه .. حس کردم که دی ميه دوباره تو بغل کاوه گريکا که نيدم مونم و دیم

 کلمه هم باهام حرف نزدهيه یکا حتي کس نخواست بمونم .. نيچ رم هی گفتم که میقهرمان شده بود .. وقت

 وير درگی داغون و فکری نگاهم نکرده بود .. منم با اعصابی رم هم حتی گفته بودم مينکهبود و بعد از ا

يدم .. نفهميرون اومده بودم از خونه زدم بی و حال باهاش مهمونيدم پوشی که تو خونه میشلوار و گرمکن

يه تو چه حاليا کنه ی ميکار داره چيکا دونم الن نی خونه .. نميدم رسای يقه کردم که ده دقی رانندگیچطور

 نه ...يا هست يشش دونم هنوز کاوه پی.. نم

 ش باز هم اونقدر جذاب و وسوسهی خنده دار خونگی تو اون لباسای حتيکا دونم چرا نی از همه بدتر نمو

 ...ی .. لعنتيد رسی به نظر ميزانگ

  )9( فصل 

 مهربون کاوهی اول چشمهای کردم چشمهامو باز کردم و تو وهله ی کمرم حس می يه که تو ناحی درداز

 .. نورينم کردم که کاوه کمکم کرد بشی ..خواستم بلند شم اما نتونستم .. تمام تنم بسته بود .. ناله ايدمرو د

ی لبهاين بره .. از بين بود از بلم و شب تو ديکی که از تاری باعث شد وحشتينآفتاب تو چشمم افتاد و ا

 : صدف کجاست ؟؟ يدم م پرسيدهخشک

 خوابش برده ..ی تو گوشم گفت : صدف رو مبل کنارکاوه

 ؟؟ی نداری زدم و گفتم : تو خونه زندگلبخندی

 ؟ی ذاری واسه من می چشمهام زل زد و گفت : مگه تو خونه زندگتو

 ..ی دونم چرا گردنبند رو از گردنت باز کردی نميکا لب هام نشست و کاوه گفت : نی جون روی بلبخندی

 خودمو داشتم ..يل و گفتم : دليدم کشيق عمنفسی

 ؟؟ واقعای بری مين رو هم از بيانت اطرافينجوری ناراحت شد و گفت : اما من که بهت گفته بودم تو اکاوه

 ؟؟ی خوای مينوا

 ..يست مهم نيگه .. حال ديال خی چشم نگاهش کردم و گفتم : مست بودم .. بی گوشه از

ی رو شونه م انداخت و گفت : ازت ممنونم که در برابرش مقاومت کرديی و بعد پتوينم کمکم کرد بشکاوه

 ..يکان
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ين ايگه شونه م گذاشت و گفت : بهم قول بده که دی نگفتم .. کاوه دست رويزی تکون دادم و چسرمو

 ...ياریگردنبندو در نم

 تکرار نکن ..ينقدر کنم ای کنم .. پس خواهش می کارو نمين ايگه گفتم : کاوه من دکلفه

 ..يارم رم برات صبحانه بی .. ميد گفت : باشه .. ببخشکاوه

 خورم ..ی نميچی : من هيدم غرفقط

 شد و چشمهاميک بهم نزديشوهه اون آقا رينکه کاناپه انداختم و نگاهم افتاد به سقف .. بعد از ای روخودمو

 ويدم که چشمهام باز شد و کاوه رو جلوم دی تا لحظه اياد نميادم يچی هيگه .. ديد نديزی چياهیجز س

يل سهيدن اومدم با ديرون بغلش بز آروم شده .. اما درست تا ایخودمو انداختم تو بغلش و حس کردم همه چ

ی بهم ميی جورايه که ينم رو ببيل خواست اون نگاه خاص سهیتو خونه شکه شدم .. هول شدم .. دلم نم

 ..يرگفت : از کاوه فاصله بگ

 حساسه ..يه قضين که رو اينم خواست ببی چون دلم نمينم خواست اون نگاه رو ببی نمدلم

 ..ياد بيش من و کاوه ممکنه پين بيزی خواستم فکر کنه چی خوااستم ناراحتش کنم .. چون نمی نمچون

 کاوه ؟ يا يل ؟؟ سهی تو بال خره کدوم طرفيکا رو تو موهام فرو بردم ... با خودم فکر کردم : ندستم

ی .. کاوه بهم آرامش ميدم درست کردن دی سرمو بلند کردم و کاوه رو مشغول چای به هم فشردم و کملبامو

 که کاوه بود ..ی فراتر از حسيلی بود .. خيگه حس ديه يلداد .. اما سه

 تونستم عاشقشی ... من ميل شد اعتماد کرد .. اما سهی تونستم دوست داشته باشم .. به کاوه می رو مکاوه

 از دوست داشتن رو داشته باشم ...يشتر بيزی چيه تونستم باهاش یبشم .. م

 شد .. نشستم و بهی ميک که بهم نزديدم ها شنيک سرامی کاوه رو روی پاهای و صدايدم کشيق عمنفسی

 کنم ؟؟يرين رو واست شی : چايد دادم و پاهامو تو بغلم جمع کردم . کاوه پرسيه کاناپه تکیپشت

ی ازش خوردم .. کاوه لبخندی رو بهم داد و من کميرين شی بعد چای آره .. کاوه کميعنی کج کردم که سرمو

 ..ی کشی ميگار سی نگفته بودیزد و گفت : راست

 ناراحتم ..يلی که خيی و گفتم : فقط وقتاخنديدم

 ؟؟ی ناراحت بوديشب گفت : و چرا ديزبينانه تکاوه

 حل شد ..ی داشتم .. البته تا حدوديانا با کی مشکليه هم گفتم : ين دادم واسه همی کردم سوتحس

 نگفت .. يزی چيگه مشکوک نگاهم کرد و دکاوه

 ...يل از اون صبر کنم واسه همون گفتم : سهيشتر بنتونستم

ممن گفتم : اون .. چرا رفت ؟؟ين حساس نگاهم کرد واسه هميلی ادامه نداده بودم که کاوه خهنوز ممن   با 

 دونم ..ی گرفت گفت : نمی می برام لقمه ايکه روشو برگردوند و در حالکاوه

 شد و زود اومد منو بغل کرد و بعد کهيدار که به اجبار کاوه خوردم صدف هم بی از خوردن صبحانه ابعد

 آروم گرفت به کاوه گفت که از اون گردنبندا به اون هم بده ..یکم

 : تو چرا ؟؟يد پرسکاوه

 کنه ..يت ترسم منم اذی خبر دادم ميل .. بعدشم چون به سهيدمش ديل بار تو ويه گفت : اول منم صدف
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 روز طول بکشه .. تا اونيه درستش کنم که ممکنه يد .. البته بايه تکون داد و گفت : حرفت منطقی سرکاوه

 ..ی کن تنها نباشیموقع سع

 ؟؟ی کودکانه گفت : کاوه تو جادوگرصدف

 ؟ی شديوونه و گفت : ديد خندکاوه

 ؟؟ی گرفتياد کارارو از کجا ين گفت : پس ای جديلی خصدف

 فقط گفت : تو کتابا خوندم ..کاوه

 های مثه ما آدم معموليد کردم که کاوه نبای فکر مين نکرد و منم داشتم به ای کنجکاويشتر هم بصدف

 و فرايعی طبير آدم غيه يد دونه .. اون بای هم ميبی عجيزای افته و چی ميبی عجیباشه .. باهاش اتفاقا

 گه باشه ...ی که صدف می جادوگرين هميد باشه .. اصل شاينیزم

 خونه درسته ؟؟ی مونی گفت : امروز که می با کنجکاوکاوه

 دانشگاه ..يام تکون دادم و گفتم : نه مسرمو

 ..ی کم کم حاضر بشيد حساب باين گفت : پس با اکاوه

 ؟؟ی پس من چی دستشو تو هوا تکون داد و گفت : آهاصدف

 باش ...يکا و گفت : امروز کلساتو نرو و با نيد خندکاوه

 ترسم بچه ها ...ی ميلی لباشو جمع کرد و گفت : من خصدف

 افته ...ی واست نمی اتفاقی تنها نباشی نگاهش کرد و گفت : نگران نباش .. وقتکاوه

 ازمونی و کميستاد ش کرد و بلند شد ای به گوشی کاوه زنگ خورد و کاوه نگاهی لحظه گوشين همتوی

 زد .. اما دری بود که ميی نگاهم به صدف بود و حواسم به حرفاينکهفاصله گرفت و جواب داد .. من با ا

 ...يزم اومد عزيش : جانم ؟؟ کار واسم پيچيد پی کاوه بود که تو گوشم می صداينآخر ا

 منم خونه بودن ..ی .. مامانتو بابای که بترسی- خونه که تنها نبود

 بود حل شد ..ی مشکليه- 

 ؟؟ی داريکار بابا چی- ا

 .. يششون حالش بد شده بود اومدم پيکا- ن

 دوست منه ...يکا بس کن .. نيدا کمک کنم ... پففف وی دکتر باشم که بتونم به کسيد- مگه حتما با

 تمومش کن .. خدافظ ..يگه ... آره دی موضوع حساسين که رو اينم ببيگه خوام دی- نم

 .. يد رسی کلفه به نظر می کميشمون اومد پوقتی

 ..يفتيم الن راه بيد بايم به کلس برسيم .. فکر کنم اگه بخوايم کلس دار10 گفت : خب امروز کاوه

 ..ينم گفت : من حوصله ندارم سر کلس شما بشی حوصلگی با بصدف

 ..؟يم دور بزنيرون بيم و به جاش بريم اصل کلس نری خوای گفت : می با مهربونکاوه

 کاوه ...يم شی بگه من گفتم : مزاحم تو نميزی صدف چينکه از اقبل

 تو ؟؟ ی جا خورد و گفت : چرا ناراحتکاوه
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 بهتيشتر که زنگ زده بود بی رفتم گفتم : فکر کنم کسی به سمت اتاق صدف ميکه و در حاليستادم شدم ابلند

 داشته باشه ..يازن

 ...؟ی گی که ميه چرت و پرتا چين دنبالم اومد و گفت : اکاوه

 به بعدش خودم از پسشين واقعا ممنونم .. از ای که بهم کردی شدم و گفتم : واسه کمکيره چشمهاش ختوی

 ...يامبر م

 ؟؟ی زدی حرف می در مورد چيل با سهيشب نگاهم کرد و گفت : ديدی با نا امکاوه

 کلمه با اون حرف زدم ؟؟؟؟؟؟يه ی و گفتم : من حتيدم به سمتش چرخمتعجب

 بود ..يل سهی ت بود شماره ی که تو گوشی تماسين زد و گفت : آخری پوزخندکاوه

 بال انداخت ...ی طرفی به صدف اشاره کرد و صدف شونه هاشو با ببعد

 بودميل که تو فکر سهيد فهمی شماره شو گرفتم چون می الکينجوری تونستم به کاوه بگم که فقط همنمی

 نداره ... ی گفتم : به تو ربطی رحمی با بينواسه هم

 رم .. خدافظ .ی نگاهم کرد و گفت : من ميت جا خورد با حرص و عصبانيلی خکاوه

ی می فهمه چی روش فشار بوده الن نميکا کنم .. نی خواهش مينجوری جلوشو گرفت و گفت : کاوه اصدف

گه ...

 رم ..ی نداره .. ميرادی دست صدف رو پس زد و گفت : صدف اکاوه

 نه ..ينجوری گفت : ای با ناراحتصدف

 کردم : صدف بذار بره ..زمزمه

 ..ينه برگشت و با اخم گفت : ساکت شو بوزصدف

 ؟يه همه اصرار واسه چين که کاوه گفت : صدف ايدم ازش برگردوندم و شنرومو

 ..ی از خونه م بری ذارم با ناراحتی .. نمی همه کمکمون کردين گفت : ای با ناراحتصدف

 باشم بهتره برم ..ينجا خواد من ای اون نمی .. وقتيستم گفت : صدف من از تو ناراحت نکاوه

 نگو ..يچی هيکا که صدف گفت : نيدم که گفت با خشونت به سمتش چرخاينو

 کنم دخالت نکن ..ی : صدف خواهش مگفتم

يشنهاد به من پيل بهت گفتم سهی تو چشمهاش زل زده بودم گفتم : وقتيکه و در حاليستادم کاوه ای جلوبعد

 .. چرا ؟؟یداده ناراحت شد

 نداشت ..ی خاصيل زد و گفت : دلی چشمهاش برقکاوه

ی نميرم بگيم تصميه خوام ی می شب گذشته گرفته بود گفتم : چرا وقتی که بر اثر استرس هايی صدابا

 ندارم .. اما منی کاريدا .. من به وی کنی رو خوش ميدا ؟ و اما .. چرا دل وی کنی ؟؟ چرا دو دلم میذار

 ؟؟ی فهمی .. احساسات من برام ارزش داره ... ميستم تو نی يچهباز

ی گفت : احساسات .. هوم .. تو به منم احساس داشتی خاص نگاهم کرد و بعد با پوزخندی با حالتکاوه

 ؟؟؟يادته
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 به احساساتم .. بای داد گفتم : آره داشتم .. اما گند زدی رو نشون ميتم که شدت عصبانی بلند تری صدابا

 ...يه دونم از چیاون غرور مسخره ت که نم

ی تونی .. ميستم نيل تو و سهين کردم کاوه دندوناشو رو هم فشرد .. چپ چپ نگاهم کرد و گفت : من بحس

 ...يری بگيمراحت تصم

 کنم تمومش کن ..ی خواهش ميکا جلو اومد و گفت : نصدف

ی بود رو خراب کردينمون که بيزی اون چی کاوه نگاه کردم و گفتم : تو همه ی حرص و بغض تو چشمهابا

...

 برم ..ی بال انداخت وگفت : تو خواستی هم شونه اکاوه

 خواستمی بود می .. بعدش هرجوری گفتم : بعدش صد بار ازت خواستم برگردی شده بود وقتيشتر ببغضم

برت گردونم ..

 دونم دلت کجاست .. برو همونجا ...ی برگردم .. النم می نگاهشو ازم گرفت و گفت : اما صبر نکردکاوه

 گفت : بچه ها تورو خدا ...صدف

يل گم زمزمه کرد : سهی نميزی چيد دی نزنم بهتره .. کاوه وقتی بغض داشتم که حس کردم اگه حرفاونقدر

 شه ... ی می قشنگی بود .. رابطه ينمون بی احساسيه که ی دوستم . تو هم کسينبهتر

 .. خدافظ ..يارم صدف گذاشت و گفت : گردنبندو واست می شونه ی رودستی

 و تشکر کرد .. کاوه دم در برگشت وی ازش عذر خواهيل دلی تا دم در دنبالش رفت و چندبار بصدف

 ..يدمش نديگه دلم رو سوزوند بعد از در خارج شد و دی نگاهم کرد که حسابيق عميلینگاهم کرد .. خ

 .. تنهاش نذار ..و : صدف برو تيدم کاوه رو از پشت در شنی دادم . .صدايه تکيوارهمونجا نشستم و به د

 کم خودتو کنترليه ی تونی تورو نجات داد .. نميشب .. کاوه ديکا نی احمقيلی اومد تو گفت : خی وقتصدف

 ...یکن

 ...ينجا ايا گرفته گفتم : صدف بيی و با صدايد گونه هام چکی گرمم روی هااشک

يست گفتم : صدف دست خودم نيه گرين اخمو کنارم نشست .. خودمو تو بغلش جا دادم و بی با چهره اصدف

 شدم ..يل.. من عاشق سه

 .. آروم باش ..يزم و گفت : باشه عزيد کشيق عمی نفسصدف

يه خوام .. اما حال که ی کردم هنوز کاوه رو می م شدت گرفته بود گفتم : فکر ميه طور که گرهمون

 که احساسم بهشی .. اونيله خوام سهی که من می .. اونيدم . .فهميدم برگشت سمتم .. تازه فهميیجورا

ی دونم فقط می خواد .. می منو واقعا نميل دونم که سهی مينم .. صدف من .. من .. من ... ايله سهيشترهب

 کردم ...يتخواد منو دست بندازه اما بازم عاشقشم .. بازم خر

 نشده ..يزی نکن .. حال که چيه تورو خدا گريکا منو تو آغوشش فشرد و گفت : نيشتری بی با دلشوزصدف

 نداره ...يه که گرينا

 بغض گفتم : دل کاوه رو شکوندم ..با

 بدونه ..يقتو گفت : نه .. بهش فکر نکن .. کاوه حق داشت حقصدف
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 تو بغل کاوه بودميشب هم اومده .. ديل دونستم سهی نميشب اومدم و با بغض گفتم : ديرون آغوش صدف باز

يگه هم داشت دی حسيه اگه ی کرد .. زود رفت .. حتی تفاوت نگاهم می بيلی بود .. بعدش خينجا هم ايلسه

نداره .. نه ؟؟

 ... توی شی شبه عاشق ميه ها .. ی موهامو از تو صورتم کنار زد و با خنده گفت : تو هم خنده دارصدف

 ..ی نداريل به سهی حسی گفتی بود که ميشب دينهم

 با کاوهيفم خواستم تکلی خنده م گرفت و فقط تونستم زمزمه کنم : انگار فقط ميه گرين صدف منم بی خنده از

روشن بشه ..

 ..يستی و گفت : کل آدم نيخت برد تو موهام و موهامو به هم ردست

 ..يستی دادم و گفتم : خودتم نهولش

 ؟؟ی حرف زده بوديل با سهی گفت : تو کيطنت با شصدف

ين ..من فقط هميم اصل با هم حرف نزديل صدف .. منو سهييييييييی خنده و گفتم : واير که گفت زدم زاينو

 تعجب کرد ..يل سهی گفتی وقتيدم زنگ بخوره قطع کردم .. دينکه شماره شو گرفته بودم اما قبل از ایجور

 و گفت : آبروتو بردم ..يد خندصدف

 جمع کردم و گفتم : آره ..لبامو

 بهت کمک کرد ..يلی گفت : اما به نظر من رفتارتم با کاوه خوب نبود .. اون خصدف

 دونم .. ی بستم و گفتم : اره مچشمهامو

 ..يم کم خونه رو جمع و جور کنيه يم گفت : پاشو برصدف

 وياد ميم زنگ زد و گفت که اگه امشب هم قراره خونه صدف بمونيسا پريم ساعت که مشغول بوديم از نبعد

 هم بگه چون مشکلمون با هم حل شده ..يانا و به کيادگفتم که ب

 .. اما چون وقت گذشتهيم بريرون و هم با بابک و دوست دخترش بيم داشتم هم دانشگاه بريم تصماونروز

 سالنيا تو محوطه 2 دانشگاه و تا کلس يم به صدف گفتم حاضر بشه تا بريديم رسی نم10بود و به کلس 

 ..يموقت بگذرون

 بچه ها تموم شده بود و محوطه و سالن شلوغ بود از11.30 تا 10 دانشگاه که تازه کلس يديم رسوقتی

 به سمتمون اومدن و بعد از سلم ويدن تا مارو ديومدن که از کلس ميسا و پرياناازدحام بچه ها .. ک

 بال انداخت صدف تند تندشو شونه ها يانا کجاست و کيل : بچه ها سهيدم که من ناخود آگاه پرسیاحوالپرس

 .. يشب دی کردن اتفاقايفشروع کرد به تعر

يلی خيزم گفت : عزی هم با مهربونيانا ش گرفته بود منو بغل کرد و کيه که گريسا حرفاش تموم شد پروقتی

نگران شدم .. 

 نکن ..يه گرينقدر .. ای رو هول دادم و گفتم : زنده ام پرپريسا

 تونم باور کنم ..ی .. اصل نمياد که سرت مييه چه بالهاين ايکا اشکهاشو پاک کرد و گفت : نپريسا

 تونم باور کنم ..ی ناباورانه گفت : منم نمی هم همونطور با حالتکيانا

 موضوع جالب تر دارم ..يه واسه بعد .. الن واستون ين حرفارو بذارين گفت : ايطنت با شصدف
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ی حرفايان جری گوش به صدف سپردن .. صدف وقتيالی خی بودن با بيشب دو تا که تو شوک اتفاقات داون

 گرد شدهی بودن .. هردوتاشون با چشمهايدنی اون دو تا دی يافهصبح من و کاوه و اعتراف من رو گفت .. ق

 ..ين گفتم : سکته نکنيدم خندی کردن .. و من همونطور که غش غش میمنو نگاه م

 ..ين تو زمی بری آب شيد گفت : تو الن باکيانا

 لبم اومد و گفتم : چرا ؟؟ ی روی جذابلبخند

 ؟؟ی به ما بگيد گفت : خاک تو سرت .. الن باپريسا

 که دوستش دارم ...يدم فهمی : به خدا نمگفتم

 دونستم و ...ی و نميدم فهمی ها رو نکن .. نمی بازی قرتين زد تو سرم و گفت : واسه من اپريسا

 و گفتم : نزن .. خنديدم

 رو هم ..يزی ری ميل سهين .. آخرشم با همی شی ، نمی شی دوست نمی دونستم .. با کسی گفت : مکيانا

 که خراب کردم ..ينجاش نشده .. فعل تا ايچی کردم و گفتم : هنوز هی زبون درازبهش

 رفته ...ی و گفت : گند زديد خندکيانا

 .. ؟ی کنی مهمونمون نميزی چيه يکا گفت : نصدف

 و موافقتيدن اون سه تا کف دستهاشونو بهم کوبيدم بتونم بپرسم چرا دينکه گرد شد و قبل از اچشمهام

ی به هم نزنم .. وقتيچارو سه تا بدبخت بين ایخودشونو اعلم کردن .. منم چون خوشحال بودم گفتم خوشحال

 سوتيسا پريدم بردم دی ماشون برينی تو سی گرفتم که وقتی شکليک تو سلف . براشون نسکافه با کيمرفت

زد و گفت : به به .. چه کرده ..

 ..ين بابا خجالتم ندی و گفتم : اخنديدم

 شکلتيه فقط ی خواستی پسر دانشگاه دوست بشه مين قراره با پولدارتری وقتيگه گفت : اره دکيانا

مهمونمون کنه ..

 همه بفهمن ؟؟ ی کنی می کاريه ينم و گفتم : ببيانا تو سر کزدم

 ساراهه چهين اينم ببی خواد باهاش دوست شی متفکر به خودش گرفت و گفت : آخ دلم می چهره اصدف

 شه ...ی میشکل

 ؟؟ی سارا رو نگفتيان جريسا خنده و گفت : پرير زد زکيانا

 رفت ..يادمون يدی و گفت : ديد هم خندپريسا

 ؟؟يه چيان خوردم گفتم : جری از نسکافه مو می جرعه ای طور که با خوشحالهمون

ی قطعيل با سهيانشون جريشب که سارا گفته ديدم شنينا ايلوفر گفت : امروز از اون سه تا دخترا نکيانا

 خانومه ...يکا نين ايش پيل دونه دل سهی نميشکی .. هيچيده تو دانشگاه پی ايعهشده .. عجب شا

 ادامه داد : همه داشتن در موردشيسا خواستم بخورم تو دستم موند .. پری رو که ميکی .. تکه کيد لرزدلم

 زدن ..یتو کلس حرف م

 بود ..يومده کلسشو نين هم که ايل گفت : سهکيانا

 سارا ...ين داره ای و گفت : چه ذهن خلقيد خندپريسا
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 ؟ی ؟؟ چرا ناراحتيکا نيه گفت : چصدف

 داشته باشه ...يقت حقيد بود گفتم : شايد نا اميدا که شديی صدابا

يلی اومد خيل که سهيشب سارا جلو نشست .. ديروز ها ... ديوونه دين و من گفتم : نخنديدن سه تا خنداون

 ناراحت بود . اما ... ی کميه ... يدم نديچی نبود .. هيچی نگاهش هی گرفت .. تویازم فاصله م

 رو زده ..يل سارا مخ سهين گفتم : به جون خودم ايده رنگم پری .. حس کردم کميد لرزقلبم

ی سارا رو قبل از ما ميد بايل سهيروز که من حساب کرده بودم دی گفت : البته اونجوری با ناراحتپريسا

 دوستش رو آورد و ...ی خواد بره خونه ی مينکه ایذاشت خونه شون اما بهانه 

 رفتاری اونا عادی کردم جلوی کردم خودمو کنترل کنم .. سعی قورت دادم و سعی دهنم رو به سختآب

 داشته باشم ..؟يبی رقيه يد بايشه دونم چرا همیکنم .. فقط گفتم : نم

 باشه ..ينجوری فکر نکنم ايکا گفت : نکيانا

 ..يچه همه هم بپين تو دانشگاه دروغ بگه و بی مسنئله اين در مورد همچيتونه وقت نميچ : سارا هگفتم

 نظر رو دارم ..ين گفت : منم همصدف

 ..ی کردم .. به ضررم کار کردی مهمونتون نمی گفتی بال انداختم و گفتم : اگه زودتر می اشونه

 ...يدم لرزی بود که از درون می در حالين و ايدم غش غش خندبعد

 بهيسا .. پپريم مون نشسته بوديشگی هميمکت نی هوا روی بعد هر چهارتامون تو محوطه با وجود سردکمی

 ..ی پروندی الکی گفت : کاوه هم الکیشوخ

 ..ی دادم و گفتم : گم شو پرهولش

 زل بزنم تو چشماش بگمينم رو ببيل خواد فقط اون سهی و من تو دلم حس کردم چقدر بد بختم .. دلم مخنديد

 خواد منوی فقط ميشنهاداش دونستم با پی دونستم .. از همون اول هم میفاتحه خوندم به اون احساساتت ... م

دست بندازه .. خوشحالم که تا الن جلوش خودمو لو ندادم ...

 اومد ...يل به پهلوم زد و گفت : سهيسا لحظه پرين همتو

 ازيکی که يرضا و عليان با شايکه که در حاليدم رو ديل کرد افتاد و سهی نگاه ميسا که پری به سمتنگاهم

يه رو يل .. سهيخت دلم فرو ريدنش لب داشت .. با دی هم روی داد لبخندی هامون بود دست میهمکلس

 ازيشتر بيزی چيه حال اش چهره ش و حالت هی . حتيدم دی نبود که قبل می . اون کسيدم دی ميگهجور د

ی براينکه .. اونقدر گاهش کردم تا ايرم تونستم نگاهمو ازش بگی .. نميد رسیقبل بود . جذاب تر به نظر م

يلی شد با اخم روشو ازم گرفت .. دلم خيره تو چشمهام خی کمينکه لحظه نگاهش بهم افتاد و بعد از ايه

يشب کردن که در مورد دی زدن و صدف رو قانع می محرف وصدف داشتن با هم يانا و کيساسوخت .. پر

 کردن . فقطی ميزی برنامه ريم نگه .. بعدش داشتن در مورد شب که قرار بود با هم باشيان به شايزیچ

 کنم ؟ی بازی دی ميلتو موبایگفتم : پر

يلی کردم .. خی بازيلی ها ... خيوه شروع کردم به نصف کردن ميادی داد و من با حرص زيلشو موباپريسا

 کردم .. حسی نصف ميوه پنج بار موضوع عوض کردن اما من هنوز داشتم ميا .. اون سه تا چهار يادز

 کهيل نگاهم افتاد به سهدم به خودم استراحت بدم . سرمو که بال آوریکردم دستم درد گرفته .. خواستم کم
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يگه جا ديه که متوجه ش شدم نگاهشو به يد نشسته بود و نگاهش به من بود .. تا ديی رو به رويمکترو ن

 داشتم . سارای حس بديه حبس کرده بودم .. ينه شه .. نفسمو تو سی ميک که سارا بهش نزديدمدوخت .. د

 گرفت . نا خودآگاه گفتم : بچهی نشسته بود رسوند و کنارش جايمکت نی رويی که به تنهايلخودشو به سه

ها سارا راست گفته بود ..

 بود ويرکاه سارا چقدر آبزين گفت : اوه اوه .. ايانا کردمو نگاه کردن و کی که من نگاه ميی شون جايی تاسه

 ..يم دونستیما نم

..يومد خوشم نيداهه ساراهه و وين وارد شدم از ايپتون که تو اکی بارين گفت : از اولصدف

 ..يرستانيه گفت : اخلقاشون دبپريسا

 داشته باشه ..يقت کردم حقی گفت : فکرشم نمکيانا

 سرد شده ..يلی خينجا .. اينيم تو سالن بشيم دو تا گرم صحبت کردن بودن و من گفتم : بچه ها براون

 علقه دارم ..يل .. حال آروم تر بودم .. من امروز حس کردم که به سهيم موافقت کردن و به سالن رفتهمه

ی م بحث کردم .. اما حال می زندگی هايت شخصين از مهم تريکی با يلمن امروز به خاطر علقه م به سه

 از دست داده بودم... يشه همی برايشب ديلوفهمم که سه

 فهمم ... ؟؟ی رو می همه چيرتر کم ديه يشه من همچرا

 حرفا خودمو با حرف زدن با بچه ها سرگرم کردم ... ين همه ابا

 باهامون قرار گذاشت و ما هم6 ساعت ی بابک زنگ زد و برايم سلف و ناهار خورديم که گذشت رفتکمی

 خونهيان خونه و اون دو تا بيم رسونی خودمونو م9 بابک و تا ساعت يش پيم ری که ميم گفتيانا و کيسابه پر

 ..ينا صدف ای

 ره کهی .. صدف اونقدر غر غر کرد که سر کلس حوصله م سر م2 سر کلس ساعت يم از ناهار رفتبعد

 کاوه فرويدم بود که ديومده بشه .. هنوز استاد نی تا راضينه کنار صدف بشياد که بيم شدياندست به دامن شا

 وارد کلس شد .. ژست و حالت و طرزی و شلوار کتون مشکی و سورمه ایرفته تو کاپشن اسپرت مشک

 پشت سر ما بوديف که از قضا ردی خاليف داد که ناراحته .. اومد و تو تنها ردینگاهاش کامل نشون م

ينقدر و تو گوشم گفت : ايد کردن به جز من .. صدف تو پهلوم کوبيک گرفت بچه ها باهاش سلم علیجا

 ..ی سلم بکن عنتر برقيهخودخواه نباش .. حداقل 

 نگاهش کنم گفتم : سلم کاوه ..ينکه و بدون ابرگشتم

 ..يک گفت : علی لبير حالتش رو تکون نداد زی هم نگاهم نکرد . حتکاوه

 و سارا همزمان وارد کلس شدن . اون سه تا کله پوک معروفيل سهيدم گرفت .. اما تا برگشتم دحرصم

 همزامان با هم دست زدن و بادا بادا مبارک بادا رو خوندن . ما چهار تا بايلوفر و نیکلس ترانه و شاد

 های مسخره بازين گفت : ايلوفر به نيی اخم کرد و با ترشرويل که سهيدم و بعد ديمتعجب به هم نگاه کرد

 ؟؟؟يهچ

 ؟؟؟ی زنی حرف مينجوری گفت : چرا ای با ناراحتنيلوفر

 ؟؟ی کنی می تو چرا قاطيل هم زود گفت : سهين واسه هميده کردم سارا رنگش پراحساس
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 ؟؟يه ها چی مسخره بازين ايدم به سارا اخم کرد و گفت : پرسيدا شدسهيل

 که داشت گفت : سارا به ما گفت که شما دوی نازک خنده دارش و با اون لحن فوق لوسی با اون صداترانه

 ...يم بگيک تبريم خواستی و ما هم مينتا باهم دوست شد

 ...يچونی شو بپيرينی نکن شی سعيل زود گفت : البته سهشادی

 دوست شدم ؟؟ی نگاه به سارا بعد گفت : من با کيه نگاه به من کرد و يه اول سهيل

 کلس جذب اون مکالمه شده بودن .. ی همه بچه هاحال

 ...يگه جواب داد : با سارا دترانه

ی شوخيه متوجه ش شدم بعد گفت : من ی اتفاقيلی به من انداخت که من خی .. نگاه مشکوکيد رنگش پرسارا

کردم بچه ها ...

 غصه نخور ..يگه .. ديزم گوشم گفت : مال خودته عزير و زيد تو پهلوم کوبپريسا

 لبم نشست ...ی روی لبخنديار اختبی

ير اومد فقط زی کنار کاوه می خالی بلند به طرف صندلی با قدم هايکه انداخت و در حاليين سرشو پاسهيل

 ..يست نيزی چينلب گفت : هنچ

ير .. زيل و گفت : سلم سهيد به عقب چرخيانا که کيدم چشم دی گرفت از گوشه ی پشت سرمون جاوقتی

چشمت چرا کبوده ؟؟؟

 بودم ؟؟يده چشمش رو ندير زی .. چطور تا حال کبوديد لرزدلم

 .. يست نی مهميز گفت : چيل که سهشنيدم

 بپرس چرا چشمش کبود شده ..ی جوريه يل م نشسته بود گفتم : از سهيگه صدف که سمت دبه

 لوس گفت : به خاطر تو دعوا کرد ..ی آروم با حالتيلی خصدف

يل کرد سهی ميرت داشت تسخی قرمزيش ری آقای وقتيشب گرد شده نگاهش کردم که گفت : ديی چشمهابا

و کاوه سر تو با هم دعواشون شد ..

 کارخونه قند ..صدف تند تنديه دونه قند نه ... يه .. نه .. بهتره بگم تو دلم قند آب کردن .. يد لرزدلم

 تا حرفاش تموم شد استاد اومد . اونيقا بودم داد و دقيهوش بيا که تقربی در مورد وقتی کامل تريحاتتوض

ی کردم صدای می بود .. سعرم پشت سيف گذروندم که تمام مدت حواسم به ردیساعت کلس رو در حال

 کرد ...ی م ميوونه عطرش هم داشت دی بوی بودم .. راستيص تشخيه رو از بقيل سهینفس ها

يل سهی پشت سر ما اومد .. برگشتم و نگاهم افتاد به سارا که جلويف که سارا به سمت رديدم از کلس دبعد

 به حرف زدن باهاشيلی داد که تمای نشون ميل خواست باهاش حرف بزنه .. رفتار سهی بود و ميستادها

 سارا بود و داشتمی چکمه هابه گفت که سارا ناراحت بود ..نگاهم ی داشت بهش مينو همينکهنداره .. مثه ا

 فکر کردم اگهين باشه .. به ايريش تونه سی دختر چقدر ميه کنه .. ی رو ول نميل کردم چرا سهیفکر م

ی کسيريش مونه که سی ميادش ينجوری شه .. ای خوب ميلی خيفته و بيی جلوی کنه به صندليرپاهاش گ

يی جلوی صندلی يه .. نگاهم به چکمه هاش و پادوند رو برگريل از سهی که سارا با دلخوريدمنشه .. د

 و منيدن افتاد بچه ها به طرفش دوی صندلی و روی صندلی يه کرد به پايربود .. تا قدم برداشت .. پاش گ
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 ويدم کنه ... چرخی نگاهم می و حس کردم کسيدم کردم .. لبمو گزی گرد شده فقط نگاهش ميیبا چشمها

 تاسف تکون داد و من حس کردم که فکرمو خونده ...ی از روی کنه .. سری کاوه با اخم نگاهم ميدمد

 و تو سالن صداش زدم : کاوه .. کاوه صبر کن ...يدم که از کلس خارج شد دنبالش دوکاوه

ينجوری چرا ای دونی گفتم : تو ميدم برنگشت پشت سرش و منو نگاه کنه .. بهش که رسی اما حتيستاد اکاوه

 ؟یشد کاوه ؟؟؟ فکر منو خوند

 دونم ...ی سرد گفت : مخيلی

 ؟؟ی و افتاد .. چه جوريفته اتفاق بين کردم ای کردم : کاوه من داشتم فکر مزمزمه

 به بدنت وارد شده ..ی ايگه که رو ح دينه از عوارض اينم هم بهم ننداخت فقط گفت : ای نگاهيم نی حتکاوه

 ؟؟يشبه ؟؟ به خاطر دی ترس و لرز گفتم : چبا

 دونم ... ی شونه هاشو بال انداخت و گفت : من نمکاوه

 تو بدن منه ؟؟؟ی ايگه دلشو ره گفتم : کاوه رو ح دبا

 گفتم ؟؟؟؟ينو زد تو چشمهام و گفت : من ازل

ی دونه که ازش بپرسم .. معذرت می نمينارو جز تو ايگه ديشکی لحن تندش دلم گرفت و فقط گفتم : هاز

خوام ..

 رو ح به بدن تو وارد شده و خواسته تورويه ی گشتم که صداش متوقفم کرد : وقتی به سمت کلس بر مداشتم

ی سريه و اون ازت دور شده .. ی کرديدا نجات پيلی ... حال به هر دلی کنه و تو مقاومت کرديرتسخ

 بد فکريزای به چی وقتيد شايا .. ی رو بخونيه ذهن بقی بتونيد .. مثل شاياد ميش برات پیمشکلت فرا انسان

 ...يگه ديزای چيلی خيا .. يفته همونجا اتفاق بی کنیم

ی خوب می باشم .. چه جوری طورين خوام ای شده گفتم : نمياد زيلی بدنم خی کردم دمای حس ميکه حالدر

شم کاوه ؟؟

 دونم ...ی شونه ها شو بال انداخت و گفت : نمفقط

 که کاوه گفت : خدافظ ..يدم اومدن افتاد و شنی ميرون به بچه ها که از کلس بنگاهم

يير نگاهشو تغير که ازش خارج شد و تا نگاهش بهم افتاد زود مسيدم رو ديل که به در کلس افتاد سهنگاهم

داد ... 

 زدن .. ی حرف ميما و نيان به بچه ها رسوندم که داشتن با شاخودمو

 ..يگه ديم بريرون بيه يچونين گفت : صدف امروزو بپی منيما

 خوان برن ..ی کجا ميکا با نيست گفت : معلوم نشايان

 ..ينيم رو ببيکا دوست دختر داداش نيم بريم خوای بابا .. می گفت : اصدف

 ؟؟يکا تا چشمش به من افتاد گفت : آره نشايان

 به نشونه مثبت تکون دادم و گفتم : اره ..سرمو

 درستيرون بيه و يم رو نری .. کلس خانوم تقويم گفت : پس از الن برنامه فردا رو هماهنگ کننيما

 ..يم بریحساب
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 ام ..يه گفت : آره من پاصدف

 گوش صدف گفتم : کلهير که زيم رفتی ميرون هم موافقت خودشونو اعلم کردن .. از کلس بيانا و کپريسا

 ..ی شه سه روز که دانشگاه نرفتی میپوک فردا هم نر

 ..ی هام استفاده کنم .. اصل تو چقدر حسوديبت خوام از غی بابا می گفت : اصدف

 نه ... يا که داشتم رو به بچه ها بگم يدی جدی انرژين ايان دونستم جری .. نمخنديدم

 نزنم ...ی حرفی گرفتم فعل تا مطمنئن نشدم به کستصميم

 صحت يل – سهی خاکستری دفترچه

 ... يشبم نبود .. هنوزم تو شوک اتفاقات دی روز خوبامروز

 من توی الگويشه مامان تنگ شده .. اون همی کنم .. که چقدر دلم برای فکر مين همه ش دارم به ايشب داز

يشتر وسط بين رو ح .. من ايه بود و حال اونم شده ينجا ای روزيه شه که مامان هم ی بود .. باورم نمیزندگ

 ويست داره .. اما مامان نياج احتش به مامانيلی که خی سنی سوزه .. اون دختره و توی سارا میدلم برا

 تونم اونجور کهی ده .. من هم نمی از خودش نشون می تريب من هر روز داره رفتار عجیخواهر کوچولو

 شه با همی ميشتر مقابلشه و تا حرفهاشون از دو تا جمله بی براش وقت بذارم .. بابا هم که نقطه يدبا

 شه ... یدعواشون م

 خونه ست .يت از وضعاين

 دوستم کاوه ...ين که از بهتراونم

 ..يکا که از ناونم

 توی که سارا خانوم همکلسی ايعه کنه ... امروز به خاطر اون شای ميتم داره اذی مسائل بدجوراين

يرستانی دبی باهاش بد حرف زدم .. گفتم که ازش انتظار نداشتم مثه دخترایدانشگاه درست کرده بود کل

 فهمه ..ی زبون منو نمل . کی بشيگه ديکی خوام تو مال ی ده که نمیرفتار کنه ... و اون به من جواب م

 که با هميدم رو بکشه سمت خودش .. چون امروز باز ديکا کنم کاوه دوباره موفق شد نی .. فکر مراستی

ين باشه .. ای خوبيز تونه چی نمين ... با هم بودن .. ايی شون .. تنهايی زدن و تو سالن .. دو تایحرف م

 امروزی بعد از کلساه کاوينکه کنه مخصوصا ای منو خورد مين هست .. و اينشون بيزی چيه يعنی

 ... يم بزنی دوريه و يرون بيمخواست با هم بر

 ...يد ذاشتم .. نبای باهاش قرار ميد کردم .. نبايک کوچيکا خودمو در برابر نيلی کنم خی ماحساس

 ؟؟؟يستن رفتم تا از صدف عقب نمونم گفتم : اون دو تا نی که تند تند راه مهمونطور

يگه کرد گفت : چرا دی ش خودشو نگاه می کوچک دستی ينه همونطور که در حال حرکت تو آصدف

 ...يگه دی بشناسيد داداشتو که بای شناسیگاگول .. حال دختره رو نم

 کفشا داغون شد ..ين آروم تر .. پام تو ای و گفتم : صدفخنديدم

 ؟؟ينا ايه به کفش هام کرد و گفت : مشکلشون چی نگاهصدف
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 دونه م واستاده بود رويه يکی ی که کنار داداشی دختری کردم از اون فاصله چهره ی می که سعهمونطور

 واسم تنگ شده ..ی کميه دونم ی بدم گفتم : نميصتشخ

 کنه ...؟ی و گفت : مگه تو هنوز پات رشد ميد غش غش خندصدف

 ؟يم درباره ش حرف بزنی نداری حرص گفتم : صدف موضوع بهتربا

 که قراری شاپی در کافی به بابک و دوست دخترش که جلويديم زود رسيلی نگفت .. خيزی و چخنديد

 بودن .. تايستاده ايمداشت

 داشت قرار داد و سلم کرد .. بعد مای زد و دستش رو پشت دختر که قد بلندی بابک لبخند مهربونرسيديم

 داخل .. يم کرد و تعارف کرد بریرو به هم معرف

 داد گفت :ی که با هر دومون دست می زد در حالی بود لبخند ملوسيما م که اسمش شی دختر داداشدوست

 ...يدمتون خوشحالم ديلیخ

 گوشم گفت : دخترهير صدف زيم شدی پشت سر اون دو تا وارد ميکه و بعد در حاليم و صدف جواب دادمن

لهجه داشت ، نه ؟؟

 ..يم بخنديم بدير کم بهش گيه يا طاقت گفت : بی بال انداختم و صدف بی اشونه

 و تازهيم چهار نفره نشستيز ميه زد .. دور ی واسه صدف اومد و صدف لبخندی برگشت و چشم غره ابابک

 ..  ينم رو با دقت ببيمااون لحظه تونستم ش

 داد کهيص شد تشخی بود با اندام متوسط و موزون ... تو نگاه اول کامل می دختر قد بلندشيما

ورزشکاره ...

 و لختش قاب شده بود . چشم هاشی مشکی شکل که توسط موهايضی بی داشت با صورتی سبزه اپوست

 . اما به نظرم نگاهشيومد به نظر ميبا جذاب و زيلی برجسته .. خی و لبهای استخونينی بود ، با بیخاکستر

 داشت و لبخندست گرفتم . تمام مدت دست بابک رو در دی رو از نگاهش نمی سرد بود . حس خاصی کميه

 بهتون خوشيشب لبهاش بود .. بابک سفارش داد و بعد گفت : خب چه خبر ؟؟ شما دوتا دی روی جونیب

گذشت ؟؟

 ...يلی به من کرد و گفت : آره خی چشم نگاهی از گوشه صدف

 ..يچوندين نامردا منو که پی گفت : ابابک

 شب دخترونه بود ...يه يشب : دگفتم

 جونيما شی خوای لبهاش نشست . صدف زود گفت : بابک جون نمی روی حالی لبخند بيما و شيد خندبابک

 ؟؟؟ی کنی بهمون معرفيشتررو ب

يرازی اومده .. پدر و مادرش هم شيا به دنيراز و دو سالشه.. شيست جون بيما گفت : باشه حتما .. شبابک

 کنه چون دانشگاه من قبول شدهی می زندگينجا شه که ای تک بچه ست . الن حدود دو سال ميماهستن و ش

 خونه .ی درس مينجاو ا

 جون ؟؟يما کردن شی تنها زندگيست گفت : اع ؟ .. چه جالب ... سخت نصدف
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 .. دو تا همخونهيستم که داشت گفت : بله هست .. البته من تنها نی با نمکی لبخند زد و با همون لهجه شيما

هم دارم .

ی بهش سخت نمياد .. زيه کل دختر مستقليما .. شين دونی انداخت و گفت : ميما شی دست دور شونه بابک

گذره ..

 که با همياديه ؟... چون مطمنئنا مدت زی جون رو باهامون آشنا نکرديما گفتم : بابک .. چرا زودتر شآروم

 ...ينهست

 .. يم شه که با همی ميم سال و نيه گفت : آره بابک

ير .. بعد پرسشگر به بابک نگاه کرد و بابک زيدم دی گفت : من هم دوست داشتم زود تر تو رو مشيما

 جون ...يکا زود گفت : نيما گفت و شيزیگوشش چ

 تو دلم جا باز کرد . دختر خون گرم ويما از قبل شيشتر و هر لحظه بيم دو ساعت باهاشون بودحدود

 باهامون آشنا شد کم کم لبخندهاش پر جون تر و نگاهيشتر و بيم با هم حرف زديشتر بی بود .. وقتیمهربون

 گرفت و بعد هم صدفل منو بغی ناگهانيلی خيما که موقع جداشدن از اونها شیهاش گرم تر شد . طور

رو ...

 دارم ...ی چه دوست دخترين حال کنيعنی کرد که ی به ما اشاره ميما پشت سر شبابک

 زد ..ی حرف ميما ... صدف که تمام مدت در مورد شيم هر دومون پر حرف بوديم ازشون جدا شدوقتی

 ش روی که گذرونده بود رو کوفتش کرد که چرا گوشی کل لحظات خوبيز عزيان خونه شايديم هم رسیوقت

 آشپزخونه ون ناپير بود تموم شد نشست زيده ساعت طول کشيم صحبتش که نی داده .. صدف وقتیجواب نم

 ش گرفت .. کنارش نشستم و بغلش کردم بعد آروم گفتم : پسرايه گرفت گریهمونطور که پاهاش رو بغل م

 ...يزم نکن عزيه .. گريگه .. خودتو ناراحت نکن ديزم عزين جورينهم

 تونمی نميبه آدم غريه با يرونم بی حساس و زود رنجه زمزمه کرد : خب من وقتيلی دونستم خی که مصدف

 م باشه ...یتمام مدت حواسم به گوش

 زنه ازی زنگ ميگه شه دو ساعت دی ميمون .. خودش پشيگه ناز کردم و گفتم : ناراحت نباش دموهاشو

 ...يارهدلت در م

 دو تا گاگول کجا موندن پس ؟؟؟ين شد ايم گفت : ساعت نه و نصدف

 داخل .. ياد هم بيامين اومدن که صدف تعارف کرد بنيامين بعد اون دوتا همراه بنلحظاتی

 رم که شب دخترونه تون خراب نشه ...ی کاناپه نشست و گفت : من زود می هم اومد و روبنيامين

 سرت ، خرابی ... فدايزم نشست گفت : نه عزی ميامين بنی پای رويکه خودشو لوس کرد و در حالکيانا

 ...يگههم شد، شده د

 ...ی نکنيف تعريان که واسه بهداد و شای گفت : فقط به شرطيسا و پريديم خندما

 دور هم .. نگاهم افتاد به قندونيم کرد . بعد همه نشستيرايی پذيامين از بنی استکان چايه و صدف با خنديديم

 خواد قند برداره قندونی می وقتيامين کردم که بنی فکر مين بکنم . داشتم به ای امتحانيه. خواستم خودم رو 

 ولو بشه ..ين و همه قند هاش رو زميفتهب
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ی رويبی برداره قندون به طرز عجی دستش رو دراز کرد و تا خواست حبه قنديامين که بنيدم بعد دلحظاتی

 ..ين قند افتاد رو زميد سفی و حبه هايزافتادم

 .. متاسفم ..يد گفت : آخ ببخشيامين بنی بگم وقتيزی تونستم چنمی

 نشد که ...يزی سرت .. چی کرد گفت : فدای تند تند قند ها رو جمع ميکه صدف در حالو

 رو درک کنم . بغض داشتم ، واقعا چرای واقعير و غيب عجی اتفاقاين تونستم ای شده بود .نمياد بدنم زدمای

 به پهلوم زد و گفت : تو امشب حواست کجاست ؟؟ی ضربه ايسا اتفاقات واسم افتاد ؟ پرين چند ماه اينتو ا

 ؟؟ يشبه گفت : به خاطر ديسا بگم پريزی چينکه کردم و قبل از انگاهش

 ...ی ترسم پری ميب عجی اتفاقاين سرمو تکون دادم و گفتم : از اناخودآگاه

 سا ...ی : پرغريد

 ... يسا زدم و گفتم : باشه بابا پريطونی شلبخندی

يغ جيغ رو هوا و شروع کردن جيدن بچه ها پريدم رفت دی بود و بعد وقتيشمون پی اون شب کمبنيامين

 از کاراشون خنده م گرفته بوديکه رفت در حاليادم غصه هام ی اون جمع شاد و خوشحال همه یکردن .. تو

 شده ؟؟؟یگفتم : چ

نمخ بنياورد رنگشو از تنش در می آبيرهن گرمش شده بود و پيکه در حالکيانا  رو زدم واسمونيامين گفت : 

 ...يره بگيسکیو

يکه به تن داشت در حاليرهنش پير زی با نمکيد تاپ سفيانا . کيديم کشيغ جی و از خوشحاليدم مون خندهمه

 خوش بگذره ...ی خوام کلی رف گفت : امشب می ميفشبه سمت ک

 ...ين کم بخوريد گفت : اما شما دوتا بايطنت با شپريسا

 کنه ..ی که اصل ملحظه نميکاست نين خورم ... ای روشو کرد اون طرف و گفت : من که کم مصدف

 خورد ..يلی هم خيامين تو تولد بنيکا ... نی گی گفت : راس مپريسا

 هر کارين .. بذاريگه شبه ديه ... ين کارش داری بغلم کرد و گفت : چی با مهربونيانا جمع کردم که کلبامو

 خواد بکنه ...یم

 ..ی تو منو درک کنينکه رو متعاقبا بغل کردم و گفتم : مگه اکيانا

 شد ...ی چيشب که ديدی .. ديم ما واسه خودت گفتيزم گفت : عزپريسا

 شد ..ی در آورده بودم اونجورينو رو به گردنبد تو گردنم گرفتم و گفتم : فقط چون ادستم

 .. يکا گفت : باشه نپريسا

 گذاشت و کالباس ويز می رو رويم مونده بود و نخورده بوديشب که از ديی ها و پفک هايپس زود چصدف

 آورده بود رويانا رو که کيسکی وی يشه شور و نوشابه و دلستر هم گذاشت بعد چند شات گذاشت و شيارخ

هم گذاشت .. 

 آماده س ...ی .. همه چياين گفت : بچه ها ببعد
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ی و درون مبل هايم به طرف مبل ها رفتيم رفتی از سر و کول هم بال ميم فاصله داشتين سه تا که تو اما

 رفت گفت : چه جوری می دی به سمت دستگاه سيکه .. صدف در حاليم شون فرو رفتیچرم خاکستر

 بذارم ؟؟ ين دوس داريکیموز

 ..يم داريکم و گفت : آخ جون موزيد خندکيانا

 ..يم کنی آروم بذار بعد تندش ميک موزيه زود گفت : فعل پريسا

يه و من آروم داشتم به يم ساعت بعد چند شات خورده بوديم زد و به طرفمون اومد .. نی چشمکصدف

يکه دوباره شات هامون رو پر کرد و من در حاليانا زدم .. کی مونده بود نپک ميشب ديگارای که از سيگارس

يگارم به سی نپکلفاصله به دهنم گذاشتم و بی شده با سر چنگال تکه کالباسين سرم سنگی کردم کمیحس م

ی ش صورتم رو در هم می از تلخيکه و در حاليدم شاتم رو سر کشی خوش رنگ توياتزدم .. بعد محتو

 ؟؟ ی شی مست می تو دهنم گذاشت و گفت : داريپسی چی با حالت لوسيانا که کيدم ديدمکش

 ...ی چشماش نگاه کردم و گفتم : تو که شدتو

 شد .. اداها و کاراشی با مزه ميلی شد خی مست می وقتيانا .. کيديم خندی ميل دلی .. همه مون بخنديديم

 عوض کرد و دری شاد خارجيک موزيه رو با يک شد .. بعد از اون صدف موزی باعث خنده مون میکل

 ..يدم خندی ميم داشتمثل ياورديم که در می خنده داری اون وسط و با اداهايديم همه مون پريه ثانيهعرض 

ی و غش غش ميم کردی ميطونی بود شی و هرجووريم کردی رو مبل ها رو به هم پرت میکوسن ها

 رويومد که به سمتم می زد .. همونطور که کوسنی بال رفته بود و سرم نبض ميلی بدنم خی .. دمايديمخند

يطنت با شيسا کردن .. پری ميطونی داشتن شچنان کاناپه ولو شدم .. اون سه تا هم ی و رويدم گرفتم خندیم

 ؟؟ ی شد چرا پکر شدی گرفت گفت : چی ميلم ش ازم فی با گوشيکهجلو اومد و در حال

 خوام بخوابم ..ی جلو صورتم گرفتم و گفتم : مدستمو

 خودشو کنار من رو کاناپه جا داده بود ويکه در حاليانا بعد اون سه تا هم به من ملحق شدن .. کلحظاتی

 خوشيلی .. خی کاناپه نشسته بودن گفت : وايينپاهاشو تو شکمش جمع کرده بود به اون دو تا که پا

گذشت ...

 بودم ...يده از ته دل نخندينقدر وقت بود ايلی کشدار گفت : خيی با صداصدف

 ..يست من حالم خوب نی صدف گذاشت و گفت : ولی سرشو رو شونه پريسا

 بود در آغوش گرفت و گفت : خب بخواب .. يده باز پوشی تاپ مشکيه رو که يسا پرصدف

 منی .. وليم کرديی های بازيوونه گفتم : چه ديدم کشی ميزم گردنبند عزی دستم رو رويکه هم در حالمن

هنوز مستم ..

 ..يم و گفت : همه مون مستيد باز خندکيانا

ی جورين و گفت : دوس دارم هميخت نرم و لختش رو بازوهام ری خودشو رو من انداخت و موهابعد

بخوابم ..
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ين همی نگفت .. تويزی هرچه تمام تر دوباره خودشو روم انداخت و چی هولش دادم که با لوسيطنت شبا

 نخورمين رفتم که زمی راه می .. همونطور که آروم آروم طوريدم م رو شنی زنگ گوشیلحظه صدا

 ..يله سهيدم ناپن افتاده بود .. نگاه کردم دير کردم که زيدا مو پیگوش

 ..يله و گفتم : بچه ها سهخنديدم

 جواب دادم : الو ...بعد

 ؟؟ی .. خوبيکا : سلم نيچيد تو گوشم پيل سهصدای

 گفتم : اوهوووم .. ی لوندبا

 باهات حرف بزنم ..ی مسنئله ايه خواستم در مورد ی موقع بهت زنگ زدم .. مين گفت : شرمنده که اسهيل

 ؟؟يل سهيی : کجاگفتم

 ؟؟ی تو مستيکا با تعجب گفت : نسهيل

 ..يستم نيگه و گفتم : نه ديدم خندجذاب

 ...يم زنی گفت : کامل معلومه ... بعد بلند تر ادامه داد : پس بعدا با هم حرف می لبير زسهيل

 ..يل گفتم : قطع نکن سهيت هو با مظلوميه خواستم اون لحظه اونو بگم .. اما انگار دست خودم نبود ، نمی

 خوام باهات حرف بزنم ..ی نگفت و من فقط تونستم بگم : ميزی چسهيل

 ..ی .. تو مستيا چرت و پرت بهش نگيکا خودشو بهم رسوند وگفت : نپريسا

 .. يستم من با کاوه نيل برگردوندم و گفتم : سهيسا از پررومو

يش زنم به خاطر اون روحه ری باهاش حرف ميدی گفت و من باز گفتم : اگه امروز دی هوم کوتاهسهيل

 که ...يدم من امروز صبح فهميلقرمزوهه بود .. بعد با همون لحن کشدار گفتم : سه

 و تماس رو قطع کرد .. با اخم بهش زل زدم و گفتم :يد رو از دستم کشی گوشيسا که پريدم لحظه دين همتو

 ؟ی کردينجوریچرا ا

 ؟؟ی بهش بگی خواستی می گفت : چپريسا

 دوستش دارم .. ينکه : اگفتم

 مسته و بهتره که بخوابه .. فردا صبحيکا زود جواب داد و گفت : نيسا م زنگ خورد و پری گوشدوباره

 زنه .. یبهت زنگ م

 رفت .. و

 کردم . بهی فکر ميل جا کردم .. داشتم به سهيانا هم خودمو به طرف کاناپه کشوندم و خودمو کنار کمن

 چقدر غرورش رو دوست دارم .. وينکه چقدر مردونه و خشنه .. به اينکه چقدر صداش جذابه .. به اينکها

 ..يانا کاناپه کنار کیخوابم برده بود .. رو

يد تابی رو که از پشت پنجره ميد جون خورشی بی اشعه های گرماينکه زد ، با ای آفتاب تو چشمهام منور

 شدم ..يز خيم چشمهامو باز کردم و نی کردم اما احساس سرما داشتم . به سختی پوستم حس میرو رو

 کاناپهی که کنارم رويانا و موهامو کنار زدم . نگاهم افتاد به کيدم تو صورتم . چشمهامو ماليختموهام ر

نسر دادم پايد سرد سفی هايک سرامی بود و دستش رويدهدراز کش  و دستش رو هول دادميين بود . خودمو 
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 بود . پاهامو تو بغلم جمع کردم و سرم روين دادم به کاناپه .. سرم سنگيه کاناپه .. همونجا نشستم و تکیبال

 که به طور مکرر بهيلم زنگ موبای دونم که با صدای برد اما مبم چطور خوايدم زانوم .. نفهمیگذاشتم رو

 ويدم کشيانا کير رو از زيومد کاناپه می رو که صداش از رويلم موبای . گوشيدم از خواب پريومدصدا در م

 : سلم خواهر شوهريچيد پی گوشی بابک توی پر انرژینگاهم افتاد به اسم بابک .. جواب دادم و صدا

کوچولو ..

 گفتم : سلم داداش هنوز داماد نشده ...ی کسلبا

 ؟؟يه ... برنامه ت چی و گفت : تو که هنوز خوابخنديد

يگه ديچی گفتم : هيدم کشی ميازه خميکه کاناپه گذاشتم و در حالی بسته بود . سرم رو هم لبه چشمهام

دانشگاه ...

 ..ی قول بديد ها .. بای نکشيغ جی خوام بگم .. ولی ميزی چيه يکا گفت : نبابک

 گفتم : قول ، بگو ...ی حالی ببا

 کنم از پنجرهی ميشنهاد شه حساب کرد جغجغه جون .. فقط پی تو نمی رو قوليال خی گفت : نه ببابک

 ..ينی رو ببيرونب

 : باشه ..غريدم

 ..يم هماهنگ کنی گفت : بعدش به من زنگ بزن تا برنامه برف بازبابک

 ؟؟ياد ؟؟؟؟ برف می گفتم : چی بلنديغ و با جيدم برق از جام پرمثه

 هم خدا بهت داده ...ی و گفت : ماشال عجب هنجره ايد خندبابک

 گفتم :يدم پری ميين بال و پايکه و در حاليدم رفتم لب پنجره و پرده رو کنار کشيدم خندی که مهمونطور

 خوشحالم ..يی .. خيابونه .. چقدر برف تو خياد بابک برف ميييیوا

 کنم چون گوشامو لزم دارم ..ی قطع ميگه انجام دادم ديتمو و گفت : خب کوچولو ماموريد خندبابک

 خوبم بشم .. قربونت بشم ...ی قربون داداشی گفتم : الهيغ جيغ همون جبا

 صحنهيه کنم و بهشون خبر برف رو بدم که با يدار تا اون سه تا رو بيدم خنده تماس رو قطع کردم .. چرخبا

 خونه قرار گرفته بودن . تو سکوت کاملی جايه که هر کدوم يسا و صدف و پريانا مواجه شدم . کيب عجی

 هاشون تو اون حالت اونقدر خندهيافه قيدن باز به من چشم دوخته بودن .. دی گرد شده و دهانيیبا چشمها

 ؟؟يدين ديبی عجيز ؟؟ چيه گفتم : چيدم خندی غش غش ميکهدار بود که در حال

 ..يم بوديده خوشحال ندی کانگورويه گفت : آره تا حال يخيال با همون حالت متعجب بپريسا

 اضافه کرد : اونم تو شهر ..کيانا

 صدف گفت : اونم تو خونه مون ...و

يلی کردم گفتم : من خی مبل که به سمتشون پرت می روی با کوسن هايدم خندی طور که مهمون

 ...يمخوشحالم .. عاشق برف باز

يدم خندی و کوسن ها رو متقابل بهم پرتاب کردن .. همونطور که غش غش مياوردن سه تا هم کم ناون

 ها ... ؟؟ گردنم شکست ..یگفتم : چه مرگتونه عنتر برق
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 ها ...يم دی نميف بهت تخفيا که تو برفا و با گلوله برفی بدی کن جاخالين با خنده گفت : تمرپريسا

 ..ی برف بازيم ری الن مين ره، از همی کلس نميشکی هيله خنده گفتم : آخ جون .. امروز دانشگاه تعطبا

يزی چيه اول يا کرد گفت : بی رفت و با رفتنش آتش بس اعلم می به سمت آشپزخونه ميکه در حالصدف

کوفت کن .. بعد واسه ما دستور نرفتن کلسارو صادر کن .

 ؟؟ ين متعجب نگاهم کرد و گفت : شما ها هنوز وجود دارپريسا

 که با خنده پشت صدف سنگر گرفت و گفت : عشقم عشقم آروم باش .. غلط کردم ..يدم دودنبالش

 ..يگه چپ نگاهش کردم و گفتم : تکرار نشه دچپ

 .. ی منيون جلو اومد و گفت : بدبخت تو الن مدپريسا

 گفتم : چرا ؟؟متعجب

 ...ی کردی ابراز علقه ميل به سهی داشتيشب به غبغب انداخت و گفت : بدبخت دی بادپريسا

 احمقا نگاهش کردم و گفتم : خب ؟؟مثه

 متعجب گفت : من نذاشتم ..پريسا

 ؟؟ی چيعنی ين خوردم و گفتم : خب اجا

 ..يز به همه چی گند زده بودی کردی اگه ابراز علقه ميعنی تو سرم و گفت : زد

 به سمتت ..ياد اون بيد شده ؟؟؟ بايوب .. تو نمخت معيگه گه دی راست ميسا گفت : پرصدف

 ذاشتمی قند به دهانم می کوچکی تکه يکه و نشستم و در حاليدم رو عقب کشی ناهارخوريز مصندلی

 بگم که دوستشيل دونم که دوست داشتم به سهی .. اما مياد نميادم کامل ينکه مست بودم .. با ايشبگفتم :د

دارم ..

 خواست الن باهاشی دادم گفتم : چقدر دلم می ميه سرمو به دستم تکيکه گذاشتم و در حاليز رو مآرنجم

 زدم ...یحرف م

 بهت بدم ..ی خوش خبريه خوام ی گرفت و گفت : پس می م جايی رو به روی صندلی روپريسا

 ؟؟ی : چپرسيدم

 النيکا گفتم که نيل به سهيشب که من عاشقش بودم بعد هم گفت : ديی خوشگل زد از اون لبخندالبخندی

 گم که فردا صبح بهت زنگ بزنه ..ی و بهش ميستحالش خوب ن

 ؟؟ين ندازی دستم مين داريا ی گی راست ميکا گفتم : جون نی خوشحالبا

 ...ی از خوشحاليری گه .. نمی و گفت : راست ميد خندصدف

 بوديده کاناپه خوابيين که پايانا شدم و با پام به کی از آشپزخونه خارج ميکه و در حاليدم پريين پای صندلاز

 ويسا پريدم زنگ بخوره برگشتم و دينکه و قبل از ايرم رو بگيل سهی داشتم شماره ی زدم سعیلگد م

ی لب گفتم : مير بود زی برفی ه نگاهم به کوچيکه و در حاليدم پرده رو کنار کشيستادنصدف پشت سرم ا

 ..ياد در نيکتون جی ولين گوش کنينتون

 دو تا با لبخند گفتن باشه ..اون

 : بله ؟ يچيد گوشم پی جذابش توی از چهار تا زنگ صدابعد
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يشه و مثه همياوردم خودم نی کردم اونقدر هول بشم . اما شده بودم نفسم بند اومده بود اما به روی نمفکر

 ؟؟ی وسرد گفتم : سلم خوبیمعمول

 ؟؟ی .. تو چطوری : مرسيچيد گرم تر شد و صداش دوباره تو گوشم پی کملحنش

 شد نتونم لبخندمو کنترل کنم . گفتم : من خوبم ..ی زد که باعث می حرف ميطنت کم با شيه

 : مطمنئن ؟؟يد پرسزود

 ..يگه اعتراض گفتم : ماععع .. آقا دبا

 دوبارهيشب که اون شب افتاد دی شه با اتفاقی شد و گفت : باورم نمی جدی کميه و بعد يد خندی بدجنسبا

 ..یمست بود

 ..يم که با دوستام شبو با هم باشياد نميش پيشه لبم اومد و گفتم : همی رولبخند

 بود .. ی : بعله .. کامل منطقگفت

يل و ... سهين که با کاوه بحث کرديدم .. از صدف شنی ممنونم .. که اومديشب گفتم : واسه دی دودلی کمبا

 کردم ..ی هم بود اون کارارو ميگه م بود .. هر کس ديفه وسط حرفم و گفت : وظيدپر

 .. امايفتاد واست نی بگه خوشحالم که اتفاقيا نگرانم . يلی خواست بگه آره خی تو ذوقم خورد . دلم مکمی

يد که دستن بندازه . نباينه فقط ای واسه دوستيشنهادش شدم پی احساس بود و هر لحظه مطمنئن می بيلیاون خ

 : به هر حال ازت ممنونم ..م که اصل ناراحت نبود گفتی با لحنين واسه همياوردم خودم میبه رو

 داشتم خنده موی شد سعی باعث خنده م می حسابين و ايلم و صدف گوششون رو چسبونده بودن به موباپريسا

 نه ؟؟يا ی بگی خواستی می چيشب دياد ميادت : يد پرسيل سهين حينکنترل کنم تو هم

 ..يم که با هم حرف زدياد نميادم اشاره کرد که بگو نه .. من هم زمزمه کردم : نه راستش اصل پريسا

 کردم : گفتی گفت و من لبخونيزی آروم چيسا لحظه پرين الن بهم گفت که بهت زنگ بزنم .. تو هميساپر

 زنم ..ی و اون گفته که خودم صبح بهت زنگ میکه باهام کار داشت

 ..يال خی نبود بی خاصيز زود گفت : کار که نه ... اصل چيلی هول شد اما خی کمسهيل

 ..ی بوده که بهم زنگ زدی مهميز : اما حتما چگفتم

 ..يگه ديست زود گفت : نه مهم نسهيل

 چقدر برفيدی دی بگم که زود گفت : راستيزی شد خواستم چی حرفش دلم خالين دونم چرا از انمی

اومده ؟؟

 .. آره .. چقدر خوشکله ..يييی گفتم : واياد با ذوق و شوق زمن

 ..ياين بين هماهنگ بشين دارن .. اگه حال داری گفت : فکر کنم بچه ها برنامه برف بازی جدسهيل

 بود اما واسم مهم نبود . زود گفتم : آره خوبه ..يادم رفت که با بابک هم قرار گذاشته بودم .. نه يادم

 . باشه ..يم کنیهماهنگ م

 ..يم کنی خدافظی نداری گفت : خوبه .. پس اگه کارسهيل

ی سرد گفتم : نه کاری خواست قطع کنه با لحنی می زودين به اينکه کم تو ذوقم خورده بود از ايه که من

ندارم . خدافظ
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 تو زده به سرت واقعا ؟؟؟ينم تماس رو قطع کردم صدف با اخم نگاهم کرد و گفت : ببتا

 شده ؟؟ی نگاهش کردم و گفتم : مگه چمتعجب

 خنگ باشه آخه ؟ينقدر ايد گفت : آدم باپريسا

 شده ؟ی گفتم : بابا آخه مگه چی ناراحتبا

 تويزی چيه شه .. ی می چينم دونم .. ببی نمی گفتی ميد .. بای کردی زود قبول مينقدر ايد گفت : نباپريسا

 .. يم کردی زد اونجا قبول می ها .. بعد که اون دوست پسر بدبخت من زنگ ميه ماينا

 نشده .. يزی گفتم : حال هم چی ناراحتبا

 فکر کنهيل که سهيست کردم که اصل مهم نی رفتم داشتم با خودم فکر می به سمت آشپزخونه ميکه حالدر

 دونست که من چقدر برفی گفتم نه اون می می کنه چون اگه حتی نمیمن مشتاق بودم برم اصل برام فرق

 کنن ...ی می روياده دارن زی کميه رو دوست دارم . حس کردم بچه ها یباز

 قبل صدف با دوستام هماهنگ کرده بوده به همينکه ای برنامه م با بابک رو به بهانه يکه بعد در حالساعاتی

 .. من و دخترايم رفته بودينا ايان بودم به باغ شايده خونه رفته بودم و لباس گرم پوشينکهزده بودم و بعد از ا

يان خود شاين بهراد که کنار ماشين و همونجا کنار ماشيم بوديده رسيه زودتر از بقيم بهراد بودينکه تو ماش

 .. يم کردیپارک شده بود به هم گلوله پرتاب م

 خوديلی دو تا از فاميکی برسن .. يه داخل تا بقياين بعد به طفمون اومد و گفت : بچه ها بی لحظاتصدف

 هم هستن ..يانشا

 داخل ساختمون ..يم تراس اومد و صدامون کرد و دعوتمون کرد بری تا روشايان

يستاده در کنار چند دختر پسر جوون ايان . شايم داشت شديد سفی که نمای بزرگی ساختمون دو طبقه داخل

ی پوستيد کردن ماها به اونها و بعد اشاره کرد به دختر تپل مپل سفیبود و با ورود ما شروع کرد به معرف

 منه ..ی يکه خواهر کوچميم شين داد و گفت : ای داشت و کم سن و سال هم نشون می لخت مشکیکه موها

 بسته بود و نگاهيره طرف سرش با گيه حالت دارش رو ی داشت و موهای که قد بلندی ايگه به دختر دبعد

 دختر خاله م شهره ..يشون بود که منو به خودش جذب کرد اشاره کرد و گفت : ايزی چينمهربونش اول

 و عماد . يس م ادريی که بودن اشاره کرد و گفت : پسر خاله و پسر دايگه بعد به دو تا پسر دو

 به اونيان در که اومد شای .. صدايم گرفتی چرمشون جای ست مبل هايم نی و رويم دست دادباهاشون

يشتر و شهره بيم فاصله ما با شمين که عماد نام داشت اشاره کرد که با هم برن در رو باز کنن تو ایپسر

 کرد و گزارشی رو نگاه ميرون خونگرم به نظرم اومدن . صدف از پنجره بيلی که هر دوشون خيمآشنا شد

 و کاوه ست ..يل سهين داد : ماشیم

 گفت : پس همه هستن ..پريسا

 خواد اون سه تا کله پوک رو هم دنبال خودشون راه انداخته باشن ..ی گفت : فقط دلم ميطنت با شکيانا

 هم هست .. يگه دين ماشيه لحظه صدف گفت : ين تو همکه

 گم بهتون .ی ميت و گفت : آره دوستان خودشونن .. تسليستاد بلند شد و پشت پنجره اکيانا

 م که هنوز عروسکم بهش وصل بود و گفتم : سوژه شدم ..ی نگاهم افتاد به کوله پشتيدم کشی آه ميکه حالدر
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 ..يرم گی گفت : غلط کردن .. من اون دفعه نبودم .. بخوان حرف بزنن حالشونو مکيانا

 رفته باشه برهيادش يل کردم اگه سهی اومده .. داشتم فکر ميامين و گفت : آخ جون بنيد کوتاه کشيغ جيه بعد

 کشمش ..یدنبالش م

 و اونا هم هم حاضر شدنيدن و شهره غش غش خنديم به سمت در رفت و ازش خارج شد . شميجان با هبعد

 به اون سه تای خوام بدونم کی گوشم گفت : فقط مير زيسا فاصله پرين تو هميرون بيم با هم رفتیو همگ

 ..يانگفته ب

 بودن .. يگه با هم دی ها خارج شده بودن و در حال احوالپرسين ها از ماشبچه

 بودم . بايده بود پوشی ش پوست کرم رنگيقه ها و ين سوخته که سر آستی چرم قهوه ای پالتويه اونروز من

يف برگردونش همون رنگ کرم رو داشت . کی بود و لبه ی که چرم قهوه ايی چکمه هايم و نی مشکينج

ی مشکير م رو زی فرر فی ساختمون گذاشتم .موهای توش داشتم رو هم تويل وسای سريهکوله م رو هم که 

 کردمی می تو ذهنم سعيم رفتی به سمت بچه ها ميکه برده بودم و در حاليومد گوشهام می که تا رویبا نمک

يما و فرزاد و نيدا کاوه وين و برادرش بامداد و سارا بودن . تو ماشيامين بنيل سهين اومدن . تو ماشيا کينمبب

 که با بچهی بود سه تفنگدار رو با خودش آورده بود موقعی نوک مداديد پرايه که يگه دين بودن و ماشيواو ش

يلی بود که خيشه کنه درست برعکس همی باهام سرد برخورد ميدا احساس کردم ويم کردی ميکها سلم عل

 ندادم چون خود کاوه هم به زور بهم سلم کرد .. هنوزيتی کرد . البته منم اهمی باهام برخورد ميمیصم

 نگاهم افتاد بهش که داشت از تو صندوق عقبينکه شلوغ پلوغ شده بود تا ايلی بودم چون خيده رو نديلسه

ی نگاهش ميطنت داد .. سارا با لبخند و شی رنگ دخترانه رو به سارا می سورمه ای کوله يه ينشماش

 :يچيد پگوشم تو يامين بنی لحظه صداين . تو هميخت ریکرد ، آخ که چقدر نگاهش اعصابم رو به هم م

 ..يدمت نديکاسلم ن

 داشتميامين مه به بنی مثه بابک دوست داشتم . حسيلی رو خيامين و باهاش دست دادم . بنيدم طرفش چرخبه

 ويد حالم رو پرسيامين داشت . بنی خاصی جور محبت خالصانه و برادرانه يه نداشتم . يانبه بهراد و شا

 گفتم :يامين سلم کردم و بعد رو به بنم بود به اون هيستاده که کنارش اياميننگاهم افتاد به بامداد داداش بن

 خانوم ؟يانا کينکجاس ا

 ..يگه سوزونه دی ميشی آتيه يی جايه با لبخند گفت : حتما داره بنيامين

 به پشتم خورد که تای لحظه گوله برفين داشت تو هميانا نسبت به کيامين که بنی م گرفت از تصورخنده

 سوزوند ..ی ميشی آتيه داشت يقا گفتم : آره دقيامين به بنيد خندی ميطنت با شيانابرگشتم نگاهم افتاد به ک

 .. ی دوست پسرت بپرسين از ای حاليه يومدی خانوم نيانا و گفت : کيد خندبنيامين

يان به طرف صدف و شايرون از جمع بکشم بيد به سمتمون اومد و من کم کم حس کردم که بايطنت با شکيانا

 ويدا که با کاوه و وييدم پای رو ميل سهی چشمير رفتم و زی و شهره در حال حرف زدن بودن ميمکه با شم

 ..يدن خندی زدن و بلند بلند می بود و حرف ميستاده اينش کنار ماشيمان
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 تونمی کردم که می باشم .. حال که احساس ميشش چون جمع مجاز بود ناراحت نشدم فقط دلم خواست پخب

 خود احمقم چقدر دورش کردهيعنی که اون چقدر دور بود .. يدم فهمیو آزادم که دوستش داشته باشم . تازه م

 ؟ اری از داخل لزم نديزی چيکا : نيد پرسيان شايدمبودم .. به بچه ها که رس

 تکون دادم و گفتم : نه چطور ؟سرمو

 کوه ..ی باليم خوام درارو ببندم بری گفت : آخه مشايان

 ؟ ی کنی می چه غلطينجا گوشم گفت : تو اير از جمع جدا شد و صدف زيان شابعد

 خودتو بهش بچسبون که امروز وقتشه ..يل سهيش با تعجب نگاهش کردم که گفت : گم شو برو پاونقدر

 خود داره ..ی هستن .. سارا هم که جايل دونم اون سه تا کله پوکتونم تو نخ سهیمخصوصا که م

 منو گرفته ..يل و گفتم : نگران نباش .. چشم سهخنديدم

نعق زد و گفت : همی شوخبه  ..ی کنی نميشرفت وقت پيچ ته که تو هيی افکار شاسمنگولين 

 ..ی خريلی و گفتم : خيدم غش خندغش

 نکن ..يزی شوهرم آبرو ريلی گوشم گفت : جلو فامير چپ چپ نگاهم کرد و زصدف

نعق بزنم .. حال  نوبت من بود که 

 راه بچه ها به هم گلولهی شون قرار داشت . تويل که پشت ويی به سمت کوه هايم راه افتادی خنده و شوخبا

 هم کهيانا اومد . کی ميان و شايم اومدن . صدف که با شهره و شمی خنده راه می کردن و با شوخیپرتاب م

 مونيی سر به سر دوتای رفتم و بهداد کلی و بهداد ميسا و بامداد .. من هم با پريامين ها بود با بنينجزو اول

 جا موند با ما همراهيی بستن بند چکمه هاش خم شده بود و از گروه جلوی که برايل سهينکه ذاشت تا ایم

يگاه گاه و بی اصل حواسش به نگاه هايل واسم داشت . سهی خاصياق جور اشتيه بودن يل سهيکشد .. نزد

 دست دور شونه م انداخت و گفت : تو حالت هست بايسا بود . پربهدادمن نبود و مشغول حرف زدن با 

 ؟؟يم تنهات بذاريلسه

 و گفتم : امروز نه ..يد دلم لرزيرن بچه ها واسم دست بگيه اون سه کله پوک و بقينکه از تصور ايد لرزقلبم

 .. اتفاقا امروز وقتشه ..ی احمقيلی گفت : خپريسا

 نذار ..يت موقعين تورو خدا منو تو ايسا التماس گفتم : پربا

 و گلوله رو باشدت به طرفيد درست کرد و چند قدم جلو دوی کرد و خم شد و گلوله ای زبون درازبهم

 تو ؟؟ی کرديکار و گفت : چيدبهداد پرتاب کرد بهداد به طرفش چرخ

 بهم نگاه کرد و گفتيل کرد تا بهداد دنبالش بره و بعد از ما دور شدن . سهيکش تحری جوريطنت با شپريسا

 تو ؟ی: خوب

 گفت و جواب داديد ببخشيه يل ش بلند شد . سهی گوشی بگم صدايزی لبم اومد و تا خواستم چی رولبخندی

 تونه بدشانس باشهی آدم ميه چقدر ينکه ازم دور شد . تو دلم به ای زد چند قدمیو همونطور که حرف م

 گفتم کهی ميراه بد و بزمان و ين زنگ زد . تو دلم به زميل الن به سهين همیلعنت فرستادم . کدوم احمق

 کهيدم کشی .. ازشون خجالت ميس کنارمه به طرفش برگشتم و نگاهم افتاد به عماد و ادریحس کردم کس

 ؟؟يين خانوم چرا تنهايکاعماد گفت : ن
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 کرد گفتم آروم تر برم .. ی پام درد می کميه : دوستام جلوتر رفتن .. من گفتم

 خواست باهاشون همقدم باشمی بودن دلم نمی جوريه نگفت . به نظرم يزی معذب زد و چی لبخندادريس

 دوستام ..يش من برم پيد . زمزمه کردم : ببخشيم عقب افتاده بوديه از بقيلیمخصوصا که خ

 ؟؟ی خانوم منو شناختيکا : نيچيد گوشم پی تويس ادرصدای

ی نگاهش کردم . اصل برام آشنا نبود . زمزمه کردم : نه .. من شمارو نميق تعجب به طرفش برگشتم و دقبا

 ؟ی شناسیشناسم .. شما منو م

يد رم پرسی به بابک گفتم با دوستام می بابک باشه آخه وقتی که نکنه از دوستايدم هول شده بودم . ترسخيلی

 دونستم اگه بگم پسر هست ممکنه نگرانش کنم گفته بودم کهی نه و من چون مياکه پسر هم باهامون هست 

 کردم که گفت :ی نگاهش می نگران شده بودم با نگرانی م . حال کليی و خودمون دخترايست باهامون نیکس

 شناسمتون ..یآره من کامل م

 شه که بدونم از کجا ؟ی دهنم رو فرو دادم و گفتم : خب مآب

 ؟ين به اسم سامان دوست نبودی گفت : شما قبل با کسی جدخيلی

 ؟ شما ازی گفتم : خب که چيکايی مخصوص نی از اون لبخندهايکی . اما با يخت اسمش قلبم فرو ريدن شنبا

 ؟؟ين دونیکجا م

 شناسم .ی اون ميق از دوستاشم و شمارو از طريکی کوه بود گفت : من ی نگاهش باليکه در حالادريس

 خانوم . يکا نيديم رو ديگه بار همديهالبته ما 

ی زورکی تفاوتم فرو برم . لبخندی از اون تو جلد بيشتر تونشتم بی . نميد لرزی قلبم داشت به شدت مديگه

 ؟ياد نميادم قبل که من يديم همو دیزدم و گفتم : من و شما ک

 و اومدم جلو سلم ويدم دانشگاه سامان شما رو باهم ديک رستوران نزديه بار تو يه گفت : ادريس

 ..يم کردیاحوالپرس

يادم واضح اومد تو ذهنم ، فقط گفتم : آها درسته .. شمارو يلی اون روز خی زدم و خاطره ی حرصلبخندی

 دوستام ..يش رم پی به هر دوشون کردم و گفتم : من میاومد .. اوممم .. نگاه معذب

 ...ينجا اياد : اتفاقا امروز سامان هم با چند تا از بچه ها قراره بيچيد تو گوشم پيس ادری صدادوباره

 خودمو کنترل کنم و اون دو تايگه جام متوقف شدم ، اونقدر هول شده بودم که نتونستم دير . يد پررنگم

 ..يدمتوجه شدن فقط گفتم : ببخش

 کوه بودن شروع کرده بودن به پرتاب کردن گلولهی و بهراد رسوندم .. بچه ها که حال رويسا به پروخودمو

 .يگه به هم دی برفیها

 ؟؟؟ينجا اياد داره ميعنی با بهت گفت : يسا بهم گفته و پری چيس گفتم که ادريسا تند به پرتند

ی تونم .. من اصل باورم نمی .. تورو خدا کمکم کن .. نمی گفتم : آره پريد لرزی که به وضو ح ميی صدابا

شه .

 بخش گفت : آروم باش ..ينان اطمی شونه هام قرار داد و زل زد تو چشمهام با لحنی دو دستش رو روپريسا

 . باشه ؟ ی هستی قويلی تو خيکان
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 ..ی زده ايجان دونم هی گفت : ميسا لبم اومد . پری رولبخندی

 هميل که سهيست برام مهم نی .. حتينمش خوام الن ببی ميزی از هر چيشتر لرزون گفتم : بيی صدابا

 ..ينجاستا

 ..يزم تونم بفهمم عزی بغلم کرد و گفت : مپريسا

 لرزه .. اصل دلمی قلبم داره می جورين هميدم اسمشو شنی .. از وقتی گفتم : پری نگرانی و کمی خوشحالبا

يه کردم اون ی . اما اصل فکر نمينمش بی دوباره می روزيه .. مطمنئن بودم ی .. پری شه .. پریآروم نم

روز امروز باشه ..

 همه ما رو هدف کردن و دارنيم متوجه شديم گشتی بر ميکه که به هردون خورد در حالی برفی گلوله هابا

 هر دومونيم که رفتی .. کميم کردی ازشون فرار ميکه .. در حاليان پر از گلوله به سمتمون میبا دستا

 دور و برم آروم شدی گلوله بهم پرتاب شد . وقتی شد . کلی نتونستم بفهمم چيگه و ديم افتادين زمیرو

 خوشگله ..ی : دستتو بده به من آدم برفيدم صدف رو شنیصدا

 کردهيبل رو سيگه ديکی رفت که حال ی شدم همون جا رو برفا نشستم صدف داشت به سمت بچه ها مبلند

 صدف ؟ياد هم قراره بی ايگه : کس ديدمبودن ، صداش زدم و صدف به طرفم برگشت فقط پرس

 ..يان بيس ادری قراره چند تا از دوستاينکه سرشو تکون داد و گفت : آره مثه اصدف

 صدف ..ياد کردم : سامان داره مزمزمه

 ؟؟ی گفتی برفا نشست و گفت : چی چطور خودشو بهم رسوند جلوم دو زانو رويد نفهمصدف

 ..يسه ادری نگاهم به اطراف بود گفتم : سامان از دوستايکه حالدر

 تو دختر ؟؟ی گی می با ذوق گفت : چصدف

 .. ؟ی نشستينجا ها ای و تو مثه آدم برفياد و گفت : سامان داره ميد خندی خوشحالبا

ی روی برف هايکه شده بود . در حالی هم مثه من برفيسا اومدن . پری داشتن به سمتمون ميانا و کپريسا

 هم گفتم ..يانا تکوند گفت : به کیپالتوش رو م

 زده ام ..يجان من چقدر هيکا نی جلو اومد و گفت : واکيانا

 ؟؟ ين شدير و گفتم : شماها چرا جوگخنديدم

 رسن ..ی ميگه ربع ديه و تا يکن گفت که نزديان .. اون موقع شايم زود گفت : حرف نزن وقت ندارصدف

 پاک شده ..يشت آراياب

 شو از دور کمرش باز کرد و گفت : صدف جون کارشناس خط چشم .. به حساب منی کمريف زود ککيانا

يامان بنيش رم پی .. من ميم کنی خط چشم از اون مدل جذاب هات براش بکش . بعدا با هم حساب ميه

منتظرمه ..

يش و صدف تند تند شروع کرد به ارايستاديم درخت بزرگ کاج ايه ين زود رفت . ما سه تا در کميلی خبعد

 من ..ی زده يخکردن صورت 

 شه ..ی .. الن تابلو ميگه دين بس کنيکا گفتم : بچه ها تورو جون نی ممن

 صورتم گرفت و گفت : چطوره ؟؟ی رو جلوی خوشگلی دستينه بعد آی لحظاتصدف
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يش .. ارايومدم خاص تر به نظر مينجوری کرده بود .. چشمهام برجسته شده بود و ايير چهره م تغواقعا

 شی و رژ لب کم حال که کلی کم حال آجری رژ گونه يه دخترونه و ی خط چشم ساده يه به جز یخاص

ی مولکول رژ لبيه ون گفت : هميسا که پريدم بهتر شده بودم .. صدف رو بوسيلیپاک شده بود نداشتم اما خ

 پاک شد ..یهم که داشت

 چند نفر دارن از کوه باليديم که از دور ديم رفتی به سمت بچه ها ميديم خندی ميکه مون در حاليی تاسه

 تونستمی نمی . حتيدمشون دی داشتم که تار ميجان هيدنش دی . ضربان قلبم شدت گرفته بود اونقدر برايانم

 مشغول پرتابی با شاديکه در حالها بچه ين رو بيل هو برگشتم و سهيه دونم چرا ی بدم کدومه . نميصتشخ

 سارا شدهی کردم . کل امروز قرار نبود اون سه تا که حال به اضافه يدا بودن پيگهکردن گلوله به هم د

 سامان برام مهميدن برام مهم نبود . اون لحظه فقط و فقط ديل رو تنها بذارن . اما سهيلبودن چهارتا سه

 دندونين نه .. از استرس دستکشم رو بيا جمع هستم ی گفته بود من توان به ساميس دونستم ادریبود . نم

 از جمعی طورين همی خوای کنار گوشم گفت : ميی داشتم . صدای دادم و چشم ازشون بر نمیهام فشار م

 ؟ ..يریفاصله بگ

 نگاهم رو از اون چندی کرد . حتی شد حال فقط بهم استرس وارد می باعث آرامشم ميشه کاوه که همصدای

 ..يرم گی گفتم : من از جمع فاصله نمی کوه نگرفتم و همونجورييننفر پا

 ؟؟ی کنی ميکار چی : پس داريد غرکاوه

 تو چشمهاش زل زدم و گفتم : دلت واسه من نسوزه .. يدم طرفش چرخبه

 ؟؟؟ ی شد و گفت : تو اونو دوست داريره تو چشمهام خکاوه

 رو نگاه نکردم فقط گفتم : آره ..يل سهی اشاره کرد حتيل سهبه

 ؟ی : اون چيد لحنش پر از محبت شد پرسکاوه

 دونم ...ی گفتم : نمی نگرانبا

 دور باشه .. يزا چين کم تنها باشم ذهنم از ايه خوام ی بگه گفتم : کاوه من می ايگه ديز کاوه چينکه از اقبل

 اومدن برگشتمی از کنارم گذشت . به طرف اون چند نفر که از کوه بال ميدی با نا امی حرفيچ بدون هکاوه

 کردن و دست دادنيک و مشغول سلم عليستادن و عماد جلوشون ايس و ادريان بال و شايدن که رسيدمو د

يد که من سامان رو شناخته بودم باوری کنم .. اونطيدا کردم تا بتونم سامان رو پيق ن .. نگاهمو دقيگهبا همد

يره تنش تی لباس های همه يد .. حتما بای سورمه ايا باشه ياه سيا گشتم که لباساش ی می پسريهدنبال 

باشه .. 

 فقط تونستم بفهمم که چهار تا پسر بودن ويدمشون دی خوب نميلی خين بود واسه همياد م تا اون ها زفاصله

يم بريم کنی دنبال هم ميم دارينکه به بهانه ايا خودشو بهو رسوند و گفت : بيانادختر همراهشون نبود . ک

 بده ..نشون بشه .. اون دوست پسر منگولتم بهم ی که چی واستادينجااونجا .. ا

 پشتيانا نتونستم نگاهش کنم کيديم به بچه ها رسی اما وقتيدم درست کردم و دنبالش دوی خنده گلوله ابا

 کدومه ؟ ..يد سنگر گرفت و با اشاره پرسيامينبن
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 سامان گره خورد .ی جمع بچه ها تو چشمهاين لحظه بود که به پشت سرم نگاه کردم و نگاهم بين تو اتازه

 قشنگيلی مثه اون وقتا که باهاش بودم . با سامان بودن خيد لرزی .. قلبم ميرم متونستم نگاهمو ازش بگیحت

 که مدت های دوست داشتم .. سامان .. سامان .. اسميلی اگه نبود من با سامان بودن رو خی حتيد شايابود 

ی به من نگاه ميره بود خيستاده من ای قدمين تو ذهنم هم صداش نکرده بودم . و حال اون در چندیبود حت

 ...يريم شد نگاهمون رو از هم بگی ما دوتا باعث نمين عبور بچه ها از بیکرد حت

 رومو ازش برگردوندم و مشغول حرفينکه نگاهمون فاصله بندازه .. تا اين تونست بی نميز چيچ هانگار

 شدم ..يسازدن با پر

ير زدم ، زی مين گفت : بچه ها به صورت نزنی به صورت بهداد که داشت می که گوله برفهمونطور

 ميری هم بزن تو صورتش من نشونه گيگه ديکی .. يول گفت : ای نگاه کردم که با خوشحاليسا به پریچشم

 ..يستخوب ن

 بود و حال به خاطر حرفش همه بهيستاده درست کردم و به بهداد که وسط ای ايگه دی برفی هاگلوله

 شده بود گفت : غلط کردم . .. غلطی بعد بهداد که مثه آدم برفی زدن پرتاب کردم . کمیصورتش گلوله م

کردم .. 

ياد بيکی خورد تو صورتش و گفت : بابا يگه گلوله ديه دستهاش پنهان کرده بود آورد بال ين سرشو که بتا

کمک ..

يگه گلوله ديه جلو رفت و بهش کمک کرد . خم شدم يسا پرينکه داشتن تا ای ها دست از سرش بر نمبچه

 بود سرمو که بلند کردم نگاهميستاده که جلوم ای رنگی چرم مشکیدرست کنم که نگاهم افتاد به چکمه ها

 خورد . فقط گفت :ی مه بار بود که نگاهم تو نگاهش گرين دومی براين قرارش .. ای بیافتاد به چشمها

 ..يکاسلم ن

 بود .يشه بلند تر از همی ش کميشگی هميش بود اما ته ريشه هنوز مثه همنگاهش

 که با خندهيل رفتم که نگاهم افتاد به سهی می ايگه و رومو ازش برگردوندم داشتم به سمت ديستادم شدم ابلند

 و زل زدم تو چشمهاشيدم . به سمت سامان چرخيخت ری افتاده بود برف مين سارا که به زمی رویو شوخ

 ؟يم. سامان زود گفت : با هم حرف بزن

 که برينجا .. از ای دونم جلو دوستات معذبی بگم زود گفت : ميزی چينکه به اطراف کردم و قبل از انگاهی

 .. يا با من بيم گردیم

 ؟يکا نيای کرد . سامان گفت : می نگاهم افتاد به کاوه که با تعجب داشت نگاهم مدوباره

 سر تکون دادم و از کنارش گذشتم .. فقط

يد کلمه حرف نزدم . شايه ی من چرا حتينکه از جاش تکون نخورد . مطمنئنم شوکه شده بود از ای حتسامان

 لل شده باشم ..يده مدت که منو ندين کرد که نکنه تو ایداشت با خودش فکر م

 کهی با سامانيقه چند دقی تونم برای اگه شده می حتينکه لبم اومد از تصور ای روی تصور لبخندين ااز

ی نمينمون بی اتفاق خاصيچ اگه هی شد . حتی نميچی اگه هی م بوده تنها باشم . حتی زندگی همه یروز
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يقه چند دقی .. فقط برايقه دقد خواست چنی .. فقط دلم ميدمش دی وقت نميچ هيگه اگه بعد از اون دیافتاد حت

 کرد ..ی ميگه شکل ديه يامو که باهاش بودن دنیدوباره باهاش تنها باشم . سامان

 آدمی همکارين .. تو ايم بزرگ درست کرديلی خی همه با کمک هم دو تا آدم برفی برف بازی از کمبعد

 نگاهشير از زی جوريه کرد و منم هر بار ی با کاوه رو به رو شدم که با اخم نگاهم ميلی ساختن خیبرف

ين گشتم کنارم اومد و در کمی می آدم برفی دستهای داشتم دنبال چند شاخه برای وقتينکه رفتم . تا ایدر م

 ؟؟يکا سامانه نين و گفت : ايستاد بزرگ کاج ایدرختا

 شون کرد ؟ی معرفيان شايدی نگاهش کردم و گفتم : آره .. ندمتعجب

 ؟يگه ديديم بار با هم ديه که ی با خشونت گفت : همون سامانکاوه

 ؟ی تکون دادم و گفتم : خب که چسرمو

 کنه ؟؟ی می چه غلطينجا : ايد غرکاوه

ی بگينو درباره ش ای دونم .. اما تو هم حق نداری و گفتم : منم نميستادم مو سپر کردم و صاف جلوش اسينه

..

 ..ينمش بهم کرد و گفت : دور و برت نبی اخم بدکاوه

 ..ينمش خوام ببی من می ازش برگردوندم و گفتم : ولرومو

 ؟ی ثابت کنيو کارات چين با ای خوای : تو ميد لرزی کاوه از شدت خشم مصدای

 نداره ..ی به تو ربطيگه من دی کاراينکه و بلند گفتم : ايدم به طرفش چرخدوباره

يمون کردم . حس کردم دلشو شکستم همون لحظه پشی روياده زيلی شد که حس کردم خی کاوه جورنگاه

 بعد پشت سر کاوه با چندی بگم .. لحظاتيزی شدم که نتونستم چی وقتا مغرور مينجورشدم . اما اونقدر ا

 کردم .ی مس خودم حی بچه ها رو روی يره خی رفتم نگاه های ها می خشک به سمت آدم برفیشاخه 

 بای و چند نفره و دسته جمعی تکيادگاری خوشگلمون تموم شد چند تا عکس ی های کار ساخت آدم برفیوقت

 همه ناهار گرفتن وی براينا . متوجه شدم سامان ايم راه افتاديل و بعد به سمت ويم گرفتيل سهيندورب

 و شهرهيم که تو سالن قرار داشت جمع شدای ينه همه دور دوتا شوميديم رسيل به وينکهاومدن . به محض ا

ی بودم و آروم آروم چايستاده اينه کنار شوميکه پخش کردن . در حالينمون بی و صدف و عماد چايمو شم

 کاناپهی از دوستهاش رويکی نگاهم افتاد به سامان که در کنار يدم نوشی دستهام بود مين رو که بیداغ

 به پهلوم خورد و متعاقب اونی . ضربه ايد کشی ميگار عاشقش بودم سن که مینشسته بود و با همون ژست

 ؟ی ساکتيلی ؟ امروز خی خانومی : چطوريچيد تو گوشم پيوا شیصدا

 ..ی پسره اين با چشمک گفت : تو نخ ايوا بهش زدم و شلبخندی

 ؟ ی : کيدم پرسمتعجب

 زوروهه که که رو کاناپه نشسته ..ين زد و گفت : البخندی

ی روی گفتم زورو .. لبخندی اون اول بهش ميشه کرد خنده م گرفت . خودمم همی زورو خطابش مينکه ااز

لبم اومد و گفتم : چطور ؟
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 بود . مثه سارا احمق نبود و مثه اون سه تا تو کف پسر نبود و مثه ماهای دختر صاف و ساده و مهربونشيوا

 با لبخند گفتم : اره توين همی بهش اعتماد داشتم برايلی نبود . عاقل و خانوم بود . من خيوونهخل و چل و د

نخشم ..

 بال بزنم ؟؟ين و گفت : آستيد خندشيوا

 ..يم آزادم رو پشتش گذاشتم و گفتم : قبل با هم دوست بوددست

 خشکش زد و گفت : جدا ؟شيوا

 گفتم :ی م نبوده حرف بزنم که با ناراحتی مسائل زندگيان که تا حال در جريکی خواست واسه ی دلم مانگار

آره .. عشق اولم بود ..

 .. متاسفم که ناراحتت کردم ..يزم گفت : عزشيوا

 ..ينمش بی همه مدت مين خوشحالم بعد از ای نگو ولی کردم : به کسزمزمه

 ..ی شم خانومی زد و گفت : پس مزاحمت نمی لبخندشيوا

 و سارا و اون سه تا کله پوک دور هم نشسته بودن و ازيدا گرفت . وی طرف فرزاد رفت و کنارش جابه

 يم بکنی بازيه و يوندن خواستن تا بهشون بپی ميهبق

 ..يم کنی بعد بازيم اول ناهار بخورين اومد و گفت : اگه موافقيرون ناپن دار بی از آشپزخونه يان شاکه

 پخش کردن . بعد ازينمون غذا رو بی موافق بودن . چند تا از پسرا ظرف هايان شايشنهاد بچه ها با پبيشتر

 صافی بود کميده کاناپه نشستم . سامان که لمی ظرف غذامو گرفتم . رفتم و صاف کنار سامان روينکها

ينقدر کس بهم بود حال ايکترين نزدی روزيه که ی داشتم . کسيبی بهم کرد . حس غری نگاهيمنشست و ن

 بودم . عاشقيگارش سی بود که من عاشق بوی کنارش نشستم معذب شد . اون کسی وقتی بود که حتيبهغر

 کرد . عاشق خاطرهی راک که گوش می خاصش . عاشق آهنگهای جالبش . عاشق نوع صدایژست ها

 کوتاهش .ی . عاشق مدل موهاش خوش فرمی خوشگل و ناخن های کرد . عاشق دستهای ميف که تعريیها

 آروم بودنش . عاشقين بودنش در حيطون داشت . عاشق غرور ش . عاشق شيشه که هميشیعاشق ته ر

 که بود .. یعاشق عاشق هرچ

 هم با ظرف غذاش اومد کنارم نشست .يسا پريدم نگاهش کنم مشغول خوردن غذام بودم که دينکه ابدون

 ..يسا کرد و گفت : سلم پريسا به پریسامان صاف تر نشست و بعد نگاه

 ؟ی نگاهش کرد و گفت : سلم سامان . خوبپريسا

 ..يری گی نميل مکث کرد و گفت : تحوی و گفت : خوبم .. کميد ظرف غذاش رو جلو کشسامان

 ..ی تو اهل توهم زدن بوديادمه که من ی و گفت : از وقتيد خندپريسا

 مردم براش . اما سری از همونا بود که من عاشقش بودم . از اون لبخندا که می زد . وای لبخندسامان

 ..ی به ما بچسبونی ننگيه ی بودين اير گيشهخودمو با خوردن گرم کردم . سامان گفت : تو هم که هم

 ت حساسه ..يه گفت : خوب مشکوک نباش تو که روحيطنت با شپريسا

 ش نشده ؟يزی چيکا نيسا کرد گفت : پری به من اشاره ميکه دوباره لبخند زد و بعد در حالسامان

 ؟ی متعجب گفت : مثل چپريسا
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ی خاصيضی ؟ مريفتاده واسش نی گفت : مثل اتفاقيطنت کنم با شی از گوشه چشم نگاهش ميد دی که مسامان

؟ 

 نداره .. ی .. دوستم مشکلير گفت : نخپريسا

 کلمه حرف بزنه ..يه که يدم ندی حتينجام ای گفت : از وقتسامان

 جدايکا بالخره عکس العمل نشون دادم زود گفت : نيد دی بامزه گفت که خنده م گرفت . سامان که ماونقدر

 بگو نگران شدم..يزی چيه

 های موندی هم ساکت نميه ثانيه نگفتم . با لبخند گفت : شما خانوم کوچولو .. قبل يزی نگاهش کردم و چفقط

..

 منی از گذشته حرف بزنی نگو .. چون اگه بخوايزی هام تو هم فرو رفت و فقط گفتم : لطفا از قبل چاخم

 گردم ..یباهات برنم

 گردم ..ی . و من گفتم : من با سامان بر می چيعنی تو پهلوم زد که پريسا

 :يد بهداد رفت سامان پرسی که دهنش پر بود به سرفه افتاد و بهداد زود اومد و واسش نوشابه آورد وقتپريسا

 ؟يسا دوست پسرت بود پرينا

يز می ظرف غذاشو رويسا رو صدا زد پريسا نگفت . بهداد پريزی با اشاره سر گفت آره . سامان چپريسا

يم کنم . نيکار چيا بگم ی چيد دونستم بای هست . نمينمون بينی کردم سکوت سنگیگذاشت و رفت . حس م

 تا بتونم از کنارشخوردم ی حواسش به منه .. تند تند غذامو می به سامان انداختم و حس کردم همه ینگاه

 ؟ياد ميادت : برف پارسالو يچيدبرم . صداش تو گوشم پ

 خورد . دوبارهی و نگاهش کردم . دوباره نگاه سامان بود که تو نگاهم گره ميدم آگاه به طرفش چرخناخود

 خوشگل زد . از اونی . سامان لبخنديرم درشت بگی تونستم نگاهمو از اون چشمهای من بودم که نمينا

 کرد . ازی که لباشو کج مندايی کرد . از اون لبخی ميوونه داد و منو دی ميير که حالت چشماشو تغيیلبخندا

 کرد اما من عاشقشون بودم .. من عاشق اون خنده ها بودم که مدتی که فرم چهره شو زشت ميیاون لبخندا

ين : با تو بهتريد پريرون اما خوش فرمش بيک باری لب هاين سامان از بی بودمشون .. صدايدهها ند

 ..يکاخاطره ها رو داشتم ن

 لب گفتم : منم ..ير انداختم و زيين پاسرمو

 دونم .. چونی لبهام هم اومد . نمی صدام رويا دونم اصل فقط تو دلم گفتم ی نه . نميا يد دونم سامان شننمی

 نگفت فقط ظرف غذاشو که هنوز نصفيزی چيگه کردم نبود . سامان هم دی که ميیاصل حواسم به کارا

 آتش زد . چنديگاری سی عصبيمه حالت نيه هول داد و لم داد و با يز میکمترش رو هم نخورده بود رو رو

 رفت برام سختی دلم براش ضعف ميدمش دی می وقتيشه که همی تو اون حالتيدنش زد ديگارشپک به س

بود .. سخت بود که مثه اون وقتا خودمو لوس نکنم و تو بغلش  ن رم .. بلند شدم و با ظرف غذام رفتم کنار

 نشسته بود ويما هم شدم که در کنار نيل و من متوجه سهرد کی گرفتم . سامان با نگاهش دنبالم میصدف جا

 ندم ..يتی کردم بهش اهمی کرد من هم سعی حواسش به غذا خوردنش باشه چپ چپ منو نگاه مينکهبدون ا
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 مشغولی . حدود دو ساعتيم شدی و مشغول بازيم ناهار خودنمون تموم شد همه دور هم نشستينکه از ابعد

ی شد که با سامان برم آخه اونا که نمی بچه ها روم نمی . من جلويم که بريم گرفتيم تصمينکه تا ايمبود

 : بچه هايدم پشت سرم شناز يی دوشم بود که صدای م روی شناسم . کوله پشتیدونستن من اونو از قبل م

 عروسکه .. ينا

 زدم و گفتم : واقعا شما سه تابای با حرص لبخنديد به گوشم رسی دخترانه ايز ری خنده های هم صدابعدش

 ؟ ين شی عروسک شاد ميه

 .. يم شدينی بی نگاهم کرد و گفت : فعل که می جديلی خشادی

 .. ين شاد بمونينجوری بود رو به اونا گفت : باعشه باعشه .. هميستاده که کنارم اکيانا

 ؟؟ آخه من از همون اول ازش خوشمياس چه جوری پسره که باهاش گرم گرفتين لبخند زد و گفت : انيلوفر

 . يم) هم داشتeye Contact کانتکت (یاومده بود . تازه ما با هم آ

 وقته گذاشتمشيلی ؟؟ چون من خيش خوای منه .. ميه و گفتم : اون دوست پسر قبليدم بلند خندی صدابا

 واست باهاش صحبت کنم ؟؟ی خوایکنار .. م

 لبخند گشاد کهيه کنم و با ی ميرش دارم تحقيد شد که نفهمی هول ميد دی پسر ميه احمق بود و تا اونقدر

 ..ی کرد گفت : آره .. مرسی ميان نمای عقب جلوش رو حسابیدندونا

 گفت : شماره مويگير پيلی خيلوفر که نيدم معروف گفتم و دی " باعشه " يه گه . ی می جورين کردم همفکر

 ..ی داد بهش بدی ت بزن که اگه اوکیتو گوش

يدم لحظه هم دين کردم . تو هميادداشت م ی گوشی شماره شو توی متعجب نگاهم کرد و من مجبورکيانا

 ؟يکا با عجله خودشو بهم رسوند و گفت : نيساپر

 شده ؟؟ی : چپرسيدم

 .. منويگه برو دی با سامان بری خوای .. اگه ميچی زد و گفت : هيقی زد لبخند عمی نفس نفس ميکه حالدر

فرستاد دنبالت ..

 واسمی کرد سری بود و منو نگاه ميستاده اينش بچه ها نگاهم به سامان معطوف شد که کنار ماشين باز

ی کار کنی چيد بای دونی خودت ميکا گفت : نيانا زد و کی چشمکيسا نگفتم . پريزیتکون داد و من چ

 ؟؟يگهد

 کنم ..يف زنگ بزنم و واست تعريد خنده م گرفته بود گفتم : آره بعدش بايکه حالدر

 .. من منتظرتم ..ين خنده گفت : آره آفربا

 من با ما سامانينکه داشت ای تفاوتيه رفتن . فقط ی ميرون که اومده بيی هاين با ماشی ها بعد از خدافظبچه

 سواری گرفت . وقتی جايان شاين بار تو ماشين و عماد و صدف هم ايس سامان با ادری رفتم و دوستایم

 رفته بودن . پس خوشحال بودم که حداقل کاوهيه نبود و بقين سه تا ماشين جز همی شدم کسی سامان مينماش

ی عطر تلخی . بويومد ميشگی همی سامان همون بوين ماشی رم . توی که من با سامان ميدن نديل سهياو 

 ..يگار سی با بويختهآم
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 اونی روی کنم . وقتيره هام ذخيه تو ريشه همی خاص رو برای خواست اون بوی . دلم ميدم کشيقی عمنفس

يچی کردم هی کرد که کمربندم رو ببندم احساس می ميادآوری کنار سامان نشسته بودم و سامان بهم یصندل

 تر بود ..د از گذشته بلنی سامان که چند سانتيش به جز ته ريد .. شايچیعوض نشده .. ه

 .. ؟ ی گی نميزی چرا چيکا : نيچيد گوشم پی سامان توصدای

 ..ی حرف بزنی مشتاق بوديشتر کنم تو بی کردم و فقط گفتم : فکر منگاهش

 بودم که تو هم ...يدوار امی کرد گفت : آره .. ولی دنده عوض ميکه در حالسامان

 بوده ..يخود بيدواريت تند گفتم : امخيلی

ی هوسبازيد کردم که قبولشون دارم .. من .. نبای اشتباهاتيه من تو گذشته يکا و گفت : نيد کشی نفسسامان

 وسط هست کهين ايزی چيه تورو نداشتم که از دست دادمت .. اما ياقت قبول دارم که لينم کردم .. ایم

ارزششو داره .. که .. 

 ..يال خی و بعد گفت : بيد کشيق و عمی طولننفسی

 دوخته شد وی برفيد سفی اراده نگاهم به منظره های اومد . بی به نظر می عصبيلی دقت نگاهش کردم . خبا

 داره ؟يو ؟ اصل ارزش چيه ارزش داره اون چی گی که می ؟ همونيه : اون چيدمزمزمه وار پرس

 گذاشته بود و انگشتين ماشيشه شی با دست راستش فرمون رو گرفته بود و آرنج دست چپش رو لبه سامان

ی ناراحت بود . گفتم : نميلی هم خيد . شايدم فهمی مينو بود . ای .. عصبيد کشی لبهاش میاشاره ش رو رو

 ؟ی بگیخوا

 دارم ارزششو داره که تلشمو بکنم کهی احساساتيه من به تو ينکه که بود فقط گفت : ای تو همون حالتسامان

تورو قانع کنم ..

 واسهيش که تا چند ساعت پيد لرزی تونم انکارش کنم که دلم در حالی . نميد تونم انکار کنم که دلم لرزنمی

يد . شايدم دی تموم شده بود . تموم شده نمينکه چون من سامان رو با ايد بود . دلم لرزيده هم لرزيل سهی

 عشقمونی تو دلم دوستش داشتم . چون پرونده ش بسته نشد که بره .. پرونده يشهگذاشته بودمش کنار اما هم

 مدت متوقف شد اما حال دوباره همون احساس .. همونيهو رابطه مون باز موند .. رفت .. اما باز موند .. 

يومد ازش تو قلبم بود .. ازش بدم می تنفريهنگاه ها .. همون حالت ها .. همون دوست داشتن بود .. اما من 

 فروخت .. يگه دختر ديهکه منو که اونقدر ساده بهش اعتماد کردم و حرفاشو باور کردم و به 

 بود وی بدم که اون کيحی توضيچ خوام هی برن گفت : نميش پيشتر سامان به افکارم اجازه نداد بصدای

 نبوده .. چون بود .. چون منی کردی که تو فکر ميزی و اون چی کنی اشتباه فکر می بگم دارياچرا بود .. 

 خوام درستش کنمی .. اما مکنم ی زدم و پاش هستم . انکارش نمی گنديه کردم .. چون من يانتواقعا بهت خ

 جا مثه تويچ خوام .. من هی که تو رو ميدم .. فهميگه دی اونای من بعد از اون و بعد از همه يکا.. چون ن

 ..يدمند

 م نداد ..ی مثه تو بازيشکی مثه تو نبود .. هيشکی .. هيدم جا مثه تو نديچ : منم .. هيدم لب غرزير

 و غصه و فقط گفت : منو ببخش ..يمونی و غم .. با پشی نگاهم کرد با نگرانسامان

243

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

 کردم کهی وقت هم فکر نميچ بودم . هيده نشنيزی چين تا حال از سامان که اونقدر مغرور بود همچمن

 کنه .. اما حالی نميدا پياز نيچی وقت به هيچ که انگار هی جوريه بود . بزرگ بود . یبشنوم . سامان قو

يد شای بخشمش .. حتی منوه داشت که بشياز داشت به اون بخشش .. نياز بود نگاهش ، انگار نی جوريه

 کهين مونم .. همی که بگم باهات ميشتر . و نه بين همی بخشش براش از طرف من بس بود .. حتينفقط هم

 برو ..يگهببخشمش و بعد بگم د

ی خاکستری پاره پاره ی ابر های برفی قله های به دور دست ها رويکه من سرمو تکون دادم و در حالاما

 فکرش رو همی تونی نمی که حتی کردم گفتم : ازم نخواه که ببخشمت .. چون من به اندازه ایرو نگاه م

 از تو شکست خوردم ..یبکن

 کنه ؟؟ ی نميتت اذيگار گفت : سی نگفت فقط به آروميزی چسامان

 : نه .. به منم بده ..گفتم

 کهيپويی . سامان فندک زيدم کشيرون نخ ازش بيه رو به طرفم گرفت و من ينستون ويگار پاکت سسامان

 .. دلميد .. دوباره لرزيد بودم رو به سمتم گرفت . هنوز همون رو داشت . دلم لرزيدهخودم قبل براش خر

يز .. نه از هول شدن و سورپرايد لرزی بود . دلم از عشق ميده نلرزينجوری وقت بود ايلی . خيد لرزیم

 آتش زدم و فندک رو به سمتش گرفتم . بايگارمو .. سيد لرزیشدن و استرس داشتن .. دلم از عشق اول م

 بهی و سوز سرديدم کشيين رو پايشه داشت اما شی دلچسبی گرماين ماشی سرد بود و فضايلی هوا خينکها

يگه دوستشون داشتم و الن هم بود اما ديلی خوزی ريه که يزهايی چیصورتم خورد . بغض داشتم . برا

مال من نبود . اونجا بودم اما نه من به اونجا تعلق داشتم نه اونجا به من ..

 . اما ..يدم کشی نميديم کشی ميگار سی و مسخره بازيح تفری که با دوستام برايی نبودم جز وقتايگاری سمن

 تونستی بکشم . اون لحظه نميگار بار با سامان سين آخری .. برايگه بار ديه ی خواست برایاونروز دلم م

 حس کنمش ..سامان ضبط رو روشنيگه بار ديه فقط يگه بار ديه خواست یدوباره تکرار بشه و من دلم م

ی همونيم کردی با هم گوش ميشه بود که همی همونيچيد پين ماشی فضای تويی آشنايقی موسیکرد و صدا

 سامانياد مدت گوش کردم ين که هروقت تو ای خوند .. همونی زد واسم می بهم زنگ میکه شبا وقت

افتادم ..

 شمال ..يم بريگه با هم ديم بازم مثه قدبيا

 محال ..يالی خين به ايم گرفته راضدلم

 چالوس ببرم ..ی ببر تا آخر جاده منو

 اوتوبوس ببرم يس خی بارونی يشه شتا

 داغ متل قو ببرم ی پات رو ماسه ی جاتا

 نگاه آهو ببرم ی دلهره ين آخرتا

 قرار ..ی بی ببر تا گم شدن تو اون چشامنو

 کنار يا رو ساحل دری ساختن قصر شنتا

 سفريم بريگه بازم با همديا پره بدلم
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 منو ببر .. منو ببريه ما اونجا خالجای

 شمال منتظر عبور ماست ..ی عمره جاده يه

 صداست ..ی بی از اون دو تا قناريکی دونه نمی

يد رو ديا ما دری که چشمای لحظه اير بخيادش

يد رستوران اسب سفی چراغ زنبورنور

 بلی موجايون ما می شناير بخيادش

 مشترک رخت سفر تو جنگلی هاخاطره

 نکش ..ينقدر کرد گفتم : ای روشن می ايگه ديگار از تموم شدن اون آهنگ نگاهم افتاد به سامان که سبعد

 نگفت . دستم رو جلو بردم و آهنگيزی چشم نگاهم کرد و چی لبش اومد . از گوشه ی روی پوزخندسامان

 کردم ..ی بديلی افتاد .. من بهت خی برات اون اتفاق ميد .. نبايکارو عوض کردم . سامان گفت : متاسفم ن

 بپرسم . حال وقتش بود کهی تونستم از کسی مدت تو ذهنم بود اما نمين ای سوال تو ذهنم بود .. همه يه

 ؟؟ ی کردی ازم خواستگاری خواستی منو نمیبپرسم بدون فکر گفتم :چرا وقت

 خواستمت ..ی گرفته گفت : ميی دستش رو تو موهاش فرو برد و با صداسامان

 تونستم بگم : پس چرا ؟فقط

م  لعنتيد غرسامان ی جوريه خواستم ی تونستم پابندت بشم .. می خواستمت اما نمی چه مرگم بود ؟ می : من

فرار کنم .. 

 گفتم : من اصل تحت فشار نذاشته بودمت ..ی ناراحتبا

 دونم .. من دنبال هوسم بودم ..ی گفت : مسامان

 ناراحتی نگاهم کرد و دوباره به رو به رو دوخته شد نگاه کردم و با لحنی لحظه ای چشمهاش که براتوی

 شده ..ير ديلی .. خيره تفاوت گفتم : الن دیاما ب

 ؟؟ موضوع سر اون پسره س که اون شب هم باهات بود ؟يره گفت : چرا دسامان

ی به اون رابطه برنميگه و منم ديستی مو بال انداختم و گفتم : موضوع سر توئه .. تو قابل اعتماد نشونه

 خوام برگردم .. خب ؟ی نميگه رفتم . چون ديگهگردم .. چون د

يزی چيه خوام ی بهم کرد و دوباره نگاهشو به رو به روش دوخت و گفت : من فقط می نگاه کوتاهسامان

رو بدونم ..

 هست .. ؟ ی ت کسی زندگی بگم زود گفت : الن تويزی منتظر باشه من چينکه ابدون

 زمزمه کردم : نه .. فقط

يگار نامحسوس بود اما من متوجه ش شدم . سامان سيلی . هر چند خيد نفس راحت کشيه کردم سامان حس

 ؟ی : چرا واستاديدم و خلوت پارک کرد . پرسی زمستونی جاده ی گوشه يدم روشن کرده بود که دی ايگهد

 ..يست نيزی گفت : چفقط

ی . نگاهم رويد به خاطر باز شدن در به داخل وزی رفت . باد سرديرون بين کاپوت رو زد و از ماشدر

 با سامان لذت بخش بود .. برفی بود . من عاشق برف بودم . چقدر اون روز برفی کوهستانی برفیجاده 
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 خودم بردارمی براستم خوای که از دور مچش باز کرده بودم و می و سامان به خاطر دستبند چرميد باریم

 و سامان روم خم شدين و در آخر من خوردم زميد دوی ميالم خونه شون دنيک کاج نزدی درختهایل به ل

ی و سامان افتاد روم .. هر دو با هم ميدمش بکشه که کشيرون انگشتهام بينو خواست دستبند رو از ب

 داره آروم آرومی دختر مو فرفريه دونستن ی شدن نمی کنارمون رد ميابون که از خيی هاين و ماشيديمخند

 بوسه ..ی دوست پسرشو میلبا

 بردارم . نگاهشيرين شی و باعث شد دست از مرور کردن اون خاطره يد سامان به گوشم رسصدای

 ..يم فکر کنم بد بخت شديکاکردم . سامان گفت : ن

 شده ؟ی نگاهش کردم و گفتم : چمتعجب

 زنگيد ده ؟؟ مال من آنتن نداره . . بای آنتن ميلت موباين رو باز کرد و داخل نشست و گفت : ببين ماشدر

 تونم راه بندازم ..ی نمينو بچه ها برگردن .. من ايمبزن

 با توام ..يکا گرد شده بود .. سامان گفت : نچشمهام

 م ضربه زدمی درآوردم . هرچقدر تلش کردم و خودمو کج و راست کردم و به گوشيفم مو از تو کگوشی

 بکن .. هوا دارهی کاريه گفتم : تورو خدا يد لرزی که از شدت سرما ميی نداشت . آنتن نداشت . با صدايدهفا

 شه ..ی ميکتار

ی باز و بسته شده بود فضاين چون چند بار در ماشيومد ميرون و از دهنش بخار بيد کشی نفس مسامان

 شدن بود .. بغض داشتم . مامانم حتمايک هم سرد شده بود . نگاهم به آسمون بود که کم کم رو به تارينماش

 من ..ی شد .. بابک ، بابام .. خدای ميوونه دیاز نگران

 ؟؟ی درست نکردينتو حرص گفتم : تو هنوز ماشبا

 کنه ..ی ميتم اذيلی خی گفت : چرا بابا .. لعنتی با نگرانسامان

 ..ی درستش کنيد حرص نگاهش کردم و گفتم : بابا

 که رد بشه . آخهينی از ماشيغ . دريستاد زد . تو جاده ايرون بين بهم انداخت و از ماشی نگاهيم نسامان

 و متاسفانه هنوزيم بوديده که پر رفت و آمد تر بود نرسی اصلی و به جاده يم بودی فرعیهنوز تو جاده 

يم تونستی شد هم نمی سرد ميشتر سرد که با غروب آفتاب بی اون هوای و تويم باهاش فاصله داشتیکل

يا ی کسيه بود منتظر يستاده ايرون شد که بی ساعت ميه يک . سامان نزديم برسونیخودمون به جاده اصل

 پرنده که اونجا پر بزنه ..يه ی از حتيغ . اما دريم که رد بشه و ازش کمک بخواينیماش

 شد . ترسی ميک داشت تاری هوا تا حدوديگه خارج شدم . دين و از ماشيدم سرم کشی پالتوم رو روکله

 ممکنهينکه لرزوند .ترس از ای کس نبود بدنم رو ميچاز تنها بودن تو اون مکان که تا فرسنگ ها دورتر ه

 کرد .ی نمولم هم ينم جز من و سامان نبود ببی قرمز رو اونجا که کسيشدوباره اون مرد ر

 ..ی زنی ميخ ی و گفتم : داريستادم اکنارش

 سرده ..يلی خينجا .. اين بشين تو ماشيا حداقل بيم کردير گينجا گفتم : حال که ای نداد با ناراحتاهميتی

 قرار دادم .. يت وضعين ای منه که تو رو توير پر غرور نگاهم کرد و گفت : تقصسامان

 ..ين رم تو ماشی .. من ميگه ديال خی گفتم : بفقط
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 سردش شده . گفتم : اگهيلی کردم خی جا گرفتم . سامان اومد و کنارم نشست . حس مين و تو ماشرفتم

 ؟ی شی گرم می بکشيگارس

 کشم ..ی گفت : نمفقط

 شن ؟ی دستت مينا اين و بهش دادم : ببيدم کشيرون مو از کوله م بی چرم مشکی هادستکش

ی کوچولوی به من کرد و گفت : آخه دختر خوب اونا اندازه دستهای به دستکش ها و نگاهی نگاهسامان

 ..ين منو ببیخودته فقط .. دستا

 و گفتم :يدم بچه بود .. خندی اون مثه دستای دستاش نگاه کردم و خنده م گرفت دستکش ها در برابر دستابه

 سردت شده ..يلی دونم خیم

 عروسکه ست ؟؟ين ای گفت : وايجان هو با هيه و يد طرفم چرخبه

 لبم اومد و گفتم : کوله مو از همون روزا به بعدی روی م داشت . لبخندی کوله پشتی به عروسک رواشاره

تا الن استفاده نکرده بودم ..

 ؟يم بزنيخ ممکنه يم بمونينجا بودم . سامان گفت : اگه ما شبو ای که گفته بودم راضی تو دلم از دروغو

 ..يم نگو .. کاش از همه عقب تر نبودينجوری نه ای : واگفتم

 وقت آرامش نداشتم ..يچ هيگه که کردم . دلتو شکستم دی مقدمه گفت : من بعد از اون کاری بسامان

 ..يم شدی از هم جدا نمی کردم کاش اونجوری آرزو ميشه : همگفتم

 ؟يم که شب با هم تو باغ ما بودياد ميادت اون بارو يکا گفت : نسامان

 .. مثه امشب ..يم کردير برف اومده بود گی کلينکه خنده گفتم : آره.. اون شب هم به خاطر ابا

 ..يديم بار همو بوسين گفت : اون شب واسه اوليد لرزی که از سرما مسامان

 حرفيگه ديز چيه گفتم : خب در مورد ی کرد . با تلخيدش حرف سامان هم تشدين از سرما ايد لرزی مبدنم

 ..يمبزن

 رو واسمون سخت تريط هم شرای شد . هر دو تامون سردمون بود .. گرسنگی سامان داشت بسته مچشمهای

 گرم خوشگلم ..ی پتوير خواست تو تختم بودم . زیکرده بود . با بغض گفتم : دلم م

 ؟يه : پتوت چه رنگسامان

 و بنفش .. يد : سفمن

 ؟ ی رو دوست داری : چه رنگسامان

 : قرمز .. من

 ؟يگه : دسامان

 ؟ی دوست دارينی .. تو چه ماشی نفتی : آبمن

 ..ی کنترلين : ماشسامان

 : سردته ؟يد حال و احمقانه مون و باز سامان پرسی بی خنده هاصدای

 .. يلی : خيد لرزی که از شدت سرما ميی صدابا

 ..يم فکر کنی روز گرم آفتابيه به يگه با هم ديا : بسامان
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 سوزه ..ی و نور آفتاب داغه که بدنم داره مياده ساحلم . اونقدر گرما زيه کنم که لب ی : دارم تصور ممن

 خورم ..ی داغ هم می نسکافه يه هوا من دارم ين : تو اسامان

 .. يديم رمق خندی هر دومون بباز

 کنم ..ی داشت .. من احساس گرما مير : تاثسامان

 نداره .. ی حسيچ زنم .. پاهام هی ميخ : سامان من دارم يدم بود غری و سرد و برفيک تاری به جاده نگاهم

 کاپشنيپ من و زی پالتوی دکمه هايد خودش کشی نرم منو رويلی ازم بپرسه . خيزی چينکه بدون اسامان

 سردم رو باز کنه . گونه هامی گونه هايخ کرد ی داغش سعیخودشو باز کرد محکم بغلم کرد و با نفس ها

يد نبايکا : نيدم شنی رو من سامای برد . اما صدای شد . چشمهام بسته بود انگار داشت خوابم میمور مور م

 ...ی خوابی تو نميکا ..نیبخواب

 من فشار آورده بود ..ی روی بمونم . همه چيدار تونستم بی تونستم چشمهام رو باز کنم . نمی من نماما

.. ی بخوابيد تورو خدا .. نبايکا : نيچيد پی گوشم می سامان تویصدا

 سامان روی کردم .. فقط صدای می زده بودم و احساس سبکيخ کردم .. ی اون لحظه جسمم رو حس نممن

 ..يچی کردم هی حس نميچی ..هيدم شنیم

 که دوريدم شنی سامان رو می کردم .. فقط صدای پام رو هم حس نمی انگشتهای سوزش و سرمايگه دحتی

 شد .. یو دور تر م

 که هر لحظهيزی لبهام بود .. چی و داغ که رويس جسم خيه مثه يزی حس کردم .. چيزی چيه ينکه اتا

ی زدگيخ حس شدن و ی شد بی که باعث ميزی تر بشنوم . چيک سامان رو از نزدی شد صدایباعث م

اس پنجگانه) رو دوباره به دی که باعث ميزی پام رو حس کنم .. چیانگشتها اسم (حوا  ..يارم بست شد حوا

 داغ سامان که در حالی نبود جز لبهايزی .. اون چيه چيز و بفهمم اون چيفته .. مغزم به کار بينکهمثل ا

 جون من بود .....ی سرد و بی لبهايدنبوس

 که هر لحظهيزی لبهام بود .. چی و داغ که رويس جسم خيه مثه يزی حس کردم .. چيزی چيه ينکه اتا

ی زدگيخ حس شدن و ی شد بی که باعث ميزی تر بشنوم . چيک سامان رو از نزدی شد صدایباعث م

اس پنجگانه) رو دوباره به دی که باعث ميزی پام رو حس کنم .. چیانگشتها اسم (حوا  ..يارم بست شد حوا

 داغ سامان که در حالی نبود جز لبهايزی .. اون چيه چيز و بفهمم اون چيفته .. مغزم به کار بينکهمثل ا

 جون من بود .....ی سرد و بی لبهايدنبوس

 من قربونت بشم ..ی محکم بغلم کرد و گفت : الهپريسا

 شونه ش نگاهم افتاد به سامان که مشغول صحبت کردن با بهداد وی که تو بغلش بودم از بالهمونطور

 کردم .. ؟ ی ميکار چيد من بايومد سرت ميی بليه گوشم گفت : اگه ير زيسا بود . پريسادر

 ...يد سامان منو بوسی داشتم فقط گفتم : پربغض

 و زل زد تويد کشيرون و تعجب منو از بغلش بيجان با هيسا . پريد از گفتنش قلب خودم دوباره لرزو

 ؟ ی گفتیچشمهام : تو چ
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 ؟ ی باهاش بمونی خوای ميعنی ين صبر نکرد تا جمله م رو دوباره تکرار کنم و گفت : احتی

 کهيسا . پريد گونه م چکی قطره اشک از چشمم رويه تکون دادم ی منفی داشتم .. سرمو که به نشونه بغض

 نکن .. يه گرينا ای متاثر شده بود زود اشکم رو پاک کرد و گفت : جلويلیخ

 بدبختم .. يلی من خی کردم : پرزمزمه

 جوينکه ای تخت کنارمون نشستن و بهداد برای . رويشمون بگه اون سه تا اومدن پيزی چی پرينکه از اقبل

 کله پاچه ؟ يا يمرو با نی ؟ چاين خوری میرو عوض کنه گفت : صبحونه چ

 .. کله پاچه ؟؟ييييی گفت :  اپريسا

 .. يزم که عزی بخوريستی و گفت : مجبور نيد خنديسا درهم پری به چهره بهداد

 ؟؟ ی خواهری خوری می به من نگاه کرد و گفت : تو چبعد

 که تو گلوم بود وی از اون بغضی بهم آرامش داد . کميلی لفظ خواهر با اون لحن مهربون از بهداد خشنيدن

يه .. ی بود گفتم : چايين لبم اومد و همونطور که سرم پای رويم ملی کرد لبخندی کرد کم میداشت خفه م م

م داغ .. یچا  داغ

ی که رفتن صدای سفارش رفتن وقتی برايس و بعد به همراه خود ادريد هم پرسيگه دی از اون دوتابهداد

 ؟؟ی خوبيکا : نيدسامان به گوشم رس

 بلند نکردم تو همون حالت گفتم : اوهوم ..سرمو

 ؟ ی کنی بود گفت : چرا بهم نگاه نميمون پشيلی که خيی با صداسامان

يزی چيگه و سامان ديچ به پروپاش نپياد زيعنی به سامان کرد که ی اشاره ايسا نگفتم احساس کردم پرچيزی

 اومد چقدر با عطش منوی ميادم ی . وقتيدم کشی تونستم سامان رو نگاه کنم . ازش خجالت مینگفت . نم

 کهيومد ميادم ی . وقتيرم بمم نزنم چطور محکم بغل کرده بود دوست داشيخ ينکه ای بود و منو برايدهبوس

 رو ادامهيدنش از خودم نشون ندادم تا بوسی عکس العمليچهوش و حواسم رو به دست آورده بودم اما ه

يگه من هنوز دوستش داشتم . اما من ديعنی ين دونستم ای .. خودم هم خوب ميدم کشی خجالت ميلیبده .. خ

 حالت ممکن شکست خوردهين بار به بدتريه بود که ی ابطه کردم .. رای به اون رابطه دلمو خوش ميدنبا

 تونستم بهش اعتماد کنم . سامان همونی نميگه انکار بود . اما ديرقابل غينبود . سامان رو دوست داشتم ا

ی رابطه گرم بود .. سامان خوب می اندازه مهربون بود و توين کرد هم به همی ميانت که بهم خیروز

 شد ..ی من که با همه مثه کف دستم صاف و ساده بودم خوب نبود . نمی براين .. انه کیتونست نقش باز

 بار ..ين بار ... آخرين آخری خواست برای شد دوباره با سامان ادامه بدم .. اما حداقل دلم میهرگز نم

 !ين .. همينحسش کنم .. هم

 مقدمه گفت : سامان ، از آرمان چه خبر ؟ی بيلی خيسا پرينکه بود تا اينی سکوت سنگبينمون

 رنگ وی مدل به مدل دوست دختراينای معرفت شده .. ماشی زد و گفت : اونم خوبه .. بی لبخندسامان

وارنگ و جوراواجور ... 

 شد .. ينجوری تلخ زد و سامان گفت : بعد از تو ای لبخندپريسا

 زده .. يزو همه چيد .. الن قيسا خواستت پری ميلی متعجب نگاهش کرد و سامان گفت : آرمان خپريسا
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 .. يام کنار بيطش تونستم با شرای شد گفت : نمی بود و زود منقلب می احساساتيلی که خپريسا

 وقت نگفتيچ هيعنی دونستم .. ی گفت : متاسفم نميسا شدن که پری ميک پوزخند زد و بچه ها نزدسامان

 دوستم داره ..یحت

ی اومدن و روی جور شدن با خنده و شوخيلی خيگه با هم ديومد نگفت اون دو تا که به نظر ميزی چسامان

 انداختيد رسی ناراحت به نظر ميلی که خيسا پريف ظریتخت نشستن .. بهداد تا نشست دست دور شونه ها

 .. سرش شلوغه ..يم منتظر بمونيد کم بايهو گفت : 

 .. ين باز نشده ؟؟ چقدر ساکتيختون گفت : شما دوتا هنوز بعد

 من که کامل باز شده .. يخ زد و گفت : ی لبخندسامان

 ويدم پريين بودم از تخت پايده چکمه ها مو نصفه پوشيکه در حاليد ببخشيه من زنگ خورد و با گوشی

جواب دادم : الو ..

 تو ؟؟ ی : کدوم گوريچيد پی کرد آروم صحبت کنه تو گوشی می نگران مامان که سعصدای

 تورو خدا نگران نباش ..ی دم . ولی ميح گفتم : مامان برات توضی ناراحتبا

 شبويست .. نگران نباشم .. معلوم نيومده شبانه روز خونه نيه : نگران نباشم . دخترم يد غری لبير زمامان

 ؟یکجا بود

 .. مامان بهيم زود گفتم : مامان تو برفا موندين گه واسه همی می دونه چی نمی کردم مامان از نگراناحساس

 م نشده .. يچی نبود .. نگران نباش .. سالمم .. هيچیخدا ه

 ..يم گشتی همه جا دنبالت ميشب و صدف گفتن وگرنه ديسا گفت : آره پرمامان

 خونه ..يام بی کشن وقتی ؟؟ حتما منو می : مامان بابک و بابا چگفتم

ی گفت که جا موندی .. اگه صدف بهم نميسايی گفت : بهشون گفتم خونه پريت و عصبانی با دلخورمامان

مجبور بودم که بگم ..

 .. يدم ترسيلی خيشب گفتم : مامان ديه گربا

 ؟؟يزم عزيی تند بوده گفت : الن کجايادی که احساس کرد لحنش زمامان

 بابا و بابک رفتن برم خونه که اونا متوجه نشن .ينکه کردم و مامان گفت که بعد از ايف بغض براش تعربا

يطنت بچه ها برگشتم که صبحانه مون رو آوره بودن . بهداد با شيش پی کرد . وقتیبعد هم ازم خدافظ

 ..ياد گفت : بخور باور کن خوشت می گرفته بود و ميسا دهن پریقاشقش رو جلو

 ده ..ی گند می اون طرف بويرش .. بگيارم گفت : بهداد الن بال مپريسا

 ..ی خوشمزگين به دهانش برد و بعد گفت : به ايدی قی قاشق رو با ببهداد

ين زد : ای کرد و غر می ميک رو به لبهاش نزدی استکان چای شو گرفته بود و به سختينی بی جلوپريسا

 ده .. ی می گندیچه بو

 کردی انداختم . نگاه هاش هولم ميين سامان شدم . سرمو پای يره لب تخت نشستم و متوجه نگاه خيسا پرکنار

 نافذ بود ؟؟ ينقدر سامان ای. چرا چشما

 ؟؟ ی کنی منو جذب مينقدر ... چرا تو العنتی
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 شب متوجه شدن مايم رو که تازه سه و نيشب ديان معذب بودن خوردم .. بچه ها جريت مو در نهاصبحانه

 رفتم ..ی اون لحظه ها فرو می تو خاطره يشتر کردن و من هر لحظه بی ميف رو تعريمبرنگشت

يخ ی تورو خدا نخواب .. اگه بخوابيکا گفت : نی و با بغض و نفس نفس ميد بوسی" سامان تند تند لبامو م

 ..يکا .. نی زنیم

 کردم . خودشم سردشی لبهام حس می . تو حال خودش نبود .. لرزش لبهاشو رويد بوسی باز لبامو مو

 خواست چشمهاموی خواست چشمهامو باز کنم . دلم نمی . دلم نميدبود .. دوباره و چند باره لبهامو بوس

 .يدم بوسی ميشتری داد و هربار با شدت بی منو نبوسه .. سامان محکم تر تو بغلش فشارم ميگهبازکنم که د

 تورو خدا ...يکا کرد : نیبه هق هق افتاده بود .. التماس م

 ... يکا : نيد و ناليد بعد محکم سرمو تو آغوشش گرفت و موهامو بوسکمی

 کردم .. هنوز اونقدر گرم نشدهی زده م حس ميخ ی گونه های اشکهاشو روی کرد . گرمی ميه بلند گربلند

 حسم بگم : سا .. مان ..ی بی لبهاين داشته باشم . برام مثه خواب بود فقط تونستم از بیبودم که حالت عاد

 کهی .. با نگاه مغروريس خی مردونه ی کرد با چشمهای چشمهامو آروم باز کردم ، داشت نگاهم ممن

يلی خيزی بودم سامان از چيده بار نديه ی کنه .. من حتيه نبود که گری از اشک هاش بود سامان کسيسخ

 ويد چشمهام گونه هامو بوسيدن کرد .. از ذوق دی نميه نبود . سامان گریناراحت بشه . سامان اونجور

 برد . هر دو آروم آروم با هم حرفی مين بدنم رو از بی بدنش آروم آروم سرمایمحکم بغلم کرد .. گرما

 تا خوابمون نبره . يم زدیم

 .. يگيره کنم خنده م می ... الن که بهش فکر ميی حرفهاچه

 ؟ی .. کدوم کارتونو دوست داشتيکا : نسامان

 ؟ی : پت و مت . تو چمن

 مادر بزرگه ..ی : خونه سامان

 ؟يم کردی کل کل می من سر کدوم بازی با گوشيشه هميادته . سامان : يديم خندی رمق می دو بهر

 .يه : اون خونه سازمن

 ..ی باختی ميشه جون سامان : همی بی خنده هاصدای

 ..ی متقلب بوديلی : تو خمن

 ش محکم گرفتهينه نه اون منو . سرمو توسيدم دی بغل سامان بودم و چشمهام بسته بود . نه من سامانو متو

 دونم چقدر تو اون حالتی دونم .. نمی . نميد تپی تند ميلی خيدم شنی ضربان قلبش رو میبود . صدا

 باز شد وين بودم که در ماشيداری دونم تو خواب و بی مينو . فقط ايم به هم گفتيا چيگه دونم دی . نميمبود

 مردن ؟ يعنی : يسا پری يه گریصدا

 ..يسا : دهنتو ببند پريد که بهداد سرش کشيادی فرو

 ؟؟؟؟؟يداری بيکا .. نيکا : نيد کشيغ جپريسا

 ..ين بهداد : اصل برو تو ماشصدای

 رم ..ی با التماس گفت : نمپريسا
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 گم برو ..ی : ميد داد کشبهداد

 ..يم : بهداد جان کمک کن بلندش کنيبه غريه ی صداو

 به صورتم خورد . کهيادی زی قرار گرفتم . گرمايزی چی بعد روی من معلق شدم تو هوا .. و لحظاتو

 پاش بود بغلمی که سرم رويسا سوخت .. پریباعث شد آروم آروم چشمهامو باز کنم . صورتم از گرما م

 هوا روی . سرماود بيش افتاد هوا گرگ و ميرون شد .. نگاهم به بی قربون صدقه م ميغ جيغکرد و با ج

 آوردن .. آره ماين ، سامان رو هم کشون کشون تا ماشيس داد . بهداد و ادريص با نگاه تشخی شد حتیم

 .. "يميرم کردم همونجا تو بغل سامان می فکر ميشب تمام ديم کرده بوديدانجات پ

 بچه ها ؟ النيم زد . بهداد گفت: بری گرفته بود آتش ميس رو که از ادريگاری به سامان افتاد که سنگاهم

 کلس ؟يم راست بريه کرد و گفت : يسا .. بعد رو به پريمساعت هفته . ما هشت کلس دار

 با خنده گفت : آره زنگ زدم به مامان هم گفتم ..پريسا

 بهتره ..ی برم خونه .. امروز رو استراحت کنی پس تو رو ميکا گفت : نبهداد

 برم ..ی رو ميکا .. من نين ببريی جايه تا يسو .. شما ادريست نی زود گفت : اگه زحمتسامان

 زنگ به بچهيه گفت : ی خدافظين به سامان داد و حينشو ماشيچ سوئيس سر تکون داد و ادری با دو دلبهداد

 .. کارتی گفته بود خونه اونا بودی زنگ زده . کامی به کاميشب مامانتم دیها بزن همه نگرانتن .. راست

 .ياريم بينتم ماشيم دنبالم که برياتموم شد ب

يام م4 بهم گفت : اگه استراحتت تموم شده بود بعد کلس يسا لحظه هم پرين تکون داد و تو همی سرسامان

 ..ی کنيف که واسم تعريشتپ

 و راهيم که جا گرفتين ماشی . تويم نزدی کدوم حرفيچ هيم برسين . تا به ماشيم از بچه ها جدا شداينجوری

 ..يای خواستم باهام بی ازت ميد .. نبايگه نباش دينجوری واقعا متاسفم . ايکا سامان گفت : نيمافتاد

 ..يستم باهات اومدم ناراحت نينکه که افتاده .. من اصل از ايه گفتم : اتفاقفقط

 ؟؟ی ناراحتی : پس از چيد کلفه پرسسامان

 رو تو گلوم احساس کردم وی بچه ها نجاتمون دادن نگاهش کردم .. دوباره بغضينکه بار بعد از اين اولبرای

 ... يدی منو بوسيشب : تو ديدمفقط پرس

ممن گفت : خب .. من ..يهوش من بيده بوسی منو می کرد وقتی فکر ميد جا خورد . شاسامان ممن   بودم . با 

 بدنمو بهت منتقلی تونستم گرمای نمی ايگه جور ديچ که بتونم نجاتت بدم .. هيهفکر کردم اون تنها راه

 .. من .. يفته بی خواستم که اتفاق بدتریکنم .. من متاسفم .. فقط نم

 ..ی بديح توضيست و گفتم : باشه لزم نيدم حرفش پربين

 .. من ..يکا خواستم ناراحتت کنم .. نی و گفت : نميد کشيقی برقرار شد . سامان نفس عمينمون بسکوتی

 ...ی دی عذابم می .. فقط داری بری مين منو از بی و گفتم : تو فقط داريدم داد کشسرش

 نداشتم .. بفهم ..ی ايگه دی برخورد رو ازم نداشت گفت : من چاره ين که انتظار اسامان
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 وسط حرفم و گفت :يد ... سامان پری .. تو حق نداشتيستيم حرص نگاهش کردم و گفتم : ما الن با هم نبا

آرررررره .. حق نداشتم ... اما حال که شده ...

 زدم و سامان بلند تری مون بود . من داد ميشه همی ازش برگردوندم .. دوباره مثه اون جر و بحث هارومو

 غرورش اما طاقت نداشت که منی . سامان با همه يم کردی می بعدش زود باهم آشتيشهاز من .. البته هم

 . يد خری واسم متيل بسته پاسيه اگه شده ی . حتياورد از دلم در می جوريهازش ناراحت بمونم 

 خونه نه ؟ ی بری تونی : الن که نميد غر غر پرسبا

 برم که بابک از خونه رفته باشه ..يد به بعد با10 . . ير سرد گفتم : نخيلی نگاهش کنم خينکه ابدون

ين نگاهش هم نکردم . در ماشی رو پارک کرد . حتين که ماشيدم با خشونت دنده عوض کرد و بعد دسامان

..ی : لعنتيدم لب غريررو باز کرد و خارج شد . ز

 ويدم نفس کشی عطرش رو حس کردم . حرصی نفس ها و بوی باز شد و بعدش صداين دوباره در ماشوقتی

 ؟ی .. اونم چيله بسته پاستيه که يدم چشم نگاه کردم و دی رو جلوم گرفت از گوشه يکی که پلستيدمبعد د

 ..يدی خنديگه که عاشقش بودم . نتونستم لبخندمو کنترل کنم و سامان گفت : دی دندونيلپاست

ياد زی شو روی رو روشن کرد و بخارين نگفتم . سامان ماشيزی رو ازش گرفتم و نگاهش کردم و چبسته

 کرد گفت : به منم بده ..ی می که رانندگينیگذاشت در ح

يگه انتخاب ديچ من هی خوام بدونی ذاشت گفت : می دهنش می تويکه دستش دادم و سامان در حاليل پاستيه

 نداشتم ..یا

 ؟ يم کجا بر10 نگفتم ، سامان گفت : تا ساعت چيزی

 جا بازيچ گفتم : هيدم کشی سرم می رو که برام آورده بود رو رويسا پری کله کاپشن صورتيکه حالدر

 ..يم بمونين تو ماشيم مجبوريم که بريستن

ی عالمه درخت کاج داشت پارک کرد . بخاريه خونه شون که يک رو کنار پارک نزدين رفت و ماشسامان

ينکه . در مورد ايم بوديده که همو ندی مدتين درباره ايد سوال ازم پرسی . کليد کرد و به طرفم چرخيادرو ز

 نه .. يا نه . عاشق شدم يا م اومده ی تو زندگیچه کارا کردم کس

 . اونقدر از صحبت کردن باهاشيم کرديممون قدی خاطره هاياد ی . کليدم ازش پرسينارو متقابل منم همو

يدی اميچ بتونم قبولش کنم .. اما .. اما من هيد داشتم که شايد کاش امی کردم ای بردم که آرزو میلذت م

 خودشی برايی خط قرمزهايه ی تونستم به اون رابطه برگردم . بالخره هر کسی نميگهنداشتم . من د

داره .. 

 ؟؟ يکا از دو ساعت حرف زدن سامان گفت : نبعد

 گفتم : بله ؟ی تفاوتی ببا

 خواهش بکنميه خوام ازت ی و گفت : مياورد خودش نی معذب شده بود اما به روی که از لحن من کمسامان

..

 بار خودمو بهت ثابت کنم ..ين .. ای بهم فرصت بدينکه به سمتش کج کردم و سامان گفت : اسرمو
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 تورو بتونم ببخشم .. امايد .. شايد از من نخواه .. سامان .. من تو رو .. شاينو و گفتم : ايدم کشيق عمنفسی

 ده ..یدوباره با تو بودن .. نه .. فقط حس حماقت بهم م

 دستيد .. شايدی فهمی نميد بود .. شای واقعيلی .. خيشب دی .. اون بوسه هايکا گفت : نيد نا امسامان

 ...ی م کردی بوسه رو تو هم همراهينخودت نبود .. اما آخرشو .. اون آخر

 دونستم که اون کارو کردم ..ی نداشتم که بگم .. متاسفانه .. ميزی گرد شده نگاهش کردم .. چيی چشمهابا

 ..يدم فهمی نميد و فقط گفتم : شاياوردم خودم نیاما به رو

 ..يری فرصتو بگين ای خوای می دوستم داری موشکافانه نگاهم کرد و گفت : چرا وقتسامان

 برگردوندم و گفتم : دوستت ندارم ..رومو

 اما ..ی بهم نداری حسيگه کردم واقعا دی فکر ميدی بوسی .. اگه منو نميکا جلوتر اومد و گفت : نسامان

 .. انکار نکن ..یدار

 ...ی منو ببوسی داشتم ، نگاهش نکردم گفتم : حق نداشتبغض

 ...ی نگفت بلند تر داد زدم : حق نداشتچيزی

 گفت . گفتم : منو ببر خونه ..ی نميزی ساکت بود و چسامان

 .. يکا : نيد نالسامان

 رم ..ی خشونت نگاهش کردم و گفتم : وگرنه خودم مبا

 فقط ..يکا گفت : نسامان

 : بگو ..يدم خشن نگاهش کردم که ساکت شد و من غراونقدر

يلی خيز چيه خاص .. يز چيه ست .. يگه ديز چيه که الن بهت دارم ی بدون .. احساسينو گفت : فقط اسامان

 خاص .. يلیخ

 ..يگه ديم کردم صدام نلرزه و گفتم : بری داشتم سعبغض

 متاسفم ..يروز در خونه نگه داشت گفت : واسه دی جلوی راه تو سکوت گذشت . وقتی بقيه

 نبودم . دستش رو گرفتم . دستهاش سرد بود . گفتم :ی عصبيش پی يقه آروم شده بودم مثه چند دقحال

 ..ی جونمو نجات داديشب .. تو دیمرس

 ..ينيم همو ببيگه نگفت . با بغض گفتم : فکر نکنم ديزی محبت نگاهم کرد و چبا

 تکون داد . گفتم : مواظب خودت باش ..ی جديلی سرشو خسامان

 بغض داره .. يد کردم شای دونم چرا .. حس می گفت . نمی نميزی چسامان

 گفتم بعد رفتم خونهير اتاقت .. بهت شب بخی پنجره ير شبا اومدم زيلی بشم که گفت : خياده پخواستم

 بغلتی گذاشتيگه بار ديه که ی مقدمه منو بغل کرد و گفت : مرسی سامان بيدم .. به طرفش چرخيدمخواب

کنم ..

 تونم سامان ..ی نميگه .. فقط ديرم خواستم انتقام بگی گوشش گفتم : من نمزير

 ..يست گفت : ششششش .. مهم نآروم

 فقط گفتم : خدافظ ..يرون بغلش که اومدم باز
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 نگاهش هم نکردم . به طرف در رفتم هنوز واستاده بود . درو بازی حتيگه . ديرون باز کردم و رفتم بدرو

 نگاهش هم نکردم .. به دريگه بار ديه یکردمو رفتم داخل . تا درو نبسته بودم همونجا بود و نرفت . حت

 صدا ...بی ی صدای صدا .. بی . بيريخت گونه هام می داده بودم و اشکهام رويهتک

 شدم ..ی نمی شدم .. چون آخرش خالی متنفر بودم چون آخرش آروم نميشه صدا همی بی هايه گرين ااز

  )10( فصل 

 ..يوهوووووووووو : يد کشيغ جپريسا

 ؟؟ين ايه .. پايم کنيطونی کم شيه خوام ی با خنده گفت : ميسا . پريديم غش غش خنديانا و کمن

 ..يم بدی اوکيد که از هفت دولت آزاده .. من و تو باين نشسته بود گفت : ايسا پريش که جلو پکيانا

 ام ..يه گفت : من که پاپريسا

 گفت : بزن قدش ..کيانا

 ش ؟..ی کنی .. چرا ول مير فرمونو بگی لعنتی : پريدم کشيغ دستهاشونو زدن به هم . جکف

 ..ی نه پريسا .. بعدشم پرينجوريه من ای و گفت : رانندگيد خندپريسا

 ده ..ی نمين با خنده گفت : بابات حق داره بهت ماشيانا . کيديم هر سه تامون خندباز

 من چشه ؟ .ی چپ چپ نگاهش کرد و گفت : مگه رانندگی به شوخپريسا

 ..ی کنی می خطر رانندگی آروم و بيلی .. خی ری گفت : اصل که تند نمکيانا

 گفت : من الن جونمو کف دستم گذاشتم با شماها اومدم ..يانا و کيد خندپريسا

 ؟يم و من گفتم : حال کجا برخنديديم

 .. يم بخوری ناهار درست حسابيه يم گفت : اول برپريسا

 کردم ..ی زود گفت : من هوس کباب ترککيانا

 : ناههههه ...يم همزمان گفتيسا و پرمن

 گرونه ..يلی من ادامه دادم : نه تورو خدا خو

 تونم ..يه رو پای کردم کباب ترکی و من گفتم : شوخيدن دو تا خنداون

يانا رو رد کرد که من و کيومد که از رو به رو مين ماشيه ی کوچه و اونقدر شانسيه تو يچيد هو پيه پريسا

 ..ی کله خريلی خی خنده . گفتم : پرير زيم بعد که خطر رفع شد زديديم کشيغج

 رم ..ی تند مينطوری همی جمله تو اصل ح نکنی گاز داد و گفت : تا وقتپريسا

ياط احتی احمقانه و بيلی رفت . خی که پارک شده بودن مينا روند و از کنار ماشی سرعت تو کوچه مبا

 ؟؟ی پری کله گاويلی کرد گفتم : خی میرانندگ

 ؟؟ی پری کله اسبيلی و من گفتم : خيد کشيغ جيانا گاز داد کبيشتر

 ..يکاااااااااا گفت : اعععععع نپريسا
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 ..ی پری کله خوکيلی دونم .. خی : چه مگفتم

 گفت : بابايانا بود کيده ترسيم گذشته بودی متريلی مين ماشيه از کنار ينکه . خودش از ايد کشيغ جپريسا

 ..ی پری بهش نگينهمنظورش ا

 ..يسا و گفتم : خاک تو سرت پرخنديديم

 ..يری زنجيوونه .. آروم برو ديگه ديسا روند گفتم : بابا گفتم پری داشت با سرعت مهنوز

 به چرتيکه فست فود . هر سه تا مون در حاليه به يديم رسی سرعتش رو کمتر کرد و با خنده و شوخپريسا

ی ميز می ما رو رويکه در حاليسا شلوغ بود . پريلی . خيم . وارد شديديم خندی ميم گفتی که ميیو پرت ها

 کنم ها ..ی باهاتون حساب مدا دم بعی رم سفارش می . من ميارين در نی بازی دهاتينيننشوند گفت : بش

 ؟؟يدينشن

 با خنده گفت : باعشه ..کيانا

 بگم ..يامين به بنيات دونم از کدوم جلف بازی با خنده نگاهش کرد و گفت : تو فقط ندنگتو نده .. من مپريسا

 نشو ..ين دم .. توروخدا خشمگی در آورد و گفت : غلط کردم ندنگمو ميی اداکيانا

 ؟؟ی نداری نظريچ به من که ساکت بودم کرد و گفت : تو هی نگاهپريسا

 : نه ..گفتم

 رخيکبار اتفاق هر هزار سال ين شه ای گفت : باورم نميسا به هم انداختن و پری نگاه متعجبيسا و پرکيانا

 ده ..یم

 تولدمويامين سرم که بنی که گفت : اصل فدايانا بالخره رفت . نگاهم افتاد به کيسا و پريديم خندييمون تاسه

 رفته نه ؟يادش

 جونم .يانا کين جورين پسرا همی و محزون گفتم : همه ی معموليلی کردم و بعد خيطانی شی دلم خنده اتو

خودتو ناراحت نکن ..

 ..يه ذارن کافی وقت تنهام نميچ دارم که هيی دوستاينکه برام .. هميست زد و گفت : مهم نی لبخندکيانا

 زدم و گفتم : بهش فکر نکن .. امروز روز ماست .. لبخند

 باشه و ازی به چرت و پرت گفتن . اون روز قرار بود روز خوبيم اومد و باز شروع کرديسا بعد پرکمی

ی ميشتر هم روغن داغش رو بيسا ناراحت بود و من و پرياناهمون شروعش هم خوب بود . البته بماند که ک

ی ابراز ناراحتيانا که کهربار تو برنامه مون نبود . يناش ايگه مون بود چون دی از بدجنسين که خب ايمکرد

 بهيم کردی شروع ميم کردی ميطنت پر شی نگاهيسا رفته من و با پريادش تولدشو يامين کرد که بنیم

 ..يچاره بيامين از بنيیبدگو

 خواسته بوديسا بود و عاجزانه از من و پريده رو براش تدارک دی که تولد به اون بزرگيامين بنيچاره باونم

 وقتی دو ساعتيکی . يم دادی مون رو انجام ميفه وظيم . ما هم داشتيم گرم کنی رو تا وقت مهمونياناسر ک

ی که بعد از کليانا وقتش شده . کيگه که کم کم ديدم به صدا در اود و من فهميسا پری گوشينکه تا ايمگذروند

 تکون داده بود گفت :ين ماشی يشه سرشو به شين حال و غمگی بين تو ماشی و خوشحاليدنرقص

 ..يکا نگفت نيک اس ام اس هم تولدمو تبريه با ی شد اما حتيک .. هوا هم تاريينبفرما
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 ..؟يی جايه يم شه اگه بری نميرتون که تلفنش تموم شد گفت : بچه ها .. دپريسا

 .. ؟ يم که عجله داشته باشيم بريم خوای بشه .. کجا ميرمون گفت : نه بابا .. چرا دکيانا

 شه ..ی نميرم گفتم : نه دمنم

ی گه برقامون رفته و بچه شون می .. زنگ زده مينا باغ پونه مون ايم بريد بچه ها .. بای گفت : مرسپريسا

 خونه ..يم ببريم اونو برش داريمترسه . بر

 پسر ؟ چند سالشه ؟يا بچه شون دختر بود ی گفت : راستکيانا

 سالشه . پسره اسمش4 زد گفت : ی به من چشمک مينه از تو آی به طرز نا محسوسيکه در حالپريسا

باربده ..

 هم شروعيانا روند و کی آدرسش رو بهمون داده بود ميامين که بنی به سمت باغيسا نگفت . پريزی چکيانا

 ره .. معلوم بود کهی ميادش تولدشو يشه هر چقدر هم خوبه اما همينکه . ايامينکرده بود به گله کردن از بن

 زنگ برنامهيه يسا . پريديمنکه رسي . تا ايم کردی می هم باهاش همدرديسا دلش پر بود . من و پريلیخ

 درو که باز بود رو کامل باز کرد و واردی ليسا شده زد و مثل خواهرش گفت که در بازه . پريزیر

 چقدرينجا ای گفت : وايانا مطلق بود . کی . همه جا خاموشيم و ترسناک باغ شديک تاریمحوطه 

ترسناکه ..

 . شوهر خواهرمم هست .. ين گفت : نگران نباشپريسا

 هارو پشت ساختمون پارک کننين ماشيه بود که بقين رو همون جلو پارک کرد . چون تو نقشه مون اماشين

 درو بازی در زد و کسيسا پريديم و دم در که رسيم تراسش بال رفتی . آروم آروم از پله هاينه نبياناتا ک

 ..يست تو نين ای رسه کسی . به نظر ميم برياين گفت : بچه ها بيانا هم جزو نقشه بود . کيننکرد . البته ا

 الن زنگ زدم به خواهرم ها ..يوونه : اه ديد غرپريسا

 ترسم ..ی خوام .. می ميامينو گفت : من بنکيانا

 ..ی ترسی و گفتم : خوبه رو ح دنبال منه .. تو مخنديدم

 از ترس پايانا رو هول داد تو . کيانا رو چرخوند و کيره دستگيسا لحظه پرين و تو هميد ترسيشتر بکيانا

ين . تو هميد کشيغ جياست دنی جاين کرد وحشتناکتری فکر ميش پی که تا لحظاتيکی تاریگذاشتن تو خونه 

 که شعريد گوش رسبه عده دختر پسر جوون يه ی روشن شد و صدايک کی روی شمع هايکی يکیلحظه 

 زد . تای پلک هم نمی شوکه مونده بود و حتی طولنی لحظاتی برايانا خوندن . کیتولدت وبارک رو م

ين بيد خندی ميکه در حاليانا روشن رو تو دستش داشت جلو اومد و کی تولد با شمع هايک که کيامين بنينکها

يامين تو بغل بنيد پريانا چراغ ها روشن شد . کودست زدن ها و شعر خوندن بچه ها شمع ها رو فوت کرد 

 کشم ... ی رو ميسا و پريکا گفت : نی ميد خندی ميکهو در حال

 . يد رسی فقط به گوش ميقی بلند موسی شد . بعد از اون صدايده بود که به وضو ح شنی جمله اين آخراين

 لباساتو عوض کن ..يم بريا و گفتم : بيرون بيدم کشيامين رو از تو بغل بنيانا رفتم و کجلو

 ها ..يوونه گفت : من که لباس ندارم دکيانا

 کادو تولد منو بپوش ..يا : بگفتم
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 ذوق زده گفت : آخ جونم .. آخ جونم ...کيانا

 مارو آورده بود تو اتاقيل فاصله رفته بود و وساين که اونجا قرار داشت و بهداد که تو ای تو اتاقرفتيم

 و بعد رفت و درو بست تا مايد رو بغل کرد و بوسيسا منتظره پرير غيلی خيدمنتظرمون بود . تا ما رو د

 چش بود ؟ين بهت زده به در بسته نگاه کرد و گفت : ايسا . پريملباسهامونو عوض کن

 خانوم ما شده .. يسا و من گفتم : عاشق پريديم خنديانا و کمن

 ..يد از رو شرم زد و گفت : جلو شما منو بوسی لبخندپريسا

 ..يد آورد گفت : خب حال .. خوبه نلپتو بوسی در ميرشو لباس زی تند تند لباسها و حتيکه در حالکيانا

 ..يستم نيا حی که کامل برهنه شده بود کرد و گفت : خب من مثه تو بيانا به کی اشاره اپريسا

 گفت : زود کادو تولدمو بده بپوشم ..کيانا

 جلو رفتم و گفتم : جووووووووون ... يز هی گرد کردم و مثه پسراچشمهامو

 زنم ها ...ی ميغ جيکا برهنه ش گرفت و گفت : نی دستشو جلو بال تنه کيانا

 گرفته بودم رو به سمتشيه تولدش هدی رو که من برای که بهداد آورده بود لباسيی از تو ساک هاپريسا

 ..يکاست تولد نی کادوين اياگرفت و گفت : ب

يمه نی يقه ساعدش داشت و ی چسبون تا روی هاين بود که آستيم ملی اسپورت دخترونه صورتيرهن پيه

 . اومديومد تنش کرد فوق العاده بهش می زانوهاش بود و وقتی هم از جلو و هم از عقب داشت . تا رویباز

يد رو تمديشش آراتند و تند يخت شونه هاش ری روی طرفيه لخت و صافش رو ی و بعد موهايدو منو بوس

 ؟؟يمکرد و بعد با هول گفت : بر

 ؟؟ی بری خوای مينا کرد و گفت : با هميدش سفی کتونی به کفش های اشاره اپريسا

 کنم ؟؟يکار نبود .. بچه ها حال چيادم يی گفت : وای با ناراحتکيانا

 و گفتيد کشيرون جفت کفش پاشنه بلند همرنگ با لباسش بيه يگه بسته ديه از تو يسا و پريديم غش خندغش

 منه ..ی کادوينم: قابل نداره ا

يم و رفتيديم هم لباس هامونو پوشيسا و کفش هارو پاش کرد .. اندازه ش بود . من و پريدش بوسکيانا

 هاش حلقهين گردنم بود و آستير ش تا زيقه بود ی بودم که مشکيده زانوهام پوشير تا زيرهن پيه . من يرونب

 رژ لب قرمز مخصوصم ..ون . مخصوصا با ايومد دوست داشتم . بهم ميلی خيشه هميرهنمو پينبود . ا

ی خاصی چسبونش هارمونی به تن کرد که با شلوار ليدش تاپ سفی رو روی کت اسپورت مشکيه هم پريسا

داشت .. 

 که بهداد گفتيی به جايدن رقصی که می جمعين و بيکی تو اون تاريم مون از اتاق که خارج شديی تاسه

يک بودن . باهاشون سلم عليستاده هاشون ای ها نشسته و بعضی صندلی . بچه ها رويم رفتيماونجا نشست

 . بعد از سلمتنهاس يان که شايدم و ديام دنبال صدف گشتم چون گفته بود ميان و من کنار شايمکرد

يومد رفتم و گفتم : صدف نيان و متفاوت شده بودن به طرف شايک شی با بچه ها که همه شون کلیاحوالپرس

؟

 ترسم مامان بفهمه ..ی .. ميام کرد منو .. آخرشم گفت نميوونه گفت : نه بابا .. دشايان
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 کردم ..ی ش می کردم راضی با عمه صحبت مين کردم و گفتم : چرا به من زنگ نزداخم

 بال انداخت و گفت : صدف گفت مامانش لج کرده ..ی شونه اشايان

 ..ياد دوست داشت بيلی خی الهيرم .. بميزم گفتم : عزی ناراحتبا

 ..يکا نی کرد و بعد گفت : چه خوشگل شدی هم ابراز ناراحتشايان

 ..ی و گفتم : جدا ؟؟ مرسخنديدم

 ..يارم برات مشروب بينجا اين اشاره کرد و گفت : بشی به صندلشايان

يه يره گی مياد بهداد هم ينم هم اومد و خودشو کنار من جا کرد و گفت : ببيسا رفت . پريان و بعد شانشستم

 واسه من بکنه .. ؟يی کاراينهمچ

 شده ..يک رمانتيلی و گفتم : بهداد که خخنديديم

 .. يگه هاش سرخ شد و گفت : نگو دگونه

 بهداد و بهداديش و بعد خودش رفت پيسا شو داد به پريکی شو داد به من و يکی با دو تا شات اومد و شايان

 کنار کاوهيدا بچه ها چرخوندم . وين . نگاهمو بيدن رقصی که می رفت وسط جمعيان چشمک همراه شايهبا 

 نشسته بودی رونش بود . البته وقتی هايمه تا نيگه زد دی زور ميلی بود که خيده لباس پوشيهنشسته بود و 

 لختی بالتر بود . قسمت بال تنه ش هم دکلته بود و بند نداشت . کاوه آنچنان دستش رو دور شونه هایکم

 .. يزيه چی دوست دختريا نامزد يدا انداخته بود که انگار الن ويداو

يده گفتم : او لل .. نديسا گوش پرير . زيد کشی ميگار آروم سيلی هم اون طرف کاوه نشسته بود و خسهيل

 بکشه ..يگار سيلبودم سه

 شده با اون ژستشو لباساش ..ی با ذوق گفت : چه سکسپريسا

 .. نه ؟يافتنيه دست نيلی لبم اومد و گفتم : اوهوم .. خی رولبخندی

 بايفت تکليگه وقتشه .. اون روزو که سامان خان زد خراب کرد . حال که ديگه امروز ديکا گفت : نپريسا

 ..يل سهين مونده همی ..سامان هم که پروندی .. کاوه رو  پر دادين معطل نکن .. ببيگهخودت روشنه د

 شنوه .. ی بابا .. الن مييييسسس : هگفتم

 گفت : خب بشنوه ..پريسا

 کجاست ؟ يزشون دستش بود کرد و گفت : می شات خاليه که يل به سهی اشاره ابعد

 برگشتم پشتی لحظه ای اونجا . برايم تا بريد دستمو کشيسا به پشت سر ما اشاره کرد و پری جديلی خسهيل

يد دی نمی کسيديم کنه . اونجا که رسی نگاه خاص داره بدرقه مون ميه با يل که سهيدمسرمو نگاه کردم و د

 بهداد وی وسط سالن جايم . بعد از همونجا رفتيم خوردياد و زيم کرديطونی کم شيه . ما هم يم خوریچقدر م

 دستيسا . پريدن با هم رقصيم کرد و شروع کردی بود و نامزدش معرفيما که با نی و خانوميما و نيانشا

يم بهداد اومد و گفت : هم رقصامونو عوض کنينکه . تا ايديم رقصی من انداخته بود و با هم میدور شونه ها

..

 . . يان و نگاهم افتاد به شاخنديدم
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 خودمونيپ اکی نداشتم . کم کم بچه های احساس بديدم رقصی باهاش مينکه و از ايد رقصی خوب مشايان

يره بهم خيدن رقصين در حيل سهی ، گه گاهيد رقصی ميل که با سهيدا ما و نگاهم افتاد به ویهم اومدن جا

يد رقصی اگه ميعنی برقصه هيل مجاز بود با سيدا شده بود .. ويل سهی هم متوجه نگاه هايدا وی شد و حتیم

 .. يدن رقصی هم با هم ميوا و فرزاد و شيد رقصی شد . کاوه هم با سارا می م نمیمن حسود

ی تر شد و دستش رو رويک آروم بهم نزديلی خيان آهنگ آروم بود . شايه از اون آهنگ تند نوبت بعد

يک بهم نزدينقدر بود که ايادی من بودن زی دوست پسر دختر عمه ی برهنه م گذاشت . به نظرم برایبازو

 .. يارم بيدنی رم نوشی آروم گفتم : من مينبشه واسه هم

 خوردم . . يگه شات ديه ی تکون داد و من رفتم و مجبوری سرشايان

 . نتونستم خودمو کنترليد لرزی اول دلم بدجوری بچه ها برگشتم تو لحظه يش پی گرم شده بودم و وقتخيلی

ی خاصی کرد با سارا رابطه ی که ادعا ميلی قدم بردارم . من اصل انتظار نداشتم سهيه یکنم . نتونستم حت

ی چند لحظه ی سارا بذاره . برامر کی دستشو روی آروم عاشقانه باهاش برقصه و حتيقینداره با اون موس

 دونم چرا اونقدر با حرص رومو ازش برگردوندم و به سمت پله های به من افتاد و من نميلکوتاه نگاه سه

ی تند خودم رو می نفس هایرفتم که اتاق ها اونجا قرار داشت . سر و صدا دور شده بود و من فقط صدا

 کرده بود بهيد شده بودم هم احساساتم و عکس العمل هام رو تشدت مسی تا حدودينکه . بغض داشتم . ايدمشن

 کهين . اما همياد چشمهام فشار دادم تا اشکهام در نی دادم و انگشتمو رويه که اونجا قرار داشت تکیستون

مک . نزديدم مرد رو مقابلم ديه خودم حس کردم چشمهامو باز کردم و يک رو نزديی نفس هایصدا ي

 نور فلشرها وی بود و فقط گاهيک قدم باهام فاصله داشت . اونجا تاريه کمتر از ید حتي .. شايکنزد

 رويتم کرد . موقعی که رو به روم بود رو روشن می پله ها صورت کسی نرده یرقص نور از ل به ل

 شده بود .. يره من بود و بهم خی کردم . اون رو به رویدرک نم

 ؟؟ی کنی کار می چی و فقط تونستم بگم : داريدم تر شد و من ناخودآگاه خودم رو عقب کشيک بهم نزدکمی

 جذاب ترش کردهيشه واقعا از همين شده بود و ايشون ش پريشونی پی عرق کرده بود و موهاش توسهيل

يک ذاشتم بهم نزدی بود که نمی ارادير غين کردم که مسته . من هم مست بودم اما ایبود . کامل حس م

يره تو چشمهام خنتی چند سای داده بود و از فاصله يه دست راستش رو به ستون پشت سر من تکيلشه . سه

 بکنم ..يد که بای : همون کاريد مردونه ش غری لبهاينشده بود . از ب

 زدم گفتم : ازم دور شو ..ی نفس نفس ميکه . در حاليد لرزی بودن باهاش ميک از نزدقلبم

 راحت کنم ..يالتو خوام خی زد و گفت : می پوزخندسهيل

يه ی و اون حتيد رسی کردم به عقب هولش بدم . اما زورم بهش نمی ش گذاشتم و سعينه سی رودستمو

 همونيش ؟؟ برو پی کنی ميتم .. برو کنار .. بذار برم ..چرا اذيلسانت هم از جاش تکون نخورد گفتم : سه

سارا ..

 دندوناشو به هم فشرد و دست چپش رو بال آورد و با خشونت چونه مو گرفت و گفت :سهيل

 !!يسسسسسسه
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ی لبهاشو روی ناگهانيلی چرا اونقدر صامت بودم روم خم شد و با عطش و خيدم لحظه که درست نفهميه تو

 و محکم بود که جرئت مقاومت در برابرش رو نداشتم وی کرد . اونقدر قويدنملبهام چسبوند و شروع به بوس

 دونم چون مست بودم کم کممی نداشت . نيری بازوش فرو کردم و فشار دادم تاثیهر چقدر ناخن هام رو تو

 کردم ..ی کارو مين هم بودم ای اگر تو حالت عاديا ش کردم یهمراه

 بال اومد و اون به همون سرعت که اومد و منوی طبقه ی پارکت های روی پاشنه بلندی کفش هاصدای

 لرزشی لرزش قلبم و حتيکه به همون سرعت رفت . من که هنوز تو شوک اون اتفاق بودم در حاليدبوس

 و نگاهم افتاد بهم شده بود رو پشت گوشم داديخته صورتم ری موهام که توی کرد تارهای م ميوونهدستهام د

 ؟؟يدی رو نديل تو سهيکا : نيد پرسيد اومد تا منو دیسارا که به سمتم م

 . فقط گفتم : نه ..يد لرزيشتری اسمش قلبم با شدت بيدن شناز

 که اومد بال ..يدم مشکوک زد و گفت : دی لبخندسارا

 ..ی کنم بهتره رژ لبتو درست کنی هامو بال انداختم . سارا گفت : فکر مشونه

ی روونه شد . من که نميين به سمت اتاق ها انداخت و از پله ها به سمت پای نگاهی سرسری همونجوربعد

 رو که کنارم قرار داشتيی کجا رفت . بعد از رفتن سارا در دستشوی رفت و حتی چه جوريلدونستم سه

ی همون طور که نفس نفس مو دادم يه کرده بودم . به در تکيدا امن پی جايهباز کردم و داخلش شدم . انگار 

ی های شروع کردم به پاک کردن قرمزيدم خندی صدا می همونطور که بينهزدم نگاهم افتاد به خودم تو آ

 و قلبميدم لبام کشی کرد دوباره دستمو رويدا پی چهره م حالت بهتری شده بود . وقتيدهرژم که اطراف لبم کش

 دادم و اون با خشونت بهمی رو هول ميل بود . من داشتم سهاده رخ ديع سريلی اتفاقا خين ای . همه يدلرز

 ش هم کردم . آب دهنمی اول همراهی همون بوسه ی توی نگفتم . حتيچی هيگه و من ديد و لبامو بوسيدچسب

ی گذشتم و خودمو به بچه ها رسوندم که وسط سالن ميت جمعين . از بيينرو قورت دادم و رفتم پا

 چه عکسيد باينمش بی می دونستم وقتی . اما اونجا نبود . نمينم رو ببيل تا سهندم . چشم چرخويدنرقص

 نه ؟يا داشت ی دونستم اون بوسه واقعا برام معنی با خودم مشخص نبود . نميفم داشته باشم . هنوز تکلیالعمل

يدن کردنش تو بوساهی اون همريا .. يا دونستم اون هول دادنا و ناخن تو بازوش فرو کردنارو باور کنم ینم

رو ..

 کنم بعد ازيدا رو پيل شده بودم . اما حواسم به اطراف بود تا سهيوا با شيدن مشغول رقصيدن محض رسبه

 ويامين بنی سالن روشن شد و چند تا از دوستای . بعد هم چراغ هايدم رقصيانا و بعدش کيان با شای کميواش

 روشی که اول مهمونی کاناپه ااون شام کردن . ما همه به سمت يز ميدن شروع به چيامينبامداد برادر بن

 ؟؟يده رو نديل سهی شد گفت : بچه ها .. کسی کاناپه بلند می . سارا که از رويم رفتيمنشسته بود

 رفت تو باغ ..ی .. داشت ميدمش گفت : من ديما دونم چرا چپ چپ نگاهش کردم ؟ دست خودم نبود . ننمی

 گفت : اوهوم .. سارا

 دستم فرو کردهی رفت . ناخن هام رو اونقدر محکم توی گفت و به سمت در خروجيزی چيوا به شيدم دبعد

 بود . بغض داشتم . نکنه اون بوسه .. نکنهيله بد پيلی سارا هم خينبودم که از درد صورتمو جمع کردم . ا

 ؟يد هوسش بوسیچون مست بود منو از رو
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 بهداد ازمون دور شد گفتم :ی . وقتياره گفت که براش ژله نی کنارم نشسته بود و داشت به بهداد مپريسا

 .. کارت دارم ..یپر

 و گفت : جونم ؟يد سمتم چرخبه

 ..يد منو بوسيل .. سهی کردم گفتم : پری آروم ميلی صدامو خيکه حالدر

 براتيکا اومد و گفت : نيان شاينکه پلک هم نزد . تا ای چند لحظه حتی چهارتا شده بود . برايسا پرچشمای

شام آوردم .. 

يل تحويد بای دوست دخترميل چون فاميگه گفت ديان داد رو گرفتم شای که بهم می کردم و ظرفتشکر

 . يرمتبگ

 نکن ..يتم اذيکا گفت : نيسا رفت پروقتی

 گم به خدا ..ی راست می بغض گفتم : پربا

 لرزه ؟؟ی کرد و گفت : حال چرا صدات مبغلم

 داد هنوز .. چونی الکل می بويد منو بوسی طور که تو بغلش بودم گفتم : چون اون مست بود .. وقتهمون

 ..يد هوسش بوسیمنو از رو

 ببوست احمق ؟؟ی .. چطور اجازه دادياد : النم که داره با سارا ميد غرپريسا

 شد و به سمت مای که همراه سارا داخل ميل و نگاهم افتاد به سهيدم چرخی به طرف در خروجيدم شنينو اتا

يلی نافذ بود . راه رفتنش خيلی مردونه و موزون بود . نگاهش خيلی قدش بلند بود . اندامش خيلی خيومدم

 بود .. اما .. اما ..يکخاص و ش

 اونيسا : پريدم شدم . غری ميوونه داشتم ديگه هم بهم نکرد . دی نگاهيم نی اومد . حتيشمون پی وقتسهيل

 هولش دادم .. نتونستم دورش کنم .ی بود هرچياد زورش زيلینذاشت من مقاومت کنم .. خ

يشه رفتار کنه .. اون از اون روزا که همينجوری دندوناشو به هم فشرد و گفت : حق نداره باهات اپريسا

 کنه .ی ميتت اذينجوری نداخت .. حال هم که ای کرد و دستت میمسخره ت م

 ويراشکی دو تا پيان بودن گرفتم و به ظرف غذام دوختم . شايده و سارا که حال بهمون رسيل از سهنگاهمو

 سالدی تکه نون باگت رو تو ظرفم گذاشته بود . با سر چنگال کميه با ی و سالد ماکارونيه سالد الویکم

 نوشابه جلوم واستاد ويوان با دو تا ليان شاه به دهانم گذاشتم . هنوز قورتش نداده بودم کيلی می رو با بيهالو

 ؟؟ی مشکياگفت : زرد 

 زدم و گفتم : زرد ..ی زورکلبخندی

 نوشابه فرو خوردم . خوش به حال صدف ..ی رو به دستم داد و رفت . بغضم رو همراه با جرعه ايوان ليه

 داره .. با معرفته .. ی باشه بهش بگم که دوست پسر خوبيادم

 درست کرده ..يامين ها شو مامان بنيه خبر .. سالد الويه گفت : بچه ها ی و با خوشحاليشمون اومد پکيانا

 کدبانوس ..يلی گفت : مادر شوهرم خی به شوخيانا تشکر کردن و کهمه
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 دريسا مهمونا بود . پرين شلوغ بود . تمام مدت بيلی هم اون شب خيانا . سر کيامين بنيش هم برگشت پبعد

ی سالدا قاطين با اين خورد غر زد : بهداد گفتم ژله برندار .. ببی ظرف با بهداد غذا ميه از تو يکهحال

شده ..

 امشب قهر نکن ..يه خورم . فقط ی شده رو خودم می گفت : اون جاش که قاطبهداد

 ..ی ظرف غذا بخورم با کسيه تو ياد گفت : من بدم مپريسا

 ام ؟؟ی گفت : قربونت بشم .. من هر کسبهداد

 ..ياد من بدم می .. وليستی : معلومه که نی لوسی با صداپريسا

 ؟ يارم واست بيگه ظرف ديه برم ی خوای : ميمت با ملبهداد

 از اول درست انجام بده . يو کاريه خواد . ی نميگه گفت : نه دپريسا

ی که لبه يل نگاهم افتاد به سهی چشمير کردم ذهنمو از اون دو تا منحرف کنم . زی و سعيدم کشيق عمنفسی

 . سارا هميومد ناراحت ميلی ذاشت . به نظرم خی با چنگالش غذا به دهانش میکاناپه نشسته بود و به آروم

 . به نظر منيد دی ميل از سهکه ی محلی همه بين با ای رفت حتی وقت از رو نميچکنارش نشسته بود . ه

 ذره غرور ندارن واسه خودشون ..يه برن . ی دختره می هرچی دخترا آبروينجورا

 .. منيلی از خودم ناراحت بودم . خيلی زدم و با کمک نوشابه قورت دادمش .خيراشکی به پی حرص گازبا

 باهام اون کارو بکنه .. يل ذاشتم سهی ميدنبا

 شدی بردم . روم نمی می به عمق فاجعه پيشتر بيد پری از سرم می گذشت و مستی ميشتر هرچقدر هم بتازه

 .يرم سرمو بال بگیحت

 ..يزم : دهنتو باز کن عزيچيد بهداد تو گوشم پی صداباز

 خورم ..ی خوام خودم می : نميسا پرصدای

 شده ؟ ی باز تو چت شده اخلقت سگيسا بهداد : ناه پرصدای

 : درست حرف بزن بهداد ..ی با ناراحتپريسا

 منويل من گفتم سهينکه از ايسا چرا ناراحته . پريسا دونستم پری . من ميومد از بهداد نيی صدايگه دو

يدم که باز در کنار سارا نشسته ناراحت بود . کم کم شام خوردنمون تموم شده بود که ديد دی و حال ميدهبوس

 بگم ..يزی چيه ام خوی م من مينجايی و گفت : بچه ها حال که همه مون ايستاد ايلسه

 فرصت داشته باشمينکه کردن . من هم سرمو بلند کردمو نگاهم افتاد بهش . قبل از ای ها همه نگاهش مبچه

ين که از اين خواستم همه تون بدونی : ميچيد خواد حرف بزنه صداش تو گوشم پی میفکر کنم در مورد چ

 ..يم با هميکابه بعد من و ن

ی همه برگشتن و منو نگاه کردن حس کردم دمای شده بود وقتياد زيلی گرد شده بود و ضربان قلبم خچشمهام

ی وقت فکرشو هم نميچ که هی و حس کردم اونجوريل سهيطون شی شده . زل زدم تو چشمايادبدنم هم ز

 .. ؟ی ناگهانينقدر گفت : چه طور ايان شدم . شايزکردم سورپرا

 ..يگه زد و گفت : حال دی چشمکسهيل
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 بود که دست زد و بعد از اون همه دوستامون شروع کردن به دست زدن . نگاهم افتاد بهی کسين اولشيوا

 هم حسادت به همراهی کمير حسرت .. البته مقاديد شايا هم بغض بود يد کرد . شایسارا که با خشم نگاهم م

داشت ..

 ..يل سهی بديرينی شيد زود گفت : بايما کنم . نيف توصی تونم حتی که اون لحظه داشتم رو نمحسی

 منتظره بود .. ير غيلی خينکه بزرگ و خوب .. به خاطر ايرينی شيه گفت : ويدا

 عاشقته ؟ يدی گوشم گفت : دير زيسا کردم پری مات و مبهوت بچه ها رو نگاه مهنوز

نسر خورد رويد لرزدلم  گفت . نه لبخند رو لبش بود نه اخم داشتی نميچی کاوه ، نشسته بود و هی و نگاهم 

 ؟ ..ی بگی خوای نميزی تو چيکا زود گفت : نيدا . ويده نشنيبی عجيز چيچ تفاوت بود . انگار اصل هیب

يمو تصمين ايل خواست بگم : سهی دلم ميلی کردم . خی خودم حس می نگاه تک تک بچه ها رو روحال

 افتاد گفتم : نه .. يل مشتاق سهی نگاهم به چشمای گرفته . اما وقتيیتنها

 نفر ازيه تفاوت که ين . با ايم زدی مسائل حرف مين و در مورد هميم ما نشسته بودی آخر مهمونتا

 نبود به جز سارا ..یگروهمون کم شده بود و اون کس

يی دانشجوی که خونه يد کس نفهميچ برگرده خونه زود رفت و هيد شده و بايرش دينکه ای به بهانه سارا

 و زود نداره .ير ديگهد

 همهی واقعا باعث خنده يانا متعجب کی يافه قيدن و ديدن رو فهميان هم جريامين و بنيانا کی خدافظموقع

ير تا سوار بشم بهداد زياره باباشو از پارک در بين بودم تا ماشيسا نداشتم و منتظر پرينمون شد . من ماش

ی ميتش اذيطنت و من با شتم نگفيزی و مارمولک هستم که بهش چی موذيلی گفت که خی ميکسرهگوشم 

 منيکا گفت : نيل هول شدم و نفسم به شماره افتاد . سهی در کنارم قرار گرفت . کميل سهيدم دينکهکردم تا ا

 برمت خونه ..یم

نمزا ح ...ی : مرسگفتم  .. من 

 افتاد به بهداد و گفتم : باشه .. نگاهم

 جا گرفتم . اون شبيل سهين تو ماشيانا و کيسا متعجب پری کردم و در برابر نگاه های بچه ها خدافظاز

 نگاهيه ی مون اعلم شده بود حتی دوستی که از وقتيل مامان بزرگ . تنها بودن با سهیقرار بود برم خونه 

 گذاشت .ی آهنگ آروم خارجيه ضبط رو روشن کرد و يل سخت بود . سهيلی برام خيمهم به هم نکرده بود

 بود :يسا اس ام اس اومد از پريه . برام يم نزده بودی کدوممون حرفيچ هنوز هيم رفتيرون از در باغ بیوقت

 ..ينا ايل خونه سهی وقت نريه مامان بزرگت .. ی خونه ی بريد باشه که شب بايادت يزمعز

يدم دی بود . وقتيده دست بندازه و حال به هدفش رسينجوری دوست داشت منو ايشه م گرفته بود . همخنده

 ؟ی به بچه ها زدی حرفين صدامو صاف کردم و گفتم : چرا همچی گه کمی نميزی چيلسه

 شرطمون بود ..ين گفت : اسهيل

ين که فقط چون شرطمون بوده ايدم شنی عاشقم شده و حال ميد کردم شای لحظه فکر مين . تا ايخت ردلم

ی .. نمی اعتماد به نفسم رو از دست دادم اما خودمو نباختم و گفتم : تو مست بودیکارو کرده . کم

 ..يد .. نبايدیفهم
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 گرفتم ..يی تنهايمو تصمين و من ای نبوديان که تو در جری گفتی وسط حرفم و گفت : خب به بچه ها مپريد

 .. ؟؟ خودتی .. چرا ازش استفاده نکردی گذشته مو جبران کنی های فرصت دادم که همه بديهبهت 

 ..ینخواست

 ..؟ی فرصت به من بديه تا فقط ی کردی بازيلمو فين ای و گفتم : همه يدم مو بال کشينی بحرصی

 ..ی فکرکنی تونی گفت : هرجور که دلت بخواد مسهيل

 مجبورمی .. حق نداشتی منو ببوسی .. تو حق نداشتی کنی ميت منو اذی حرص گفتم : تو هنوزم داربا

 ..یکن

 کنم ..ی و گفت : من هر کار که دلم بخواد ميد به فرمون کوبی مشتسهيل

 ..يوونه ديام شم .. با تو نمی مياده . با بغض گفتم : نگه دار پيد برخورد دستش با فرمون لرزی از صداتنم

ی : ميد روند . فقط پرسی نتونستم بگم . با سرعت ميزی اونقدر با خشم نگاهم کرد که ساکت شدم و چسهيل

 خونه ؟یر

 بود گفتم : خونه مامان بزرگم ..ين آروم و غمگيلی که خيی صدابا

 که گذشتی کردنش نداشت . کمی فرمون و رانندگی روی هنوز مست باشه چون کنترليل سهيومد نظرم مبه

و آروم تر شده بود گفت : چرا خونه مامان بزرگت ؟

 سرد گفتم : به خودم مربوطه ..خيلی

 رو نگه داشت دست بردم تا درو باز کنم کهين تا ماشيل . سهيم مامان بزرگ بودی بعد تو کوچه دقايقی

 شدم و قبل ازيده به سمتش کشی سختيچ بود که بدون هی به سمت خودش . اونقدر قويد بازوم رو کشيلسه

 در برابر اون بوسهنستم لبام حس کردم و نتوی مردونه شو روی لبای خودم برگردم گرمای بتونم جاينکها

 از شدت بوسه هاش احساس سوزش تو لبام کردم و ناخن هام روی و خشنش مقاومت کنم . وقتيانه وحشیها

 زل زديم که حال با هم داشتی کمی لباشو از لبام جدا کرد و از اون فاصله يلی میتو بازوش فرو کردم با ب

 دوست دخترت شدم ها .. ؟ ياد نميادم مست بودم یتو چشمهام و گفت : فردا نگ

 . زنگ درويدم دويرون بين پس زدمش و از ماشياد گونه هام بی اشک روينکه و قبل از ايد کشير م تبينی

يغ جی بهش نکردمو رفتم داخل . پشت در که بودم صدای نگاهيم نی شهاب باز شد . حتیزدم و در با صدا

 اخم کرد ويدنم با دود منتظرم بی آسفالت به گوشم خورد . شهاب دم در وروودی روينش ماشی هايکلست

 ؟؟ چرا رژ لبت تو صورتت پخش شده ؟ی تو ؟؟ باز مستی بودیگفت : کدوم گور

 و بايد مانتومو گرفت و کشی يقه رفتم حس کردم که ی ميی به سمت دستشويکه ندادم و در حالجوابشو

 ؟؟ی کنی می : معلوم هست چه غلطيد غريتعصبان

 حرص گفتم : به توچه ..با

 ازش جدا شدم . .و

 صحتيل – سهی خاکستری دفترچه
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 دو دلی واسه خودت هم رو بشه . قبل از مهمونی شه دستت حتی کنه . باعث می چه کارا که با آدم نممستی

 گند زدم .يلی کنم امروز خی رفتم . احساس ميامينبودم و دوست نداشتم که برم . اما رفتم . به اصرار بن

 هر کار دلم خواست کردم . تا حالعی واقی کنم . انگار به معنای کار می چيدم فهمیاونقدر مست بودم که نم

 دونستم .ی نمينو مغرور لجبازو ببوسم .. واقعا ای مو فرفری خواسته اون دختر معمولی دونستم دلم مینم

 باينو .. اونم به من احساس داره . ايعنی کرد ی اونم منو همراهينکه دونم .. ای هم ميگه ديز چيهاما حال 

ی چرا اون کارو کردم رفتم تو باغ .. تو هواينکه شده بودم . از ايجتمام وجودم حس کردم . بعد از اون گ

ين دونم ای بمونه . نميشم کرد پی سعی جوريه يشه و مثه هميشم زدم که سارا اومد پیآزاد .. داشتم قدم م

 باشه .ن خواد با می کرد گفت واقعا ميه شه . .گری من خسته نشده . باورم نمی های محلیدختر چرا از ب

يه چند ثانيم تصميه ی تو و من طيم هم منو دوست داره . ما با هم رفتيکا نيدم که فهمی ؟ درست وقتیاونم ک

 تونم تصور کنم کهی دوست دختر منه . سارا گذاشت رفت . نميگه ديکا که تو دلم گرفتم به همه گفتم که نیا

 خوام امشبمو خراب کنم . . ی . نمنم خوام بهش فکر کی امشب نميهچقدر دلشو شکستم . حداقل 

 ويم کرد . با هم دعوا کردی باهام لجبازيشه باورم نکرد . مثه هميشه رسوندم خونه مثه همی رو که منيکا

 بچه آهو ازم فراريه و اون مثه يدمش کرد بوسی داشت مقاومت ميکه آدم هوسباز دوباره در حاليهمن مثه 

 شدهيده قرمزش دور لباش ماللب لباش کبود شده بود و رژ یکرد . چقدر نگاه آخرش معصومانه بود . وقت

 فرصت بود تا ازم فرار کنه .. يه کرد . منتظر یبود و با ترس و بغض نگاهم م

 . کاشينم بی رو ميکا انگار نينمش بی هست . هر وقت ميده که با ناخنش کشيی بازوم رد خراش هاروی

 زخم ها و خراش ها خوب نشه ..ين وقت ايچه

 که اطراف لبهام پراکنده شدهيکم ماتی قرمزی دست روی قرمزم بود . به آرومی به چشمهاينه آی تونگاهم

ی .. اما تصور اون لحظه .. همون لحظه ايد خندی باز شد . چشمهام می . ناخودآگاه لبهام به لبخنديدمبود کش

ی آب به صورتم زدم و سعی لرزوند .. مشتی شده بودم دلم رو مير اسی قويرکه دوباره تو چنگال اون ش

يتی اومده بود اما برام اهميش پی لبهام کبود شده بود و حالت خون مردگی رو پاک کنم . رويشمکردم که آرا

 مامان بزرگ و شهابی صدايرون کردم پوشش بدمش . هنوز از بی رژ لب کمرنگ سعيهنداشت با 

 بود که به اون لحظه فکرين . فقط مهم ايوفته می دادم . برام مهم نبود چه اتفاقی نميتی . اما من اهميومدم

 .. ی اما واقعی اجباریکنم. به اون بوسه ها

 بوده ..ی ش ندارم .. فقط به من بگه کدوم گوری : من کاريد شهاب بلند تر از قبل به گوشم رسصدای

 نداشته باش ..ی مامان بزرگ : شهاب .. امشب به بچه م کاريف لطصدای

من من .. اشهاب  بفهمم چهيد خرس گنده شده . . بايه بچه م بچه م نکن .. بچه ت ينقدر با حرص گفت : ماما

 کنه ..ی میغلط

 مامان بزرگ : شهاب جان .. پسرم .. فردا صبح .. ی صداباز

 ساعته اون تو چهيه .. يکا نيرون بيا : گمشو بيی غرش شهاب بعد از چند ضربه زدن به در دستشوصدای

 تو ؟؟ی کنی میغلط
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ی : چيدم کشيغ جيبا و تقريدم و درو باز کردم شهاب بهم حمله کرد و من خودمو عقب کشيدم کشيقی عمنفس

 ؟ی کنیکار م

 ش از شدت نفس هاش بهينه سی بود و قفسه يستاده زد جلوم ای برق ميت که از عصبانيی با چشمهاشهاب

 و رفتم پشت مامان بزرگ . مامان بزرگ با التماس گفت : شهابيدم ترسی شد . کمی ميينشدت بال و پا

 .ی بچه مو ترسوندينبب

 گفت : فقط ..يت نشست و سرشو تو دستهاش گرفت و شمرده شمرده و با عصبانی مبل چرمی لبه شهاب

بگه .. کجا .. بوده ..

 بودم .. زنگ بزن بپرسيانا از حد مظلوم باشه گفتم : به خدا تولد دوستم کيش کردم بی می که سعيی صدابا

 در آوردم و به طرفش گرفتم ..يبم مو از جیاز دوستام .. گوش

 خونه ..ی که اومدی .. اونم از وضعی دادی ميگار الکل و سی تو چشمهام نگاه کرد و گفت : بوخشمگين

 ..يگه .. بعدشم من که تا حال با تو و بابک مشروب خوردم ديگه بود دی : خب مهمونگفتم

يگه هر جا ديد بايعنی ی با ما خورده باشی : لعنتيد و شهاب داد کشيدم متر عقب پريه که من يستاد شد ابلند

 تاينجا ای اومدی .. ؟ بلند شدی بودی مجلسين دونه امشب همچی تو می يچاره بی ؟؟؟؟ اون بابایهم بخور

 ..ی کردیاونا نفهمن که چه غلط

 غلط ..ی درسته چی فهمم چی بزرگ شدم . خودم ميگه فکر کن .. من دی خوای تر داد زدم : هرجور مبلند

ی جور وقتا از جام تکون نمين اونقدر مغرور بودم که ايشه اما هميدم طرفم اومد که از ترس به خودم لرزبه

 من هميد و ديد جلوم رسی طور شد . وقتين بار هم همين زدم تو صورت طرف .. ایخوردم و تازه زل م

 ؟ د کنم گفت : تو مجلستون پسر هم بویخشن تر از خودش دارم تو چشمهاش نگاه م

 خواست دروغ بگم . اما نتونستم و گفتم : آره بود ..ی دونم چرا دلم منمی

 تو .. ی تو موهاش بود و گفت : چقدر احمقی شد . دستی ميوونه داشت دشهاب

 : چرا ؟؟ پرسيدم

 لباس ..ين و .. با ای که پسر هم بوده مست کردی از رو تاسف تکون داد و گفت : تو مجلسشهاب

 ش واقعا به جاست . فقط گفتم : مجلسی نگرانيی دايه به لباسم کردم و حس کردم به عنوان ی سرسرنگاهی

 رفتم ..ی .. من به همه شون مطمنئن بودم که رفتم وگرنه نمی خودی بود .. با دوستایخودمون

 مورد با بابات حرف بزنم ..ين چپ نگاهم کرد و گفت : مجبورم در اچپ

 به سمت اتاقش رفت و محکم درو بست ..بعد

 کم با شهاب حرفيه ببر تو اتاق من .. منم برم يلتو بزرگ به طرفم اومد و گفت : مامان جون بدو وسامامان

 . امشب با من بخواب ..يشت پيامبزنم بعد م

ی تيه خوشگلم رو با ی بزنم ساکم رو برداشتم و به اتاق مامانبزرگ رفتم . لباس مشکی حرفينکه ابدون

 و بزرگ بود ، عوض کردم . موهام رويک کوچی که روش پر از قلب های گشاد و شلوار خوابيدشرت سف

 موردين با بابا دراب اتاق مامان بزرگ نشستم . دلم گرفته بود . اگه شهای سرم بستم و لب پنجره یبال

 شونی شد . بابا و بابک مطمنئنا دوست نداشتم که بدون آگاهی ازم ناراحت ميلی زد حتما بابا خیحرف م
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ی .. مردايگه دونم دی کنه .. چه می قبول نميرتشون دونستم که غی خب .. ميعنی برم . يی جاينهمچ

 کنه ؟ من کهی قاطينجوری کرد ای مشو فکری شهاب .. کين آخر آخرش همه شون متعصبن . هميرانیا

 خواستم چندی .. منو بگو ميد بودمش .. چقدر باهام بد حرف زد . چقدر سرم داد کشيده ندينجوریتاحال ا

 کمد پتو وی بزنم . از تويم سحر جی صبح کله يد که افتاد بايی اتفاقاينروز خونه شون بمونم .. حال با ا

 زود خوابم برد ..يلی و خيدم تخت مامان بزرگ دراز کشير و همونجا زيدم کشيرون بیبالش

 کردم ازی به بدنم دادم و سعی شدم . همونجور که چشمهام بسته بود کش و قوسيدار شهاب بی با صداصبح

 هويه اومد که جمعه س .. يادم ره شرکت . اما ی گه . حس کردم که می می اتاق بشنوم چیپشت در بسته 

 بزرگ بودم . اما من کهمان تخت مای شد . رویاز ترس سر جام نشستم و نگاهم افتاد به اتاق .. باورم نم

ی يقه خاروندم ی تو موهام بردم و همونطور که سرم رو می بودم . دستيده خوابين زمی کنار تخت رويشبد

 موی و گوشيدم شونه هام کشی سرد بود . پتو رو روی . هوا کميدم شونه م کشی شرت گشادم رو رویت

ی من .. شهاب امروز سر کار نمی خدای بود .. وانيم بهش کردم ساعت نه و ی کردم . نگاهيدا بالشم پيرز

ينور ای هم داشت کمی گشادی يقه شرتم رو که ی . تيستادم اتاق ای قدينه آی و جلويدم پريينره . از تخت پا

 می لباس مهمونير کردم چون زی که لباسامو عوض ميشب اومد ديادم . يسهو اونور کردم تا صاف تو تنم وا

 گشتم که دری ساکم می توير بودم . دنبال لباس زيده لباسم رو پوشيرده بودم . بدون لباس زي نپوشيرلباس ز

 ؟ يزم عزی شديداراتاق باز شد و مامان بزرگ وارد شد : ب

 نشستم و گفتم : آره مامان جون .. همونجا

 ؟؟ يرون بيای بی خوای .. نميزم گفت : عزی کنارم و با لحن مهربوناومد

 ..يومدم گفتم : داشتم می لبخندبا

 ..ينجا ايان دارن مينا چون خاله ت ای که بعدش آماده بشيزم عزيا بزرگ گفت : بمامان

 وسط حرفم ويد بودم .. مامان بزرگ پريده خوابين زمی رويشب : من ديدم لبم موند و فقط پرسی رولبخند

 . شهابو صدا کردم بغلت کنه بذارت رويدی خوابی ننداختيچی هيرت زيدمگفت : آره دخترم . اومدم بخوابم د

تخت ..

 ...ی کردم : مرسزمزمه

 کمکم ..يا رم کم کم غذا رو آماده کنم . بعد بی و گفت : من ميد م رو بوسپيشونی

ينا بردارم و خاله اير رفته لباس زيادم . متوجه شدم که يختم ريرون مامان بزرگ رفت تمام ساکم رو بوقتی

ی بود که تين ش ای کردم . البته خب . حداقل خوبی احساس معذب بودن مينجوری ای . کليومدنهم داشتن م

 ذاشتم ؟؟ ی دلم می رو کجایشرتم گشاد بود اما اون شلوار قلب قلب

يواشکی کردم ی بود . سعيزيون تلوی . چشمم افتاد به شهاب که مشغول تماشايرون شدم و از اتاق رفتم ببلند

 سلم ..يک : عليچيد به آشپزخونه برم که صداش تو گوشم پينه منو ببينکهقبل از ا

 و گفتم : سلم .. يستادم شدم . اهول

 زنم ..ی م بره به بابات زنگ می آبجينکه گفت : بعد از اشهاب
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 . پشتينه تونست داخل رو ببی نگفتم و با حرص به اشپزخونه رفتم . آشپزخونه ناپن نبود و شهاب نمهيچی

 پسرتونم شورشو درآورده ها ... خب حالين ایبه در واستادم و با حرص رو به مامان بزرگ گفتم : مامان

 دونه بابام ازمی کنه ؟ خودش ماذيتم ينقدر ايد دوستم . بای کردم رفتم مهمونی غلطيه کردم . ی اشتباهيهمن 

 ؟ .. خودش بهم گفته بوديه پسر خوبيلی کنه .. حال نه که خودش خی کشه تا آشتی طول ميگهناراحت شه د

 ..يه بديی دايلی ؟؟ .. خيبه رفته بود .. حال فقط واسه من عيیکه با اون دوست دختر خانومش چه جاها

 معرفته .. ینامرد و ب

 معرفتم ؟؟ ..ی از پشت سرم گفت : که من نامرد و بصدايی

 ؟يستی و گفتم : مگه نيدم ترس به پشت سرم چرخبا

 من نگران خودتم ..ی فهمی که نمی با تاسف تکون داد و گفت : اونقدر احمقسرشو

 نشستم گفتم : اما من مواظب خودم هستم ..ی ميز سر ميکه حالدر

 ..ی فهمی و نميستی گفت : نه نشهاب

 که مامان بزرگ جلوم گذاشته بود خوردم و با حرص قورتش دادم . بعدی تلخی از چای جرعه ای ناراحتبا

 ..يگه خوام دی کردم که .. خب معذرت می اشتباهيه و گفتم : من يختم شکر توش ریکم

 ت قبوله . اما صحبت بای ابروشو بال انداخت و گفت : معذرت خواهيه به شهاب نگاه کردم . ی چشمزير

بابات هنوز سرجاشه ..

 ؟ ين کرديت بچه س شما تربينم آشپزخونه که خارج شد با حرص گفتم : ااز

يزی ش کردم که چی کنه . من راضی ميتت حرص نخور . داره اذينقدر زد و گفت : ای بزرگ لبخندمامان

 که من بهت گفتم .یبه بابات نگه .. فقط تو هم بهش نگ

 . يدم و لپ مامان بزرگ رو بوسپريدم

 اومدن . برينا ساعت دوازده بود که خاله ايکای ظهر با مامان بزرگ تو آشپزخونه مشغول بودم . نزدتا

يدم دی اما حال مياد تونه بی کردم که مارال وسط ترم نمیخلف انتظارم مارال هم باهاشون بود . من فکر م

 ..ی م کردی و بغلش کردم هولم داد و گفت : اه اه .. تف تفيدمکه هست . اونقدر خوشحال شده بودم که پر

 زدم و گفتم : از خداتم باشه ..چشمکی

يزم بری هم دست دادم . رفتم آشپزخونه تا واسشون چاير و با ماهان و عمو اميدم خاله رو بوسی گونه بعد

 ؟؟ی لباستو عوض کنی خواستیکه شهاب هم پشت سرم اومد تو و گفت : نم

 آوردم آخه ..ينارو معذب گفتم : فقط همی نگاهبا

 . اونم که از شلواريبت شرت بد ترکی با اون تيرونه ت و شونه هات بيقه چپ نگاهم کرد و گفت : کل چپ

خنده دارت .. 

 کار کنم ؟ ی چی گی م گرفت و گفتم : خب مخنده

 ؟يارم برم از خونه برات لباس بی خوای مهربون شد و گفت : ميشه لحظه مثه هميه

 خواد ..ی گفتم : نه نه نميع با بابا سريی ترس رو به رواز

 برم .ی می بال انداخت و گفت : پس بده خودم چای شونه اشهاب
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 خوام اگهی و من گفتم : شهاب .. معذرت ميم چشم تو چشم شدی رو به دستش دادم . لحظه ای چاسينی

 باهات بد حرف زدم ..يشبد

ی رفتن بهت مينا حرف دارم . بعد که ای لباش اومد و گفت : با خودتم کلی رويتگر پر محبت و حمالبخندی

گم ..

 و کنار ماراليرون و شهاب از آشپزخونه خارج شد . بعد از شهاب رفتم بيدم کردم و گونه شو بوسی بلندقد

 مدت برام افتاده بود رو واسش گفتم . سرين که ای . تمام اتفاقاتيم داشتيگه هم دی حرف براینشستم . کل

م گرفتم نگم و نگرانش نکنم . اونمي نه . که آخرش تصميا مردد بودم که بهش بگم يلی روحه خی يهگفتن قض

 پسره آشنايه تو دانشگاه با ينکه مدت و اين که رفته بود تو ايی برام حرف زد و از دانشگاه گفت . جاهایکل

 کهی ش بهم نشون داد . پسری گوشی شه و بعد عکسش رو هم توی کنه داره بهش علقمند میشده و حس م

 .ياد به مارال مهربون من ميلی داشت و حس کردم که خاستنی مظلوم و خوی چهره يدم دیعکسش رو م

 شه ..ی شهابمونم داره دوماد ميدم گفت : شنيجانمارال با ه

 تو ..ی و شهاب گفت : البته نه بدون اجازه يدن اونقدر بلند گفت که همه شناينو

 ..ينمش ببی خوام قبل از عروسی گفت : شهاب من ممارال

 به خالهی نگاهی چشمير .. بعد زيم هم نرفتی ؟ .. هنوز خواستگاريی با خنده گفت : بابا دختر تو کجاشهاب

 منو سر و سامون بدن ..يان کنن بی من که وقت نمی های آبجينکرد و گفت : ا

 ننداز ..يکه به من تينقدر هفته رو هماهنگ کنم . اين دم ای و گفت : حتما قول ميد خندخاله

ی ری . اگه خوب بود بعد مينمش برنامه بذار ببيه . تا من هستم يچون دوباره گفت : شهاب خان .. نپمارال

 ..یخواستگار

 رفته اخلقاش ؟؟ ی به کين و رو به خاله گفت : شهناز ايد خندشهاب

 با خنده گفت : به باباش ..خاله

 ..يه دخترم دوست داشتنينقدر که اينه زد و گفت : همی لبخندير امعمو

 شطرنج ؟ ياد می و عمو زود گفت : کيديم خندهمه

 کردن بای ها و کل هرجا که جمع بود مشغول شطرنج بازی مهمونی تويشه دلم خنده م گرفت . عمو همتو

 ..ی و ندی که شرطو ببازيست بار اون دفعه نين . اما ايام بود . شهاب زود گفت : من ميکی

 اون شطرنجتو تا نشونت بدم . يار و گفت : برو بيد خندعمو

 گفتم امروز بعد از ظهرو برنامه بذار ..ی که چيدی : شهاب شنيد رفت مارال غری ميکه در حالشهاب

ی و خوشگل بود برگشت گفت : قبل از عروسيمی هم قديلی با شطرنج معروف بابا بزرگ که خی وقتشهاب

 ..ينیشگون نداره عروسو بب

 ؟؟ياد خواد بی با خنده به طرفش کوسن مبل رو پرتاب کرد و گفت : مگه با لباس عروس ممارال

 کنم .. ی .. باشه .. امروزو هماهنگ می داده بود گفت : باشه مارالی که جا خالشهاب

 قرار بود با من حرف بزنه و حالينکه نگفت . از ايزی اخم کرده بودم و چی نگاهش افتاد به من که کمبعد

 کم ازش ناراحت شدم . من و مارال و ماهان هميه رو هماهنگ کرده بود يگه برنامه ديه راحت يلیخ

270

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

 عصر من و مارال باد بود . قرار بوی . اونروز در کنار مارال جونم روز خوبيممشغول حرف زدن بود

 شد که شهاب به بابک هم زنگين . اياد اونم بيد که ماهان هم خودشو انداخت وسط و گفت که بايمشهاب بر

ی و ميم کردی ميت . من و مارال هم ماهان رو اذياره رو هم ميما و البته بابک گفت که شيادزد و گفت ب

 شه اما بالخره اونمی گفت که نمی .. ماهان هم مکشه خجالت نياره خواد دوست دخترشو بی که اگه ميمگفت

 و دنباليم شهاب بودينمجبور شد که بره دنبال دوست دخترش که اسمش آتوسا بود . من و مارال با ماش

 .يديم آهنگ شاد گذاشت و با هم رقصی راه مارال که جلو نشسته بود کلی . تويم رفتیدوست دختر شهاب م

ينه تا مونا بشين پس تو برو عقب بشی شهاب پارک کرد و گفت : ماراليم بوديده خونه شون که رسيکنزد

جلو ..

 ..ينم جلو بشيد خوام .. من بای لباشو جمع کرد و گفت : نممارال

 شه که ..ی گفت : اععع .. نمشهاب

 شه ..ی هم ميلی خودشو لوس کرد و گفت : خمارال

 ..ير بگياد بچه ين و گفت : از ايد خندشهاب

 ..يگه نا محسوس زد و گفت : شهاب دی به من کرد و چشمکی نگاهمارال

 نگاهم کرد وينه خارج شد تا جواب بده . شهاب از تو آين ش زنگ خورد و از ماشی لحظه گوشين همتو

 ؟يی دایگفت : چرا تو خودت

 ..يستم : نه نگفتم

 بگم ؟يزی که به بابک چی گفت : نگرانيطنت با ششهاب

 مثبت تکون دادم و شهاب گفت :ی داشته باشم سرمو به نشونه ی رودرواسيا ازش خجالت بکشم ينکه ابدون

 که شب درباره شی بهم بديی قوليه يد بای گم . نه به بابات نه بابک نه مامانت .. ولی نميزی چیبه کس

 ..يم زنیحرف م

 رم خونه خودمون ..ی ازش گرفتم و گفتم : شب مرومو

 ما ..ی خونه يای با تحکم گفت : شب مشهاب

 ..يام خودم بين زدم و گفتم : پس قبلش منو ببر خونه که لباس بردارم و با ماشلبخندی

 ذوق کنم .ی گفت که باعث شد کليی چشم بلند بالشهاب

 کردم . شب منم بمونم اونجا ..ی فکريه اومد و کنار من نشست و گفت : بچه ها مارال

 شهابيش بعد مونا اومد و جلو پی نگفت . لحظاتيزی چيد ذوق منو دی به من افتاد و وقتينه شهاب تو آنگاه

يگه دی شدنمون . مونا گفت : پس اونای کرد . بعد از معرفيک سلم علینشست . بعد برگشت و با گرم

کجان ؟

 اونجا ...يان گفت : مشهاب

 نقش تر ازيز هم ريلی بود . قدش از من و مارال کوتاهتر بود و خيی و کوچولو موچولويف دختر ظرمونا

 از منی دونستم که دو سه سالی . ميومد بود و بزرگتر از ما به چشم می هم معموليافهما بود از نظر ق

ی خانومانه تويلی اما خکج بود . مو هاشو يک هم خوب بود اما کامل کلسيدنشبزرگتره . نوع لباس پوش
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 گونه هاش چاليد خندی می بود و وقتی تپلی کميه کرد . صورتش ی بود که با نمکش ميختهصورتش ر

 شهابم واسش ضعف بره .. يی دل دايد وقتا باينجور زدم ای که حدس ميوفتادم

 نشستهی تختی بودن و رويده . بابک و ماهان هم رسيديم رسيم که قرار گذاشته بودی سنتی سفره خونه به

 بودم و اونجا بايده رو که قبل ديما . شيم مراسم معارفه داشتی واقعی . به معنايديم بهشون رسیبودن . وقت

ی روی رنگ شده که به صورت چترخت لی بود با موهايدیآتوسا هم آشنا شدم . آتوسا دختر قد بلند و سف

ی شال قرمز و رژ لب قرمز هم داشت که باعث ميه داد . ی سنشو کمتر نشون مين ش ولو بود که ايشونیپ

 بود . اصل منوی معنی مغرور و بيلی . لبخندش خی ايگه ديز نه چياد به چشم بيناشد تو چهره ش فقط هم

ين اگه از ايشه باهاش داشته باشم . همی گرمی و احوالپرسم نتونستم سلينبه خودش جذب نکرد واسه هم

 کنم خب ؟ خوشميکار داخل آدم حسابش نکنم . چياد کردم زی می سعيدم دی می کسی مغرور رو لبایلبخندا

 .يومدنم

 کنه . بچه ها سفارش شام دادن و ما هم گرم صحبتی با محبت نگاهم ميلی که خيدم نشستم و ديما شکنار

 کهی . کسينم شو ببی گوشی تونستم صفحه ی مارال زنگ خورد . کنارم نشسته بود و می که گوشيمبود

 زنه ..ی چقدر زنگ می دونی نمی گوشم گفت : واير کرد و زی بود . نگاه معذبينا زد سیبهش زنگ م

 کنه ..ی آدمو کلفه ميگهد

 تونه حرف بزنه .ی رو رد داد و بهش اس ام اس داد که نمتماس

 لحظه دلم شور زد . ازيه نداشتم . ی اس ام اسيا تماس يچ م کردم . از صبح هی به گوشی نگاهی خود آگاهنا

 خواد و از روی متوجه شده که .. که منو واقعا نميده از سرش پری حال که مستيل نکنه .. نکنه سهينکها

ی شور ميلی ش کردم . دلم خمراهی بود که هی بود . واقعی . اما حس اون بوسه ها واقعيدههوس منو بوس

 مارال ..يی برم دست شويد بهم دست داده بود . گفتم : من بایزد . حس بد

 . يام گفت : منم باهات مزود

 رو گرفت و باهاش مشغول حرف زدن شد . منمينا سی مارال تند تند شماره يم از تخت دور شدوقتی

 بچه ها در نظر گرفته شده بود نشستم . مارالی اون طرف تر برای که کمی تابی نرفتم و رويیدستشو

 تموم شد وبتش هم نداشتم . صبر کردم تا صحی ايگه دیاونقدر حرف زد که حوصله م سر رفت . اما چاره 

 خونهيم . شهاب اول مونا رو رسوند و بعد هم رفتيم . بعد از خوردن شام هم از هم جداشديم برگشتيه بقيشپ

يفم کی برداشتم و توير لباس زيه خوشحال شدن . اما من به اتاقم رفتم و اول ی کليدنم ما . مامان و بابا تا دی

 .يگه دو دست لباس ديکیگذاشتم و بعد 

 خودم به همراه مارال پشتين مونم . بعد هم با ماشی اونجا می هفته ايه هم به مامان و بابا گفتم که بعد

 . اون شب بعد از چند وقت دور بودن از مارال به هر دومونيم مامان بزرگ رفتی شهاب به خونه ينماش

 . صبح با مشت ويم زدحرف تا صبح يی و دوتايم کرده بوديرون خوش گذشت . شهاب رو از اتاقش بيلیخ

يده شدم . ساعت هفت بود و من تازه دو ساعت بود که خوابيدار زد از خواب بی که شهاب به در میلگد

 ..ينه : چقدر خوابتون سنگيدبودم . درو باز کردم و شهاب اومد تو و غر

م  خواب بود و گفت : باز انگاهش  تره ..ين از تو هم سنگين به مارال افتاد که خواب
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 و رفت . يد پوشلباسهاشو

 ويم از هم جدا شدی که بره . به سختينال روز بعد از صبحانه ماهان اومد دنبال مارال تا ببره ش ترماون

ی رو ميل سهينکه ايادآوری خواست برم دانشگاه . اما با به ی که دلم نميومدمارال هم رفت . اونقدر خوابم م

 . يرون و از خونه مامان بزرگ زدم بم کردی معموليش کردم و تند تند حاضر شدم . آرايدا پيزه انگينمب

ی چيشب ديان جری اگه نگيکا کنارم نشست قبل از سلم گفت : نی سر کوچه شون منتظرم بود . وقتپريسا

 کنم ..ی باهات قهر ميشهبود واسه هم

 ؟ی گرفتيمی بفهمم چه تصميه همراه با بقيد .. من بايکا نی معرفتی بيلی بگم زود گفت : خيزی خواستم چتا

 ها ..ی واسه من حرف از معرفت نزنيکی تو يگه تو ؟ دی کشیخجالت نم

 و چند سالهين گفت : انگار نه انگار من و تو دوست چندی کنم که با ناراحتيف رو براش تعريان جرخواستم

 وقتيچ گرفته .. من اصل هيپی پی گن رفاقتا بوی رسم رفاقتمون . راست مينه خانوم . ايکا . واقعا که نيما

ی انتظاريچ ازت هيگه .. اصل دنکن يف واسه من تعريچی هيگه دی خوایاز تو انتظار نداشتم . کم کم م

ندارم ..

ی و من از اون فاصله استفاده کردم و زود گفتم : پريد کشيق نفس عميه تند تند حرف زده بود که اونقدر

 .. يست نی کنی که فکر می بدم . اونجوريحتورو خدا بذار واست توض

 ؟؟يه نگاهم کرد و گفت : پس چه جوری ناراحتبا

 ..يسا گفت : پری جديلی وسط حرفم و خيد منم ... پری ضبط رو کم کردم و گفتم : به خدا پرصدای

ين کردم همچی اصل فکر نميعنی اون حرفو زد .. يل منم شوکه شدم سهيسا زدم و گفتم : به خدا پرلبخندی

 بود رو واست گفتم . منيده که تا اونجاکه منو بوسيدی .. دی داشته باشه . بعدشم خودت باهام بوديمیتصم

 خوام باهات دوست بشم و ....ی بگم ميل وقت کردم برم به سهیک

 کردم قانع شده بود گفت : باشه دوستم قبوله . از اونی که فکرشو می زودتر از اونيلی که انگار خپريسا

 ؟؟ يفتاده اتفاق نينتون بيزی بگو .. چيروز بگو .. از دیشب که باهاش رفت

ينمون رو گفتم و بعد هم بهش گفتم که از اون لحظه به بعد بين بوسه مون تو ماشيان کردم و جرينی غمگنگاه

 م عوضيه بد بود . باعث شد روحيلی دوباره ش واسه خودم خيادآوری . اعتراف بهش و يفتاده نی اتفاقيچه

يم کلس بود . تا بهش زنگ زدی که تو جمع دخترايديم رو ديانا دانشگاه کيديم رسیبشه و ناراحت بشم . وقت

 زنن . چقدری حرف ميل .. امروز همه دارن از تو و سهی دونی .. نميکا نييی و گفت : وايشموناومد پ

 کلس ..ی بچه هاين بیمعروف شد

 چپ نگاهش کردم و گفتم : خاله زنک ..چپ

 کجاست ؟؟يپت و گفت : دوست پسر خوش تخنديد

 منم دارم ..ی و گفتم : اگه تو ازش خبر دارخنديدم

 با تويدن ؟؟ حال که بچه ها فهمی که ازش خبر نداری چيعنی دهنش باز موند و بعد با تعجب گفت : کيانا

 دوست پسرتو نزنن ..ی مواظب باشيد بايگه شه .. دیدوست شده کم کم داره خاطر خواهاش رو م

 ..يست معلوم نيچی بال انداختم و گفتم : هنوز هی اشونه
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 معلوم نباشه ؟؟يزی شه چی از دهنش در رفت و گفت : بعد از اون بوسه ها مگه مپريسا

 همويل .. تو و سهيکا کشمت نی کرد بعد گفت : می گرد شده بود و با دهان باز نگاهم ميانا کچشمای

 ؟؟؟ی نگفتيزی و به من چيدينبوس

 ؟؟؟ی گی به من ميای کنه می تورو از اون بوس خوشگل ميامين و گفتم : مگه هروقت بنيدم خنديطنت شبا

يدنم . اما قبل از چرخيدم خواستم ازش فرار کنم چرخيدم خندی ميکه در حاليدم شو که دی حرصی قيافه

 لحظه زمان و مکان رو گم کردم . امايه .. يزی خوردم به چيدم . تا چرخيدم رو ديسا پری ابرویاشاره ها

مب... مببخشفتم بود . هول شدم و گيستاده که جلوم ايلدرست همون لحظه نگاهم افتاد به سه مب..   ... يد : 

 .ينمش باز شد . تازه اونجا بود که تونستم واضح ببی هم به لبخنديل سهی و لب هايدن خنديانا و کپريسا

 شده بود .يده گونه ش کشی ابروش بود که تا روی گوشه ی صورتش چند خراش و رد ناخنیرو

م  ساراس ؟؟يد بهم خندينکه ای تلفبه  اشاره به صورتش کردم و گفتم : کار

 ..ی زد و گفت : چه دوست دختر روشن فکری پوزخندسهيل

 از بچه ها ..يکی با يم .. آخه کار داريم ری و گفت : ما ميد خندپريسا

 گفت :يل رفتن و سهی . اما اون دو تا با بدجنسين تورو خدا نريعنی و ملتمسانه نگاهشون کردم که برگشتم

دختر سر به هوا .. حداقل جلو پاتو نگاه کن ..

 کرد ، گفتم : تو پشت سرم ظاهری معذبم مين و ايله نگاه ها به من و سهيلی کردم خی احساس ميکه حالدر

 .. یشد

 خواست با همهی کرد . اونقدر که دلم می می خواستنيلی خراش خورده شو خی زد که چهره ی لبخندسهيل

يه کار ين کرده ؟ اينجوری صورتتو ای بپرسم : کی تفاوتی کردم با بی وجودم تو بغلش فرو برم . اما سعی

دختره ..

ی ميک نزدی شونه بال انداخت و گفت : داريالی خی حساس شدم با بيه به قضی که حس کرد کمسهيل

 ..یش

 ..يست حرص دندونامو به هم فشردم و گفتم : اصل برام مهم نبا

 بودم گفت : باشه قهر نکن واستيده و دلچسب که تا حال ازش نديب عجی ازش برگردوندم که با محبترومو

 شرط ..يه گم .. البته به یم

 ؟؟ی گفتم : باشه .. به چه شرطيرم جوره بگيچ مو هی کنجکاوی تونستم جلوی که نممن

 .. يم گفت : امروز عصر با هم قرار بذاريطنت ابروشو داد بال و با شيه سهيل

 ؟..ی بود : ماعع ؟؟ نه بابا ؟؟ ترش نکنين ش ای نگاهش کردم که معنی جوريه

 ...ينه نکرد و گفت : خلصه که شرطش ای توجهسهيل

 ..يگه گفتم : باشه .. حال بگو دين گذره . واسه همی که گذاشته نمی از شرطی جوريچ دونستم همی

 شه ها ...ی کرد و گفت : الن کلس شروع ميمتش گرون قی به ساعت مچنگاهی

 نه ؟ يا ی گی گرفتم که باهاش بزنمش و گفتم : می کوچولوم رو طوری کوله کيف

 گم ..ی بنداز رو شونه ت .. ميفتو و گفت : کخنديد
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 ..يگه کردم و گفتم : بگو دی حرصی رو شونه م انداختم و پوفی وريه رو يفم کبند

 که از حرص دادن من لذت ببره گفت : بعد از کلس ..انگار

 ..يگه بگو ديل گذشت که گفتم : سهی از کنارم مداشت

 و گفت : منيد و کشدار صداش نکرده بودم جا خورد . به طرفم چرخيمی صمينقدر وقت ايچ کنم چون هفکر

 بدنم رو چنگ زد . بازومو همی شدم . . صورتمو چند جاير درگيکی خواب با ی .. تويدم دی خوابيه يشبد

 زده بود و گاز گرفتهنگ که تو خواب چيی . همون جاهاينجوريم ايدم شدم ديدار بیگاز گرفت . صبح وقت

 .. دوست ندارم بترسونمت اما ...يکا نيبه عجيلی ردش مونده بود . خيتبود تو واقع

يد بوده ؟؟؟ چرا بای باز گفتم : آخه اون کيمه همونطور با دهان نياوردم که داشتم از تعجب شاخ در ممن

 بشه ..ينجوریا

 داشت که کل صورتشويی بلند حنای و موهايشا زن نبود .. مرد بود و ريه فکر کرد و گفت : ی کمسهيل

 کله شاپو هم داشت ..يه .. اون .. ينم تونستم چهره شو ببیگرفته بود و نم

 بارين چندمی برايمت داشتم ازش دور بشم . با ملی بلند و محکم سعی و من با قدم هايد دوی دنبالم مکيانا

 تو رو خدا .. حداقليکا گفت : نيد تر رسيک نزدی و وقتيد تند تر دوی جواب موند . کمیصدام کرد که ب

بگو چه مرگته ؟؟ 

 ..يگه ديکا گفت : نيغ بازم جواب ندادم با جوقتی

 ؟؟؟يکا شده نی ؟ چی کنی ازم فرار می . نگاهم کرد و گفت : چرا داريد بهم رسيانا و کايستادم

ی دونستی تورو فرستاده دنبالم ؟ وگرنه تو از کجا ميل دونم سهی نمی کنی تکون دادم و گفتم : فکر مسرمو

 ؟؟يرونمن از دانشگاه زدم ب

 شده ..ی چينتون .. اما نگفت بی رفتيشش به من گفت که از پيل خب .. سهيله شمرده شمرده گفت : خکيانا

 .. يزمتو بهم بگو عز

 بمونم ..يل تونم با سهی داشتم . سرمو تکون دادم و گفتم : من نمبغض

 ؟؟ی : چيد کشيغ جيبا چهارتا شد با تعجب تقريانا کچشمای

 زنم ..ی ميب و گفتم : من بهش آسيدم حرص نفس کشبا

 ببرهيم هم ازش دور نشده بوديلی کرد منو به سمت دانشگاه که خی می سعيکه و در حاليد دستم رو کشمچ

ی ؟؟ کل می که به کاوه هم گفتيست نيی همون حرفاين .. ای شی ميوونه دی . باز تو دارينم ببياگفت : ب

 ..کنی ذارم دوباره اشتباه ی .. من نمی زنی . جا می باشی با کسينکه از ایترس

 اون همه زور رو از کجا آوردهيزه ميزه ريانای دونم اون کی شدم . نمی ميده بخوام دنبالش کشينکه ابدون

 ..ی دونی نميچی تو هيانابود . با حرص گفتم : ک

 ..ی ذارم دوباره اشتباه کنی دونم که نمی مينو همی ندونم . وليد : شايد غرکيانا

 کم تنها باشم ..يه خوام ی .. ولم کن .. ميانا غر غر گفتم : کبا

 ..ی کنی و با حرص گفت : تو غلط مبرگشت
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 تو دانشگاه در کنار هم نشسته بودن و مشغول حرفيوا و شيسا منو به زور با خودش برد تو دانشگاه . پرو

 معلومهيچ هيکا گفت : نی جدا شد و به سمتمون اومد با نگرانيوازدن بودن . تا چشمش به ما افتاد از ش

 ؟؟؟ی کنی ميکارچ

 تونم بای : بچه ها .. من .. نميدم و غريدم کشيرون بيانا دستمو از دست کيت تکون دادم و با عصبانسرمو

 ..ين دخالت نکنيه قضين باشم . شماها تو ايلسه

 وی که گذاشتی چيعنی ين .. ايار در نی بازيوونه بکن .. اما دی خوای شد و گفت : هر کار می عصبانپريسا

 .. ؟ یرفت

 کجاست ؟؟يل کردم بغض دارم . گفتم : الن سهی ماحساس

 .ی بهش گفتی چيست بود . باز معلوم نی عصبانيلی ما که خيش اومد پی دونم وقتی گفت : نمکيانا

 ..يست بال انداختم و گفتم : برام مهم نی شونه ای تفاوتی ببا

 گفت : خب آخه تو کهيسا جواب دادنش ازمون جدا شد تا رفت پری ش زنگ خورد و برای گوشکيانا

 ؟يگه ديه اداها چين .. ایدوستش دار

 وقت بهيچ تونم هی دونم چرا نمی گفتم : نمی بغضم شد . با ناراحتيد بود که باعث تشدی طوريسا پرلحن

 تمومش کنم ..يد شه که بای ميزی چيه شم . يک نزديام شم . تا ميک نزدیکس

 شده ؟؟ی چی شه برام بگی گفت : ميانه دلجوپريسا

 گفت : خب حال بگو ..يسا و پريم نشستيمکتی نی به نشونه مثبت تکون دادم. با هم روسرمو

 من بوده که اونير بعدش من بهش گفتم که تقصينکه افتاده و ايل سهی برای کردم که چه اتفاقيف تعربراش

 نگفته با هم بحثمون شده و منم گذاشتم رفتم ..يچی هی ش وقتی اومده تو زندگيشومرد ر

 شونه م گذاشت و گفت : خودتو سرزنش نکن ..ی روی دستپريسا

 من بود ..ير .. تقصيگه : چرا دغريدم

 ..يری بگيم طرفه تصميه ی گفت : اما حق نداشتی با لبخندپريسا

 دوست دخترش باشم .يد گرفت و بهم القا کرد که بايم طرفه تصميه حرص گفتم : چرا داشتم .. چون اونم با

 ربع قبل . . .يه باعث شد تو فکر فرو برم . برگردم به حدود ين نگفت و ايزی چپريسا

 ؟ی گفتی شدم و گفتم : تو چيره خيل سهی تو چشمهای" وقت

 کردم .ی .. اصل شوخيال خی .. بيچی خوشگل زد و گفت : هی پوزخندسهيل

 ؟ يدی دی خواب چی به من بگو تويقا .. پس دقی نکردی دونم شوخی انداختم و گفتم : ميين سرمو پامن

 که بهت گفتم همه ش بود .يی .. همونايست نيادم ابروشو بال انداخت و گفت : خوب ی تايه سهيل

 بود ؟؟ی کيدی که دی که اون کسی دونی گفتم : می شرمندگبا

 کرد بوده ؟؟ی ميت که تو رو اذی همون روحی بگی خوای گفت : حتما مسهيل

 ..يقا تکون دادم و گفتم : دقسرمو

 بوده . من خودم از ترس توی چون خواب ترسناکيد خواب بوده . شايه فقط ين گفت : ايالی خی با بسهيل

 بل رو سر خودم آوردم ..ينخواب ا
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 ناخناتو ..ينم گفتم : ببزود

 ..يال خی بيکا و گفت : نيد خندسهيل

 ..ينم و مصمم گفتم : ببجدی

 ..يگه دی دستشو بال آورد . ناخن هاش کوتاه بود . مثه همه پسرايه سهيل

ی .. بعدشم . بهم نگو که خودت می کارو با خودت بکنين ای تونستی ناخنا نمين . تو با اين ببيا : بغريدم

 ..يری خودتو گاز بگی بازویتون

 بهتره ..يم کمتر در موردش حرف بزنی و بعد گفت : خب هرچی طولنی . خنده اخنديد

ی هم ميد شايا . يفته واست اتفاق نينا بل سر تو اومد . چه بسا بدتر از اين حرص گفتم : به خاطر من ابا

يد که ... پری کنم درست نبود که اون شب جلو بچه ها بگی .. به هر حال .. فکر ميفته اتفاق بيشبتونست د

 نکن ..ی با هم قاطيو : همه چيد غريتوسط حرفم و با عصبان

 به هم ربط داره . بفهم ..ينا : اگفتم

 دارم با تو باشم ..يم . من واقعا تصميرم گی پشتش رو بهم کرد و فقط گفت : من حرف اون شبو پس نمسهيل

 رابطه تمومه ..ين .. پس ای بوديده هو گفتم : اما نظر منو نپرسيه دونم چرا نمی

ی بغض داشتم و حس ميکه . در حاليرون پشتم رو بهش کردم و از دانشگاه زدم بيد تا به سمتم چرخسهيل

 خواستی . دلم نميفته اتفاقا بين خواست ای باهاش حرف بزنم . دلم نمينجوری خواست ایکردم که دلم نم

 تمومی جورين پسرم بود اوست اما ديم که دوستش داشتم و دو روز بود که هر چند با هم ارتباط نداشتيلیسه

 ..يمتی بزنم .. نه به هر قيب که بهش آسی خواست بتونم دوستش داشته باشم . اما نه در صورتیبشه . دلم م

 "

 دونم حوصلهی رفت سر کلس . ميانا باعث شد افکارمو رها کنم . نگاهش کردم که گفت : کيسا پرصدای

 ..ينيم تو سلف بشيم بريا . بی کلسو نداری

 روی چايوان گرم گرفت و به سمتم اومد . لی دو تا چايسا بگم باهاش همراه شدم . پريزی چينکه ابدون

 بخور . شکلت هم گرفتم .ينوجلوم گذاشت و گفت : ا

 چه خبر ؟يگه و گفت : ديد کشيرون بی ئيو کاکای شکلت هايبش از تو جبعد

 نگفت . يزی چيگه هم ديسا نگفتم . پرچيزی

 و کاوه رو با هميل سهی دو سه باريه و تمام وقتم رو با دوستام گذروندم . يم روز تا شش کلس داشتاون

 هم با هم به سمتيسا رفت و من و پريامين با بنيانا کلس کين نگاهشون هم نکردم . بعد از آخری اما حتيدمد

 دوريرتو رم . مسی . من خودم مرگت خونه مامان بزی گفت : اگه قراره بريسا که پريم رفتی من مينماش

نکن .

 رم اونجا ..ی رسونم بعد می تو دختر ؟ تو رو می زنی : چه حرفا مگفتم

ينه دونم . اونم ای ميزيو چيه ندارم . اما فقط ی ايه به مسائل حاشی من کاريکا نزد . تو راه گفت : نحرفی

 .. توی بودی سه راهی حتيد شايا ی دوراهيه ی . تو توی ها انتخاب نکردی راحتين رو به هميلکه . تو سه
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 .. نذار بهی راحت ازش بگذربخوای .. واست راحت نبود که حال ی خوای رو ميل که سهيدی فهمیبه سخت

 ش ..یخاطر غرورت از دست بد

 کهيدی عاشقانه س .. و فهمی که احساست به کی .. مونده بوديادمه . من خوب يادمه رفته من يادت تو اگه

 کهی کنيدا رو پيگه ديکی ی نتونی راحتين به هميد شايگه .. پس دی عاشقش بشی تونی که ميلهفقط سه

 ..ی عاشقش بشیبتون

 دنده بود گذاشت و گفت : بهم اعتماد کن ..ی دستم که روی رو رودستش

 رو دوستيل .. من سهيسا لرزه .. پری تونم عاشقش بشم دست و دلم می که ميه : چون کسيدم نالی ناراحتبا

 خوام من مقصر باشم ..ی . نمياد سرش بيی خوام بلیدارم .. نم

 دونمی . چون مينمت ببيمون خوام پشی خوام .. نمی . من فقط نميزم با خودته عزيم مورد تصمين : تو اگفت

 واسهين ساخته شدينم بی ذارم می کنار مياتونو ها و مغرور بازی هم تورو دوست داره و مسخره بازيلسه

هم ..

 زنگ بهش بزن .. يه .. به نظر من يکا گفت : نيسا . پريم بوديده خونه شون رسبه

يی بلند آهنگ های مامان بزرگ فقط با صدای راه تا خونه ی . تويم کردی تکون دادم و از هم خدافظسرمو

 خوندم . وارد کوچه که شدم .ی مين خواستم فکر کنم . واسه همی خوندم . نمی شد رو میکه پخش م

 نگاهم افتاد به سرچشم ی لحظه از گوشه يه شدم ياده که پين خونه مامان بزرگ پارک کردم . از ماشيکنزد

ی بود که کل بدنم رو ميد بود . حاضرم قسم بخورم که ضربان قلبم اونقدر شديل بلند سهی شاسينکوچه . ماش

 رويشه بود . شيل . حدسم درست بود . خود سهيستاد جلو اومد و کنارم اين . ماشيستادملرزوند . همونجا ا

 ؟؟يم و گفت : با هم حرف بزنيد کشيينپا

 .يد رو همونجا پارک کرد و کامل به طرفم چرخين ماشيل بگم رفتم و کنارش نشستم . سهيزی چينکه ابدون

 انداخته بودميين انجام دادن سرمو پای که کار بديی توش نبود . مثه کساياقی اشتيچ سرد بود . هيلینگاهش خ

 از تويد . صد در صد بايم با هم باشگرفتيم يم اشتباه کردم که .. جلو بچه ها گفتم ما تصميد گفت : شايل. سه

ی چيم از قديشه . من مست بودم . همی دونی نه . اما خودتم ميا ی باهام باشی خوای که ميدم پرسیهم م

گفتن ؟؟ 

 ..ی و راستی گنگ نگاهش کردم و خودش ادامه داد : گفتن مستی آدمامثه

 کهی .. اونقدر مهم بودی بفهم . حتما تو واسم مهم بودينو گفت : حداقل ايل لبم اومد و سهی رولبخندی

 نه ..ی که بگيدم نه .. ترسيا ی با من باشی خوای ازت بپرسم ميدمترس

 ازشی گفت : پس بدون به راحتيز جذاب و وسوسه انگيلی نگاهش کردم و اون با محبت و البته خمظلومانه

 گذرم ..ینم

 ؟؟ ی گی می گفت : خب چيل تو هم گره خورد . سهنگاهمون

 بزنم ..يب آسی خوام به کسی خوردم گفتم : من نمی لبمو می گوشه يکه انداختم و در حاليين پاسرمو

 ؟؟يگه بود ، دی تکرارينکه گفت : خب اسهيل
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ی خوای می کنما .. اگه هر چی قبول نمی بگی هرچی راحتين به ايشه سکوت کردم گفت : من هميد دوقتی

 الن وقتشه ..یبگ

يکه بهم تيگه و نشد .. بعدا ديم امروز قرار بذاری خواستی مينکه لبم اومد و گفتم : فقط ای رولبخندی

ننداز ..

 نبود ..يدی جديز .. اصل چی رو خراب کنيز همه چی عادت داريشه و گفت : تو هميد با محبت خندسهيل

 به جلو انداخت و گفت : من که جلوی نگاهيل اومد سهينی بوق زدن ماشی چپ نگاهش کردم که صداچپ

 زنه ؟؟ ی پارک نکردم . چرا بوق مينگپارک

 خارج شد وينش که شهاب از ماشيدم شهاب خشکم زد . ديدن زد افتاد و با دی که بوق مينی به ماشنگاهم

 مه ..يیفقط تونستم بگم : اون دا

 کهی عصبانی . شهاب با نگاهيم خارج شدين همزمان از ماشيل هول شد . من و سهی کميل کردم سهحس

 خواد چطور رفتار کنه . نگرانی دونستم می کرد به سمتمون اومد . دل تو دلم نبود نمی جذابش ميلیالبته خ

 بايل و پشت بند من سهردم با اخم نگاهم کرد و من سلم کيد بزنه . تا بهمون رسيل به سهیبودم حرف بد

 سرد جوابيلی مودبانه و متشخصانه سلم کرد . شهاب هنوز هم همون اخم رو تو صورتش داشت . خیلحن

 زدمی دستش رو جلو آورد تا با شهاب دست بده و شهاب با اکراه دست داد . لبخنديل رو داد . سهيلسلم سه

 من ..ی های صحت هستن از همکلسيل سهی آقايشونم من .. ايی کنم .. شهاب دای میو گفتم : معرف

 زد و گفت : خوشبختم ...ی لبخندسهيل

 طور ..ين گفت : منم همی با همون لحن جدشهاب

 ..ين کردم و گفتم : ممنونم .. لطف کرديل معذب به سهنگاهی

 ؟؟؟ی و گفت : باهاش دوستيد کرد و رفت . تا رفت شهاب با خشم به سمتم چرخی تشکر و خدافظسهيل

 ؟ی شديرتی ؟؟ مثل غيه چپ نگاهش کردم و گفتم : اون اخمت واسه چچپ

 نه ؟؟يگه دينان همی گفتی آشنا که می رفت گفت : آدمای به سمت خونه ميکه در حالشهاب

 هستن ..ينا خودش با حرص گفتم : آره هممثه

 . مامان بزرگ داشت واسهيم وارد خونه شديم بگيزی چينکه . بدون ايدم بهم رفت که ترسی غره اچشم

ين شام درست کنيگه .. با هم دين چه خوب شد که اومدی گفت : وايد بافت . تا ما رو دیشهاب شال گردن م

 خسته شدم ..يلیمادر . من خ

 نبود .ی عصبانيگه گفتم و رفتم تو اتاق مامان بزرگ شهاب پشت سرم اومد تو اتاق و درو بست . دچشمی

 ؟؟ يکا ش نی شناسی و نگران گفت : چقدر ميتگرانه حمايلیخ

 کنه ...ی نميت .. منو اذيه : از چه نظر آخه ؟؟ اون پسر خوبگفتم

 !ين نگرانتم .. هميلی .. من خيکا گفت : نيد رسی نگران به نظر ميلی خشهاب

 و دو سالشه .. يست بيگه تو الن دی رفتم و گفتم : نگران نباش. خواهر زاده کوچولوجلو

 تونستم بهتی ؟؟ مطمنئن باش تو شناختنش می چرا به من نگفته بوديکا و گفت : نيد کشيق عمی نفسشهاب

کمک کنم ..
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 کمکم کن .. ی دونی به بعد که مين گفتم : از ايمی لحن آروم و ملبا

مکيد مو بوسيشونی پشهاب  ؟؟ی بزرگ شدينقدر ای و گفت : خنگ کوچولو .. تو 

 ها ..يستی بزرگ تر از من نيلی و گفتم : حال خودتم خخنديدم

 ؟؟؟ی ت شام پخته بوديی زد و گفت : تا حال با دالبخندی

 گفتم : نه ..يجان هبا

 ..يم شام بپزيم زد و گفت : لباساتو عوض کن برچشمکی

 

 کنه ...ی نميت .. منو اذيه : از چه نظر آخه ؟؟ اون پسر خوبگفتم

 !ين نگرانتم .. هميلی .. من خيکا گفت : نيد رسی نگران به نظر ميلی خشهاب

 و دو سالشه .. يست بيگه تو الن دی رفتم و گفتم : نگران نباش. خواهر زاده کوچولوجلو

 تونستم بهتی ؟؟ مطمنئن باش تو شناختنش می چرا به من نگفته بوديکا و گفت : نيد کشيق عمی نفسشهاب

کمک کنم ..

 کمکم کن .. ی دونی به بعد که مين گفتم : از ايمی لحن آروم و ملبا

مکيد مو بوسيشونی پشهاب  ؟؟ی بزرگ شدينقدر ای و گفت : خنگ کوچولو .. تو 

 ها ..يستی بزرگ تر از من نيلی و گفتم : حال خودتم خخنديدم

 ؟؟؟ی ت شام پخته بوديی زد و گفت : تا حال با دالبخندی

 گفتم : نه ..يجان هبا

 ..يم شام بپزيم زد و گفت : لباساتو عوض کن برچشمکی

 صحتيل – سهی خاکستری دفترچه

ين تو ماشی وقتی دانشگاه و حتی پشت در کلس و ته محوطه ی نگفتم که تو طول روز چند بار اتفاقيکا نبه

 کنه .ی مينی . رو دلم سنگيدم رو ديی حنايش ته کوچه ، اون رو ح ريم مامان بزرگش بودیتو کوچه 

 احساسينکه . هم اسونمش هم بترين از ايشتر خواد بی گفتم . اما .. دلم نمی بهش ميد کنم بایاحساس م

 مرد گنده ام به قول سارايه کنم . من يشتر من کرده بی اون روحه رو وارد زندگينکهعذاب وجدانش رو از ا

يکا تونم تصور کنم نی ترسم . نمی واقعا ميشب دی خوام بخوابم به خاطر تجربه یخواهرم .. اما الن که م

 مدت وجود اونو تحمل کنه ...يه تونسته یبا اون احساسات دخترونه ش چه جور

 گذرم .. ؟؟ اما خوب شد گفتم .ی شد بهش گفتم که ازش نمی من امروز چقدر کولک کردما .. چراستی

ی حتييی .. وای احساساتيه مو فرفری اون مال منه . اون دختر کوچولوينکه . حس ايستم نيموناصل پش

 کنه ...ی م ميوونهفکرشم د
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  )11( فصل 

 . ينيم ببينو ای اول عکسايا مامان بزرگ رو برداشتم و گفتم : شهاب بيمی قدآلبوم

 کردی مامان بزرگ رو نگاه می چشمير زد و زی به من می چشمکيکه در حالی با خنده و شوخشهاب

 ..ينيم جوون ترارو ببی عکسايا پاتالش .. بير پی نداره . عکسايده فاينگفت : نه .. ا

 تو ؟؟؟ی کشی پاتال ؟؟ خجالت نمير بزرگ براق شد و گفت : بله بله ؟؟؟ پمامان

 کنه ..ی می و من گفتم : شوخيديم و شهاب غش غش خندمن

 کنه..ی می کنه شوخی ميجا ما خنده ش گرفته بود گفت : بی بزرگ که از خنده هامامان

 ويد کشيرون آلوم ها بی تر از تو جعبه يد آلبوم جديه عکس رو کنار گذاشت و يمی و آلبوم قديد خندشهاب

 مامانته ..ی های آلبوم مخصوص بچگين اياگفت : ب

 رو تو عکسی کشی وقتی ذوق آلبوم رو گرفتم و دونه دونه صفحه هاشو با دقت نگاه کردم . هر از گاهبا

 حرفا ..ين و ايه و اون کيه کين که مثل ايدم پرسی شهاب ميا شناختم از مامان بزرگ ینم

 عروسک دستيه نشسته بود و يمی حوض قديه ی مامان رو نشونم داد که مامان لبه ی از عکسايکی شهاب

يلی . خين نگاه مظلومانه زل زده بود به دوربيهدوز کوچولو تو بغلش بود . لباشو غنچه کرده بود و با 

ی افتاده بود . اونقدر قربون صدقه ی کارت پستالی بود مثه عکسايد و سفياهخوشگل بود . چون عکسش س

 بابا مامان کوچولوتيا و گفت : بيد کشيرون مامانم شدم ک هشهاب با غر غر عکس رو آلبوم بيکيایکوچ

مال خودت . بردار ببرش با خودت .

يات بچگيلی عکس رو گرفتم و چند بار بوسش کردم . مامان بزرگ با لبخند گفت : خودتم خی خوشحالبا

 ..ی مامانت بوديای بچگيهشب

 خوشگل بودم ؟؟ينقدر گفتم : ای خوشحالبا

 نداختمش وی تونستم دست می و تا ميدم دی و من رفتم سراغ آلبوم شهاب . عکساشو ميدن دو تا خنداون

 گفت دارم برات ...ی ميکسره و يد خندی . خودشم ميدم خندیبهش م

 ..ينيم هم با هم ببينو دخترم ايا رو برداشت و گفت : بيمی بزرگ دوباره آلبوم قدمامان

 پاتال ..ير گفت : باز رفتن سراغ پی لبير شهاب زيدم بودم زود کنارش نشستم که ديزا چينجور که عشق امن

 ..يمما که رفت

 شد رفت و مامان بزرگ همون جور چپ چپ نگاهش کرد . بعد آلبوم رو باز کرد و دونه به دونه شروعبلند

 ..يمی قدی دادن درمورد عکسايحکرد توض

 روی کردم . هر کسی ده حرفاشو گوش می ميح توضی واسه کسينکه شه از ای خوشحال ميدم دی که ممنم

 دخترين بابا بزرگته با عمه فلنش . اين داد . ای ميحی توضيه عکس ی داد درمورد اعضایکه نشون م

 ازيکی . س عکيه به يديم که رسيم بوديده رو ديد و سفياه سی عکسای فلن کسه و خلصه کلیعمو

يه کرد و ی واسم آشنا بود . مامان بزرگ اون رو دوست بابا بزرگ معرفيلی عکس خی توی هايتشخص
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يدم بنده خدا دين ايه رو و کجا شبی گشتم که چه کسی مين ذهنم داشتم دنبال ای داد .چون توی کوتاهيحتوض

 مامان بزرگ نشدم . مامان بزرگ خواست آلبوم رو ورق بزنه که دستم رو جلو بردم ويحاتمتوجه توض

 شد . نگاه خاصی م خراب می ذهنی گرفتم جستجوی نگاهم رو از عکس ميه ثانيه یمانعش شدم . اگه حت

 ؟؟؟ی کجا و کيقا دونستم دقی بودم اما نميده ديلی بود که خی شناختم . نگاهیدوست بابا بزرگ رو کامل م

 نگاه ، نگاه کاوه بود . حاضرم قسمين تو ذهنم زده شد . ای شده ؟ جرقه ای چيد که مامان بزرگ پرسهمين

 شدم کهی حال اونقدر شباهتش رو واضح متوجه ميعنی زد . یبخورم که چشمها و نگاهش با کاوه مو نم

 برابر بای خود کاوه بود . کپار .. انگيچی . هيدم دی و کله و موهاش نميمی مدل قديل به جز سبی تفاوتيچه

اصل ..

 ؟؟يکا مامان بزرگ گفت : ندوباره

 بود ؟؟؟ی کين اين کردم و گفتم : گفتنگاهش

 زد .يبش هو غيه بودن . اما يمی با هم صميلی بزرگ گفت : دوست بابا بزرگ . اسمش رضا بود . خمامان

 اتاق بوديوار به دی زمانيه عکس رو دوست داشت . تا ين ايلی نشد . بابا بزرگت خيداش وقت هم پيچ هيگهد

 ؟؟؟ياد ميادت. 

 بابای عکس تو اتاق مامان بزرگ بود . وقتی آورد . وقتياد تمام اون لحظه ها رو به يه هزارم ثانی براذهنم

 و حس کردم قبليدم که کاوه رو دی آوردم روز اولياد به یبزرگ زنده بود و من سوم دبستان بودم . حت

 عکس بوده ..ين .. پس هميدمش ديیجا

 شه بردارم ؟؟ی عکسو مين زدم و گفتم : مامان جون البخندی

 ..يارمش دارم . بعد باز می کاريه بزرگ با تعجب نگاهم کرد و من گفتم : مامان

 ..يزم بزرگ گفت : باشه عزمامان

 اون شخص که رضاياد عکسا نداشتم . فکرم فقط دور و بر همون عکس و شباهت زی يه به بقی توجهديگه

نام داشت با کاوه بود .

ی توجهيچ ش بود . هی با گوشی آخر نشسته بود و مشغول بازيف تو ردی صندلی دور نگاهش کردم . رواز

 رضا رو تو عکس به خاطر آوردم و از شباهتیبه اطراف نداشت . تو خودش غرق بود . دوباره چهره 

مهم گفتن کسی با کاوه تعجب کردم . صدايادشز يل با نگاه سهاهم باعث شد به طرف صدا برگردم که نگی ما

 هم لبخند زد و گفت : حواست کجاست ؟ يل لبم اومد . سهی رویگره خورد . لبخند

ی جاين کرد گفتم : ای زد منتظر نگاهم می که من روش نشسته بودم ضربه می با پاهاش به صندليکه حالدر

سلم کردنه ؟؟

 لبش اومد فقط گفت : سلم . خب حالحواست کجاست ؟ ی جون روی بی پوزخندسهيل

 جا ..يچ به کاوه که پشت سرم نشسته بود انداختم و گفتم : هی نگاهنيم

 کنارش نشست . مشغول دست دادنی صندلی کاوه رويش تکون داد و از کنارم گذشت و رفت پی سرسهيل

 هوليگه بار ديه و يدم کشيرون بيفم عکس رو از کيواشکی بودن که نگاهمو ازشون گرفتم . يگهبا همد
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م  خودی متوجه بشن به چهره يانا و کيسا پرينکه قبل از ایهولک  بود . انگار کاوهش رضا نگاه کردم . خود

 .يمی قدی و مدل مويبيلبود با س

ين بود و افکارم در گردش . حواسم به ايسا پری کردن با گوشی روز سر کلس تمام مدت حواسم به بازاون

ينکه کنه مگر ای سلم هم نمی کاوه ربهم حتيگه ؟ چرا ديست سارا باهام مثه قبل گرم نيگهبود که چرا د

 ..يگه دی چراهايلی به کاوه شباهت داره ؟ چرا .. چرا .. و خينقدرمجبور بشه . چرا رضا ا

يرون و بامداد بيامين داشت برامون از شب قبل که با بنيانا . کيم که تموم شد با بچه ها به محوطه رفتکلس

ی خوب بود بچه ها .. دختر پسرايلی خيييی : وايدم شنی صداشو می کرد گهگاهی ميفرفته بود تعر

يلی منو برد تو جمعشون خيامين بنينکه کنم . ای نميبی فوق العاده ن . اصل باهاشون احساس غريلشونفام

خوشحالم کرده.

 ..يگه راحت بشه ديالم ت منم خيره بگياد گفت : بگو بپريسا

 ..يانا کی خنده صدای

 چنديد بود .. شايگه جا ديه بچه ها بودم اما حواسم يش بعد باز من تو افکارم غرق شدم . و باز من پو

 اون طرف تر ... يمکتن

 اما نهيدن خندی هم ميان و شايل . سهيد خندی به کاوه بود که در حال صحبت کردن با بهداد بلند بلند منگاهم

 نگاهش افتاد به من کهی لحظه ای بود . کاوه برايزی کردن چيف کاوه . بهداد هم مشغول تعریبه اندازه 

 دادم .ی اون عکسو نشونش ميد خواست نگاهم کنه . اما من بای دلش نمی زود نگاهشو ازم گرفت . حتيلیخ

 .. يم در اومديل با هم فاميد .. شايدی رضا باشه . خدا رو چه دی کاوه هم نوه يدشا

 نکن ..ی چشم چرونينقدر .. ايگه خب بسه ديله بود نوشته بود : خيل اس ام اس اومد . از طرف سهبرام

 کردم ..ی و در جواب بهش اس ام اس دادم : خجالت بکش . حواسم نبود داشتم فکر ميدم کشخجالت

 .. ؟ يم نداد . خودم بهش اس ام اس دادم : امروز بعد از کلس با هم باشی جوابديگه

 ..يگه وقت ديه کار دارم . باشه واسه يی جواب داد : من امروز جازود

 گفت بعد ازيسا نگفتم . پريزی در جوابش چيگه . دياوردم خودم نی شدم اما به رويع ضايلی کردم خحس

 بچه ها .. امروز روز آخره . امتحانارويييی ذوق زده شد و گفت : وايانا . کيد خريم بريیظهر با هم سه تا

 ؟يم کنيکارچ

 کردم . بچه ها توروی ترم تنبلين ايلی کنم ؟ خيکار بابا . من امتحانارو چين گفتم : شماها که خوبی ناراحتبا

 ..ينخدا به من جزوه بد

 ..ير جزوه بگيل گفت : برو از سهپريسا

 ..يدم کردم و گفتم : هه هه .. خندی و من دهن کجيدن دو تا خنداون

يانا بلند شدم کيمکت خورد بود باهاشون قهر کردم و از نيل و من که اعصابم از سهيدن اون دو تا خندباز

 ..يما کردی جنبه خانوم .. شوخیگفت : ب

يل به بعد خودتو واسه سهين از ای عادت کنيد بايگه اومد دستمو گرفت و گفت : ديانا راهم ادامه دادم که کبه

 ..یلوس کن
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 ...يست اصل مثه دوست پسرا نيل سهيانا گفتم : کی ناراحتبا

 شده ..ينجوری . الن اونم بعد از چند سال ايامين هو مثه بنيه شه ی و گفت : از الن که نميد خندکيانا

 من خودشی .. دوباره نگاهم افتاد به کاوه .. خدايدم نشستم و کله کاپشنمو رو سرم کشيمکت رو نکنارشون

 رضا باشه . خود رضا بود ..يه شبی تونست حتیبود .. نم

يه يشو لک و رژ لب و لوازم آرايم . تا تونستيد مرکز خريه به يم رفتيانا و کيسا از کلس آخرمون با پربعد

 بهمون خوش گذشت . بعد همی و کليم نرفته بوديد وقت بود که هر سه تامون خريلی . خيديم لباس خریسر

ی همونجا تو کافيانا . کيم دادارش تلخ سفی فنجون قهوه يه ی و نفريد شاپ همون مرکز خری به کافيمرفت

يسا ناخن هاش زد و من و پری بود رو در آورد و رويده که خری لک قرمزيدهاششاپ از تو ساک خر

 بابا .. چه واسه من سوسول شدن .يد گفت : خفه شی با غرغر ميانا و کيم شدی لک خفه می از بويمداشت

 ..ی کردی تا خونه صبر ميده گفت : بابا دختر لک ندپريسا

 کنم ..ی تونستم . تازه الن رژ لبمم امتحان می گفت : نمکيانا

 خوشگل بود به خدا ..يانا کيال خی گفتم : بی شوخبا

 ..ياد خوشرنگه بهتم ميلی به جون خودم خيانا گفت : کپريسا

 انجام شد . چقدر بهميت گفت : ماموريروزمندانه پی و با حالتيد توجه به ما رژ لبشم رو لباش مالی بکيانا

 ..نه ؟؟يانم

 : نه .. يم گفتيالی خی دوتا با بما

 بد بختا ..يدين تر کرد و گفت : خوشگل نديک فنجون رو به لباش نزدکيانا

 که باعثيانا رو شفا بده .. بعد فوت کرد به کيچاره بين هميا سرش گذاشت و گفت : خداير دستشو زپريسا

 ..ين بدجنسيلی بگه : خياناشد ک

 ...يم ما دو تا بخندو

يک رو .. نزديسا رو رسوندم و بعد پريانا . اول کيم رفتين به سمت ماشيرون بيم شاپ اومدی از کافوقتی

 که داشتميادی شد کاوه بود . با تعجب زی م زنگ خورد . باورم نمیخونه مامان بزرگ که بودم گوش

تماسش رو جواب دادم : بله ؟؟

ينجا باشه تو هم اياز تصادف کرده . فکر کنم نيل گم . سهی که می به آدرسيا بيکا با هول گفت : نکاوه

 رو داد ...يمارستان بيه زود آدرس يلی . بعد خیباش

 به خودم افتاد . به چشمهام که ناخودآگاه وين ماشينه دستم بود که تماس قطع شد . نگاهم تو آی توگوشی

 ...يومد درشت اشک ازشون می احساس کنم دونه هاينکهبدون ا

يک رو .. نزديسا رو رسوندم و بعد پريانا . اول کيم رفتين به سمت ماشيرون بيم شاپ اومدی از کافوقتی

 که داشتميادی شد کاوه بود . با تعجب زی م زنگ خورد . باورم نمیخونه مامان بزرگ که بودم گوش

تماسش رو جواب دادم : بله ؟؟

ينجا باشه تو هم اياز تصادف کرده . فکر کنم نيل گم . سهی که می به آدرسيا بيکا با هول گفت : نکاوه

 رو داد ...يمارستان بيه زود آدرس يلی . بعد خیباش
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 به خودم افتاد . به چشمهام که ناخودآگاه وين ماشينه دستم بود که تماس قطع شد . نگاهم تو آی توگوشی

 ...يومد درشت اشک ازشون می احساس کنم دونه هاينکهبدون ا

 خواستم جواب بدم غر زد :ی به طرفم بچرخه . نمی رانندگين م باعث شد نگاهش در حی زنگ گوشصدای

 خفه ش کن ..يا جواب بده يا

 رو جواب دادم : بله .. ی نگاهش کردم و گوشی چشمزير

 ؟؟ يی : کجايچيد کاوه تو گوشم پصدای

 گفتم :ی لبير ش حرکت کنه و زيی جلوين بوق گذاشته بود تا ماشی به شهاب کردم که دستشو رونگاهی

 ..يمارستانم بيکنزد

 کنه ..ی ميوونه آدمو دی بارونی تو هوای تماس رو قطع کرد و شهاب گفت : رانندگی بدون خداحافظکاوه

 ... ؟ يا فقط به خاطر بارونه يتت : عصبانگفتم

 ؟؟؟ يومدم وسط حرفم و گفت : به نظرت اگه به خاطر اون پسره بود باهات مپريد

 دونم ..ی کندم گفتم : نمی ناخنم رو می لک روی و نگرانيت از شدت عصبانيکه حالدر

 دم در دنبالمون .ياد به کاوه زنگ زدم که گفت ميديم که کاوه آدرسشو داده بود رسيمارستانی بعد به بکمی

يی شون کنم . فقط گفتم : دای معرفيد به شهاب نگاه کرد که حس کردم بای به طرز مشکوکيد بهمون رسیوقت

م شهاب ..

 هستن .. يل سهيمی کاوه .. دوست صميشونم باهاش دست داد و من گفتم : اکاوه

يه کردن با هم بودن که حس کردم کاوه حواسش به منه . نگاهش ی سلم و احوالپرسين دوتا در حاون

ی چون .. نميد کردم دلخور بود . شای معرفيل چون کاوه رو توسط سهيد ناراحت و دلخور بود . شايیجورا

 کردمی می سعيکه حالر کرد . دی ميی داد . کاوه داشت مارو راهنمایدونم .. نگاه کاوه بدجور عذابم م

 لطفا ؟؟ی شه بگی شده ؟؟ میهمراه باهاش قدم بردارم گفتم : کاوه چ

 همی ش عکس گرفتن . سونوگرافينه سی نشده . از سرش و قفسه يزی ش کردن .. چينه گفت : معاکاوه

 که کرده همهی خورده .. با اون تصادف خطرناکيه ش هم بخيشونیانجام دادن . فقط بدنش کوفته شده و پ

 آورده .. ی خوش شانسيلی گن خیم

 گفتم : کجا تصادف کرده ؟؟؟ ی نگرانبا

 . شهابيومد نگاهم اونقدر نگران بود خوشش نمينکه از ايد نگفت . شايزی چپ چپ نگاهم کرد و چکاوه

 دارن ؟؟؟ی : امشب نگهش ميدپرس

 شده بود ممکنه بخوان نگهش دارن ..يهوش دونم فکر نکنم .. اما چون بی گفت : نمکاوه

 شده بود ؟؟يهوش من .. بی خدای گفتم : وای پر از نگرانيی صدابا

ی البته با هزارتا بدبختيم نگاه کاوه بود که باعث شد ساکت بشم . وارد قسمت اورژانس که شدين ادوباره

 کاوه ؟؟؟ينجاست : ايدم دادن پرسیچون راهمون نم

 جاست ..ين : بله .. هميد دوباره چپ چپ نگاهم کرد و غرکاوه
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 جوون مشغول باندی تخت نشسته بود و پرستاريه ی . لبه يم داد رفتی که کاوه نشون ميی هم به سمت جابا

 که خشک شدهيی شده بود . لباس تنش پر بود از رد خون هايچی چپش بود . سرش هم باند پی پايچیپ

يديم لحظه از من نگرفته بود . جلوتر که رسيه ی نگاهشو برایبودن . از دور نگاهش به من بود . حت

ين گفت و شهاب جلو رفت و باهاش دست داد . منم بهش سلم کردم و جواب سلمم رو داد . تو همیسلم

 که سلم کرد . نگاهم که بهش افتاد تويد که تازه متوجهش شده بودم به گوشم رسی دختر جوونیلحظه صدا

يشون گفت : ايل کنم که سهيزش بودم آنالونسته باشه هنوز نتيکتر از من کوچی چند ساليدنظرم اومد که با

سارا خواهر من هستن .. 

 کرد و بعد دری ما رو هم بهش معرفيل کرد . سهی دوباره با خجالت نگاهمون کرد و ابراز خوشبختسارا

يک به سوالت اون پرستار بود من نگاهمو به سارا دوختم . دختر آروم و باريی مشغول پاسخگويکهحال

يل داشت . پوستش برخلف سهی و دخترونه ايف از من کوتاهتر بود و صورت ظری که قدش کمیاندام

 رو داشت .يل سهی بود . چشمهاش حالت چشمهايدش از شال سفيرون و لختش بی مشکی بود و موهايدسف

 روش داشت که چهره شو با نمک کرده بود . لبها و مژهيک قوز کوچيه بود و ی و استخونيک ش بارينیب

 تويلی کم حال دخترونه خايش بلندش هم نقش جذاب کردن چهره شو به گردن داشتن . کل با اون آریها

 کهيومد انداخته بود اما به نظرم نيين سرشو پاينکه اومد . با ايطون و البته شینظرم مهربون و دوست داشتن

 خواستم مزاحم شما بشم شهاب جان ..ی گفت : من نميل باشه . پرستار که رفت سهی خجالتيلیخ

 .. يه چه حرفين کنم ای با تواضع گفت : خواهش مشهاب

 . ياد سر خودش نيی نگران شده بود . منم همراهش اومدم که بليلی خيکا گفت : نيطنت با شبعد

 کهی نگاهم هم نکرد در صورتی کرد و اون حتی حرص به شهاب نگاه کردم که جلو جمع دست منو رو مبا

 کرد . آب دهنمو قورت دادمی کنم . تازه کاوه هم هنوز داشت چپ چپ نگاهم می دونست دارم نگاهش میم

 نشده نه ؟؟؟ پات که نشکسته .. ؟يزی که چيشالو گفتم : ا

 بذارمش ..ين رو زميد نبای گفت : نه .. نشکسته . اما ضرب خورده . فعل حتفقط

 ؟؟ين شد تصادف کردی : چيد پرسشهاب

 بود . من خواستم به اونيابون مانع وسط خيه گفت : ی آروم تر بود وقتيشه از هميل سهی کردم صدااحساس

 بودمش ..يده درخت که نديهبرخورد نکنم راهمو کج کردم که محکم خوردم به 

 زدن و کاوه مشغول انجام دادنی نگاهش کردم و اون نگاهشو ازم گرفت . بچه ها هرکدوم حرفموشکافانه

 نداره اگه برهی ش کرده بود گفته بود که مشکلينه که معای کنن . آخه دکتريصش شد تا ترخيل سهیکارا

 تصادفين نسبت به اينقدر ااقعا . ويومدن نيل مادر سهيا سوال تو ذهنم بود که چرا پدر ينخونه . تمام مدت ا

 تفاوت بودن ؟؟؟ ی ، بيايی موميه رو داغون کرده بود و خودشو شبيل سهينکه ماش

 و اون لحظهيم نبوده بريازی گفت که واقعا نی و ميمارستان بيم از من و شهاب تشکر کرد که رفتيلی خسهيل

 گفت . کاوه قرار بود اون دوتا روی من نمی مرد اگه از نگرانیبود که همه منو نگاه کردن . واقعا شهاب نم

 ها هميابون آروم بود . ظاهرا خيلی برگشت شهاب خير مسی . تويمببره خونه و بالخره از هم جدا شد
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 بود هم حال قطع شده بود . داشتميده ساعت باريم نی که برای رو نداشت بارونيش ساعت پيک یشلوغ

 بود ؟؟ی کاوه کين خوندم که شهاب گفت : ای شد می کم پخش می که با صدايکیهمراه با موز

 ..يمه بود گفتم : همکلسيرون از پنجره به بنگاهم

 اونم دوستت داره ؟؟؟يعنی دونم .. ی گفت : مشهاب

 گفت ؟؟ يزی و گفتم : چيدم متعجب شدم به طرفش چرخيلی خيد که پرسی سوالاز

. .. يدم زد و گفت : نه .. فقط من خودم فهمی لبخندشهاب

 انداختم و گفتم : من از احساسات اون خبر ندارم ..يين پاسرمو

 عکس العمل اونوينکه تا ای شده بوديل عوض کرد و گفت : من مخصوصا گفتم تو نگران سهی دنده اشهاب

 ..ينمبب

 ..ی گفتی ميد ازش برگردوندم و گفتم : اما به نظر من نبارومو

 گفتم ..ی ميد هم نبايد گفت : آره شاشهاب

يش مامان بزرگ خواب بود . شب قرار بود تو اتاق پيديم رسی . وقتيم نزدی حرفيگه به خونه ديدن رستا

ی بود صدايده تشک دراز کشی تخت رويين بودم و شهاب پايده تخت دراز کشی من رویشهاب بخوابم . وقت

 ..ی رو به من نشون داديلشهاب تو گوشم اومد : خوب شد سه

 : چرا ؟؟گفتم

 ..يه . پسر خوبيدم رو ديل راحته .. چون سهيالم گفت : الن خشهاب

 ..ی گی لبم اومد و گفتم : خوشحالم نظرتو می رولبخندی

 رابطه حواسم به خودم باشه گفت و بعد هر دو به هم شبی تويد باينکه در مورد ای کمينکه بعد از اشهاب

 دوستيکا اس ام اس رو خوندم : نی خواب بودم که برام اس ام اس اومد با خواب آلودگيج . گيم گفتيربخ

 داشت..زش برام اريلی خی اومدينکه به زحمت بندازمت . اما ايانداشتم نگرانت کنم 

 هرچهيدوارم کنم . امی بود در جواب بهش گفتم : خواهش ميده خواب از سرم پريگه بود اما دی نکردنباور

 ..ی تصادفت رو بهم بگی واقعيان جرينکه و ایزودتر خوب بش

 بود که گفتم ی جواب داد : همونسهيل

 ..يچون منو نپيل اس ام اس دادم : سهمن

 گم ..ی بهت می باشی ام اس داد : اگه دختر خوباس

 هستم پس بگو ..ی جواب دادم : من که دختر خوبزود

 ..ير گم .. فعل شب بخی گم . فردا بهت می جواب داد : باشه مسهيل

 ..ير نره .. شب بخيادت .. يا دادم : قول دادجواب

 اس ام اسش ...ی .. با اون صدايگه بخواب دير شهاب در اومد : بگصدای

 نکن .يطونی و گفت : بخواب شيد من خوابم . شهاب خنديعنی خر و پف در آوردم که ی و صدايدم خندريز

 رسما ..ی شم به شرکت نمی ميدار بيرصبح د
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 فکرم بود . تمام ذهنم رو مشغولی تويل تونستم ؟ تمام مدت سهی کردم بخوابم . اما مگه می و سعخنديدم

 تونستم ... ی تونستم بهش فکر نکنم . نمیکرده بود . نم

 شده مظلوم شده بود . نگاهش هميچی و پا و سر باند پی خونی تخت نشسته بود با اون لباسای لبه ی وقتچقدر

 خاص بود ..يلی خيلی خيشهمثه هم

 مهمونيزی چيه ؟؟؟ قرار نبود مارو يانا که منظورم رو گرفت گفت : کيسا کردم و پريانا معذب به کنگاهی

 ؟؟یکن

 که ؟؟يادته بابا ی زد و گفت : ايطنت پر شی لبخندکيانا

 نکن ..ی شه نگو نه .. شرط بندی نميل گم کلس تشکی بهت می .. وقتيگه گفت : بعله دپريسا

 دانشگاه ..يم اومديم که پاشديم و گفتم : باز ما چقدر خنگيدم خندمن

 که مخمون تاب ورداشته ..يستيم به سالن شلوغ کرد و گفت : فقط ما نی اشاره اکيانا

 ..ين بدم کوفتتون کنيزی چيه سلف يم گفت : بربعد

 شده ؟؟ی زود گفت : خب بگو چيسا پريره بگيزی جدا شد تا بره چيانا سلف کيديم رسوقتی

ممنممن  .يرون بياد تونه از خونه بی .. اوممم خب اونم که نمينه خواد منو ببی گه می ميل کردم و گفتم : سهی 

 ؟؟يه چی دونی تونه تکون بخوره از جاش .. خب .. می نميعنی

 ..يگه بگو ديکا طاقت شد و گفت : نی بپريسا

 خونه مون ...يا زود و بدون تمرکز گفتم : بهم گفت بخيلی

 ؟؟؟ی ری از تعجب گشاد شد و فقط گفت : خب چرا نميسا پرچشای

 .. سه روزه کهيوونه بخش زد و گفت : نترس دينان اطمی لبخنديسا من بود که گشاد شد . پری چشماحال

يدم ... پری تونه کاری لنگ نمی .. حتما دلش تنگ شده . در ضمن اون با پايديناون تصادف کرده و همو ند

 .. ی روانی يوونه دی احمقيلیوسط حرفشو گفتم : خ

 بدونه ..يانا خواستم کی شه و گفتم : نمی ميک داره نزديانا کيدم . ديديم هر دو خندبعد

 ..ی کنی بهش بگو .. وگرنه ناراحتش ميست نی خاصيز گفت : چپريسا

ياين گذاشت و گفت : بيز می رو روينی شد . سيک نسکافه بود نزديوان که توش سه تا لينی سيه با کيانا

 مفت خورا ..ينکوفت کن

 ؟؟يکا نکرده نيک اشاره کرد و گفت : هنوز باهات سلم علی با چشم به کناريانا و کيديم خندما

 بود . با غر غريدن با اون سه تا کله پوک نشسته بود و مشغول خندی گوشه ايه که يم افتاد به سارا فهنگاهم

 ..يدم خودشو گرفته انگار دوست پسرشو دزدی جوريهگفتم : 

 چه حرفا پشت سرت نزده ..ی دونی گفت : نمکيانا

 کرده .. يجا حرص گفتم : ببا

 روش .يزه خواد بخوره بری کرده و ميک رو که به لباش نزدی لحظه تو فکرم اومد کاش اون استکان چايه

 ..يرم گی : حالشو به وقتش ميدم دادم غری دندونامو رو هم فشار ميکهدر حال
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 دوست پسر مجروحت ؟يدن دی بری خوای رو جلوم گذاشت و گفت : تو نميوان لکيانا

 و گفتم : چرا الن اس ام اس زد برم خونه شون ..خنديدم

 ؟؟ی با ذوق گفت : پس چرا معطليانا تصورم کبرخلف

 ..ين کنی کردم مخالفت می و گفتم : فکر مخنديدم

 .. برو خونه شون ..ی خواد نسکافه بخوری گفت : بده من نمکيانا

 گه :ی که سارا داره به دوستاش ميدم ديدم و به طرف صدا که چرخيدم شنی ماننديغ جی لحظه صداين همتو

 سوزم ..ی روم .. دارم ميخت م ريی سوختم .. چايييیوا

 کردن مقنعهی بود . تمام مدت که بچه ها کمکش ميفتاده واسش نی و خوشبختانه اتفاق بديم به سمتش رفتهمه

ياد بد ميزای چی وقتيد .. آخه چرا بايدم گزی و حرص داشتم لبمو می و دوباره بپوشه از ناراحتيارهشو در ب

 ..ينن به خاطر من صدمه ببيگه دی آدمايد و چرا بايفتهتو فکرم اتفاق ب

 آدرسشو برام اس ام اس کردهيل که سهی خونه ای استرس داشتم رو به رويلی خيکه ساعت بعد در حالنيم

 وقتيچ . هيدم کشيقی کردم و نفس عميک اما شيمی قديبا تقريليی وی به خونه ی بودم . نگاهيستادهبود ا

ی باشه . فکر ميمی قديليی وی خونه يه کنه ی می توش زندگيزم عزيل که سهی کردم خونه ایفکر نم

 کدوم ازيچ آپارتمان لوکس بزرگ . اما هيه ی حتيد شايا باشه . يد دوبلکس مدرن و جدی خونه يه يدکردم با

 رسم خونهی می خواست بدونه که کی زدم . چون اون فضول خانوم ميانا تک زنگ به کيه نبود . يناا

 زنگ گذاشتم . فشارش ندادم . آخه ..ی . بعد هم جلو رفتم و دستمو رويگه بود دينجوری . اخلقش ايلسه

 با هم قرار نذاشتهيشتر بار بيه که هنوز ی .. اونم وقتيی . اونم تنهايل سهيدن ديام تونستم قبول کنم که بینم

 موافقت کردن وسوسه م کرد کهيانا و کيسا پرينکه و فقط ايومدم اگه به خودم بود نميکه . .اونم وقتيمبود

 شد : بله ؟؟يده شنيل سهی زنگ رو فشردم و صدای ايگه فکر دبدون . يامب

 ..يکا شدم و گفتم : منم نيجان دچار هکمی

 پارک بود . ازياط هم تو حيد پراين ماشيه بزرگ و پر درخت جلوم ظاهر شد . ياط حيه باز شد و در

يد سفی به در ساختمون که نمايده برگ بود گذشتم و نرسی خشک و بی که اطرافش پر از درخت هاياطیح

 بهيدی سفلوار رو به روم ظاهر شد . گرمکن و شی فلزی با عصايلسنگ داشت بودم که در باز شد و سه

 که به تراس راه داشت بال رفتم .ی صورتش ولو بود . گفتم سلم و از دو تا پله ایتن داشت و موهاش تو

 ..ی گفت : خوش اومدی هم سلم کرد و بعد با لبخند پر رنگيلسه

 ؟؟يی زدم و همراهش وارد شدم . گفتم : تنهالبخندی

 : آره تنهام ..گفت

 کمکت کنم ؟ ی خوای رفت . گفتم : می راه می کردم که با عصا به سختنگاهش

 : نه .. گفت

 نبود امايک شيلی لوازم داخل منزل خيد شاينکه منزل افتاد . با ايمی قدی و ساده و حتی به لوازم معمولنگاهم

 داشت . اصل خونه چه خارج و چه داخلشيی حالت خاص و سبک اروپايدمانش و طرز چيوندکوراس

 باشه نبود . يد کردم بای تصورم فکر می که تویاونجور
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 بهم تعارفيل گذاشتم . سهيز می کمپوت بود رو روين بزرگ شکلت و چندی بسته يه که توش ی اکيسه

 .. ين لطفا بشيل رفت که گفتم : سهی اپن می و خودش داشت به سمت آشپزخونه ينمکرد بش

 دارم ..ی رم بر می بخوام خودم ميزی نگاهم کرد که گفتم : من اگه چفقط

 ..ی که اومدی گرفت . بعد نگاهم کرد و گفت : مرسی تک مبل کنار من جای اومد و روی سختبه

 ؟؟ پات بهتره ؟؟ی زدم و گفتم : خوبلبخندی

 .ی گفت : آره بهترم . مرسسهيل

 : متاسفم ..گفتم

 متعجب گفت : چرا ؟؟ سهيل

 من بود .ير دونم .. تقصی انداختم و گفتم : ميين پاسرمو

 گفت : نه ..سهيل

 به اون ..ی ربطيه دونم ی انکار نکن .. من ميل گفتم : سهی ناراحتبا

ی جديلی نبود . خی حس خاصيچ چشمهاش نگاه کردم . هی جلو آورد و مانع حرف زدنم شد . تودستشو

 ؟؟ی ندونيزی شه خودتو مقصر هر چیگفت : م

 فقط گفتم :ی کرد اما با ناراحتی بچه رو دعوا ميه انداختم . لحنش رو دوست نداشتم انگار داشت يين پاسرمو

باشه ..

 : خوبه .. يچيد بود که تو گوشم پيل آروم سهی سکوت و بعد صداکمی

 ؟؟يارم برات بی خوری می بلند کردم و گفتم : چسرمو

 .. ی کنيداش پی تونی اول می خورم . تو کشوی گفت : من نسکافه مسهيل

 از خودميد بار که به خونه شون اومده بودم خودم باين شدم و به آشپزخونه رفتم . برام جالب بود که اولبلند

ی بهم گفت که شکلت هم تويل برام داشت . سهيميت و صميکی جور احساس نزديه کردم . ی ميرايیپذ

ی شکلت توی نسکافه و ظرفن دو فنجويکه بعد در حالی . که لحظاتيکا من بودم ، نينهمون کشو هست و ا

 شلوغ پلوغی گفت : بهت زحمت دادم . آشپزخونه هم که کلی رفتم . با لبخندی گذاشته بودم به سمتش مينیس

بود ..

 گفتم : اشکال نداره .. ی لبخندبا

 ؟؟ ی رفتن عجله داری داشت گفت : برای فنجون نسکافه شو بر ميکه در حالسهيل

 : نه چطور ؟؟گفتم

 ؟؟ يستی .. راحت نيای به نظر مينجوری به مقنعه و مانتوم کرد و گفت : ای ااشاره

 : چرا .. چرا .. راحتم ..گفتم

ی معمولی ساده يد شرت سفی تيه مانتوم ير کاناپه گذاشتم . زی مقنعه و مانتومو در آوردم و همونجا لبه بعد

 کرد . منی هم خاصم ميلی . خيومد بهم ميلی رنگ هام بود و خين از محبوب تريدبه تن داشتم . رنگ سف

ی شکلتيکه نشستم و در حالی قبلجای بسته بودم . همون ی ساده دم اسبيلیکه عاشقش بودم . موهام رو هم خ
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 . اما واقعای از تصادفت حرف بزنی خوای دونم نمی دونم .. می من ميل سهين ذاشتم گفتم : ببیبه دهنم م

 بدونم ..يدبا

 مشکلوين ای خوای گذاشت و گفت : چرا اونوقت ؟؟ ميز می فشار روی تمامش رو با کميمه فنجون نسهيل

 ؟ی بذاريونبا کاوه در م

ی ميزايی چيه : حداقل اون يدم انداختم و غريين کنه . سرمو پای بچه دعوام ميه حس کردم داره مثه دوباره

 دونه ..ی دونم از کجا .. اما میدونه .. نم

 ؟؟ی بدونی خوای : واقعا ميد پرسيلی می کرد و با بی نچ نچسهيل

 نگاهش کردم و گفتم : حق دارم که بدونم ... مشتاق

 قرار بدمش گفتم : مثل من دوست دخترتم ..ير تحت تاثيشتر بينکه ابرای

يم که بود نگاهش افتاد بهم . بعد سرشو آورد بال و مستقی حرف تو همون حالتين بود که با ايين پاسرش

 ؟؟؟ی انجام ندی عکس العمل عجله ايچ حرفام هيدن که بعد شنی دینگاهم کرد و گفت : قول م

 آهنگيه داشتم ين خونه . تو ماشيومدم گفت : من داشتم ميل تند تند به علمت مثبت تکون دادم . سهسرمو

ی حرفارو زمزمه می سريه داشت ی کسيه . انگار يدم شنيی صداهايه کردم . وسط آهنگ ی گوش میخارج

يشتر بی که هرچی دورصدای يه بود که رو اون آهنگ افتاده بود . ی موجيهکرد که اصل واضح نبود . مثه 

 گفت ازش دور شو .. دور شو .. ی که می کلفت مردونه ای شد . صدای ميکتر کردم نزدیروش تمرکز م

 ؟؟ی ساکت شد . معترض گفتم : چرا ساکت شدسهيل

 ترسونمت ..ی کرد و گفت : دارم می اخمسهيل

 ذهنی اتفاقا افتاده و زاده ين بودم چون از ته قلبم باور داشتم که ايده واقعا ترسيده دونستم درست فهممی

 و با خندهيدم کشيقی ترسوند . اما نفس عمی منو مين دونستم و ای .. ميست دونستم توهم نی . ميست نيلسه

 شده ...ی واسم عاديگهگفتم : من ؟؟ من بترسم ؟؟ د

 ترسم .. پس بگو ..ی منصرف بشه گفتم : من نمينکه مشکوک نگاهم کرد و من زود قبل از اسهيل

 . راستشيارم خودم نی کردم به روی اما سعيدم زل زد تو چشمهام و گفت : من اون صداها رو شنسهيل

ينجوری شروع کردم بلند بلند خوندن . ای توهمه . آهنگو عوض کردمو با آهنگ بعدينا کردم که ایفکر م

ی که فکر ميزی با چاستم خوی بودم . فقط ميده من واقعا نترسی دونی تونستم بشنوم . می رو نميی صدايچه

 رو که تو خواب هميزی . همون چيدم ديزی چيه چشمم ی کم بعد از گوشه يهکردم توهمه مقابله کنم . 

 کلهيه قرمز داشت با ی و موهايشا ش . همون روحه که ريدی دی گفتی که تو هم ميزی . همون چيدمد

 فرمون رو به سمت راستی قويروی نيه ه مثيزی حس کردم چيدم . تا به سمتش چرخيدمششاپو .. من د

ی . حال هر کار که ميدم چشمم دی توهم بود که از گوشه يه اون روحه کنارم نبود . مثه يگهچرخوند . د

 شد و من هر لحظهی ميده به سمت راست کشی واقعی تونستم فرمون رو کنترل کنم . به معنایکردم نم

 بهينکه . قبل از اياد نميادم يچی شدم . .. بعد از اون هی مديکتر بود نزيابون که کنار خیداشتم به درخت

 شدم ..يهوشدرخت بخورم ب

 شدم ..يالتی خيد و گفت : شايد کشيق عمنفسی
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 .. ی گفتم : نه نشدزود

ينو .. قبول کن . اين .. ببيل .. گفتم : سهياد زيلی . خيدم ترسی ميلی داشتم . خيجان و هيد تپی تند تند مقلبم

قبول کن .. به خاطر منه که سراغ تو هم اومده ..

 ؟؟؟ ی داده بودی چپ چپ نگاهم کرد و گفت : تو چه قولسهيل

 کنم .. باشه ؟؟؟ی بهش گفتم : من خودم درستش ميت اهمبی

 : نعععععع ..يد با اخم غرسهيل

 دونم .. ی .. من خودمو مسنئول ميل گفتم : سهيد امنا

 شه ؟؟؟ی مينجوری ای اگه دوست دخترم بشی دونستی با همون اخم گفت : اونوقت چرا ؟؟ مسهيل

 که بخواميست نيتی منو ناراحت کرده بود اما فکر کردم که موقعين صداش بلند تر از حد معمول بود و اکمی

 دونستم ..ی گفتم : معلومه که نمين بهش . واسه هميرمخرده بگ

 روشو ازم برگردوند و گفت : پس حرف نباشه .. سهيل

ی رومو ازش برگردوندم . صدای و با ناراحتيدم کرد لبمو گزی مين بود . داشت بهم توهيادی زيگه داين

 ..ی خودتو مقصر ندونينقدر بود که اين اومد : منظورم ايلسه

 ؟؟ی نداری رم . کاری و اخم گفتم : من دارم می و با ناراحتايستادم

 نگاهمم نکرد . من انتظار داشتم حال که ناراحتم کرده بخواد از دلم دری گفت و حتی ننچی تفاوتی با بسهيل

 باهام بد رفتار کنهينقدر حرصم گرفته بود . حق نداشت ايلی کرد . خی نگاهمم نميگه دی . اما اون حتيارهب

 کنه . ی احترامی بيا سرم داد بزنه يا

 طول دادم تا سرم کنم . دوست داشتم بگه که ازيلی ده . مقنعه مو خی نميت باز هم اهميدم . ديدم پوشمانتومو

. اما اون انگار نه انگار ..يمونه باهام بد حرف زده پشينکها

ين انداختم و گفتم : ايز می که کاوه بهم داده بود رو از گردنم باز کردم و جلوش روی بردم و گردنبنددست

 باشه .. خدافظ ..يشتپ

 که کاوه بهت داد ؟؟ يست نی همونين گفت : ای رفتم که با بد اخلقی به سمت در مداشتم

 ازيگه ديکی کنه تا من ی اما به سمتش برنگشتم و تو همون حال گفتم : همونه .. فعل ازت مواظبت مايستادم

 ..يرمکاوه بگ

 ..ی دارياز بهش نيشتر .. اما .. تو بی نرم و آروم که اصل انتظارشو نداشتم گفت : مرسی با لحنسهيل

ی ميب که داره بهت آسينی بی .. تمومش کن .. ميگه بسه ديل و با خشم نگاهش کردم و گفتم : سهبرگشتم

 .. من .. من ...يستم نيف ضعيگه . من ديفم من ضعی کنی . چرا فکر می دارياز بهش نيشتررسونه . تو ب

 تونستم انجامی رو می براش بگم . که هر فکر بديدم جديروی خواست از نی لجم گرفته بود که دلم ماونقدر

 خودمو به زحمت بندازم اما نشد . نگفتم ..ينکهبدم بدون ا

 ..يکا گفت : نيف لطيلی خسهيل

يمی خواست که هزار بار اسممو اونقدر صمی و مهربون صدام کرد . دلم ميمی منو صميلی .. خيد لرزدلم

 نرم شدم و گفتم : هوم ؟؟؟ی منم کمیازش بشنوم .. دست خودم نبود وقت
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 من به خاطر تو به هميط شرای کنی کنم . فکر می به خودش گرفت و گفت : من درکت می جدی حالتسهيل

 بدون اونيد اوضاع بدتر بشه . . تو نبايم که نذارينه کار اين که شده . پس الن بهتريه . اما ... کاريختهر

 تونم از خودم مراقبت کنم ..ی .. اما من .. باور کن میگردنبند بمون

 دونستم . اما .. خب منم که خبر نداشتمی اتفاقا مين منو قانع نکرده بود . واقعا خودمو مسنئول احرفاش

 ..ی که تنها نمونی قول بديد بذارمو برم . گفتم : پس بای جورين تونستم همی شه . نمی مينجوریا

 مونم ..ی گفت : باشه .. تنها نمسهيل

 دستهامونيرم خواستم گردنبند رو بگی می . وقتيرمش برداشت و بهم اشاره کرد بگيز می رو از روگردنبند

 . . يم نداديتی نامحسوس که هر دو بهش اهمی . لبخنديمبه هم خورد و هر دو لبخند زد

 ؟يان می کردم و گفتم : خانواده کيس با زبونم خلبمو

 برو ..ی بری خوای . تو اگه ميان شد و فقط گفت : مين لحظه نگاهش غمگيه ی براسهيل

ی شد بگم . خب .. اگه خودش می خوام برم . اما نمی بمونم . نميشت خوام پی خواست بگم که نه می مدلم

 زدم و گفتم : باشه .. پس منی زورکی بمون . اما نگفت . لبخنديان تونست بگه تا خانواده م میخواست م

 رم .. یم

 کرد و گفت : مواظب خودت باش ..ی تک سرفه اسهيل

 نتونست منو بدرقه کنه . ازيل . سهيرون ساده از خونه شون زدم بی خدافظيه تکون دادم و بعد از سرمو

 داشتميگه ديدم رو همزمان با هم داشتم . تا خونه که رسیهمون لحظه که ازش جدا شدم دلشوره و دلتنگ

 کردم کهی فکر مين به ايشتر خواست بهش زنگ بزنم و حالشو بپرسم . هر لحظه بی شدم . دلم می ميوونهد

م  ديمی قديمه نیچرا تو اون خونه   ذاشتم . من که تو اونی اونو تنها ميد نبايوونه بزرگ تنهاش گذاشتم . من

 شد . هر چقدری ميدا که تنها بودم سر و کله ش پی دونستم که اون روحه هر لحظه ای بودم و ميطشرا

 بودم شماره شويستاده اتاقم ای لب پنجره يکه باشم نتونستم . آخرش در حالين تفاوت و خوشبیخواستم ب

گرفتم . بعد از سه بوق جواب داد : جانم ؟؟

 ؟؟ی .. خوبيل گفتم : سلم سهی معموليلی کردم به خودم مسلط باشم و خسعی

 ؟؟ی محبت گفت : آره .. تو چبا

 ؟؟يفتاد نی : منم خوبم .. نگرانت شدم .. اتفاقگفتم

 کنه ..ی نميد منو تهدی گفت : نه .. گفتم که خطرسهيل

 ..يگه گفتم : خدارو شکر .. خب خدافظ دی لبزير

 فقط گفت خدافظ ..سهيل

 رفتن وی با هم راه می که به آرومی کوچه نگاهمو دوختم به دختر و پسری رو قطع کردم و انتهاتماس

 زدن ... یحرف م

 صحتيل – سهی خاکستری دفترچه

293

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

 خواستی ، واقعا امروز دلم نمی خوای که نمی رو انجام بدی کاری شی وقتا مجبور می بده که بعضخيلی

 که نفسيدم فهمی . ميدم دی نگاه هاشو ميگه ترسه اما من که دی رو بترسونم . هرچند اون گفت که نميکان

 رو ح توين دونستم ای مدممهاش تند تند شد . گناه داشت . دوست ندارم خودشو مقصر بدونه . چون من خو

ير منم تاثی رو ح تو زندگين ايد دونستم شای هست و بازم خواستم که باهاش باشم . چون من ميکا نیزندگ

يرينه من شی براين ای بچه گانه داره ولی هنوز رفتارای جوريه يکابذاره و خودم خواستم که باهاش باشم . ن

 کم صدامويه ی وقتينکه تونم نگم که عاشقش شدم . عاشق ای تونم اعتراف نکنم . نمی واقعا نميگه. من د

 همونين کرد نگاهم کنه . جدا ای و جرئت نميين نداخت و پای بردم مثه دختر بچه ها سرشو میبال م

 حال ؟؟ينمش بی شکننده مينقدر ؟؟ چرا ايومد اونقدر به نظرم قلدر ميدمش که دی اولی که اون روزايکاستن

ی کم حالت گرفتگيه مخصوص خودش که ی کنه با اون صدای جمع می لباشو از ناراحتیمخصوصا وقت

 سری سرما خورده .. مثه دختر کوچولوهايشه انگار هميه جوريه زنه . صداش ی حرف میداره با ناراحت

به هوا ...

 اون رو ح روی که سارا اومد خونه صدای رفت تا وقتی گم چقدر از وقتی خاطره که بهش نمين به همدقيقا

 گفت : ازش دور شو ..ی که ميدمشن

 شونه هاش انداخت و گفت : چقدری رو از سرش رويومد بهش ميلی رنگش رو که خی شال ارغوانمامان

 تو دختر ...یهول

ی تلفنی گی خونه مامان بزرگ و می عصر رفتيروز شد .. ؟ از دی چی شه بگی می گفتم : خب چيجان هبا

 اونجا ..ی کنم .. شب هم که موندی نميفتعر

 کنم ..يف تا واست تعريار بی استکان چايه نازک کرد و گفت : اول برو واسه مامانت ی پشت چشممامان

 شد ها ..ی چی بگی خوای جمله ميه رفتم گفتم : ی به سمت آشپزخونه ميکه حالدر

 گم بگو چشم ..ی که بهت می کاريه مامان از تو هال اومد : صدای

 نه ؟؟يميری می از فوضولی داريرم بمی زد و گفت : آخی بردم لبخندی براش چاوقتی

 ..ی نه و کنجکاوی و گفتم : مامان خانوم فوضولخنديدم

 خنده گفت : خب همون ..با

 نه ؟؟يا جونم دوماد شد يی ؟؟ دايگه شد دی مامان بگو چی حرص گفتم : وابا

 خوان چرا نشه ؟؟ی رو ميگه دختر و پسر همدی درست شد . وقتی .. همه چيگه با خنده گفت : بعله دمامان

 ..يريم گی می ماه هم براشون نامزدينآخر هم

 خوشحالم ..يلی خييی ذوق گفتم : واااابا

 ..يان هم ميگه .. به هم ديه دختر خوبيلی و گفت : آره .. خوبه .. خيد خندمامان

 جونم حروم شد ..يی .. دايرم گفتم : نخی دلخوربا

 هم خوب بودن . اصل هم حروم نشد ..يلی چپ چپ نگاهم کرد و گفت : از نظر خانواده و فرهنگ خمامان

 از اون خوشگل تره ..يلی م حروم شد . خيی من مصرانه گفتم : داولی
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 کردمو خودمو رسوندم به اتاقم .يکی م بلند شد . با عجله پله ها رو دوتا ی زنگ گوشی لحظه صداين همتو

 م افتاده بود . زود جواب دادم : بله ؟ی گوشی رويل تخت بود اسم سهی م رویگوش

 ؟؟ ی : سلم چطوريچيد گوشم پی تويل سهصدای

 .. نفسم بند اومد ..يستم و گفتم : خوب نيدم زدم خندی نفس نفس ميکه حالدر

 ..ی جا گذاشته بوديی تو جای تونم حدس بزنم که گوشی و گفت : ميد خندسهيل

 ها ..يه ماين تو هميزی چيه گفتم : يطنت شبا

 گفت : اععع ؟؟ سهيل

 گفتم : آرررره ..يدم خندی ميکه حالدر

 ؟؟ی خشن گفت : امروز چه کاره ای مردونه ی با اون صداسهيل

 قرار دارم ..يسا و پريانا کاره .. ساعت شش با کيچ : اوممممممم .. فعل که هگفتم

 قبلش ؟؟يم قرار بذاريه شه خواهش کنم امروز با هم ی گفت : اون وقت مسهيل

 ..يرم درگيلی نه .. من امروز خی گفتم : وايطنت شبا

 متعجب گفت : جدا ؟؟؟ سهيل

يمش ذاری گفت : باشه پس می جديلی ذارم خی و متوجه شد دارم براش کلس ميد منو که شنی خنده صدای

واسه بعد ..

 ..يرون بيای بی تونی کردم .. فقط تو که نمی خنده گفتم : شوخبا

 .. ينجا ايا گفت : خب تو بيز وسوسه انگی با لحنسهيل

يده تا حال نديدنش که رفتم خونه شون ديش . از دو روز پيارم بی بهانه ايه کردم ی معذب سعی حالتبا

ی رفتم خونه شون هنوز واسم جالب نبود . سعی ميد باينکه . اما حس اينمش خواست ببیبودمش . دلم م

 ؟؟ی غذا درست کنی گفت : تو بلديل جور کنم که سهی بهانه ايهداشتم 

 آسون ..ی .. غذاهای کميه : گفتم

يد خوام امروز دست پخت تورو بخورم . اگه غذاهات خوشمزه نباشه بای و گفت : پس من ميد خندسهيل

 نظر کنم ..يدتجد

 ؟؟ينجوريه خنده گفتم : اععع ؟؟؟ ابا

 ؟؟ی داری گفت : آره .. نکنه اعتراضيطنت با شسهيل

 : بعله که دارم ..گفتم

 .. !ی رو نداری اعتراضيچگونه مون حق هی دوستی که تو توی گفت : پس فراموش کرديطنت با شسهيل

 ..ييييل و کشدار گفتم : ماه .. سهيه گلبا

 دم .. خوبه ؟؟ی گفت : باشه حق اعتراضو بهت مسهيل

 لوس کردم و گفتم : اوهوم .. خوبه ... خودمو

مکسهيل  ؟؟؟ ينجايی ای گفت : 

ممنممن  کشم ..ی . من خجالت ميستم من راحت نيل کردم و گفتم : سهی 
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يگه گفت : تو ديمت شد که کم کم بهم برخورد . بعد با ملی خنده . اونقدر خنده ش طولنير زد زسهيل

 ...یدوست دختر من

ی رفتن نداشته باشم . بعد از خدافظی برای اعتراضيچ هيگه بود تا دی شد . همون جمله ش کافيلی ويلی قدلم

 . اون دفعهيل سهی خوام برم خونه ی ده اگه بگم دوباره می دونستم مامان اجازه نمی زود آماده شدم ميلیخ

 مجبور شدم دروغ بگم کهيلم بر خلف مين خواستم ملقاتش برم بود . واسه همیهم که اجازه داد چون م

 خاطر عذاب وجدان داشتم .ين هم به ايلی و خيسا پری رم خونه یم

 رو تجربه نکردهيجان دونم . اما انگار تا حال اون هی ته دلم بود . نمی خاصيجان و هی خوشحاليه راه توی

 حدش رو نداشتم و با کاوه اصل نداشتم ... ين که با سامان تا ايجانیبودم . ه

 بود .. يل که فقط مخصوص سههيجانی

 به تنيی شرت آلبالوی تيه با ی شلوارک سورمه ايه بار ين تنها بود . ايل باز هم سهيدم شون که رسخونه

 ش بود . پاش رو هنوز هميشونی پی هايه بخی روی نداشت و فقط چسبيگه سرش رو ديچیداشت . باند پ

 دستشيدنم به محض دوز رفت . اون ری . هنوز هم با عصا راه مياورد ذاشت و بهش می مين زمی رويدنبا

ی کدوممون به رويچ بود اما هی و طولنی عادير کم غيهرو جلو آورد و باهام دست داد . دست دادنمون 

 بود که هر دومون انگار حسی . در حاليريم دست همو بگيشتر خواست بی که دلمون مياورديمخودمون ن

ی آبی زنونه يرهن پيه و من مانتو و شالم رو در آوردم . يم همون کاناپه نشستی . رويديم فهمیهمو م

ين فرق داشت و ايشه بهم با هميل ساده جمع کرده بودم . نگاه سهيلی به تن داشتم . موهام رو هم خیدربار

يک به هم نزدين و ايم حرف زده بودی و اس ام اسی با هم تلفنيلی دو سه روز خين داد . تو ایخجالتم م

ترمون کرده بود ..

 نه ؟يا يم که نشستم گفت : اول ناهار درست کنکنارش

 ؟؟يم درست کنی : آره خوبه .. چگفتم

 ؟ی بلدی گفت : چسهيل

 خوب باشه ..ی کنم ماکارونی چپ چپ نگاهش کردم و بعد گفتم : من فکر ميه

 شد و منياز نشست و مشغول خورد کردن پی . اون رو صندليم موافقت کرد و با هم به آشپزخونه رفتسهيل

يتابه تو ماهيختمشون خورد کرد من ريازهارو پی وقتيختم گاز و توش روغن ری رو گذاشتم رويتابهماه

يهکه به عصاش تکي . در حاليستادمشغول سرخ کردنشون بودم که گوشت چرخ کرده رو آورد . کنارم ا

 ؟؟يزمشونداشت گفت : بر

 ..يز بود ، گفتم : آره بری من چقدر دوست داشتنی رخش کردم . خدايم به ننگاهی

 رويگه مچ هم دينکه نگاهم کرد منم نگاهش کردم از ای چشمير . زيخت قابلمه ری گوشت ها رو توسهيل

ير حرکت کامل غيه ين جلو اومد و ای کميل سهيديم خندی خنده مون گرفت .. همونطور که ميمگرفته بود

 زد بسته شد و دستم روی که به لبهام می داغی بود که منم سرمو بردم جلو و چشمهام از فشار بوسه یعاد

 بهيم شدی جلز و ولز روغن داغ از هم جدا می از صدای بعد وقتی پر پشتش فرو کردم .. لحظاتی موهایتو

 .. يد گفت : ببخشیآروم
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 مصرانه گفت :يل قابلمه رو به هم زدم . سهی تويات محتوی نگفتم با قاشق چوبيزی انداختم و چيين پاسرمو

ناراحتت کردم ؟؟؟ 

 تونستم در جواب بهش بگم نه ؟ ی مچطور

 گفتم که دوست نداشتم اونی رو دوست داشتم ؟ چطور می واقعی گفتم که حس اون بوسه ی بهش مچطور

 کاره رها کنه ؟؟؟ يمهبوسه رو ن

 هريم کردی غذا رو آماده می . تا وقتيدم گوشت ها پاشی نمکدون رو جلوم گرفت . ازش گرفتم و روسهيل

 دونستم چرا گفتی . ميه ش از چی دونستم که ناراحتی خودش بود . می تويل . سهيمدومون ساکت بود

 .. يدببخش

 حس کرد من ازيد ش کنم . شای بود که نتونستم همراهی بود که . . اونقدر اون بوسه ناگهانين به خاطر افقط

 بود که ناراحتش کرد . .ين .. ايد ندارم . شایاون بوسه حس

 گوشش گفتم :ير و بعد زينه بشی صندلی کمکش کردم تا روی . به آروميم ناهار بخوريم بخواينکه از اقبل

 .. يستممن ازت ناراحت ن

 کرد که باعث شد حس کنم چقدری باهام شوخی موقع خوردن ناهار کليل . سهيدم هردومون غذا کشبرای

 غذامون تموم شد گفت :ينکه بعد از ايل . سهيم داشتيگه گفتن به همدی حرف برایباهاش بودن خوبه . ما کل

 ..يم شوریظرفارو نم

 گفتم : چرا ؟؟متعجب

 ..يم با هم حرف بزنيشتر خوام بی : چون مگفت

 همون کاناپهی رويزيون تلوی تو سالن رو به رويم رفتيگه بود مخالفت نکردم با هم دی حرفش منطقچون

 ؟؟ينيم ببيلم فی خوای گفت : ميل . سهيمنشست

 ؟؟يلمی گفت : چه جور فيل کردم و سهموافقت

 گفتم : ترسناک ..يطنت شبا

 حال ؟؟ يست خودمون ترسناک نی و گفت : نه که زندگخنديد

 ..يگه ديگه : دگفتم

 بذارهيز می تا پاشو رويدم رو جلو کشيز تو دستگاه گذاشت و اومد کنارم نشست . براش می دی سيه سهيل

 نگاهم کرد و گفت : ممنون ..یو راحت باشه . با قدر دان

 رو دوريل دست سهی گذشته بود که به آروميلم از فی هنوز کميم و مشغول تماشا بوديم هم نشسته بودکنار

ی ازش خجالت ميی جورايه . يارم خودم نی کردم که به روی . اما سعيدشونه هام حس کردم . دلم لرز

 بودم اما فکرم در پروازيزيون تلوی . نگاهم به صفحه يدم کشيق عمی صدای بی نفس هاين . واسه هميدمکش

 فکرم اومد که چرا کاوهی بود . توی چيلش دونم دلی تمرکز کنم و نميلم فی تونستم رویبود . واقعا نم

 جد خودش باشه ؟؟ اونقدريا پدر بزرگ يه شبينقدر تونه ای ميره نبيا نوه يه رضا بود . مگه يهاونقدر شب

 چونه ش داشت رو رضا هم داشتهی صورتش روتوی رو که کاوه یشباهت داشته باشه که همون خال

ی ترسناک رو دارم ميلم از اون فير غيری لحظه حس کردم تصوين بود . . همیباشه .. واقعا باور نکردن
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 ، احساس شکست وياس و يدی کردم . احساس نا امی رو هم حس می احساساتيدنش که با ديری . تصوينمب

 ؟؟ی : کاوه تو بازم تو فکرت گفی که می زنی آشنایغم .. و صدا

 گفت : کاوه چرای که ميدم دی رو ميدا .. ويدم دی رو مير اون تصوی ادامه يشه بر خلف همو

 ؟؟؟ .. یناراحت

 تونستم کنترلشون کنم نگه دارم .ی رو برعکس قبل که نمير دونم چرا اون لحظه تونستم اون تصاوی نمو

 چند لحظه حسی کاوه اون احساسا رو که برايگهتونستم اون ارتباط رو نگه دارم . و دلم خواست که د

يدم دی بود رو نميکا که جسم خودم ، نيی جاير تصاوينکه با وجود اين همیکردمشون رو نداشته باشه . برا

 داشتميل سهی که از بوسه های .. احساسيدنش و با ولع شروع کردم به بوسيدم چرخيلاما به سمت سه

 رفت . . ين از بير بود که اون تصاویاونقدر قو

 بوديل پر پشت سهی موهاين . دستم بيم هم بوديدن بودم و در حال بوسيل به خودم اومدم که تو بغل سهوقتی

 گذشته بود .. يقه پنج دقيلم مشغول نوازش موهام بود . . از فیو اون به آروم

 نبودم .. کاوه بودم ..يکا نيقه پنج دقمن

 خواستيل و تا سهيدم خودمو عقب کشی به آروميدم کشی که انجام داده بودم خجالت می از کاريکه حالدر

 نه .. يعنی جلو دستمو جلو بردم که يادب

 کرد .ی حال داشت کتمل بهم نگاه ميل . سهيدم لبام کشی پشت دستمو روی انداختم و به آروميين پاسرمو

يين حال دستمو جلوش گرفته بودم و سرمو پاينکه هم از ايدمش بوسی ناگهانينکهمتعجب بود .. هم از ا

 ؟ يکا شد نی نرم گفت : چی با لحنيلانداخته بودم . سه

 .. يست نيزی گرفته گفتم : چيی صدابا

يده بوسينکه دونم چرا از ای داد . نمی دستاش بهم آرامش می هوا گرفت تو دستش . گرمای دستمو روسهيل

يگه نبود . مطمنئن بودم اگه هر دختر دی نبود واقعا احساس خوبی نداشتم . احساس خوبیبودمش احساس خوب

ی بودمش . حتيده مون من بوسی قرار رسمين سومی من بود همون احساس رو داشت . توی هم جایا

 دفعه ؟؟يه شد ی چيکا آروم گفت : نيلی خيل چشماش نگاه کنم . سهی تويدم کشیخجالت م

 . . يچی گفتم : هی لبير بغض داشتم و ناراحت بودم صدام گرفته بود زچون

 چونه م برد و با محبت گفت : پس به من نگاه کن .. ير شو زيگه ددست

 بخش زد و گفت : چرا از منينان اطمی لبخنديل چشماش که نگاه کردم ناخودآگاه اخم کردم . سهتوی

 ؟؟ی کشیخجالت م

 الن چهيم هردومون فراموش کنيم کنی می . سعی کشی گفت : باشه حال که خجالت ميل نگفتم . سهچيزی

 افتاد .. یاتفاق

 ازميگه تو گوشم گفت : دی . و اون به نرميدم جلوتر اومد که من خودمو عقب کشيل اخم داشتم . سهبازم

خجالت نکش ..

ی با هم حرف ميم . داشتيم کردی نگاه نميلم فيگه ديل در حال پخش شدن بود اما من و سهيلم بعد فلحظاتی

 .يم زدی زودتر با هم حرف ميد بايد . شايم گفتی قبل از دوست شدنمون به هم ميد بايد که شايی . حرفايمزد
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 عاقلنه و آرامش بخش بود کهخورداش اونقدر بريل و حال وقتش بود . سهيماما به هر حال حرف نزده بود

ی داشتم جايدنش که از بوسی زود حس بديلی رو نداشتم . خی و ناراحتی اون احساس نا امنيگهمن واقعا د

 بود در جواب من که از پدر ويده کامل به سمت من چرخيکه در حاليل احساس خوب داد . سهيهخودشو به 

 بدم ..يح مسنئله توضين مورد ادر دوست ندارم ياد گفت : زيدممادرش پرس

 : راحت باش .. بگو . گفتم

 گم ..ی شونه بال انداخت و گفت : واسه تو مسهيل

 از دستيش گفت : راستش من مامانمو چند سال پيل دور نموند . سهيل سهيد لبم اومد که از دی رولبخندی

دادم..

 ..يامرزشون ناراحت شدم . خدا بيلی دونستم . خی نمی گفتم : وای متاثر شدم با ناراحتخيلی

ينکه کم بعد از ايه خونه . بابا ين . تو هميم کنی می . من و سارا با بابا زندگی محو زد و گفت : مرسلبخندی

 نوجوون مغرور بودم . سارا هم کوچولو بود .يه گرفت ازدواج کنه اون موقع من يممامان فوت کرد تصم

ی چهار سال از من بزرگتر بود راضيبا بود و تقريين پايلی که بابا انتخاب کرده بود سنش خیچون خانوم

 از همون موقع بود کهين هم هست . واسه هميده پسر به سن بلوغ رسيه کنه که ی زندگی تو خونه ايادنشد ب

 ..يون روز در ميه من و سارا شد یبابا برا

يه داده بود و تازه يل تشکيگه دی خانواده يه هم به ما هر روز کم و کمتر شد . . خب بالخره محبتش

 مشترک نداشتم تای با بابا خاطره ياد زيلم ؟؟ من از همون اوای دونی هم شده بود . ميگه دختر ديهصاحب 

ينکه بدتر از همه ايگهشتر وقتا نبود . دي بود بيرون وقتا بيشتر . اون بيدم دی بابا رو کم مياد ميادم که يیجا

من مامانم هم مشکل داشت و ايهسر   ..يه اينه قوز بال قوز بود . اصول بابا آدم بد کيگه دين مسنئله هم با ماما

ی . حال من که به اجازه ينيم رو ببين ده که مامان مهی اجازه نميباهنوزم که هنوزه اون مشکلتو داره و تقر

 که بهی تو سن و ساليقا دختر جوونه و دقيه کنه . خب سارا هم ی ميت اذيلی . سارا رو خندارم يازیاون ن

ی مامان و بابای ماجراينه وابسته س . اين به مامان مهيلی . خيست نيشش داره . مامانش پياز مامان نيه

من . 

 و من اصرار کردم ..ی بگی خواستی گفتم : متاسفم اگه نمی مهربونبا

 . يست نی تفاوت گفت : نه .. مشکلی بی با حالتسهيل

 گفتم : مامانت چرا فوت شد ؟ يد تو موهاش فرو برد و آه کشدستشو

ی من تو زندگی برجسته و جذابش اومد . بهم نگاه کرد و گفت : مامانم الگوی لب های تلخ روی لبخندسهيل

 مامانميه شبيلی من خی منه . جالبه بدونی . هنوزم الگوی تصور کنی تونیبود . اونقدر دوستش داشتم که نم

 که انجام داد متاسفانهی درمانيمی شار داشت . بعد از چند بينه رفت . اون سرطان سيشمهستم .. اما خب از پ

 ندارم .ياد دونم من اون وقتارو خوب به ی شد . نمی بود که داشت کم کم بهتر می در حالين . اياورددووم ن

 موهاش کم کمی درمانيمی که بعد از شی وقتيادمه ينو دمش . اما ای کردم که از دست می وقت فکر نميچه

 که من کردمی کارين خواستم فکر کنه زشت شده . بعد از ای از ته زدم . نمو روز رفتم و موهاميه . يختر

 اصراريلی خيدم دی داد اما من وقتی کارو کرد .. مامانم اجازه نمين کوچولو بود هميلی خينکهسارا هم با ا
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 همابا شه اگه بگم همون شب بی باورت نميکا زنونه که موهاشو واسش بزنن .. نيشگاه آرايهداره بردمش 

 ..يلی مامانمو دوست داشت .. خيلی موهاشو از ته زده . خيديمکه اومد خونه د

 چهاری يده از هم نپاشی خانواده يه و يم که همه دور هم بودی شبين آخريبا خوب بود . تقريلی شب خاون

 که تا حال داشتم ..يه عکسين که الن دردناکتريم عکس هم گرفتيه يمنفره بود

 .يزم و اشک نرينم بغض آلود گفت : محاله اون عکس رو ببی شده بود و صدايس خی که کميی با چشمهابعد

تازه من که  مردم .. 

 ..يدم پرسی شونه ش گذاشتم و گفتم : متاسفم .. کاش اصل نمی رودست

 نداره .. يرادی نگفت اما با اشاره بهم فهموند که اچيزی

 ! ين که دارم ساراست .. همی دغدغه ای بعد گفت : همه لحظاتی

 ..ی دی ميت و بهش اهمی زدم و گفتم : خوبه که براش نگرانلبخندی

 تونستم واقعا موثر باشم ..ی لبش اومد . . و زمزمه کرد : کاش می تلخ رولبخندی

 ..ی باشيشتر بهتر و بی تونی و می : نگران نباش .. حتما هستگفتم

 ..ينيم ببيلم فيم خواستی زد و گفت : ما نثل ملبخندی

 ؟؟يم که بخوريارم بيزی چيه و گفت : برم يد . اونم خنديدم باهاش خندهمراه

 ؟؟يارم بگو من بی خوای می : هرچگفتم

 می آدرس جاشونو داده بود آوردم گوشيل که سهيل مقدار آجيه به آشپزخونه رفتم و شکلت و ينکه از ابعد

 . يمه که سه و نيدمزنگ خورد . نگاه به ساعتم کردم و د

 دادم : بله ؟جواب

 ؟؟؟يوونه تو خل و چل ديی گفت : کجای ميغ جيغ که با جيچيد تو گوشم پيانا کصدای

 دختر .. چه خبره ؟؟ يس گفتم : هآروم

 ..ی گم .. زنگ زدم خونه تون نبودی ميی و گفت : کجاخنديد

 که دور شدم آرومی کنم . کمی رم اونطرف تر صحبت می اشاره کردم که ميل زدم و به سهی حرصلبخندی

 ..يل سهيش دختر .. اومدم پيييسسسگفتم : ه

..ی گی اونجا و به منم که نمی ری وقت می وقت و بيگه شد و گفت : جدا ؟؟ خوبه ديز آميطنت شلحنش

 به تو بگم ..يد کنم بای م گرفت و گفتم : مگه من هر کار مخنده

 ..ی بگيد گفت : پس نه .. معلومه که بايی پر روبا

 کثافتا ؟؟ هان ؟ين کنی ميکار ادامه داد : قرار بعد از ظهرم حتما کنسله .. چيانا . کخنديدم

 ..يست خفه شو .. قرار هم کنسل نيانا کردم گفتم : کی خنده مو کنترل ميکه حالدر

 ..ينمت بی : باشه .. پس مگفت

ی که برگشتم . گفت : چرا همه تورو با الفاظ زشت صدا ميل سهيش رو قطع کردم پی خدافظ و گوشگفتم

کنن ..

 ..يگه دياد دونم . حتما بهم می خنده گفتم : نمبا
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 ..ی منو خوب صدا کنيد خبرا هست ها .. تو باين از ای تو فکر نکنی کردم و گفتم : ولی زبون درازبعد

 شه .. ی معامله مون نمينجوری روشو برگردوند و گفت : اسهيل

 ؟؟ی داشته باشيه با بقی فرقيه ی خوای اغوا کننده گفتم : نمی لحنبا

 اما .. باعشه باعشه .. ی زنی گولم می دونم داری مينکه و گفت : با اخنديد

 داشتم به اون خونه . حسی داد . حس خوبی مثبت می به اون خونه کردم . بهم انرژی و دوباره نگاهبرگشتم

 نشستم و استارت زدم . برام اس ام اس اومد ازين ماشی جور احساس آرامش . تويه . يل داشتم به سهیخوب

 بود : خوش بگذره .. يلسه

 داشت از ته کوچه شون بهيسا که پريدم رسی روندم وقتينا ايسا پری لبم اومد و به طرف خونه ی رولبخندی

 ؟؟يای آقاتون ميش از پيدم که نشست گفت : سلم . شنيشم . پيومدسمتم م

 داره ..يزه من جايش رو نگه واقعا پيزی چيه بتونه يانا زدم و گفتم : اگه کلبخندی

 ويم زودتر برو که برسيم شاپه که قرار داشتی همون کافيده رسيش ربع پيه از يانا و گفت : کيد خندپريسا

 شد ..ی چی کنيفواسمون تعر

 صحت يل – سهی خاکستری دفترچه

 ..نيکا

ی بامزه ، اداهای خوش فرم ، صدای ، لبای فرفری بچگانه ، موهای اخلقای دختر لوس .. با بعضيه

 مغروريلی دختر خيه و البته يد . احساسات شديف فوق لطی يه . روحيل و خوش استيف ظریجذاب .. اندام

 مظلوم و حرفدختر يه شه ی و ميست دو تا نين کدوم ايچ وقتا اصل هی دونم چرا بعضیو لجباز که نم

ی می دوست داشتنيلی ده اما خی حالت ميير تغی اونجوری چه عاملير تحت تاثيدمگوش کن . هنوز نفهم

 دختر کامله . . يه جنبه بودناش اما ی وقتا بی لوس بودنا و بعضیشه . در کل با همه 

 گه ازش دور شو ، دوری گوشم می اون رو ح تمام مدت توی هستن که وقتی محکميل واسه من دلينا اهمه

نشم ..

ی کنم و خودم می دور ميکام نی . پشتشم .. من اون رو ح رو از زندگيششم مونم . پی هستم تا آخرش ممن

 شکست هم منو ازياط رو به حی يشه شيکا بعد از رفتن نينکه ای نترسه . چون حتيگه خوام دیمونم . م

 برنگردوند . .يممتصم

  )12( فصل 
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 ؟؟ی راحتی معذب گفتم : مطمنئنی نگاهش کردم و با حالتی چشمزير

 شه .. اما منی ميين بال پاياد کم تنگه و زيه گفت : يطنت لبش اومد و بعد با شی بخش روينان اطملبخندی

خوبم ..

 که هست ..ينه گفتم : همی بدجنسبا

 ..ی ايوونه تو ديکا گفت : نسهيل

 ربع به امتحان مونده ويه ام که الن يوونه ام .. ديوونه جمله شو تموم کنه و زود گفتم : آره من دنذاشتم

 ..يم شما راه افتادیهنوز تازه از خونه 

ی ميکسره بود که ين به خاطر ای ايوونه که گفتم دينم معذرت خواستم . ايرم گفت : من که واسه تاخسهيل

 ؟ .. خب معلومه که راحتم ..ی راحتی مطمنئنیپرس

 هم عادتيک کوچينای ماشينجور و تو پات شکسته و تازه به ايکه کوچی کی گفتم : آخه چون پی دلخوربا

 ...یندار

يومده بود خوشم نيده خندينکه م دادم اما از ای ناراحتم کرد . حواسمو به رانندگين خنده و اير زد زسهيل

 داشتم ..ی کی که تموم شد گفت : من خودم قبل پيدنشبود . خند

 ؟؟يه نگاهش کردم که گفت : مگه چمتعجب

 بود ؟؟ی گفتم : جدا ؟؟؟ چه رنگی بچگانه ای ذوق و حس همزاد پنداربا

 ..يد با خنده گفت : سفسهيل

يديم بود که رس10 راس ساعت يقا . دقيم زدی حرف ميل سهی قبلين به دانشگاه در مورد ماشيدن رستا

 دن ..ی سر جلسه راهمون نميل سهی بشه گفتم : واياده کردم پی کمک ميکهدانشگاه در حال

 ..ی خوری حرص مينقدر ای خونديلی خنده گفت : حال نه که خبا

 خونده باشه ..ياد م زی حال کنار دستيد کردم کمکش کنم زودتر راه بره گفتم : شای می سعيکه حالدر

 ..يفتم اگه من کنارت بياری می و گفت : چقدر بد شانسخنديد

 کردم ..ی زبون درازبهش

 دادن اما به خاطری راهمون ميد قطعا نبايم بوديده رسير به سالن امتحانات . چون ديديم رسی بدبختيه با

 همه بچه هايل سهی که به خاطر تق و توق عصايم نگفتن . با هم وارد سالن شديزی چيل سهيتوضع

 بود و اونيين پانفر يه وسط تنها سر ين افتاد .. ايل و نگاهشون به من و سهيدسرشون به سمت در چرخ

 .. شماييد بود و مراقب که کارت منو نگاه کرد گفت : بفرمای خالی صندليه نبود جز کاوه . . کنارش یکس

 .. ينيد اونجا بشيدبا

 به هانا همی لبير نشستم زی ش بردش . کنار کاوه که می کمک کرد و به سمت صندليل بعد خودش به سهو

 م نشسته بود سلم کردم و بعد به کاوه . مراقب بهم برگه مو داد و من مشغول نوشتنيگه م که سمت دیکلس

 بودم . چون تمام دو روز گذشتههاسمم شدم . بچه ها تند تند مشغول نوشتن بودن . اما من واقعا درس نخوند

 شدم بحث مراسم ازدواج شهاب تو خونه مون بود و اون بحث برامی امتحانم آماده مين آخری برايدکه با
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 خوندم اما داشتم به چندی طور که در ظاهر داشتم سوالرو مين تر از خوندن درس بود . هميرين شيلیخ

 کردم :یروز گذشته فکر م

 کردم و اونايف که افتاده بود رو تعری بچه ها و براشون اتفاقاتيش رفتم پيل سهی که از خونه ی" روز

 رو انتخاب کردميل سهينکه رسوندم خونه بهم گفت که از ای رو ميسا که پری کردن وقتیابراز خوشحال

 خوب ويلی احساس خيه .. ی احساس وصف نشدنيه داشتم . ی احساس خوبيلی خوشحاله . خودم هم خيلیخ

خاص .. "

 روز امتحاناتمون :ين اولی به خاطره يد رو خوندم و دوباره ذهنم پر کشی بعدسوال

 که برام اومده بود رو باز کردم ازی اس ام اسيگه دست فرمون رو گرفته بودم با دست ديه با يکه" در حال

يای خواد بی نميگه بگه اومده دنبالم . تو ديزی بهم چينکه . کاوه بدون ايد ببخشيکا بود نوشته بود : نيلسه

 " ينمت بی سمت . تو دانشگاه مينا

 شد ما بای ش می حسوديد که شايل همه روزا رفت دنبالش که من نرم دنبال سهی حرص فکر کردم : لعنتبا

ينقدر ايل کاش سهی بود ولی روز امتحانا خودم رفتم دنبالش . چه حس خوبين . اما بالخره آخريمهم تنها باش

 امروز خواب مونده بود .. ين همی کرد . لعنتی نميرد

 جلسه نمونده .. يان تا پايشتر بيگه ربع ديه : يچيد تو گوشم پيی به خودم اومدم صداتا

 کرد نگاه کردم و نگاهم افتاد به برگه م که جز اسمم و شمارهی چپ به مراقب که اونقدر بلند اعلم مچپ

يه ی که رو برگه ش افتاده بود و حتيدم روش نبود . بعد با التماس به سمت هانا چرخيزی م چيیدانشجو

 تونستمی افتاد به کاوه . نمگاهم شدم نيد از هانا نا امی شد . وقتی نميده ش دی امتحانیمولکول از برگه 

ی لبير نوشته شده بود . زيبا که کل برگه ش تقرينم تونستم ببی مينو بدم اما هميص برگه شو تشخياتجزئ

گفتم : کاوه تورو خدا بهم برسون ..

 برگه شو سر داد به سمت من .. ی کمی نگاهم کنه به آرومينکه ابدون

ی نوشته بود نميز ريلی سوالم رو جواب دادم . اما سوال سوم رو خين و دومين زدم به برگه ش و اولزل

 ..ير کم برگه تو کج بگيه . همونجور با التماس گفتم : ينمتونستم بب

 برگه شو کج کرد و من تند تند نوشتم .ی تفاوت نشسته بود کمی توجه و بی بکاوه

 و تو در تو نوشته بودی نمره هم داشت رو چون طولن8 چهارم و پنجم هم نوشتم اما سوال آخر که سوال

 سوال آخرو .. يس . معذب گفتم : کاوه پشت کارتت واسم بنويسم تونستم بنویرو نم

 لب گفتم : تورو خدا ..ير به خودم گرفتم و زی مظلومی اخم نگاهم کرد که چهره با

 و همون لحظه متوجه مراقب شدم .يدمش سوال رو برام نوشت اما تا کارتو به سمتم گرفت ، من زود قاپکاوه

 بود که هر جلسه دو سهيوونه دیمراقب بهم مشکوک شده بود اومد به سمتم تا بهم تذکر بده . از اون مراقبا

يکار چيد دونستم بای نميومد مسمتم نگاهش کردم . داشت با خشونت به ی نداخت . با نگرانی ميرنفر رو گ

 هم منيد دی من بود و اگر مراقب اون کارت رو می امتحانی کاوه رو برگه یکنم . کارت ورود به جلسه 

 از فکرمی لحظه ای نگران بودم برايلی شد . خی پرونده مون هم می يمه شدم هم کاوه .. تازه ضمیصفر م

يست تونستم کارت رو سر به نی افتاد اون موقع من می و مجايی يه کرد به ی مير کاش پاش گیگذشت که ا
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 که بنديدم دی لحظه ای رو برداشت برای مراقب قدم بعدی لحظه وقتين همی افتادم . توی نميرکنم و گ

يگه ولو شد . مراقب دين زمی گفت آخ روی بلند ميکه ش مونده . در حاليگه کفش ديرکفشش باز شده و ز

 .. يست نيزی . چينين گفت : بچه ها .. سر جاتون بشی و ميومد کلس به سمتش میاز جلو

 : کارتويد کنم که کاوه غريست اون کارت رو سر به نيا با تعجب اون صحنه رو نگاه کنم يد دونستم بانمی

 ..يگهبده به من د

يکی شد به اون ی بلند ميکه افتاده بود در حالين زمی که روی رو به سمتش گرفتم و همون لحظه مراقبکارت

 تقلب دارن ..ی برگه يهگفت : فکر کنم اون خانوم 

 فکره کهين بل سرش اومده اما بازم تو اين شه . ای حرص نگاهش کردم و با خودم فکر کردم : آدمم که نمبا

 ..يرهتقلب بگ

ی يقه نکرد . سه دقيدا پيزی پالتوم رو گشت اما چی هايب کرد و جيين اومد و برگه مو بال پايگه دمراقب

ير منو زی اون مراقبه هنوزم چهار چشميدمبعدش هم وقت امتحان تموم شد . برگه ها رو که جمع کردن د

 بود ؟؟ ید : چه جوري پرسيسا اول نشسته بودن پريف که رديانا و کيسا پريشنظر داره . رفتم پ

 ..ی زدم و گفتم : عالچشمکی

 ..ی داشت گفت : خوش شانس کنار کاوه افتاده بودی بر ميز می خودکارشو از رويکه در حالکيانا

 کاوه ..ی رفت گفتم : مرسی ميل کردم و به کاوه که داشت به سمت سهی دراززبون

 ؟؟ يل بود سهی با ذوق گفتم : چه جوريششون حال زد و منم رفتم پی بلبخندی

 خوش شانس ؟؟ی دونستم .. تو چی شو نميه جواب دادم . . بقی دو نمره ايه با يو گفت : آخرسهيل

 ..يگه ديديم ش نرسی بود .. کاوه همه رو بهم رسوند .. فقط به آخری و گفتم : عالخنديدم

 گچ پاتويم بريد امروز بايل کرد گفت : سهی می محلی به من بيع ضايلی خيکه لبخند زد و کاوه در حالسهيل

 که ؟؟يادته .. يمباز کن

 لبخند زد و گفت : آره .. سهيل

 ..يل برمت سهی دونستم .. پس من می گفتم : من نميجان هبا

 برم ..ی رو ميل گفت : خودم سهکاوه

 لبامو جمع کرده بودم گفتم : باشه ..يار اختی بيکه ذوقم خورد . در حالتو

 ..يکا نيا گفت : تو هم باهامون بسهيل

 رم خونه ..ی خواد .. من می تکون دادم و گفتم : نه نمسرمو

 شدنين شدن و سوار ماشياده تو پی تونی تو نمينکه ؟؟ کاوه به خاطر ای شی گفت : چرا ناراحت مسهيل

 بره ..ی منو میکمکم کن

 که امروز تونستم .. يدی حرص گفتم : دبا

 ..يدين رسير چقدر ديدم و گفت : ديد با حرص پوف کشکاوه

 گفت : خب من خواب مونده بودم ..سهيل

 ..ين هم حرصش گرفته بود گفت : باشه .. پس خودتون بريل که حال از سهکاوه
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 ..يم ری با هم ميی فقط گفت : سه تايل هردوتاشون دور نموند . سهيد لبخند گشاد باز شد که از ديه با دهنم

 کنم .. ی رم از بچه ها خدافظی کودکانه گفتم : پس من می نرفت . با ذوقين تر شد اما از بيک کوچلبخندم

 کمک کرد بلند شه و بعد از کلس خارج شدن . من از دوستام و بچهيل کرد . به سهی نگاهم هم نمی حتکاوه

 رفتم . اون دوتا داشتن در موردی بهشون . آروم کنارشون راه ميدم کردم و زود رفتم تا رسیها خدافظ

 کاوه گفت :ينگ پارکيديم رسی کردن . وقتی تموم شده بود صحبت ميراتش که حال کار تعميل سهينماش

 ..يم ری من مين جا .. با ماشين بذار همينتوماش

 کنم ..ی پارک مينگ پارکيرون بينو کردم و گفتم : پس ماشيل به سهنگاهی

ی و بوق زد . زود رفتم و صندليد شدم کاوه رسياده پارک کردم و تا پينو تر ماشيين کرد . دو تا کوچه پاتاييد

عقب نشستم . 

 و آهنگ رويدم کشی خودمو جلو ميی جلوی از وسط دو تا صندليکسره بچه ها آروم و قرار نداشتم مثه

 کاوه در اومد :ی صداينکه کارو ادامه دادم تا اين کردم . اونقدر ای مياد صدا رو کم و زيا کردم یعوض م

 .. يگه دين بشير بگيکا بابا نیا

 ..يرون اون عقب نشستم و نگاهمو دوختم به بينه به مقصد دست به سيدن تو پرم و تا رسخورد

 زدم اصولی نمی حرفيگه . من ديم رو پارک کرد و با هم به سمت مطب دکتر رفتين کاوه ماشيديم رسوقتی

 . داخل کهيومدم ها در نمی راحتين به هميگه رفتم تو خودم و دی زد می که تو پرم ميکی بودم ی جورينهم

 گفت : چرايل . سهيستاد ای منشيز می و کاوه رفت جلويم نشستی چرمی مبل های رويل من و سهيمرفت

 ؟؟یگرفته ا

 بعدش کاوه اومد و اون طرفی يقه نگفت . دو سه دقيزی چيگه هم ديل . سهيستم سر اشاره کردم گرفته نبا

 تو ..يم ری ما می نشست و گفت : نفر بعديلسه

 ..ينم شی جا مين نوبتمون شد گفتم که من همی م نشون دادم . وقتی کردن با گوشی خودمو مشغول بازمنم

 باز کردنيدم ترسی کمک کرد و بردش تو اتاق . راستش ميل تفاوت به سهی تکون داد و کاوه بی سرسهيل

 رو گچ بره تو پاش و پوست پاشو ببره .. يره گی که می اون اره ايد کردم شای . آخه فکر مينمگچ رو بب

 رفت . با ذوقی لبخند با مزه راه ميه داشت لنگ لنگان با يل . حال سهيرون که اومدن بيد نرسيقه ده دقبه

 و گفتم : تموم شد ؟؟يششونرفتم پ

 که ..ينی بی با حرص گفت : مکاوه

 گفت : آره تموم شد ..ی با مهربونيل سهاما

 ؟؟يل دلشوره گفتم : درد نداشت سهبا

 گفت : آخه چرا درد داشته باشه .. ؟ يل سهيم اومده بوديرون از مطب بيگه دحال

 بره تو پات ..يه کردم اون اره برقی تکون دادم و گفتم : نگران بودم . همه ش فکر مسرمو

 ويدم کشيين رو پايشه زود شيم که نشستين قهقهه زد و کاوه چشم و ابروشو برام کج کرد . تو ماشسهيل

 چقدر گرم شده .. انگار نه انگار زمستونه ..ييیگفتم : وا

 مهمون من ..يم بخوريوه آبميم گفت : برسهيل
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 ..ی ناهار بديد گفت : باکاوه

 ..ين رو قبول کنيوه چشم .. فعل آبمی گفت : اونکه به روسهيل

 خورم ...ی ترش ميب فروت آناناس هلو سيپ و گفتم : آخ جون . من آب پرتقال گريدم به هم کوبدستامو

 ؟؟ی خوردی مينو همی حساب کنی خواستی متعجب نگاهم کرد و به طعنه گفت : خودتم مکاوه

 خوردم ..ی آناناس می رومو ازش برگردوندم و گفتم : نه .. اون موقع آب پرتقال توت فرنگی ناراحتبا

ين؟؟ کنی با هم بحث مينقدر و گفت : چرا شما دوتا ايد خندسهيل

ی دونی بود : مگه نمين نگاهمون هم ای شد . معنيمون که از حرفش پشيم نگاهش کردی جوريه دومون هر

واقعا ؟؟ 

 مانتو رو باز کردم . مامان درو کهی و دکمه هايدم کشيرون خونه تو راه پله ها مقنعه مو از سرم بيدم رستا

 شده ؟؟يزیبرام باز کرد متعجب گفت : چ

 خواسته بشه .. ی می خنده گفتم : نه بابا .. چبا

 امتحانا ..ين مامان راحت شدم از دست ای تند تند درآوردم و گفتم : والباسامو

 ..ی هم درس خونديلی گفت : نه که خی با ناراحتمامان

 ..ين و نمره هامو ببين و گفتم : فقط بشخنديدم

 رو بذار کنار درس بخون ..ی کم تنبليه .. ی با اخم گفت : بس که متقلبمامان

 چرا درس بخونم ..يگه .. ديرم گی هم نمره می جورين همی خنده گفتم : وقتبا

 کرد و گفت : اصل به من چه ..ياد رو زيزيون تلوی حرص صدابا

 خونم ..ی به بعد درس مين مامان .. اصل از ايگه : قهر نکن دگفتم

 خواد بکن ..ی برگردوند و گفت : هر کار دلت مروشو

 ناهارينکه دوش گرفتم و بعدش اونقدر خسته بودم که بدون ايه از مامان رفتم و ی کم منت کشيه از بعد

 تخت خوابم برد . ی حموم که تنم بود رویبخورم با همون حوله 

 جوابيره گی داره تماس می کينم ببينکه شده بود بدون ايک . هوا تاريدم از خواب پريلم زنگ موبای صدابا

دادم : بله ...

 : سلم خوابالو ..يچيد تو گوشم پيل سهصدای

 ..ی که صبح خواب موندی غر غر گفتم : خوابالو خودتبا

 .يستم تو نيی خانوم .. من به خوابالوی  ب بعير و گفت : نخخنديد

 ؟؟ی گفتی چهار تا شده بود با تعجب گفتم : تو الن چچشمهام

 وسط حرفش و گفتم : نه قبلش ؟؟ يدم تو ... پريی گفت : که من به خوابالوی جدخيلی

 فکر کرد و گفت : گفتم سلم خوابالو ..کمی

 حرص گفتم : نه بعدش ؟ ..با

 ..يکا دوتا جمله رو گفتم نين کلفه گفت : من همسهيل
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 ؟؟ی صدا کردی دومت منو چی گفتم : اما تو جمله ی دلخوربا

 ..ی خنده گفت : آها ..  ب بعبا

 بهم برخورد .يی جورايه حرفش دلخور شدم . اصل ين دونم چرا از ای بودم اما نمی اصول آدم با جنبه امن

 نه ؟؟يا يدی .. فهمی صدا کنينجوری منو اياد گفتم : اصل خوشم نمیبا ناراحت

 که هست . حقينی کنه اما همی رو ناراحت ميل حرف زدن سهينجور دونستم ای بد و گزنده بود ميلی خلحنم

نداره منو مسخره کنه .. 

 .. در ضمنی رو بفهمی با جدی کردم فرق شوخی تفاوت گفت : فکر می بيلی مکث کرد بعد خی کمسهيل

 ...ی جنبه ای بينقدر دونستم اینم

 ساده قطع کرد . ی خدافظيه رو با ی به من فرصت حرف زدن بده گوشينکه بدون ابعد

 کردم با خودم فکر کردمی بوق بوق گوش می با تعجب نگاهم رو پنجره خشک شده بود و به صداهمونطور

ی : لعنتيدمکه جالبه من ناراحت شدم اما اون طلبکار شده . به خودم اومدم . با حرص تماسو قطع کردم و غر

 ..يل کنم آقا سهیمغرور .. آخرش درستت م

 صحت يل – سهی خاکستری دفترچه

 تونمی " ازش دور شو " نميدم خسته شدم از بس شنيگه شه . دی قابل تحمل مير زمزمه ها داره واقعا غاين

 شه .. امروز منتظرم بود . اما منی اتفاقارو واسش نگفتم چقدر ناراحت مين بفهمه ايکا نیتصور کنم وقت

يز می . رويخته که تمام خونه به هم ريدم شدم ديدار از خوب بی . چون وقتيشش تونستم زود برم پینم

يکی دست ی روزيه دفتر ين مطمنئنم اگه ای با سس قرمز نوشته شده بود ازش دور شو .. وایناهار خور

 کردنيز کنم . تميز تميارو کاريف شدم . مجبور شدم لنگ لنگون همه اون کثيالتی کنه من خیبرسه فکر م

 سارا واقعا سخت بود . اون قرار بود بعد از دوالت تويز می ينه آی اجق وجق از روی هایاون خط خط

ی . خواهر کوچولويد ترسی واقعا ميد دی ميزارو چين موندن برگرده خونه و اگه اين مامان مهیروز خونه 

 بکنم تا اون روحه روی بذاره . حاضرم هرکارير روحه رو اونم تاثين خواد مسائل ایمن .. دلم نم

 شاد واقعا خوشحالم کرد .ی يه با اون روحيکا نيدن دی همه فشار روحين از اعد بیبفرستمش به جهنم .. ول

 خودمو کنترل کردم که قربون صدقه ش نشم . واقعايلی خيم کاوه با هم بودين تو ماشیبعد از امتحان هم وقت

 کاوه دعواشتی شد . وقی شد . جلو عقب می ميين بال پای دختر بچه .. هيه رفتاراش با مزه بود . مثه يلیخ

 که لباشو جمع کردهيدمش دی بغل مينه ناراحت کرد مثه بچه ها قهر کرد . از تو آی منو کمينکرد که البته ا

 حالتشو دوست دارم من ... ينبود و ناراحت بود . چقدر ا

 بهش گفتمی به شوخی وقتا . مثل حق نداشت وقتی شه بعضی خودخواه ميادی فکر کنم زيگه خب دولی

 کنم ؟؟ اصل دوست دارم ناراحتش کنم تا مثه بچهيکار . من چيگه ديه ناراحت بشه . خو موهاش فرفری ب بع

 خواد اصل . دوست دختر خودمه ..یها لباشو جمع کنه ... دلم م
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ی حسابين بود و ای آهنگ فوق احساسيه گوشم بود . ی شد توی پخش مين که از ضبط ماشيکی موزصدای

 آهنگ رو تاين بود . ايل سهی مردونه ی چشم نگاهم به دست های کرده بود . از گوشه يکاحساساتمو تحر

 نشده بودم . . .ی احساساتينقدر وقت ايچ بودم اما هيدهحال صد بار شن

 ..يست نيت حاليرم می که هستم دارم می غربتين اتو

 ..يست نيت حاليرم خوام بگی دستتو تو دستم مبازم

يره بر من چيل سهی خواستم حس گرفتن دستای دوختم . نمين از ماشيرون تکون دادم و نگاهم رو به بسرمو

 و بعد تلفن رو قطع کرده بودی که بهم گفته بود  ب بعيه سر همون قضيل که سهیبشه .. اونم حال درست وقت

 قسمت اوج آهنگ نگاهم به سمتتو زد . دوباره و ناخودآگاه ی باهام حرف میازم ناراحت بود و سرد و جد

 مثه خوره افتاده بود بهيل سهی گرفتن دستای وسوسه ی دست هاش ثابت موند . وای و رويد چرخيلسه

 هموی اما هنوز دستايم بوديده همو بوسينی بيش قابل پير و غیجونم .. جالب بود .. ما تا حال چند بار اتفاق

 فکر گرفتن دستاشيد رحم بود تا حداقل شای باهام بيلی امروز خيل سهيارم بيادم کردم ی .. سعيمنگرفته بود

يم افتاده بودير که تو برفا گی نبود . همون جاده ای برفيگه بود که دی . نگاهم به منظره اياد بيروناز سرم ب

 ...يارم بياد کردم به ی دونست . سعی نميزی کس ازش چيچ و صدف هيانا و کيسابا سامان و جز بهداد و پر

 .. ييد بعد از پنج بوق جواب داد : بفرمای زنگ زدم با سرديل به سهی" با دو دل

 بهت زنگ زد ؟؟يان ؟؟ شای خوبيل معذب گفتم : سلم سهی تر بود با حالتيف ضعيشه از همصدام

 گفت : بله ..فقط

ی چون تازه پاتو باز کردی بردارين خواد ماشی و گفتم : تو نمياوردم خودم نی بود تو ذوقم اما به روخورده

 ..يم ری من مين دنبالت . با ماشياممن خودم م

 دنبالمون .. ( بوق ... بوق .. بوق )ياد . کاوه ميست تو گوشم زنگ زد : لزم نصداش

 اعتراض بهم نداده بود . " ی کرده بود و اجازه قطع

 بودم . با حرص لبامو رو هم فشار دادم و حواسمويل سهی عوض شده بود اما من هنوزم تو فکر دستاآهنگ

پرت کردم . 

 نشستم .ين عقب بود . در عقب رو باز کردم و داخل ماشيل جلو نشسته بود و سهيدا کاوه وين" تو ماش

 قبل عوض شده .ی گرم جوابمو داد . به نظرم اومد رفتارش چقدر از دفعه يلی خيدابهشون سلم کردم و

 هميل بدزدم .. سهزش .. چقدر نگران بود کاوه رو ايچاره کرد خطر ازش رفع شده . بی چون فکر ميدشا

 رفتار کنه .. " يعی خواد جلو بچه ها طبی ميدم گرم تر از پشت تلفن بود اما هنوز اخم داشت . فهميلیخ

 ؟؟ی کنی گوش ميه چيميا آهنگ قدين :  اه کاوه ايچيد تو گوشم پيدا وصدای

 ..ی خوبين مگه ؟؟ به ايه با خنده : چکاوه

 گوش کنم ..ينارو توم ای با حرص گفت : من اصل نمويدا

 دوباره با خنده گفت : خب عوضش کن ..کاوه

 بودم . دوباره نگاهم افتاديده شاد و خوشحالش . مدت ها بود فقط تو صورتش اخم دی افتاد به چشم هانگاهم

 ..يديم : رسيچيد کاوه تو گوشم پی و صدايل سهیبه دستها
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 هستن ؟ مثه اون دفعه شلوغ پلوغه ؟؟يا گفت : کويدا

 .. يه خودمونيه دور هميه . يم .. فقط خودمونيزم گفت : نه عزکاوه

 جمع شلوغ رو نداشتم ..يه ی و گفت : من اصل امروز حال و حوصله يد کشيق عمی نفسويدا

 نظر هم بده .. يد بايشه فنچ همی کردم واسش . دختره کوچولوی حرص رومو برگردوندم تو دلم دهن کجبا

 دوستم ؟؟؟ی چرا تو خودتيکا نگاهم بهش افتاد که با ذوق گفت : نبعد

 قبل تو دلم بهش گفتهی که لحظاتيی . از حرفايه دونستم دختر خوب و با محبتی مهربون بود . ميلی خنگاهش

 دادم .ير گيچاره بودم به اون بی عصبانيل سهی های محلی شدم . من فقط چون به خاطر بيمونبودم پش

 .. يزم زدم و گفتم : نه عزیلبخند

 زد و گفت : تو فکر نباش ..چشمکی

 ما و پشت سر ماين خودش درو باز کرد و ماشيان . شايان به باغ شايديم گفتم و همون لحظه رسچشمی

 به طرفم اومد و با ذوقی صدف با خوشحاليم که خارج شدين . از ماشيم باغ شدی بهداد وارد محوطه ينماش

 بغلم کرد . با خنده گفتم : چته ؟؟ یبچگانه ا

 شوهر ..يل کردم با فامی ميبی . احساس غرين اومدير جمع کرد و گفت : چقدر دلباشو

 هستن ؟؟يا و گفتم : کخنديدم

 و شهره .. يم : فقط شمگفت

 که خوبن .. اون دو تا پسرا خوب نبودن ..ينا خنده گفتم : ابا

 دلخوره .. ؟ينقدر آقاتون چرا ايکا گفت : نيسا بهداد بودن جلو اومدن و پرين که با هم تو ماشيسا و پرکيانا

نخله بابا ..ی اشونه  بال انداختم و گفتم : 

 که داشت با بهداديل که سر چرخوندم و نگاهم افتاد به سهيم و به سمت ساختمون راه افتاديدن ها خندبچه

 ..يام من الن مين داد ، گفتم : بچه ها شما بریدست م

 ازش جدا شده بودن و بهيامين بود بهداد و بنين برگشتم . کنار ماشيل بگن به سمت سهيزی نشدم چمنتظر

ی روی رسوندم . نگاهش که بهم افتاد لبخنديل گفتم و خودمو به سهی . بهشون سلميومدنسمت ساختمون م

؟؟ ی کرد . گفتم : با من قهری نگاهم می حسيچلبم اومد . اما اون فقط بدون ه

 کنم... ی حس مينجوری من ای انداختم و گفتم : وليين به علمت نه تکون داد . سرمو پاسرشو

 تويشکی هيگه داد . حال دی مو نشون می تلش کردم تابلو نباشم اما لبام جمع شده بود و ناراحتخيلی

 بهتی سرد نبود گفت : اگه بذاريلی مثه قبل خيگه که دی با لحنيلمحوطه نبود همه رفته بودن داخل . سه

 ..يستم قهر نيگه دیبگم  ب بع

 نگو ..يه نگاهش کردم و گفتم : پس جلو بقی ناراحتبا

 حرصم گرفته بود اما دوست نداشتمين . از ايام کوتاه ميلی انداختم . احساس کردم دارم خيين سرمو پابعد

 ناراحت نباش ..يگه باشه زود گفت : قبوله .. پس حال دیباهام اونجور

 تو ..يم باز شد . گفتم : باشه .. حال بری ناخودآگاه به لبخندلبام
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 دستموی قدم رو به سمت ساختمون برنداشته بودم که حس کردم از پشت به آرومين و هنوز اولچرخيدم

 لبش بود .ی روی دوست داشتنی لبخنديدم . به طرفش چرخيستاد لحظه از حرکت ايهگرفت . قلبم تو 

 ..يرم بگيد هم نباو ؟؟ حتما دستتيه گفت : چيل انداختم ، سهيين کشم . سرمو پایاحساس کردم دارم خجالت م

يلی باباش .. دلم قی بچه بود تو دستايه ی بود . مثه دستايل دست بزرگ و مردونه و خوش فرم سهی تودستم

 شد گفتم : نه .. حال اشکال نداره ..ی ميلیو

 خنده گفت : از خداتم باشه ..با

 .. منتظر بودم عکسيم دست تو دست وارد شدی سمت ساختمون . همونجوريم و رفتيديم دو تامون خندهر

 که لباسهامونو توشی به سمت اتاقيل جا پرت بود . با سهيه حواسش ی اما هر کسينمالعمل بچه ها رو بب

 تنش بود رو ازکه يکی خوش فرم کلسی پالتويل بود . سهی جالباسيه . دم در يم رفتيم کردیعوض م

 گشتن وی ميزی و شهره اونجا بودن و تو کمد ها دنبال چيم کرد و من رفتم داخل اتاق . شميزون آویجالباس

 بودنی خوب و خونگرمی دخترايلی . اون دو تا خيم کرديک سلم علیتا چشممون به هم افتاد با هم به گرم

 کردنيدا مورد نظرشونو پی شین چند برخورد . وقتي دوستشون داشتم تو هميلی . من که خيانمثه خود شا

 خوش دوخت و خوشيلی زنانه که خی چهار خونه يرهن پيهرفتن . منم پالتو و شالم رو در آوردم و با 

 بسته بودم .ی ساعدم تا زده بودم از اتاق خارج شدم . موهام رو هم دم اسبی هاشو تا روينرنگ بود و آست

 هم تويامين و بنيان نشستن و شاينه کاناپه . چند نفر دور شومی چند ت اروا بچه هيدم برگشتم دیوقت

نکپ ميه به ناپن آشپزخونه تکيلآشپزخونه بودن . سه  زد . رفتم و کنارشی داده بود و داشت پاسور ها رو 

 ؟ی به سر تا پام کرد و گفت : آماده شدی نگاهيستادما

 ؟؟ی چايا ی خوری مثبت تکون دادم گفت : نسکافه می به نشونه سرمو

 داره ؟؟ يدن سوال پرسيگه خنده گفتم : اصل دبا

 خوره .. ی هم نسکافه ميکا گفت : نيامين زد و رو به بنچشمکی

يل . به سهيدن خندی بودن و داشتن بلند بلند مينه تکون داد و مشغول شد . دخترا دور شومی سربنيامين

 دخترا ..يش رم پیگفتم : من م

 ...ی تلفنيم : باشه مو سيچيد گوشم پی تويل سهی صداو

 دخترا ..يش و منم رفتم پيديم که زد هردوتامون خندی حرفاز

 هم رو به روم بود .يل و شهره نشسته بودم . سهيسا وپرين منم بيم بودی بازی بعد همه مشغول بطرکمی

 همه کنار دوستين بود نوشته بود : ببيل که برام اس ام اس اومد بازش کردم از سهيم بودیمشغول باز

 ؟؟يیپسراشون نشستن اما تو کجا

 .. يگه جواب دادم : منم کنار دوست پسرمم دبراش

 لبش اومد بعد جواب داد : که حالی کرد که براش اس ام اس اومد . بازش کرد و لبخند روی نگاهم مداشت

 آره ... ؟؟ ی ندازیمنو دست م

 نگاهش بهم افتاد براش شکلک در آوردم .ی بهش اس ام اس ندادم فقط وقتديگه
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 هم خودشو لوسيسا . پريد کاناپه لمی آتش زد و رويگاری بهداد سيم کردی بازی دو ساعتيکی ينکه از ابعد

 زد گفت :ی آتش ميگارشو سيکه نخ هم به اون بده آخرش موفق شد و در حاليه خواست که بهداد یکرد و م

 صدام زد . به طرفش که برگشتم گفت : تويل رفتم که سهی با ذوق داشتم به سمتش ميم با هم بکشيا بيکان

 ..ی خواد بکشینم

 تو هم گره خورد و با اخم گفتم : فقط چند نپک ..ابروهام

 ؟؟ی هستيگاری چپ نگاهم کرد و گفت : مگه تو سچپ

 و من آمارشويدی کشياد زيا .. تازگی بکشيست گفت : پس لزم نيل تکون دادم و سهی منفی به معنسرمو

دارم ..

 کنم ..ی خواد می من هر کار دلم می حرص نگاهش کردم و گفتم : ولبا

يل سهيش برگشتم پی . اما وقتيدم کشيگار و فقط دو نپک سيسا پريش نشد بگه آخه من زود رفتم پچيزی

 که باز هم ناراحتش کردم ...يدمفهم

 گذاشتهيامين بنی پای سرشو رويانا رو کاناپه بودن . کيامين و بنيانا بودن . کی ها باز هم مشغول بازبچه

 بهيامين سرماخورده و کسل بود و بنی بود . کميده که شهره از تو اتاق آورده بود رو روش کشيیبود و پتو

 .يرون شد که رفته بود بیه ربع مي يل بودن و سهی همه مشغول بازيه کرد . بقی موهاشو نوازش مینرم

 خواست بازم من برم منتی بهانه بود دلم نمين ايعنی . يرون خواست برم بیچون هوا سرد بود دلم نم

 خودخواهه خب من دوست دارميلی بابا خب اونم حق نداره همه ش به من دستور بده . اصل خی . ایکش

 بده . رفتم لبير خواد گی هم ميگه ديزای ده حتما به چی مير گين بکشم . اصل حال که به ايگار سيحیتفر

 حالتشی رفت . وای سرد داشت لب استخر راه می تو اون هوايل . سهيدم پرده رو کنار کشیپنجره و کم

 قهری بود . به نظرم اومد وقتی مردونه و دوست داشتنيلی بدنش خيلفوق العاده بود . طرز راه رفتنش و است

 از دهنشيهوا شه . نگاهم بهش بود و اون به خاطر سرمای قابل نفوذ مير غيلی شه خی مراحت نايا کنه یم

يدم خندی کشه .. و با خودم می ميگار .. خودشم داره سيا کردم : بی شد و من با خودم فکر میبخار خارج م

 ..

 بهيجان با هيکه زده افتاد .. در حاليخ با شتاب به درون استخر پر عمق و يل که سهيدم لحظه ديه ينکه اتا

 کمک ...ياين : بيدم کشياد کنان فريخ جيدم دوی میسمت در وروود

 تونستی زد و نمی و سرد استخر دست و پا ميخزده ی تو آبهايل .. سهيدن دويرون سر من چند نفر بپشت

 کهيدم آماده بودم تا بپرم تو آب ديکه و بلند هم تنش بود . در حالين سنگیشنا کنه . به خصوص که اون پالتو

 و موهاشيد لرزی از آب مبيرون که اومد يل . سهيد کشيرون رو بيل سهی زد و به سختيرجه تو آب شيکی

 زده بودم که جلو رفتم و کمکشيجان خورد . اونقدر هی شده بود . دندوناش به هم ميشون ش پريشونیتو پ

 تو .. يارش شده بود گفت : بيل نجات سهی و فرشته يد چکیکردم بلند شه . بهداد که از موهاش آب م

 ويد لرزی ميل کردم سهی بودم و رها نميده رو چسبيل سهی فاصله بازوين داخل . تو ايم با هم رفتهمه

 دورت .. يچ بپينارو و ايار برو لباساتو در بيل زود چند تا پتو آورد و گفت : سهيان گفت . شای نميچیه
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 کنم ..ی جلو اومد و گفت : پتو ها رو بده به من .. من کمکش مکاوه

 رفتم که کاوه بهم چپ چپ نگاه کرد و برگشتم سر جام .. ی تا دم در اتاق دنبالشون مداشتم

 کردن .. ی ميتم شده بودم اذيل تابلو نگران سهينقدر اينکه از ايانا و کپريسا

 بهداد رفت تو اتاق تا لباسهاشو عوضينه شومی و رفت جايرون شده تو پتو از اتاق اومد بيچيده پيل سهوقتی

 موهاش حالت دار شدهيل . کاوه کنارش نشسته بود . سهيشش نسکافه درست کردم و رفتم پيل سهیکنه . برا

 ؟؟ توی خوبيل : سهيدم . پرسخورد نا مرتب بود . نسکافه رو دادم بهش و اون گرفت و با ولع يلیبود و خ

 تو آب ؟؟يدی هوا چرا پرينا

 نبود ..يزی خوردم .. چيز نکرد اما گفت : فقط لنگاهم

يرجه شيا . ی نخورديز کردم .. لی ؟؟ داشتم نگاهت می گی نبود ؟؟ چرا دروغ ميزی گفتم : چی دلخوربا

 ..ی پرت شديا یزد

 گفت :ی تدافعی نگاهم کرد و با حالتی چشمير گفتم . زی حالت خاصيه رو مخصوصا با ی شدپرت

 ؟؟يه چيتمنظور

 ..ی بهم دروغ نگينه چشم هاش زل زدم و گفتم : منظورم اتو

ی دونم تو از آب نمی من ميل ش بغض کرده بودم گفتم : سهی تفاوتی بين برگردوند و من که حال از اروشو

 .. هان ؟؟؟ ی تو آب دست و پا بزنيد.. پس چرا بای شنا کنی دونم بلدی .. میترس

 ..يست حرفا نين کردش گفت : الن وقت ای که هنوزم موقع حرف زدن با من حفظ می با اخمکاوه

 محکم گفتم : الن وقتشه ..يلی فرو خوردم و خبغضمو

 شو ..يال خی .. پس بی شنوی رو نمی بشنوی خوای که ميزی : چيد غرسهيل

 ..ينم شی جا مين همی حرص گفتم : تا نگبا

 .. يست نی کنی که فکر می سرد دو زانو جلوش نشستم . کاوه گفت : اونی پارکت هاروی

 بلنديکا گفت : نيل آورد و بعد از رفتنش سهيک نگفتم . شهره برامون کيزی چپ چپ نگاه کردم و چبهش

 .. ين نشیشو اونجور

 .. درستيار در نی بازی ... نذاشت حرفمو تموم کنم و گفت : باشه کولی برگردوندم و گفتم : تا نگرومو

 تا بگم .ينبش

 نشستم و گفتم : بگوينه شومی گذاشته بود تو دلم خنده م گرفت . لبه ی بازی اسم حرکتم رو کولينکه ااز

منتظرم ..

 بهت نگفتم .. اشتباه برداشت نکن فقط چونيزارو چی مدت بعضين .. من تو ايکا نين گفت : باشه .. ببسهيل

 ندادم که خونه مو بهيت . من بهش اهميدم دی خواستم نگرانت کنم نگفتم .. من اون روحه رو دو سه بارینم

 آب نگهير و داشت با فشار منو زد دم که هولم دای نميت خونه رو شکست . هنوزم اهمی يشه شيا يختهم ر

 داشت ..یم

 کارو کرد ؟؟؟ين .. اون ايل سهيييييی گفتم : وايفی خفيغ جبا

 ..ی ترسونی .. بچه ها رو ميسسسس : هيد غرکاوه
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 ..يم کنی کاريه يد .. ما بای گفتی بهم دروغ ميد نبايل آروم تر گفتم : سهيی به کاوه ندادم و با صدااهميتی

 کنم .. ی گفت : واسش گردنبند درست مکاوه

 ..يست چپ چپ نگاهش کرد و گفت : گفتم که لزم نسهيل

 هان ؟؟؟ يومد سرت ميی چه بليدمت دی . اگه من نميست لزم نيو چی گفتم : چمن

 ..يام .. من به روش خودم باهاش کنار مين پر غرور نگاهم کرد و گفت : هر دوتون بس کنسهيل

 ؟؟؟ يه گفت : روش خودت چکاوه

 کنم . باشه ؟ پس فکر گردنبند رو از سرتونی روشو برگردوند و گفت : من ازش فرار نمی حرصسهيل

 ؟؟يکا نيدی تونم .. شنيی . با دو تاين کنيرونب

يلی رفتم . خيشش کردم بلند شدم و با حالت قهر از پی انداخته بودم و نگاهش نميين طور که سرمو پاهمون

 کردم اون روحهی که فک می اتفاقات من بودم . من احمقين بغض داشتم . مسنئول تمام ايلیناراحت بودم . خ

 اون حال نبود .. يدم دی رو نميل نداره . اگه من سهيل به سهی کاريگهد

 .. تبيا نشستم و سرمو رو شونه ش گذاشتم . موهامو نوازش کرد و گفت : فکر کنم سرما خورديانا ککنار

 دوستم ...یدار

 کاجی يوه می سريه انگشتهام قرار دادم . چراغ خواب اتاقم رو روشن کردم و نگاهش کردم ين رو بگردنبند

ی با هم داشتن که ازم محافظت ميرويی شناختم آخه چه نی که نميزا چی سريهو بلوط و فندق و پر و 

کرد ؟؟؟ 

 که مامان برام آورده بود خوردم .يجاتی قاشق از ظرف سوپ سبزيه انداختم و ی پاتختی رو روگردنبند

 هنوز هميل که داشتم و سهی قهر بودم . دو روز بود که تو خونه مونده بودم به خاطر تبيلهنوز هم با سه

يلی . خيم دادی اس به هم مم دو تا اس ايکی زد و ی بار بهم زنگ ميهباهام سرد بود . در طول روز کل 

ی می تو دهنم کردم و حس کردم چه سوپ خوشمزه ايگه دی قاشقيلی می گرفت . با بی کارش ميندلم از ا

 مويه خونه مون تا هم روحياد ميسا بهم زنگ زده بود و گفته بود که فردا با پريانا کيش ربع پيهتونه باشه . 

 ..يد خودشونو تو زحمت بندازن اما اون فقط بهم خنديست نم . بهش گفتم لزينيمعوض کنن هم همو بب

 دارم من ... ی ايوونه دی .. عجب دوستايوونهد

 وينی که بهم دست داد ظرف سوپ که توسيجانی لحظه در اتاق با شدت باز شد . باعث شد از هين همتو

ی و من غر غر ميد خندی و نگاهم افتاد به بابک . داشت ميدم کشيفی خفيغ جيزه لباسم بری پام بود رویرو

 چه طرز اومدن تو اتاقه ؟؟؟ين .. ايوونه دی کرديف لباسمو کثينکردم : بب

 خواستم بترسونمت ..ی و گفت : پاشو لباستو عوض کن خب .. مخنديد

 ..يدم ترسی وای در آوردم و گفتم : واادايی

 مال توست ..ين به سمتم گرفت و گفت : ای تختم نشست و بسته ای لبهاومد

 ؟؟يه چين ای ذوق گفتم : وابا

 ..يه چه دختر خوبين بهت بدم .. ببينو داد ايضی مريد فهميما گفت : شيطنت شبا
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 ؟؟ يه چينم زدم و گفتم : بده ببلبخندی

 . بعد بازشی زودتر خوب بشينکه ايد کارت بود که نوشته بود به اميه ، روش يدم رو از دستش قاپبسته

 دوست دارم . الن بهشيلی بود با ذوق گفتم : آخ جون شکلت تلخه .. خيی شکلت کاکائوی بسته يهکردم . 

 کنم ..ی زنم تشکر میاس ام اس م

 دوش هميه و ی تو عوض کنی لباس سوپين اگه بعدش ای کنی پر محبت زد و گفت : لطف می لبخندباباک

 ..ی دی ميجات سوپ سبزی بويریبگ

 که کاوه بهم دادهی نبود جز گردنبنديزی که به دستم اومد رو به سمتش پرتاب کردم . و اون چيزی چاولين

بود ... هر چند اون لحظه متوجه نشدم ...

 کردم .ی ميشتری بی بودم و هر لحظه احساس سرزندگيستاده دوش آب گرم اير بعد داخل حموم زلحظاتی

 ازيی دوش بودم که صداير دوش برام لزم بوده . واقعا حالمو بهتر کرده بود . زين کردم ایاحساس م

ی که شلوار حوله اديدم حموم رو باز کردم و ی رختکن و داخلين بيی . در کشويستادم ايخ . سيدمرختکن شن

 آب رو که بستم وير افتاده بود . خم شدم و سر جاش گذاشتم . شيين رختکن پای جا لباسی م از رویصورت

 افتاده .. يين که شلوارم پايدمبه رختکن افتادم دوباره د

 خواب آلودم کرده بود . آروم آرومی بود . حموم آبگرم حسابيک حموم که خارج شدم خونه ساکت و تاراز

 و بعد نگاهم افتاد به بابا .. با خنده گفت :يدم کشيغ شدم . جی ب کسينه به سينه رفتم که سیبه سمت اتاقم م

 دخترم ؟ منم ..يهچ

 ..يدمتون بود نديک تاريی بابايد ببخشی بودم گفتم : وايده خنده م گرفته بود هم ترسهم

 ..ی بابا ؟؟ انگار سرحال تری با محبت گفت : بهتر شدبابا

 .. برو امشبم استراحتی م گذاشت بعد گفت : آره .. انگار بهتريشونی پی تکون دادم و بابا دست روسرمو

 ..ی خوب خوب بشيگه فردا ديشالکن که ا

 بابا ..ی .. خوب بخوابير : باشه .. شب بخگفتم

 دخترم ..ی : تو هم خوب بخوابگفت

 دختريا گفت دخترم ی هم که می وقتيزش محبت آمی داد . لحن صداش و نگاه های بهم آرامش ميشه همبابا

 نبود . داخل اتاق که رفتميسه قابل مقايز چيچ داد که با هی بهم دست می واقعا آنچنان احساس آرامشيگهگلم د

 نگاهم بهيکه و در حاليدم بال کشردنم زدم تو تختم و پتو رو تا گيرجه شده بود که شيناونقدر چشمهام سنگ

 اتاقم افتاده بود کم کم به خواب فرو رفتم ...يوار دی مهتاب بود که رويمنور مل

 از عرقيس ، خيدم دست کشيشونی پی . رويدم از خواب پريبی عجی زمزمه های شب از صدای هانيمه

 قلبم از شدتيکه . ضربان قلبم بال رفت . در حاليست و متوجه شدم گردنبندم نيدم گردنم کشیبود . دست رو

يين دنبال گردنبند گشتم ، نبود .. از تخت پای پا تختی چراغ خواب رو روشن کردم و رويد لرزی ميجانه

 که گردنبند محبوبمه . گردنبنديدم کرد خم شدم و دير گيزی خواستم برم تو اتاق بابک . که پام به چی ميدمپر

 توجهينکه مو برداشتم و بدون ای تخت نشستم . گوشی در امانم . لبه يگهرو تو گردنم انداختم و حس کردم د

314

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

 خواب الودشی شماره گرفتم بعد از دو بوق صدايست نی کسبه شب وقت زنگ زدن يمهکنم که ساعت دو ن

 : بله ؟يچيدتو گوشم پ

 ..يل زدم : سلم سهی من که آروم حرف می بعد صداو

 : ساعت چنده ؟؟يد با ناله غرسهيل

 ..يم : دو ونگفتم

 افتاده ؟؟؟ی شد و گفت : اتفاقی جدصداش

 چرا ؟؟ی دونی بود . ميک نزدی آرامش گفتم : نه .. ولبا

 : چرا ؟؟يد پرسيست مثه قبل خواب آلود نيگه کردم دی که احساس مسهيل

 کنه ..ی باور کن اون از من محافظت ميل گفتم : فقط چون گردنبند تو گردنم نبود .. سهی ناراحتبا

 لحظه تو گردنتيه دونم .. اما اگه ی کلفه گفت : آره ميد شنی جمله رو مين بار هزارم ای که براسهيل

 خوام بدونمی گردم . می کنم . دارم دنبالش می .. من دارم مطالعه مياد سرت بيی چه بليستنباشه معلوم ن

 دورش کرد . يشه همی شه برای میاز رو نشونه هاش که چرا دنبالته . چرا دنبال منم هست . چه جور

 گردنبند بنداز تو گردنت ..ی کنی ميدا راه حلشو پی گفتم : من نگرانتم آخه .. حداقل تا وقتی ناراحتبا

 ره ..ی خوام بندازم . اصل گردنبنداش زشته ، دخترونه س آبروم می با مزه گفت : نمی لحنبا

 لطفا ..يل م گرفت ، گفتم : سهخنده

 دوست پسرت زشت بشه ؟؟ی گفت : دوست دارسهيل

 شم ؟؟ی ندازم زشت می منم ميعنی .. ی : زشت خودتگفتم

 هست ..يادم گفت : نه بابا .. از سر تو که زيطنت شبا

 ..ی بديلی خيل و گفتم : سهيدم کشيفی خفجيغ

 دم .. ی کنم .. قول می ميدا .. من راهشو پيکا ش ها نياری در بی نشير تو جو گی و گفت : وليد خندآروم

 گم زود گفت : قول مردونه ..ی نميزی ساکتم و چيد دوقتی

 ..ی بهم دادی بره چه قوليادت ی نشيدار گفتم : صبح بی حوصلگی ببا

 بمونه ..يادم ياری شانس بيگه گفت : ديطنت با شسهيل

 نکن ..يتم .. اذيل سهييييييييی گفتم : وايغ جيغ با جدوباره

 جونم ..ی برو بخواب  ب بعيگه و گفت : باشه .. دخنديد

 حرص گفتم : باباته .. با

 ... ( بوق .. بوق .. بوق .. ) ی تلفنيم مو سير و گفت : شب بخخنديد

 کرد . با حسی زد زود تلفن رو قطع می ميند حرف ناخوشايه ی .. عادتش بود وقتيلم افتاد به موبانگاهم

 و گفتم : قربونت بشم .......يدم رو با عطش بوسيلم موبايادی و شعف و عشق زيجانه

 ؟؟ی کنی نگام می خو ؟؟ چرا اونجوريه که انگار چندشش شده نگاهم کرد . با خنده گفتم : چی حالتبا

 ؟؟؟ی خوری تو ميه چينا جمع کرد و گفت : اچشماشو
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 برداشتم و تو دهنم گذاشتم و دريکی پلستيوان لی توی از ترشک هايگه قاشق ديه و يدم غش خندغش

 دادم ، گفتم : اسمش ترشکه .. ی لذتم رو از خوردنش نشون ميکهحال

 دونستم ..ی کرد و گفت : اععع ؟؟ جدا ؟ نمی کجدهن

 ..ی بخوريستی مجبور نی کردم و گفتم : خب دوست نداری دراززبون

 خورم ..ی رو از دستش گرفتم و گفتم : نگران نباش خودم همه شو ميکی پلستقاشق

 عقب برداشت و گفت : پس حال کهی رو از صندليپس بزرگ چی چپ چپ نگاهم کرد و زود بسته سهيل

 مال منه .. ينم .. اينجوريها

 لحظه که حواسش به عوض کردن آهنگيه درست تو ی لبش اومد . ولی روی لبام جمع شد . لبخندناخودآگاه

 اگهيا دنين گفتم : تو ايدم خندی باز می با دهانيکه و در حاليدم رو ازش قاپيپس چیپرت شده بود . بسته 

 رسه ..ی بهت نميچی نباشه هی که داريزايیحواست به چ

 بهم برسه ..يزی چيه و گفت : اععع ؟؟ پس بذار تا حواسم هست .. يد خودشو به سمتم کشيطنت شبا

 . اما تويرشون محکم گرفتمشون تا نتونه ازم بگيره و ترشک رو ازم بگيپس خواد چی که فکر کردم ممنم

 شد ويک بهم نزدياد زيلی خيل و ترشک بود سهيپسهمون لحظه ها که حواسم به هرچه محکم تر گرفتن چ

یدن لبام بود که به نرمي . در حال بوسيد لباشو به لبام چسبوند و با عطش لبامو بوسيدمتا به سمتش چرخ

 ها ...ينيم : تو ماشيدم ش غری عصبانیهولش دادم و در برابر نگاه دلخور و کم

ينجا ايچکس .. اما هيم کرد و گفت : خب باشيم که توش قرار داشتيکی تاری به اطراف و کوچه نگاهی

 ..يستن

 ..ينمون رد شه و ببيکی گفتم : ممکنه يدم کشی لبم می پشت دستمو رويکه معذب در حالی حالتبا

يل کرد . زود گفتم : سهی کارو مين شد ای هروقت ازم ناراحت ميشه ابروشو بال انداخت . همی تايه سهيل

 .. زشته ..يگهد

 ويزون آويی رو روشن کنه منم با لباين خواد ماشی نشست که انگار می ازم برگردوند و طورروشو

ير غی در حرکتيل م شدم که سهيمنی ترشک خوردم و مشغول بستن کمربند ايگه دیناراحت به زور قاشق

 من بود ..ال اونو بده .. اون ميل گفتم : سهيغ جيغ پام برداشت با جی رو از رويپس چیمنتظره بسته 

 ...ييييييييييييلسه

 بال انداخت و گفت : حال که مال منه ..ابروهاشو

 نای . وقتيد رسی جوره دستم بهش نميچ رو اونطرفش گذاشت که هيپس چيل ازش برگردوندم . سهرومو

 داد استفاده کنم . رومو برگردوندمی خودم که صد در صد جواب ميشگی گرفتم از روش هميم شدم تصميدام

 هو مهربونيه کردم ی وقتا با بابک که قهر مينجور نکرد . ای توجهيچ هم هيل. باهاش قهر کردم . تازه سه

 خواستم رو واسم انجامی که می کاريا گردوند ی خواستم رو بهم بر می که ميزی شد و با محبت اون چیم

 .يم شام بخوريم کرد . قرار بود بعدش با هم بری می داشت رانندگی تفاوتی در کمال بيل داد . اما سهیم

 تو گوشميل سهی . اما همون لحظه صداياره دلم در باز تونه ی و مياده راحت بود که اونجا فرصت زيالمخ

 ؟؟يگه خونه دی ری : ميچيدپ
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 طلبکار گفتم : بعله ..ی متعجب نگاهش کردم اما تا چشمش بهم افتاد با حالتاول

يلی کرد . خی در سکوت رو به روشو نگاه ميل و سهيم در خونه بودی بعد جلوی نکرد لحظاتی توجهسهيل

ينجوری اينکه اما نه مثه ايارم ناراحتش کرده بودم از دلش در بی خواست مثه چند بار گذشته وقتیدلم م

 ندارهی بگه باشه اشکالو بزنه ی زورکی خان مغرور لبخنديل قدم بشم و اون سهيشقرار بود هر بار من پ

 خودت بخورينم رو پاش و گفتم : ايدم ترشک رو کوبيوان تکرار نکن . با حرص نگاهش کردم و ليگه دیول

کوچولو .. 

 : خدافظ ..غريدم

 من به خونه برسم راه افتاد و رفتينکه هم قبل از ايل . سهيدم خارج شدم و محکم درشو به هم کوبين ماشاز

 که حال ته کوچه بود . حالينش به طرف ماشيد رفتم که نگاهم چرخی تفاوت به طرف خونه می. داشتم ب

 بستمی تو خونه و درو مرفتم ی می کرد وقتی صبر ميشه من اون همی کردم . خدایداشتم متعجب نگاهش م

 .. اما اونياره از دلم در بی جوريه بندم صدام بزنه و ی مينو در ماشی افتاد . من انتظار داشتم وقتیراه م

 درویفقط هرچه زودتر رفت .. دلم گرفت .. تازه بعد از اون فکرا احساس کردم بغض هم دارم . با ناراحت

يرون باز کردم چون مامان و بابا شام دعوت داشتن و بابک هم گفته بود که قراره شام رو با دوستاش بيدبا کل

بخوره .. 

 کاناپه انداختم . چشمهامو بستم تای خودمو روی بود . چراغ رو روشن نکردم و همونجوريک تارخونه

 نزنه .. يروناشکام از چشم هام ب

يل با سهی به خاطر دوستيد حساس شده بودم شاينقدر دونم چرا ای . نميومد زود اشکم در ميلی خجديدا

 نبودم . ينطوریبود .. وگرنه قبل که ا

 منين افتاد جمعا سه بار بيل سهی برايان باغ شای که اون اتفاق توی گذشته بعد از اون روزی دو هفته توی

 بارش رو اون ..يه قدم شده بودم و يش اومد که دو بارش رو من پيش وقهر پی ناراحتيلو سه

 کاناپه پرتاب کردم . بعد دوبارهی و رويدم کشيرون شده بود . با حرص مانتو و شالم رو از تنم بگرمم

 بود .. يادم ی قهر رو به خوبين اولی کاناپه ولو کردم . خاطره یخودمو رو

 ترم ؟؟ين بردارم ای بدنيت واست تربی رو به گوشم چسبوندم و گفتم : مگه تو نگفتی" گوش

 .. من چون تازه پام خوبی که برداشتی سرت . برداشتی : حال فدايچيد تو گوشم پی جديلی خيل سهصدای

 ..يدی تو اشتباه شنيد ترم بردارم . شاين خواستم ایشده بود نم

 واست بردارم .. ی گفتم : نه .. من مطمنئنم که تو گفتزود

 کنم ..ی . فوقش تو حذف و اضافه حذفش ميست کلفه گفت : حال مهم نسهيل

 که ...يادمه من ی گفتم : ولی دلخوربا

يگه رو با همديگه دی دونم . حال درسای .. می بديح توضيست لزم نيزم گفت : عزيمت با ملسهيل

 ؟یبرداشت

 ..يستيم از واحدامون با هم نيکی .. فقط يم گفتم : آره همه رو با همی خوشحالبا

 متفکر گفت : خب چرا ؟؟سهيل
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 نفر جا بود که خودميه فقط واسه يست ها براش مهم نيبت که غيی گفتم : چون با استاد کسرايطنت شبا

 برداشتم ..یبرداشتم واسه تو با استاد ناظر

 ..يم که همه کلسارو با هم باشی گفت : قرار بود تو واسه هر دوتامون انتخاب واحد کنی جدی با لحنسهيل

 ؟؟ی نامرديلی خی کنیفکر نم

يدار تونم اون موقع بی صبح بود . من نم8 ی کلسه حال .. بعدشم کلس ناظريه جبهه گرفتم و گفتم : زود

شم ..

 داشتم ..ی برمی تو بودم واسه هردومون با ناظری گفت : اما اگه من جاسهيل

 من اشتباه کردم ؟؟؟ی بگی خوای شده .. مينجوری دلخور گفتم : حال که ای حالتبا

 ..يست متعجب گفت : نه اصل مهم نسهيل

 ؟؟يست نه واست مهم نيا يم کلس باشيه با هم تو ينکه گفتم : اععع ؟؟؟ جدا ؟ پس ازود

 صبح رو به8 ير که گفت : فعل که تو کلس غيدم رو شنيل سهی بگم خدافظ و قطع کنم صداينکه قبل از او

 ... " ی داديحباهم بودن ترج

 شه بهش زنگ زدم و با همی نميل از سهی خبريچ هيدم دی شد که آخر شب وقتين بحث اون روز ای نتيجه

 صبح رو8 حذف و اضافه کلس ی اون . اما توی من آورد نه من به روی نه اون به رويگه . ديمحرف زد

برداشتم ..

 درس بخونمی قول داده بودم حسابيل ترم به سهين اينکه موهام بردم و موهامو تکون دادم از ای تودست

ی سرم می توی باعث دردين گرفت . موهامو با کش محکم بسته بودم و شکسته شده بودن و ایخنده م م

 اونی طرف . نگاهم به سقف خونه بود و خاطره يهشد . کشم رو باز کردم و موهامو از پشت گردنم بردم 

 شد .. ی تو ذهنم مرور ميگهروز د

 هردومون هاتيل . من و سهيم فست فود نشسته بوديه چهار نفره تو يز ميه دور يدا و کاوه و ويل" من و سه

 همبرگر بايدا خودمون همبرگر و وی همون آقا گاوه يا اخمو ی و کاوه يم سفارش داده بوديرداگ با پن

 داشتيدا غذامون رو آوردن وی خانواده سفارش داده بود . وقتی نوشابه يه همه مون ی برايلقارچ . سه

 کرد کاوه اخم کرده بود و من وی ميف که شب گذشته تو خونه براشون رخ داده بود تعری اتفاقيهدرمورد 

 به من ..ين . کاوه با غر غر گفت : اون نوشابه رو بديم کردی هم گوش ميلسه

 از گوشهيل و به سمتش گرفتم . متوجه شدم سهيختم ريوانی لی نبود . نوشابه رو باز کردم و براش توحواسم

نسس خواست خی بعد وقتی نگفت . کميزیچشم نگاهم کرد چ نسس خودم رو بهشی ارادير غيلی کاوه   

 ؟؟ی گفت : خودت چينکهتعارف کردم و در جواب ا

نسس نميگه گفتم : من ديخندی لبا  کم برام اندازه بود ..يه خوام . همون ی 

 من تموم شد ( البته نصفيچ ساندوی چپ چپ نگاهم کرد و من بازم حواسم نبود . . وقتيل سهدوباره

 ؟؟ی دی بهم نوشابه ميزم گفت : عزيل شده بودم ) سهير سيگه چون ديچمساندو

 .. يزه نوشابه رو جلوش گذاشتم تا خودش بری زدم و بطرلبخندی
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 زنه . تای حرف نميشه رسوند متوجه شدم که مثه همی منو تا خونه ميل و سهيم که بودين ماشی شب تواون

 ؟؟ی : چرا ناراحتيدمپرس

 ؟؟ی کنی فکر می بلند گفت : خودت چی خشم نگاهم کرد و با صدابا

 ؟؟؟ ی زنی و گفتم : سر من داد ميدم طرفش چرخبه

 ؟؟ی زنی شده که سر من داد می گفتم : چيت کرد با عصبانی منو حرصيشتر بين نگفت و ايزی چسهيل

يگه ديز چيه . يستم ، من نی با منينکه ايل کنم دلی وقتا فکر می چپ چپ نگاهم کرد و گفت : بعضسهيل

س ..

 ؟؟ی فکر کنينجوری باعث شده ای شده ؟؟ چی که از حرفاش متعجب شده بودم گفتم : جانم ؟ چمن

ی اگه صبر ميد من که در حال پخش بود رو رد کرد و گفت : شای مورد علقه يک با حرص موزسهيل

 ..ی کنيکش من تحری طرفت .. لزم نبود به واسطه يومد کاوه دوباره میکرد

 شم ..ی مياده : نگه دار من پيدم کشيغ زد . جی بود که می چه حرفين جوش اومد .. اخونم

 رسونمت خونه تون ..ی بلند گفت : می با صداسهيل

 : نگهيدم کشيغ کنه بلند تر جی توجه نميدم دی گم نگه دار ... نگه دار ... و وقتی : ميدم کشيغ جدوباره

دار ..

 ندازمی خودمو می بردم و گفتم : اگه نگه نداريره دستگی روند . دستمو روی توجه و با سرعت می بسهيل

 ..يينپا

 پوزخند زد ويل و فشارش دادم اما از داخل قفل بود . سهيره دستگی توجه نکرد . منم دستمو بردم روسهيل

 کهيست من نی کی مثه پيل سهين م کرد . اونقدر ناراحتم کرده بود که حواسم نبود ماشی عصبيشتر بينا

 حرکت قفل نشه .. يندرش در ح

يشنهاد که بهم پی اشتباه کرديلی خی شناختينجوری ؟؟ اگه منو ای شناختينجوری گفتم : تو منو ايغ جيغ جبا

 ...یداد

 باهات دوست بشمينکه شده بودم با حرص گفتم : محض اطلعت قبل از ای نداد . کفريتی باز هم اهمسهيل

 تموم شده ..ی همه چيگهکاوه برگشت سمتم .. من گفتم نه ... بهش گفتم د

 ازشی کنی گردوندم گفتم : اگه باور نمی رومو برميکه شونه بال انداخت . در حالی همراه با پوزخندسهيل

بپرس ..

 مينی رو نداشتم اما بغض داشتم . بيش چند لحظه پيت عصبانيگه انداختم آروم شده بودم . ديين سرمو پابعد

 لبير .. و بعد زيرم بغضم رو بگی داد . سرمو به چپ و راست تکون دادم تا جلوی و آزارم ميد کشی ميرت

 که اعتمادت وی خواستی مو ری . هم به خودت .. تو کسی کردين حرفت هم به من توهينگفتم : با ا

 قدر ؟؟ ين حد بود ؟؟ همينشناختت بهش در هم

 صحت .. يل سهی متاسفم آقاواست

 ..ير گفتم : واسه امشب ممنون . شب بخيد در خونه مون . تا به سمتم چرخی جلورسيديم

 ها ..يم خونه مونی . با حرص گفتم : دستمو ول کن . جلويد درو باز کردم دستمو کشينکه محض ابه
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 ..يکا حساس شدم نيلی شد و آب دهنشو قورت داد و گفت : من .. من خيره تو چشمهام خی با ناراحتسهيل

 من بود ..يرتقص

 ..ی تکون دادم و گفتم : تو دل منو شکستسرمو

 بود و من النی دستهاش فشرد ، گفت : متاسفم .. حرفات منتطقين نگاهم کرد و دستمو محکم بيمونی پشبا

 کنم که اشتباه کردم ..یدارم اعتراف م

 برم ..يد تکون دادم و گفتم : من باسری

 مغرور به اشتباهشيل که آقا سهين . به نظرم همياوردم خودم نی به رويگه خارج شدم . اما دينش ماشاز

يدم خواستم برم دانشگاه دی می ارزش داشت . تازه فرداش هم وقتيلیاعتراف کرد اونم به همون سرعت خ

 کنارشه . بای صندلی روخوشگل بلند يه شاخه رز قرمز پايه يدم دينم بشينکه اومده دنبالم رفتم تا تو ماش

 .. من عاشق رز قرمزم ... "ی خوشحالم کرديلی و گفتم : خيدمشذوق بوئ

 مغروريومد اونقدر ها هم که به نظر ميل لبم اومد . به نظرم اومد سهی روی اون خاطره لبخنديادآوری به با

ی من هر آدمی يده شه که به عقی منطق می هم بيی وقتايه تا مغرور . البته خب اون يه منطقيشتر . بيستن

 رفتار کنه ..ی ش منطقی و صد در صد زندگيشه تونه همینم

 کرد که خودم بازم رفتم سمتش . .ی توجهی هم ناراحتش کرده بودم و اونقدر بهم بيگه بار ديه اومد که يادم

ی من ناراحت می وقتينکه . ايد کشی نازمو نمی خودی بينکه برسم ايجه نتيه تونستم به يل سهیکل از رفتارا

 که تا حال دور و برم بودن نبود . مثهسايی مثه همه کينکه بذاره . ايش پا پيومد جهت نمی و بی خودیشدم ب

 کميه هم نبود .. فقط يسا مثه کاوه و مثه پریبابک نبود . مثه بابا نبود . مثه مامان نبود . مثه شهاب نبود . حت

ی اصل به رويم شدی که از هم دلخور می زمانيی وقتايه هم يانا بود . کيانا کيه شبيزا چیاونم تو بعض

 کاناپه بلندی و از رويدم کشيق عمی .. آهيارم و من مجبور بودم خودم برم و از دلش در بياوردخودش نم

 بازم من اشتباه کردم ؟يعنی تکون دادم و گفتم : ی شد . سريده برق رو زدم و نور به همه جا تابيدشدم . کل

 غرورمو بشکنم و برم سمتش .. ؟يد بازم منم که بايعنی

 نشدهيک کوچينقدر ای کسيچ هی وقت جلويچ رفتم متنفر بودم . هی به سمتش ميد من بايشه همينکه ااز

 وقت .. يچبودم . ه

يل و سهيم حتما الن مشغول سفارش دادن غذا بوديم بودی . اگه با هم آشتيستادم تو اتاقم و لب پنجره ارفتم

 اون .. ی ذارن جلوی من سفارش بدمو می بنده هرچی کرد که شرط می ميتمبازم اذ

 زود محويلی صورتم اومد که خی روی شد لبخندی با مزه ميلی وقتا که خينجور چهره ش ای آورياد به از

 لب زمزمه کردم : چه حلل زاده س ..ير م به صدا در اومد . زیشد . گوش

 جواب دادم : بله ؟؟ی حالی کم بيه روش نوشته شده . با يسا اسم پريدم رو که برداشتم دگوشی

 : سلم کله پوک ..يچيد تو گوشم پيسا پرصدای

 ؟؟ی ذوق گفتم : چطوربی

 ؟؟ی به خودت گرفتيه ايافه چه قين و گفت : ايد خندپريسا

320

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

 ؟ينی بی خنده م گرفت و گفتم : تو مگه منو مکمی

 .. ی در چه حاليی فهمم تو کجای شنوم می : من صداتو مگفت

 ..يم و گفتم : باز با هم قهر کرديدم صدا دار کشآهی

 .. يگه دين آدم باشيکا خنده و گفت : بابا نير زد زپريسا

يگه ناراحت بشم اونم ديزی چيه کشه .. اگه از ی کم نازمو نميه حرص گفتم : پسره اصل احساس نداره .. با

 تونم ناراحت بشم ؟؟ی وقت نميچ من هيعنی .. ياره ده . . حرصمو در میبهم محل نم

 ..يگه دينجوريه و گفت : خب کله پوک من .. اخلقش ايد خندپريسا

 اصل .. يه . لوسينجوريه گرفتم و گفتم : منم اخلقم اجبهه

 بهت بگم ..يزی چيه . زنگ زدم ين کنی می باز با هم آشتيال خی و گفت : بيد خندپريسا

 ؟؟ی گفتم : چی حوصلگی ببا

 ..ی حدس بزنی گفت : عمرا اگه بتونيطنت با شپريسا

 ..ی حوصله تر از قبل گفتم : بگو پربی

 کرد ...ی و گفت : بهداد ازم خواستگاريد خندپريسا

 با چند لحطه قبلميسه که اصل قابل مقايادی زيلی خيجان صدا موندم بعد با هی چند لحظه همونجور ببرای

 و گفتم : منو دست ننداز ...يدم کشيغنبود ج

يده واسم حلقه هم خريکا شه .. نی گم . خودمم باورم نمی به خدا راست ميکا و گفت : نيد غش خندغش

بود ..

 ؟؟ی گفتی گفتم : تو چيغ جيغ تونستم خوب احساساتمو بروز بدم دوباره با جنمی

 کنم ...ی احمق به تمام معنا گفتم باهات ازدواج ميه گفت : مثه يد خندی غش غش ميکه در حالپريسا

 ..ی چقدر خوشحالم کردی دونی گم .. نمی ميک بهت تبری پرييييييييييی و گفتم : واخنديدم

 کردمی فکرشم نمی .. من حتيکه چقدر بهداد رمانتيکا نی دونی .. نميزم عزی با خنده گفت : مرسپريسا

يلی دفعه گفت امروز واسم خيه سفارشامونو آوردن ينکه شاپ . بعد از ای کافيم باشه . با هم رفتينجوریا

 منيکا انتخاب کردم . نجدهمه امروز که هين واسه همياورده برام شانس ميشه هم18 . گفت عدد يهروز مهم

 بخواد بگه ..ينو کردم ای فکرشم نمیحت

 کن ...يف گفتم : نظر نده .. تعرحرصی

 کردم .ی جعبه انگشتره اما بازم فکرشو نميدم دينکه جعبه در آورد با ايه يبش با خنده گفت : از تو جپريسا

 ...ی کنی تورو خدا بگو باهام ازدواج ميسا جلوم باز کرد و گفت : پريدمد

 ..يست خنده گفتم : درخواست ازدواج کردنشم مثه آدم نبا

 کنم ..ی گفتم باهات ازدواج می و ميدم خندی گفت : منم مثه احمقا مپريسا

 گم ..ی ميک . بهت تبريزم عزين همی .. لنگه ی و گفتم : تو هم مثه همونخنديدم

 کردن بابام ..ی گفت : حال فقط مونده راضيطنت با شپريسا

 : چرا ؟؟ مگه مخالفه ؟؟پرسيدم
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 از آشناهاشونيکی کارش هنوز تو شرکت ی يه شو رفته . فقط قضی زود گفت : نه .. بهداد که سربازپريسا

 ده ..ی ميت اهميزا چين که بابام چقدر به ای دونی کم نگرانم .. ميه ين .. واسه هميست شده نينتضم

 خونه تون ؟؟ياد : نگران نباش .. حال قراره بگفتم

 زنه تا با مامان صحبت کنه ..ی گفت : آره . فردا مامانش زنگ می خوشحالبا

يسای اون پريگه ديد کرد . شای ازدواج ميسا لحظه دلم گرفت . اگه پريه خوشحال بودم اما يلی خينکه ابا

 ..يد .. شايم همه وقت با هم باشين ايم تونستی نميگه ديدخودم نبود .. شا

 خطرناک شده بودم . يلی خيدم جديروی . آخه من توسط نياد بد تو ذهنم نی زدم تا فکرالبخندی

 رو نگاهيک تاری کوچه يکه و در حاليستادم لب پنجره ايم حرف زديسا ساعت با پريه حدود ينکه از ابعد

 . واسهيم با هم قهر باشيگه خواد دی حرف بزنم . حس کردم دلم نميل خواد با سهی کردم حس کردم دلم میم

 . اد بشم شماره شو گرفتم بعد از دو بوق جواب ديمون پشينکه قبل از اين همی

 بهمون خوش بگذره ..يلی تونست خی و من گفتم : امشب ميم کردسلم

 زود گفت : آره ..سهيل

 گفتم : متاسفم من خرابش کردم ..يمون پشی لحنبا

 تونه بهمونی که ميم رو داريش پيگه دی روزا و شبای .. کليزم نداره عزيرادی با محبت گفت : اسهيل

 ..ياد ميش پيزا چين اياد هم دستمون بیخوش بگذره . تا اخلقا

 ها .. مثل من دخترما ..ی کم ناز منم بکشيه يست بد نيل خود آگاه لبخند زدم و گفتم : سهنا

 دوست ندارم .. يلو دلی بی ناز کردناينجور ای کشم .. ولی خوشگلتو می گفت : ناز کردنايطنت با شسهيل

 ..ی کنی ميغ ازم دری داری ولی نازمو بکشی گفتم : جدا ؟؟ پس بلدی خوشحالبا

 ؟؟ی خوشگل بلدی و گفت : آره .. تو ناز کردناخنديد

 ذوق گفتم : اوففففف تا دلت بخواد ..با

 شده ..ی تونم بفهمم چی کنه . در اتاقشم بسته بود .. نمی ميه سارا داره گريدم و گفت : اومدم خونه دخنديد

نگرانشم ..

 ..يم نمونديرون گفتم : پس خوب شد بی ناراحتبا

 کنم ؟؟ يکار چی گی زود گفت : اوهوم .. مسهيل

 کنم بای ش اونجا .. فکر می بری اونجا . با به سارا بگو که مياد بين زنگ بزن مامان مهيا کردم : زمزمه

 هم جنس خودش راحت تر باشه ..يه

 ..ينجا ايارم رو بين تونم مامان مهی خونه .. نمياد با حرص گفت : بابا امشب مسهيل

 براش افتاده ؟؟ی گفتم : به نظرت چه اتفاقی ناراحتبا

ی دلشو شکسته دنده هاشو خورد می گفت : به خدا اگه بفهمم کسی ناگهانيتی خشن و عصبانی با صداسهيل

کنم ..

ی چرا داغ ميزم آرامش بخش گفتم : عزی تونستم درک کنم با لحنی نميل که اون همه خشونت رو از سهمن

 شده ..ی چی دونی ... هنوز که نمیکن
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 ..يکا نياد هاش ميه گری گفت : صدای با دلخورسهيل

ی بار به خاطر چهره يه بودم اما همون يده بار ديه سارا ناراحت شده بودم . من سارا رو ی براخيلی

 تونستمی گفتم : کاش من می تو دلم نشسته بود واسه همون با ناراحتیمعصوم و رفتار مظلومانه ش حساب

 شه که من باهاشیر مي امکان پذی وقتيزا چين ای همه يعنیباهاش حرف بزنم . بالخره من دخترم .. 

 دوستانه داشته باشم ..یرابطه 

 شه اونی که داره باعث ميطی . شرايکا شه نی نميمی صميشکی درمانده گفت : سارا با هی با حالتسهيل

 ..يانش ضربه خورده از اطرافيشه ساده ست معمول هميلی باشه .. مخصوصا چون خیمنزو

 ربع بعدشيه يم و بعد گفت که باباش اومده و قطع کرديم در مورد سارا حرف زديل ساعت با سهيم نحدود

 گوشيم آهنگ مليه نشسته بودم و يوترم کامپيز می صندلی حوصله روی اومد . منم بیهم بابک با انرژ

 زد تو سرم و گفت : سلمتخنده . با يکه پلستيه که تو دستش يدم کردم . بابک با ذوق اومد تو اتاقم و دیم

کو ؟

 چهره ش خنده م گرفت و گفتم : سلم خل و چل ..يدن داز

 نه ؟؟يگه دی گفت : با عمه ای جديلی خبابک

 تو دستت ؟؟يه کار نداشته باش . اون چيگه که ديا دادم و گفتم : با خودهولش

 گرفتم ..يل برات انواع مختلف پاستيا .. بيزيه چيه يرينيه ابروهاشو بال انداخت و گفت : شبابک

 برام گرفته بود . چشمهام برقی خارجيل رو ازش گرفتم و توش نگاه کردم چند مدل پاستيک ذوق پلستبا

 ؟؟يه واسه چينا .. ای مرسيیزد و گفتم : وا

 شه ؟؟؟ی ت داره دوماد می زد و گفت : دادشی چشمکبابک

 ؟؟ی .. بابک متعجب گفت : خوشحال نشديد لبم ماسی رولبخند

 ..ی گم داداشی ميک زدم و گفتم : چرا تبری زورکلبخندی

 ؟؟ی .. ناراحت شديکا نينمت گفت : بببابک

 بهم خبر داد که قراره ازدواج کنه ..ی بعد از ظهرين هم هميسا : نه فقط شوکه شدم . آخه پرگفتم

 ت شده ؟؟ی گفت : آهان .. پس حتما حسودی با بدجنسبابک

 شم ..ی کم حس کردم دارم تنها ميه م نشد . فقط ی و گفتم : گم شو .. اصل هم حسودخنديدم

يد .. البته هنوز به مامان نگفتم . تو هم بای خواستگاريراز شيم و گفت : چرت و پرت نگو .. قراره برخنديد

 ..ياری .. گفته باشم بهانه نميایب

 ..يست ترم قول دادم که درسامو بخونم .. بودن من اونقدر هم مهم نين گفتم : بابک من ای ناراحتبا

 مهمه .. مخصوصا واسه من ..ی که فکر کنی از اونيشتر گفت : بی جديلی و خی با مهربونبابک

يد قولم . باير زنم زی دوباره ميام محبت بغلش کردم و گفتم : ممنون .. اما منو ببخش .. واقعا بابک اگه ببا

معدلمو ببرم بال ..

 تند و شاد عوض کرد ويک موزيه رو با يم مليک اومد و دست برد اون موزيرون از بغلم بی ناراحتبا

 و منم مجبور کرد باهاش برقصم ..يدنشروع کرد به رقص
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 دو نفری اتفاقينقدر تونه ای کردم که چطور می فکر مين بودم داشتم به ايده تختم دراز کشی توی شب وقتاون

 کرد که تويف شون عوض بشه . بابک هم برام تعری زندگير داشتم مسی که تو زندگيی کساين تريکاز نزد

 به بدنمی لبم اومد . کش و قوسی روی ازدواج داده .. لبخنديشنهاد پيمارستوران قبل ار خوردن شام به ش

 شد ؟؟ی ؟ سارا چی اس ام اس بهش دادم : خوبيه افتاده بودم يل سهياددادم و چون 

 جواب دادم : بله ..ی ارومی بعدش زنگ زد با صدايقه دو دقسهيل

 ؟؟ ی . خوبيکا : سلم نيچيد تو گوشم پصداش

 ؟ی کردم و گفتم : اوهوم .. تو چطوری اعطسه

 ..ی : خوبم . مرسيچيد تو گوشم پصداش

 شد ؟ی گفتم : سارا چزود

يزی چيه اما کامل مشخصه ياورد خودش نی به رويچی . هيرون گفت : بابا که اومد از اتاقش اومد بسهيل

 کنه ..ی م ميوونه دين پسر مربوطه .. ايه دونم به یش هست .. م

 ممکنه که .... ی هر دختری .. تو زندگير سخت نگيل آرامش گفتم : سهبا

 .. واسش زوده .. اگهيکا ساده ست .. هنوز بچه ست نيلی خشونت حرفمو قطع کرد و گفت : سارا خبا

ضربه بخوره ... اگه .. 

 . فقط اگه دوستشی کمکش کنی تونی نمينجوری . اما ايه و ادامه نداد . گفتم : حرفت منطقيد تند نفس کشتند

 ..يری اتفاقات بد رو بگی جلوی تونی .. می بهش کمک کنی تونی میباش

 ترسه بهتی واسه همون می دونه که تو روش حساسی نگفت و من ادامه دادم : حتما سارا ميزی چسهيل

 .. يست اصل خوب نيدنه ترسين ايل سهی دونیبگه .. م

 کنم بتونم خودمو کنترل کنم ..ی می گفت : درسته .. سعسهيل

 صبح ..8 يم .. فردا کلس داريل سهی .. وای کنی می : کار خوبگفتم

 ..ی برداری خنده گفت : عشقت به من مجبورت کرد با ناظربا

 ..ی حرص گفتم : تو مجبورم کردبا

 شه .. ی گفت : همون عشق ميطنت شبا

 ..يام کلس اول رو نيد م گرفت گفتم : من شاخنده

 دنبالت صبح ..يام .. خودم می کنی ميخود گفت : بسهيل

 کنم . فقط کلس اول .. ی .. خواهش ميام .. نيگه ديل لوس کردم و گفتم : سهخودمو

 ..يای بيد خانوم .. بای شه  ب بعی گفت : نه نمسهيل

 شم .. لطفا .. يدار سختمه زود بيلی خيل .. باور کن سهی جونيل خودمو لوس کردم : سهبيشتر

 اونجام ..يم گفت : ننچ ننچ .. من هفت و نسهيل

 .يست راه نيشتر ربع بيه .. از خونه ما تا دانشگاه يا ربع به هشت بيه .. تورو خدا يل نه سهی گفتم : وازود

تورو خدا ..

 خنده گفت : باشه خوابالو .. با
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 ؟؟ی نداری .. کاری گفتم : آخ جون مرسزود

ممنسهيل ممن   ؟؟ی امنيکا کرد و گفت : نی 

 گفتم : چطور مگه ؟؟زود

 راحت شه که گردنبند تو گردنته ..يالم خواستم خی .. فقط ميچی هيچی شد و گفت : ههول

 و گفتم : تو گردنمه ..يدم گردنبند کشی رودستی

 راحت کن ..يالمو .. تو خين گفت : آفريدم فهمی کرد پنهان کنه اما من می می که سعی نگرانی با کمسهيل

 کنم ..ی ميدامن دارم راهشو پ

 ..ير : باشه .. شب بخگفتم

 ...!! ی گردنبندم بود به خواب فرو رفتم .. اونم چه خوابی همونطور که دستم روو

ی اتاق که باز بود و پرده ی . نگاهم افتاد به پنجره يدم ناله مانند خودم از خواب پری شب از صدای هانيمه

ی خورد . هاج و واج بودم و تمام بدنم عرق کرده بود . هنوز هم ضربان بالی که توسط باد تکون ميرحر

 وسط اتاق با باد همراه شده بود و زودا کردم . . دوباره نگاهم افتاد به پرده که تیقلبم و نبض هامو حس م

ياد زيلی خونم خين که اون پنجره بسته بود . آدرناليدم خوابم ببره دينکه بار قبل از اين آوردم که آخريادبه 

 بود رو از گردنم جدا کردميده که به گردنم چسبيسی خی و موهايد گردنم لرزیشده بود . ناخودآگاه دستم رو

 و بعد که ضربان قلبم و نفس هام تند شده بوديدم نفس نکشيه چند ثانی لحظه سر جا خشکم زد . حتيه یو برا

 که کاوه بهم دادهی کردم ... گردنبندی از اون گردنبند حس نمی اثريچ و هيدم کشی گردنم میداشتم دست رو

بود نبود .. گردنبند نبود ...

 به طرف اتاق بابکيکه کردم . آروم آروم در حالی م حس مينه سی تو قفسه ی و درديدم کشی تند نفس متند

ی دستمو رويدم تحت کنترلم باشه . دم اتاق بابک که رسی کردم تا همه چی رفتم به پشت سرم هم نگاه میم

 کهيدم سرمو نگاه کردم دپشت پشت سرمه تا ی که خواستم درو باز کنم حس کردم کسين بردم و هميرهدستگ

 ..يد تپيرون لب هام بيم از بيغ مثه جيف خفيی از عرض راهرو رد شد . فقط صدای ايهسا

 . ضربان قلبميدم نکشيغ دهنم گرفتم تا جی رو فشردم اما در باز نشد . در قفل بود .. دستمو جلودستگيره

 شو بابک ...يدار آروم به در زدم و آروم گفتم : بی بال رفته بود . چند ضربه يلیخ

 شد .. ی ميک که داشت آروم آروم بهم نزدی قد بلند و بزرگی يه به عقب برگشتم و نگاهم افتاد به سادوباره

 به در تقه زدم و بلند تر از قبل گفتم : بابک ... درو باز کن ..محکم

 بدم ..يص قرمز رو تشخيش تونستم اون همه ری شد و کم کم می تر ميک و نزديک هر لحظه نزدسايه

 : بابک .. تورو خدا درو باز کن ..يدم کشيغ جيباتقر

ی لب زمزمه کردم : نمير شده بود زيک بهم نزديلی قرمز بود که حال خيش نگاهم به اون رو ح ريکه حالدر

 ... ی خوری .. دوباره شکست مياد احمق .. کاوه می بزنيب بهم آسیتون

 هوا .. ی کردم . مثه فشار قوی خودم حس می رر روی شده بود و کم کم فشارنزديکم

 م و قلبم دراز کردينه سی که دستش رو به سمت سمت چپ قفسه ين م درد گرفته بود .. همينه سی قفسه

 چندی بهم برايودنش يک همون قسمت پوستم حس کردم . از ترس و وحشت نزدی رو روی خاصی،سرما
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 و تارخيدم چير وصف ناپذيدی لحظه در باز شد و من با امين تونستم نفس بکشم . تو همی نمی حتيهثان

 تونستمی . نميرم و اشک هامو بگيه گری تونستم جلویچشمم به بابک افتاد خودمو تو بغلش پرت کردم . نم

 گفت . دری نميچی کردم و بابک مثه شوک زده ها بغلم کرده بود و هی ميه بلند گری . با صدايرمآروم بگ

 ...ی فقط گفتم : جونمو نجات دادينح

 دادی که برام آورده بود رو به خوردم می آبيوان ليکه بعد بابک منو لب تختش نشوند و در حاللحظاتی

 ..يکا شده نياد زيلی خينی بی که می ترسناکیگفت : خوابا

 ..يدم تکون دادم و گفتم : خواب ترسناک ندسرمو

ی جذاب به نظرم اومد . لبخنديلی که به تن داشت خی جذبيد شرت سفی خوابالو و با اون تيی با چشمهابابک

 کنم ..يتت خواستم اذی .. ميدم دی ترسناک ميلم زدم و گفتم : داشتم فیزورک

 دارم ؟؟ی زد و گفت : من دو تا گوش مخملی پوزخندبابک

 گم ..ی می و گفتم : جديدم خندی حالی ببا

 ؟؟ی بوديده که جونتو نجات دادم .. خواب بد دی تو بهم گفتيکا روشو برگردوند و گفت : نبابک

 کردم ..ی ميتت گفتم : اذزود

 که تنهات نذارم ..ی گفتيارم خواستم برم برات آب بی شد و با حرص گفت : پس چرا می جدبابک

 ؟؟ی ؟؟ خواهريکا گفت : نی انداختم . بابک به نرميين کردم و سرمو پابغض

 بود رو پشت گوشهام زدم و گفتم :يخته نگاهش کردم و موهامو که دورم ريد کشی مير م از بغض تبينی

 نپرس ..يچی کنم ازم هی تونم بهت بگم .. فقط خواهش میبابک اصرار نکن .. نم

 شده ؟؟ی چی به من بگيد گفت : بايت و جدی با ناراحتبابک

 ازميکی دارم ياز افته . احساس کردم نی داره برام می دارم بهش بگم که چه اتفاقاتياز کردم ناحساس

 .. آب دهنمو قورت دادم و گفتم : هنوز اونيام از پسش بر بيی تونستم تنهای از اون نميشترمحافظت کنه . ب

 دنبالمه ..يدم ديلروحه که تو و

 راحت شد که حرفمو باور کنه اما درست همون لحظه غش غشيالم پلک نزد .. خی چند لحظه حتبرای

 ؟؟ی نشديشه خواهر کوچولو .. تو چرا هنر پی هنرمنديلی و گفت : خيدخند

 ..يستم که من دنبال شهرت نی دونی .. ميگه زدم و گفتم : دی زورکی نگاهش کردم و لبنديدی نا امبا

 ..ی دی ت انجام ميچاره دادش بين رو ايشاتو و گفت : آره فقط آزمايد مو کشبينی

 روحه زشت بدين وجود نداره که از ای راهيچ کردم هی شده بودم . فکر ميد نا اميلی زور لبخند زدم . خبه

 شه تو اتاق توی کرد . فقط گفتم : حال می کس هم که حرفمو باور نميچ بد جنس خلص بشم . هيبترک

 ..يدم کردم خودمم ترسی بازيلمبخوابم ؟؟ اونقدر ف

 ..ی بخوابين زمی که روی گفت : به شرطيطنت شبا

 تو اتاق تو رو به تخت خودم که الن توشيدن خوابين ... رو زميم خودم فکر کردم : من به همونم راضبا

 دم ..ی ميح ندارمو ترجيتامن
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ی دلم نميدم سرم کشی که بابک آورده بود گذاشتم . پتو رو با شدت روی بالشت اضافه ای سرمو رووقتی

 کنم ..ی می بازيلم . بابک هم حرفمو باور نکرد .. فکر کرد دارم براش فينم رو ببيچیخواست ه

 رو باور کنم .. چند صحنه از خوابم به ذهنم هجوم آورد و من با ترسيدم که دی تونم خوابی خودمم نمحتی

 داشته باشه ... يت من .. امکان نداره خوابم واقعیپتو رو تو دستم فشردم . خدا

 نداره .. پس گردنبندم کجاست ..يت واقعاگه

 هم شد و بعد ازين بابک رو بشنوم . همی نفس های کردم تمرکز کنم و صدای م عرق کرده بود سعپيشونی

 اومد که : يادم.. يارم بياد به ياتش کردم خوابم رو با جزئی نفس هاش آروم شدم . سعی صدايدنشن

 گوشم بود .ی ها تمام مدت تويرک جير جی زدم . صدای و خلوت قدم ميک تاری کوچه يه"داشتم وسط 

 شهری تويگه کس ديچ بود که انگار به جز من هيخته خلوت و به هم ريگه دیاونقدر اون کوچه و کوچه ها

 . داشتم ازيد رسی مم جغد هم به گوشيه ی صدای منو ترسونده بود هر از گاهی فکر حسابين نبود . ايکتار

 ويدم کشيغ در اومد . من جياه گربه سيه شدم که تکون خورد و از پشتش ی سطل آشغال بزرگ رد ميهکنار 

 زرد براقش زل زد تو چشمهام و بعد به سرعت دور شد . همون طور که نگاهم بهش بودیاون با چشمها

 قدميه اومد . يرون از دود بياه سی يه سايه محو شد متوجه شدم که ی خاکستريم دود عظی کوچه تویانتها

 رو حيه يه شبيگه قرمز که حال ديش جز اون رو ح ريست نی کسيه که اون سايدمبه عقب برداشتم و کم کم د

 خورهی لبهاش تکون ميدم شد دی ميکترنبود انگار زنده بود . انگار وجود داشت و جسم داشت . بهم که نزد

 : جسمتو مال من کن ..يد جهيرون بی کلفت و ترسناکی لبهاش صداين باز يدم ترسیمثه قبل ازش نم

 گردنبند رو از گردنمی انداخت و به نرمير آخر کوچه منو گيد و فرار کردم و اون دنبالم دويدم کشجيغ

 بازوم گذاشت . بازوم داغ شد و صدام قطع شد بعد از اون هری و اون دست رويدم کشيغ . جيد کشيرونب

ی ميغ م کرده بود . هر چقدر جی عصبی حالت بد جورين نتونستم . ايگه بکشم ديغچقدر تلش کردم تا ج

 آدم زنده کنارم بود کنار گوشم گفت :يه شد . اون روحه که حال مثه ی از دهانم خارج نميی صدايچ هيدمکش

 ..يه بازيه ين !! ايسسسه

 و فقط گفت :يد نشد . زودتر از من دويرم اما هر چقدر تلش کردم تا گردنبندمو ازش بگيومد در نمصدام

 کن ...يداشگمشده رو پ

 چالياه سيه و شبيک تارين زمير زيه که يمی بزرگ قدی خونه يه از اون هرجا رفت دنبالش رفتم . تو بعد

 بود گردنبند رو رهای صندوق بزرگ چوبيه که يک قسمت کوچيه تو ين زميرداشت رفت و سمت راست ز

 : ازش دور شو تايچيد تو گوشم پيیکرد .. بعد از اون اومد جلو و زل زد تو چشمهام .. قهقهه زد و صدا

راحتش بذارم... " 

 بودم کهيده کرد . اونقدر ترسی به بابک کردم که خواب بود و خر و پف می .. با ترس نگاهيدم جام پراز

 که اون روحه تو خوابيی سوخت . همونجای ..بازوم ميختم ریبغض کرده بودم و آروم آروم اشک م

 و قرمز شده . رد چهار تاياده زی سوختگيه دستم رد ی که رويدم لباسمو بال دادم و دينفشرده بودش . آست

 کجا بود ؟يمی قدی اون خونه يعنی : يدم بازوم گذاشته شده بود با حرص غریانگشت که رو

 من !!!ی کنم .. خدای خواب تو ذهنم مونده بود رو بررسی تويمی که از خونه قديری کردم تصوسعی
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من بابا که ده ساليمی قدی خونه اونجا يمی فوق قدی شد فوت کرده بود . خونه ای می مامان بزرگم بود .. ماما

 بفروشنشيا خرابش کنن ينکه داشت و بدون ايت م اهمی پدری خانواده ی برای اثر باستانيه مثه يباکه تقر

 اونجا رو از کجا بلد بود ؟ بعدخوابم ی .. روحه تويدم از قبل ترسيشتر نگهش داشته بودن . بیهمون جور

 اون روحه ويگه از تصور خودم خنده م گرفت . خب معلومه ديختم ری و اشک ميدم ترسی مينکه ايندر ح

 دونه ...ی ميزا چيلیخ

 چرا اونجا ؟؟؟اما

 لحظه هم چشامو رو هم نذاشتميه ی بود گذروندم . اصل نتونستم بخوابم . حتی اون شب رو هرجورخلصه

 درد سوزشش آروم شه وی کميد تا شايدم مالی بازوم پماد ضد سوختگی که هوا روشن شد رفتم و روينهم

 خواب آلود جواب داد : بله ؟؟يی کاوه رو گرفتم . بعد از چند بار که زنگ زدم با صدایبعد شماره 

 .. کارت دارميکام نکنه گفتم : سلم کاوه .. نيدار کردم اونقدر آروم باشه تا بابک رو بی می که سعيی صدابا

 .. يه.. ضرور

 شده ؟ی گفت : هوم ؟ چی با همون خواب آلودگکاوه

 ؟؟ آخه من اونو گم کردمی درست کنيگه گردنبند ديه زود واسم يلی خی تونی کاوه .. مين گفتم : ببی نگرانبا

..

 ش ؟؟ی ؟؟ گم کردی بود معترض گفت : چيده که انگار خواب از سرش پرکاوه

 دارم ..ياج احتيگه ديکی .. به يدنش ازم دزديعنی گفتم : نه نه .. زود

 ؟؟ی دونه از اونا درست کرد .. چرا مواظبش نبوديه شه ی فقط می گفت : واسه هر کسی ناراحتبا

 دونه س ...يه فقط همون ی گفتی ميد بايد حرص گفتم : شابا

 ؟؟ی کردی ازش مواظبت ميشتر گفت : اون وقت بيالی خی با بکاوه

 گفتم : اوهوم ..يمونی و پشيت مظلومبا

 بدزده ش .. ؟ يد بای نبود .. چرا کسيمتی قيز گفت : اون که چکاوه

 خواب بودم .. اونی معذب گفتم : وقتی ذاشت . با حالتی بوده نمی چيان خواستم بگم جری نمی هرچحال

 ..يدروحه . خودش اونو ازم دزد

 ؟؟؟ی : چيد داد کشيبا تقرکاوه

 خورد و با دلشورهی کاوه رو نشنوه . بابک تکونی رو کم کنم تا بابک صدای گوشی شدم تند تند صدامجبور

 دونم اونو کجا گذاشته .. ی دادم و گفتم : اما فکر کنم ميه اتاق تکیاز اتاق خارج شدم و به در بسته 

يز چيه تله بندازت .. دنبال ی ذاره تا توی شد و گفت : فکرشم نکن .. حتما بهت نشون داده کجا می شاککاوه

 تا ازت محافظت کنه ..يم گردی ميگهد

 بدون محافظ بمونم .. ين از ايشتر تونم بی گفتم : اما من نمزود

 .. ؟ ی شی از من طلبکارم می کنی ازش نگهداری گفت : خودت عرضه نداشتی با ناراحتکاوه

 تو خواب ازميگه گردنبنده ديعنی ين خواب بودم از گردنم درآورده .. ای گم وقتی گفتم : می ناراحتبا

 کرده ..یمحافظت نم
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 ..ين استفاده کردياد زين که داشتيدی جديروی شما از نيعنی ين زد و گفت : ای پوزخندکاوه

ی ؟ چه ربطی چيعنی گفتم : ياد که نکنه روحه بييدم پای سالن رو می چهار چشميکه گرد شد در حالچشمهام

داره ؟؟

يره گی .. اون روحه قدرت می کنی استفاده می که داری بديروی تو از نی داد : ربط داره . وقتيح توضکاوه

 کارو بکنه .. ين شده تونسته اياد که قدرتش زين. هم

 ترسم .. ی ميلی گفتم : کاوه .. تورو خدا کمکم کن .. من خيه گربا

 نه ؟ يا کنم يدا پيگه محافظ ديه تونم ی مينم تفاوت گفت : باشه .. گفتم که فعل آروم باش تا ببی بيلی خکاوه

 زنگ بهم بزنه ..يه شد يدار اس ام اس به صدف دادم تا هروقت که بيه تماسم با کاوه تموم شد ينکه از ابعد

 دست عمه ست .. يمی قدی اون خونه يد دونستم کلیم

 چشمامو باز کردم و اطرافمو نگاه کردم . تو اتاق بابک بودمی شدم . به سختيدار مامان از خواب بی صدابا

 که به کاوه زده بودم اومدم وی بود بعد از تلفنيادم که يی شده بود . تا جايده هم روم کشيی تختش پتویو رو

 تو ؟؟ی مگه هشت کلس نداشتيکا مامان اومد : نی . دوباره صدايدم کنار تخت بابک خوابين زمیرو

 ..يدی خوابينجا باز که تو ايزم تر شد و مامان گفت : عزيک صدا نزدبعد

 ..ياد و گفتم : مامان من خوابم ميدم خودم کشی روپتو

 ..يم نکن .. هزار تا کار داريتم اذينقدر ايکا گفت : پاشو نيغ جيغ با جمامان

 تم هزار بار زنگ زده .. ی با توام ... گوشيکا صدام کرد : نيغ نگفتم که مامان با جچيزی

 و گفت : مثه خرس نخواب ..يد رو از روم کشپتو

 کردن خونه ؟؟يز به تمی شروع کردی شده تو اول صبحی باز کردم و گفتم : مامان چچشمهامو

 بود شد و گفتين که رو زميی چپ چپ نگاهم کرد و بعد مشغول و جمع و جور کردن پتو و بالشت هامامان

 خونه لوازمتو جمعيای بعدش بی . گفتم کلس هشتت رو بريراز شيم بريفتيم: احتمال امروز عصر راه ب

 ..یکن

 ترم من قول دادم درس بخونم شما هميه کلس دارم . ی . کليام گفتم : برو بابا .. من حال ندارم بيالی خی ببا

 ..ين کنی مينجوریا

 ؟؟ی داداشت باشی تو خواستگاری خوای نميعنی گفت : مامان

 ..يام تونم بی واقعا مامان نمی خوام . ولی بال انداختم و گفتم : معلومه که می اشونه

 تونم بذارمت ..ی تنها هم نمی تونم بکنم . ولی بگم . زورت که نمی دونم چی غر غر گفت : من نمبا

 رم خونه مامان جون ..ی گفتم : مزود

 ..ياد گفت : مامان جون هم داره با ما ممامان

 شو درست کنم ..ی خوام رو تختی و گفت : بلند شو ميستاد اومد جلوم ابعد

 ..يشم پياد گم صدف بی اومدم و گفتم : ميين رو تخت پااز

 گفت : آره دو تا دخترو تنها بذارم تو خونه .. مامان
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 مامان مگه من بچه ام ؟؟ييی حرص گفتم : وابا

 ..ی گفت : نه پس بزرگزود

 .. باور کنيراز شيام تونم بی .. نمينجا حرص از اتاق بابک خارج شدم و با غرغر گفتم : من کار دارم ابا

 تونم مامان ..ینم

 نداره ..ی ربطيچ .. اگه گذاشت بمون . به من هی ذاره تنها بمونی بابات مين : ببگفت

يل تماس نا موفق از سهی بود کليم م کردم ساعت هنوز هفت و نی نگاه به گوشيه حرص در اتاقمو بستم و با

 صدف رو گرفتم . بعد از چند بوق جواب داد : الو ..یداشتم بدون توجه به اون همه تماس زود شماره 

 ؟ی ؟؟ خواب بودی : سلم صدف خوبگفتم

 .. يدارم چند سرفه کرد و گفت : نه بصدف

 .. ؟ ی خونه مامان بزرگ رو برداشتيد گفتم : کلزود

 که الن با خودش برده .يفشه هم تو کيد . کليست گفت : نه .. مامان خونه نصدف

 کجا رفته ؟؟ی مامانت ؟؟ سر صبحياد می صدف ... کييی طاقت گفتم : وابی

 ؟ی داريکار اونجا رو چيد گفت : کلصدف

 ..ی جورين گفتم : همزود

 ؟؟ی کرديدا شده ؟؟ گنج پيزی چيه مطمنئنم ی جورين که همی گفت : تو غلط کردصدف

 مهمه صدف .. تورو خدايلی به من خبر بده . خی زودی آوردير گيدو نکن . کليچم حرص گفتم : سوال پبا

 نره ..يادت

 رو بريد برگشتم خونه کلی . وقتيرون بيام گفت : من هشت کلس دارم . دارم از خونه ميطنت با شصدف

 دارم . خوبه ؟؟یم

 ؟ی کلس داری گفتم :تا کی حوصلگی ببا

 باشم که حال مجبورم برگردم خونه . يان فکر کرد و گفت : تا دوازده . قرار بود ناهار با شای کمصدف

 ..ی دنبالت ببرمت خونه که به ناهارتم برسيام بی خوای گفتم : مزود

 گفت : آره خوبه ..ی خوشحالبا

 بهم زنگ زد . صدامو خوابالود کردم و جواب دادم : بله ..يل تماس رو قطع کردم . دوباره سهينکه از ابعد

 ..ير : سلم خوابالو .. صبحت بخيچيد شاد و خوشحال تو گوشم پيلی خيل سهصدای

 ..ير خوابالو گفتم : صبح بخهمونطور

 .. ی حاضر بشی ربع وقت داريه تا برسم دم خونه تون يزم گفت : عززود

 .. اوم .. قراره برم دنبال صدف .. يارم مين .. من امروز ماشيزه گفتم : اومم .نه .. چزود

 . خوبه ؟؟يم ری دنبالت با هم ميام .. من تو راهم می ربع وقت داريه وسط حرفم و گفت : به هر حال پريد

 : باشه ..گفتم

يين من پای کنم گفتم : راستی مامان تا ازش خدافظيش رفتم پی ميکه و در حاليدم زود لباسامو پوشيلی خبعد

 منو برد رو تخت ؟؟ی بودم کيدهتخت خواب
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 ؟؟يدی نفهميچی گفت : بابک .. دلش واست سوخت گذاشتت رو تخت .. همامان

 ؟يراز سمت شيوفتين راه می هامو بال انداختم و گفتم : کابرو

 ؟؟يای بی خوای چپ چپ نگاهم کرد و گفت : جدا نممامان

 ..يام تونم . وگرنه از خدام بود بی و گفتم : باور کن نمبوسيدمش

 نداشت . البته فقط بهی مشکلی تنها بمونی خوای و گفت : به بابات گفتم ميد تکون داد و گونه مو بوسسرشو

 اونجا..ی بريا يشت پياد شهابم هم بی بگی تونی باشن .. ميشت که دوستات پیشرط

 رد کنن و مامانی زدم و بغلش کردم . مامان گفت : بابک و بابات رفتن تا شرکت بابا تا مرخصلبخندی

 ..يوفتيم .. احتمال ظهر راه ميارنچون هم سر راه بردارن ب

 شه .. ی م نميزی کردم و گفتم : نگران من نباش چبوسش

 ..يم شه .. ما تا حال تورو تنها نذاشتی گفت : مگه می با نگرانمامان

 ..يام ناز کردم و گفتم : از پس خودم برمموهاشو

 پارک کرده بودينم که کنار ماشيدم رو ديل رفتم سهيرون و من از خونه خارج شدم . تا بيديم همو بوسدوباره

 ..يی خوابالويلی . زود باهام دست داد و گفت : خيد کشيين سمت خودشو پای يشهبه طرفش رفتم و ش

 ؟ی زدم و گفتم : چطورلبخندی

 ..يم که برينت زد و گفت : فوق العاده .. برو تو ماشچشمکی

ين و ايم گرفتی از هم سبقت ميکسره راه ی نشستم و پشت سرش به سمت دانشگاه راه افتادم . توين ماشتوی

 کرد .ی کم نميزی گردنبندم همراهم نبود چينکه م بابت ای بهم خوش بگذره اما از نگرانیباعث شد کل

 گذاشته بود و چرتيز می سرشو رويانا فاصله از من عقب تر نشسته بود . کيف با دو تا رديل کلس سهسر

 بهداد وارد کلس شدی کرد . وقتی ميف بهداد رو تعری خواستگاری تند تند و دوباره ماجرايسا زد و پریم

 ؟؟يده خوابرا چين گفت : ايم که اومد و سلم کرديشمون گشت پيسااول از همه دنبال پر

 شنوم ..ی بهداد .. ميدارما گفت : بی سرشو بلند نکرد و همونجورکيانا

 شد ..ی بگم بعد شاکيزی چيه و گفت : بذار يد خندبهداد

 ..ی بگيزی چی خوابالو گفت : اصل حق ندارکيانا

 ..ين با خنده گفت : بچه ها شروع نکنپريسا

 ؟؟ی به بهداد کردم و گفتم : از آخرش کار خودتو کردی چپ نگاهچپ

 متعجب گفت : چطور ؟؟بهداد

 ..ی مو ازم گرفتی توجه گفتم : پربی

 .. رابطه شو باهاتينه تو رو ببيگه دم دی زد و گفت : آره .. دلت بسوزه .. بذار زنم بشه اجازه نمقهقهه

 کنم ..یقطع م

 حرفياد زين خب برو بشيله و من گفتم : خيد و خودشم خنديديم خندياورد که در ميی از اداهايسا و پرمن

 ..یزد

 ..يگه دی دونی گفتم .. حال خودت می چپ نگاهم کرد و گفت : من که جدچپ
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 گردوندم گفتم : برو جوجه ..ی رومو ازش بر ميکه حالدر

 ..ی عمر نگاش کنيه ی تونی کرد که گفتم : باشه بابا می داشت رفتن بهداد به آخر کلس رو نگاه مپريسا

 کردم .. فقط حواسمی خجالتزده شد و گفت : مخصوصا نگاهش نمی اما کميم با هم راحت بوديلی خينکه ابا

نبود ..

 کن بابا خوابمون گرفت ..يدار رو بی افغونينه : باعشه باعشه .. اون بوزگفتم

 هفت جد و آبادته ..ی افغونينه زبلند کنه گفت : بوزی سرشو از رو مينکه بازم بدون اکيانا

 سگه ؟؟ينقدر چرا اين گفتم : ايسا آروم به پرخيلی

 بحثش شده . . يامين تو گوشم گفت : با بنپريسا

 رن ..ی هم می کنن قربون صدقه ی می آشتيگه ربع ديه و گفتم : خنديدم

 خواستن تموم کنن ..ی که می بوده .. در حدی گفت : بحثشون جدی با ناراحتپريسا

 گرد شد و گفتم : نگو ..چشمهام

يلی "با اومدن استاد همزمان شد . بعد از استاد هم کاوه خی دهن لقيلی خيسا گفت : "پری که ميانا کصدای

 پسرا نشست . يش زد وارد کلس شد و رفت آخر کلس پی نفس نفس ميکه زده در حاليجانه

 زد . امای نمی حرفيچ بود و هيز می تمام مدت سرش رويشه خوشحال همی پر انرژيانای اون کلس کسر

 که فکريزی کرد مطمنئن بودم که در اصل به تنها چی استاد گوش می تمام مدت داشت به حرفاينکه با ايساپر

ی . منم که مشغول خط خطيدم فهمی لبش بود می که گوشه ی از لبخند خاصينو استاده . ای کنه حرفاینم

ی خونه يمی قديرزمين که مطمنئن بودم تو زی کردم . گردنبندیکردن جزوه م بودم و به گردنبندم فکر م

 کردم کهی فکر ميل رضا دوست بابا بزرگ بود . به سهيه کردم که شبیمامان بزرگم بود . به کاوه فکر م

ی "دوست پسر ساده" بود رو نغز ميه فقط ينکه ام دادی که من بهش ميتی دوست پسر ساده بود اما اهميه

کرد .. 

 بحثش شدهيامين چرا با بنينکه رو سر ايانا همونجا . اونقدر کيم مونديانا و کيسا که تموم شد من و پرکلس

 باورتون نشه اما اون بهيد رو گونه هاش و گفت : شايخت دونه دونه اشک ريدم دينکه کردم تا ايچسوال پ

 کرده .. يانتمن خ

 ..يانا به کيم باز زل زده بودی و با دهن هايم متعجب شده بوديسا و پرمن

 کرد گفت : چرای بهش داد اشک هاشو پاک ميسا که پری صورتی تند تند با دستمال کاغذيکه در حالکيانا

 ؟؟ ين کنیباور نم

 بود ..ين ای کردم بگی که فکر نميزی زود گفت : چون تنها چپريسا

 کرده ..يانت که شده .. اون بهم خيه کردم .. اما کاری فکرو مين گفت : منم همی با حرص و تنفر خاصکيانا

 کن ..يف کرده ؟؟ قشنگ تعريکار گفتم : چزود

 تونست منو با خودش ببرهی دعوت بود که نمی مهمونيه يشب اون دين و گفت : ببيد شو بال کشينی بکيانا

يد شه و بای تونه نره اما .. گفت که دوستش ازش ناراحت می که ميیآخه آخر شب بود . من بهش گفتم تا جا

بره .. 

332

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

 ؟؟ين گفت : همپريسا

 مست بود بهم زنگ زد .ی آقا وقتير . بغض کرد و گفت : نخيد شو بال کشينی دو بار پشت سر هم بکيانا

 .. يدش بوسی مينکه ای . صدايومد دختره ميه ی خنده هایدور و برش صدا

 کردن گفت : من اونقدر دوستش داشتم ، اونقدر بهشيه ش شدت گرفت و همونطور در حال گريه گربعد

 کردم واسه ازدواج مناسبه ..یاعتماد داشتم که واقعا فکر م

يامينی بنيت گفت با شخصی که ميزا چين رو بغل کرد و من همونجور شوکه مونده بودم . اصل ايانا کپريسا

 ؟؟يانا کی : باهاش حرف زديدم خوند . پرسیکه تو ذهن من بود نم

 بخشمش .. ی اگه مست هم بوده من نمی گفت : اره .. گفت مست بوده .. اما .. حتيه گربا

يسا رفت . پری ميد حساسه اصل نبايانا دونست کی که ميامين گفت . بنی بال انداختم . خب راست می اشونه

 ..ياد بيش ممکنه پی . خب مست بوده واسه هر کسی سخت گرفتيادی گفت : تو هم زیبا ناراحت

 دختر هرزهيه نه .. اون موقع من يا ؟؟ ی زدی حرفو مين هميومد ميش با نفرت گفت : اگه واسه منم پکيانا

 شدم ..یم

ی قشنگ . همه ی اون خاطره های سوزه که همه ی گفت : دلم می دوباره با ناراحتيانا نگفت کيزی چپريسا

 تموم شد .. يزااون چ

 دونستم اونقدر ناراحته کهی بهش فرصت بده رو داره اما مينکه ارزش ايامين خواست بهش بگم که بنی مدلم

 که هم آروم تر و هم دلتنگ تره ..يگه وقت ديه گذاشتم واسه ينو . پس ايره گیجبهه م

 .يم حرف بزنی و کليم تا شب با هم باشيان بهشون گفتم که شب تنهام و حدود ساعت نه بفقط

 کهيم بودی نفراتين طبقه بالتر و جز اوليه يم شد . رفتی شروع می آروم تر شد کم کم کلس بعديانا کوقتی

 ويستاد آخر . کاوه کنار من ايف بچه ها اومدن . پسرا رد شدن و رفتن ردی کم کم همه يمتو کلس نشست

 ..يکاگفت : سلم ن

 ؟ی نکرديدا : گردنبندو پيد معذب جوابشو دادم و کاوه پرسی حالتبا

 تخت ... ؟ ير پتو ؟ زير بالشت ؟ زير جا نبود ؟ مثل زيچ تکون دادم . گفت : هی به علمت نفسرمو

 مامان بزرگمه ..يمی گفتم : اون تو خونه قدمصمم

 اخم کرد و گفت : پس فراموشش کن ..کاوه

 ؟؟ی ترسونی و منم می ترسی گفتم : نه .. محاله ازش بگذرم . . تو چرا ممصرانه

 نه ؟يا باهات ياد ميل سهين که بترسم . ببيام من باهات بيست زد و گفت : اصل قرار نپوزخندی

 ..ی گی نميزی دونه .. نخواستم نگرانش کنم پس تو هم بهش چی نميزی چيل کردم و گفتم : سهاخم

 بود : کاوهيل رفت برام اس ام اس اومد از سهينکه نگفت . به محض ايزی نگاهم کرد و چی تفاوتی با بکاوه

 گفت ؟؟؟ ی میچ

 نبود ..ی مهميز دادم : چجواب

333

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

 نداشتم . بعد از کلس زنگ زدمی ايگه دی دونستم ناراحت شده . اما خب چاره ی جواب نداد ميگه دسهيل

 خونه شون عمه به زور ناهار نگهم داشت . بعديم رفتیبه صدف و باهاش هماهنگ کردم که برم دنبالش وقت

 عمهيف عمه و شوهر عمه رفتن تو اتاقشون تا استراحت کنن صدف آروم آروم رفت سمت کیاز ناهار وقت

ی تند تند نفس نفس ميکه جدا کرد و در حاليد رو از دسته کليمی قديد کليه و يد کشيرون ازش بيدیو دسته کل

 ؟؟يمزد اومد طرفم . بعد گفت : حله .. بر

 رو بده به من ..يد گفتم : کلزود

 ..ی ببريد .. منم بای گفت : زرنگصدف

 و گفتم : تو کجا ؟؟يدم حرص پوف کشبا

 گفت : بگو اونجا چه خبره ؟؟ی ناراحتبا

 کنم . اونقدر شجاعانهيف بودم رو تعريده که دی خوابيان اونقدر اصرار کرد که مجبور شدم جرخلصه

ی گفتم : صدف به خدا تو می دارم . فقط با نگرانياز لحظه فکر کردم واقعا به بودنش نيهژست گرفت که 

 ..یترس

 ؟؟يه چين به گردنبندش کرد و گفت : پس ای چپ نگاهم کرد و اشاره اچپ

 ؟؟يم بری و گفت : کيديم هم خندبا

 زدم و گفتم : هرچه زود تر بهتر ...چشمکی

يه تا يم شد بودی آب رد می که از وسطش جويکی باری ساز و کوچه هايمی قدی ساعت بعدش تو محله يه

ی نميگه شده بود که ديک که کوچه پس کوچه هاش اونقدر باريديم رسيی اما به جايم رفتين رو با ماشيیجا

 شدن بود و کوچهيک به تارو کم کم هوا ريم شدياده و پيم رو پارک کردين ماشين واسه هميم برينشد با ماش

 که به پا داشت و تق تق کفش هاشی پاشنه بلندی خلوت بود . صدف با کفش های حسابيک تنگ و تاریها

ی شد . گوشی ميشتر کوبش قلبم بيم رفتی ميش پيشتر شکست . هرچه بی سکوت اون کوچه ها رو میحساب

يم شدی کردن رد می می تو کوچه هفت سنگ بازکه از کنار سه تا پسر بچه يکهم به صدا در اومد . در حال

جواب دادم : بله ..

 ؟ی .. چطوريزم : سلم عزسهيل

 ..ی من من گفتم : خوبم مرسبا

 ..ی گفت : آره منم خوبم مرسسهيل

 حواسم نبود حالتو بپرسم ..يد و گفتم : ببخشخنديدم

 ؟؟يی گفت : کجاسهيل

 .. يم بخريزی چيه از سر کوچه يم مکث کردم و گفتم : خونه عمه بودم .. اوم .. الن با صدف اومدکمی

 ؟؟ين بخرين خوای می : چيد پرسسهيل

 منين .. من با صدفم اما نه سر کوچه شون .. ببيل کرد زود گفتم : نه سهی مينی قلبم سنگی رويزی چيه

 گم ..ی زنم می بهت زنگ ميگه ساعت ديم انجام بدم .. نيد دارم بای کاريه تونم بهت دروغ بگم .. ینم

 شده ؟؟يزی تو ؟؟ چيی شده بود گفت : کجای نگران و عصبی که از لحن مضطرب من کمسهيل
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 زنم باشه ؟؟ی گفتم : نه به خدا .. نگران نباش .. بهت زنگ مزود

 باشه ..ی خوای مينجوری کرد و گفت : اگه ای طولنی مکثسهيل

 صدف زد تو سرم و گفت : عنتر راستگو ..يم کردی خدافظينکه از ابعد

 کنم خب ؟ دروغ بگم که بعدا بفهمه ؟؟ يکار گفتم : چحرصی

 ترسم ..ی کم کم دارم ميکا و گفت : نيد خندصدف

 ..ين زدم و گفتم : تو برگرد تو ماشی شده بود . لبخنديان شده بود و ماه کامل تو آسمون نمايک تارکوچه

 چراغيد شايم وقته اونجا سر نزديلی گم که خی نظر مين با من من گفت : چرت و پرت نگو .. از اصدف

 هم نداشته باشه ..یمراغ درست

 ها بهم دادهی همراهم بود و بابا بچگيشه که هميک کوچی چراغ قوه يه م کردم و ی کوله پشتيف کی تودست

 خواد روشن کنه ؟ی رو می مثل چه کوفتين . ايدمبود رو درآوردم . صدف گفت : هر هر خند

 .. يا حرص گفتم : گفتم که نبا

 ..ينجا فرستادم ای احمقو تنها ميه روشو برگردوند و گفت : اون وقت صدف

 مامانی رنگ . خودش بود . در خونه ی قهوه ايمی قدی در چوبيه چشمم افتاد به يم که بودی کوچه اته

 .. يمی قدیبزرگ . تو بن بست کوچه پس کوچه ها

 داد برگشتم و نگاهمی " گوشمو آزار ميز جيز " جی در رو باز کرد . صدايد صدف با کليديم به در رسوقتی

"يز جيز "جی مامان بزرگ بود که خراب شده بود و با صدای در خونه يکی که نزدیافتاد به نور افکن

 آروميد تپی تند تند مقلبم مطلق بود و يکی . تاريم و درو بستيم شدی شد . وارد دالنیخاموش و روشن م

گفتم : چراغو روشن کن صدف .. 

 شده بود زود چراغ قوه رو روشن کردمياد خونم زين . آدرناليد کشيغ گفت باشه .. اما همون لحظه جصدف

 روشن شد . گفتم :ی دالن کمی غبار گرفته ای مهتابيف برق فشرد . با نور مضعيد کلیو صدف دستشو رو

 صدف ؟؟ی زديغ شد جیچ

 گذاشتم ..يزی چی مارمولکی سوسکی زد گفت : فکر کنم دستمو روی نفس نفس ميکه در حالصدف

 ..ين زمير زيم بريا و گفتم : باشه بخنديدم

 که خودمم داشتم . اما حس به دست آوردن گردنبندی ترسه . حسی ميدم فهمی . کامل ميد لبهاش لرزصدف

 کرد . دستشو گرفتم و گفتم : ما بای م ميوونه نه داشت ديا داشته يقت واقعا اون خواب حقينم ببينکهو ا

 ..ين .. هميميه قدی خونه يه فقط ينجا .. ايست نيزی . چيمهم

 بود کهيمی در قديه در سمت چپ يک و باری اون دالن طولنی هايمه سرشو تند تند تکون داد . نصدف

 بود . آخر دالنيل از وسای خونه بود و الن خالی شد که فضای باز ميمی اتاق قديهبسته بود . اون در به 

 اتاق که مثليه و ستشويی هم دياط که سمت چپ حياط و صحن حيين خورد به پایحدود پونزده تا پله م

 خورد به سمتی که دو تا اتاق تو در تو بود دو تا پله می اصلی بنايرآشپزخونه بود وجود داشت . درست ز

ياط و تو حيين پايم آخر دالن رفتی شد . با صدف از پله ها ی رو شامل ميمی قدين زمير که دو تا زيينپا

 توسط نور ماه روشن شده بود . دستامون توياط و فقط حبود و سکوت مطلق يکی همه جا تاريمقرار گرفت
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ی دارن نگامون می کنم صد تا چشم نا مرئی و عرق کرده بود . صدف گفت : حس ميد لرزی هم میدستا

کنن .. 

 ..يالتی : بس کن توهم خغريدم

 ؟؟ی لعنتينه زمير بغض هم داشت گفت : تو کدوم زی که کمصدف

 ...يکی ين پا و اون پا کردم و گفتم : فکر کنم اين اکمی

 ؟؟ی : فکر کنيد آروم نالصدف

 صدف آروم باش .. يش تر گفتم : اآروم

..ی ها .. فقط ما رو علف کرديست نيجا دونم گردنبند هم ای : حال ميد لب غرزير

ی چوبيمی و بعد دو تا در قديين خورد پای . دو تا پله ميم مورد نظر رفتين زمير لرزون به سمت زيی پاهابا

 کرد و درو بازيک مورد نظر رو به قفل نزديد شد . صدف کلی دار بود که هر دو از وسط باز ميشهش

 کجاست ؟ ی دونی دادمو گفتم : برقش ميرونکرد . نفس حبس شده مو ب

 برق نداشت . ينا زمير رفته زيادت ينکه ت .. مثه ای با اون مغز جلبکير گفت : نخی حرصصدف

 . اونقدر آروم ويم رفتی ميين رو پايگه دی سه تا پلهيد . حال بايدم کشيرون بياط احتيت قوه رو با نهاچراغ

 رو که تو زانوی ضعفين کردم فلج شدم . البته ای که دست و پام شل شده بود و احساس ميم رفتی مياطبا احت

ی که حتيدم ترسی بودم . اونقدر ماشتم که دی از حديش بيجان هيون کردم رو مدیها و پشت گردنم حس م

 پله هايين .. پاينم پشت سرم بود رو نبی وقت موجود وحشتناکيه کردم که اگه یپشت سرمو نگاه نم

 که چراغ قوه م داشت اطراف رو چک کردم و اون حالت راهرو مانند رو سمتی توسط نور کميديمکهرس

 و گفتم : صدف همون جاست ..يدم دين زميرچپ ز

 شد ؟ی . دستشو گرفتم و گفتم : چيد به گوش رسی مانندی جسم فلزی به جلو گذاشت و صدای قدمصدف

ی قابلمه يه که به هوا بلند شده بود در ی گرد و غبارين که بيدم چراغ قوه رو به سمت صدا بردم و دنور

ی چوبيمی قدی صندوقچه يه . يم رفتی بود . با هم آروم آروم به سمت اون فرو رفتگين زمی رويمیقد

 ؟؟ی صندوقه رو دارين ايدبزرگ اونجا قرار داشت . گفتم : صدف کل

 دونم ..ی : نميد غرصدف

 برخوردی . صدايد به گوش رسين زمير زيرون از بيی گشت که صدای ميد دنبال کليدش دسته کلتوی

 م بود ..ينه سی از قفسه يدن پريرون که در حال بيد تپی بود . قلبم اونقدر تند تند مين به زمی فلزیاجسام

 رو باز کن ..ق دهنش گذاشتم و تو گوشش گفتم : صدف در صندوی و من دستم رو رويد کشيغصدف ج

 در صندوق رو باز کرد . چراغ قوهيخت ری گونه هاش می درشت اشک روی قطره هايکه در حالصدف

 من وی . چشمايدم خرت و پرت که اونجا قرار داشت گردنبندم رو دی کلیرو تو صندوق گرفتم و رو

 ازکه یصدف از تعجب گرد شده بود . به سرعت گردنبند رو برداشتم و تو گردنم انداختم احساس آرامش

 ..يم وقت تا حال حس نکرده بودم . دست صدف رو گرفتم و گفتم : بدو بريچانداختنش تو گردنم داشتم رو ه
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يمی قدی آفتابه و دو تا در قابلمه يه ياط و خودم تند تند درو قفل کردم . وسط حيديدم هم به سمت در دوبا

 .يم بال رفتيوار کنار دی بدون نرده يک بلند و باری سنگی زد . از پله های نور مهتاب برق مير زیفلز

 کرد . با هم به سمت درالی دلمو خی توی حسابين دالن خاموش بود و ای توی چرک کرفته یمهتاب

 نفس راحتيه هر دومون يمش و بستيم از در خارج شدينکه . به محض ايم و بازش کرديديم دویخروج

يکا صدف گفت : نيديم دوی ميکه راه در حالی تويديم و به طرف اول کوچه دويم . درو قفل کرديديمکش

گردنبنده اونجا بود .. 

 کردم اونجا نباشه ..ی : آره .. همه ش دعا مگفتم

 ؟؟ی شدينجوری تو چرا ايکا : نيد غرصدف

 ..يلی ترسم .. خی ميلی دونم صدف .. خی بغض کرده بودم گفتم : نميکه حالدر

 بود تا جوابيل م زنگ زد . سهی گوشيم تا نشستيديم که رسين . به ماشيديم دوی و ميم همو گرفته بوددست

 تو ؟؟؟يی : کجايددادم سرم داد کش

 دم ..ی ميح من من گفتم : توضبا

 ؟؟؟ی .. کجا بودی :حس کردم تو خطر بوديد غرسهيل

 ؟؟ی دونی با هق هق گفتم : تو از کجا ميخت گونه هام ری رواشکام

 اونجا .. يام ميی نرم شد و گفت : کجای کمسهيل

 گفت که تويل و به سهيد رو از دستم کشی تونستم حرف بزنم صدف گوشی بغض داشتم که نماونقدر

 اونجا ..ياد ما و بی خونه يم ری ميم بدم . گفت که داريح که بتونم واسش توضيستم نيتیوضع

 ازيلی مامان بزرگ خيمی قدی کنارش و خودش نشست پشت فرمون . چون خونه ينم هم مجبورم کرد بشبعد

 خونه پارکی که جلويدم رو ديل سهين کوچه ماشی تويچيد . تا پيديم تر رسير ديلخونه مون دور بود از سه

ين خارج شد و اومد در طرف منو باز کرد . از ماشين از ماشيل صدف پارک کرد سهينکهبود .به محض ا

 ؟؟ ی دستمو گرفت و گفت : خوبيلخارج شدم سه

 ؟؟ين جواب ندادم به صدف گفت : شما دو تا احمق کجا بودوقتی

 برداره ..يکا روحه دست از سر نين کن ای کاريه تورو خدا يل لباشو جمع کرد و با بغض گفت : سهصدف

 ؟؟ ی زنی کلمه حرف نميه ؟؟ چرا ی سر خودت آورديی نگاهم کرد و گفت : چه بليت با عصبانسهيل

 نگاهم کرد و گفت :ی خشن و عصبانی چونه م برد و با حرص سرمو بال آورد . با اون چشماير زدستشو

 کنم .. ی درست ميزومن که گفتم همه چ

 تو ..ياين . صدف به سمت در رفت و گفت : بيد گونه هام چکی رواشک

 رو خونه مون دعوتيل که سهياد بيش پيطی کردم شرای وقت فکر نميچ تو خونه . هيم با هم رفتيی تاسه

 و نا مرتب که بابک جان قبل از رفتن زحمت به هميخته به هم ری خونه يه .. ينجوریکنم . تازه اونم ا

 شدهی کن چيف زود نشست کنارم و گفت : برام تعريل مبل نشستم و سهين اولی بود . رويده رو کشيختنشر

..

 احمق ؟ی کردی چونه مو تو دستاش فشرد و گفت : بگو چه غلطدوباره
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 رفتيل کرد . سهی ميه بلند گری بچه که انگار مامانشو گم کرده با صدايه و مثه يه گرير زد زصدف

 بغلش کرد و گفت : صدف آروم باش .. ی تصوريچسمتش و بدون ه

يک تاريمی قدی که از اون خونه يری کردم تصاوی شد . منم همون طور که نگاهش می صدف آروم نماما

يين .. باشه ؟؟ فشارتون پايارم رم براتون آب قند بی گفت : ميل . سهياوردم ميادتو ذهنم مونده بود رو به 

افتاده ..

 گفت :ی با نگرانيل حالم بهتر شد . سهی . کميم بعد از آشپزخونه اومد و مجبورمون کرد آب قند بخورکمی

 شده ؟؟ ی چی بهم بگی تونیم

 که افتادهی اتفاقاتی و همه يم رفته بودينکه بودم و از ايده که دی گفتم . از خوابيزو آروم براش همه چاروم

بود . . 

ی بعدش دوباره شماره ی لحظه يه شد . اما درست يمون اما پشياد خواست به کاوه زنگ بزنه تا بی مسهيل

 زد ساعت نه و ربع بود و زنگ خونه هم به صدا دری داشت با کاوه حرف ميل سهیکاوه رو گرفت . وقت

 ربع بعديه کردن . تا يچ پال اومدن و مارو سويدن خونه رو دی جو آشفته ی بودن و وقتيانا و کيسااومد . پر

 طاقت خودشو بهم رسوندی بيد رسی خبردار شده بودن . کاوه وقتيان هم از جريسا و پريانا کيادکه کاوه ب

 دستش حسيف بگه مچ دستمو تو دستش گرفت . کوبش نبض مچم رو به خاطر فشار خفيزی چينکهبدون ا

 و بعد با اخم گفت : مگه بهت نگفتم نرو ؟؟ هان ؟د م هم فشريشونی نبض پی کردم . دوباره دستشو رویم

 دختر ؟؟ ی دنده و لجبازيه ينقدرآخه تو چرا ا

يکا نی نرم تر از قبل شد و فقط گفت : شانس آوردی نشون داد کاوه کمی خوديه چند قدم جلوتر اومد و سهيل

 ؟؟ی کنه چيرت تسخيومد اگه می.. تو محافظ نداشت

 کنه ..يرم خواد تسخی نميگه چشماش زل زدم و گفتم : اون دتو

 ؟؟ی چيعنی کاوه گرد شد و گفت : چشمای

ی کنه ميرم خواست تسخی رو ازم دور کنه .. اگه ميل خواد سهی کردم و گفتم : فقط ميل به سهی نگاهنيم

کرد .. 

 بايسا کاناپه نشست و پری بود رويستاده همونجا که ايل دست تو موهاش برد و به فکر فرو رفت . سهکاوه

 ؟؟يکا نی دونی گفت : تو از کجا مینگران

 کنه . چون تو خوابم بهم گفت ازشی ميت رو اذيل گفتم : چون سهی لرزانی و با صدايدم کشيق عمنفسی

 کن .. من اون خوابو باوريداش و گمشده رو پيه بازيه فق يندور شو تا راحتش بذارم .. چون بهم گفت ا

 و گفتم : چون تودادم بازوم رو نشونشون ی روی و رد سوختگيدم لباسم رو بال کشينکردم چون .. آست

 رو بازوم بود ..ين شدم ايدار از خواب بیخواب دستشو رو بازم فشار داد و وقت

 ..ی لب گفت : لعنتير و کاوه زيدن کشيغ جدخترا

 . لبمو گاز گرفتم تايد کشی ميق که تند تند و عميی که مشت شده بود و نفس هايل افتاد به دست سهنگاهم

 داره ..يل به سهيکار دونم اون چی و گفتم : فقط نميره م نگيهگر
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 نکنه . امايت کشم کنار تا روحه تو رو اذی خواست بگه من می کنم دلش می نگفت احساس ميزی چسهيل

 نگفت .. يچیه

 ره ..؟ی ميگه دين از هم جدا بشيل اگه تو و سهيعنی آروم گفت : يلی خصدف

 دونم چرا ..ی خواد .. نمی رو ميکا ره وگرنه اون نی ميل سهی .. فقط از زندگير گفت : نخی لبير زکاوه

 کنه تای که از اون جسم محافظت می شه .. روحی دختر زنده ميه که عاشق ی .. روحيدم شنينواما مشابه ا

 که ...ی باکره بمونه . روحيشههم

 ازی و به آروميشم اومد پيانا شد و حس کردم کی گرفت . نفس هام تند تر می درد ميشتر لحظه قلبم بهر

ی اتفاقيم ذاری آروم باش دوست من .. ما نميکا : نيچيد آرامش بخشش تو گوشم پیپشت بغلم کرد و صدا

 ..يفتهواست ب

 گه .. امکان نداره ..ی افتاد و گفتم : کاوه راست نمی و عصبين خشمگيل به سهيدم پر امنگاه

 .. منم در موردش خوندم .. من بهتيکا طوره نين کرد و گفت : متاسفانه هميدم با نگاهش فقط نا امسهيل

 باهات که حرف زدميادته و او اتفاق افتاد يدی که اون خوابو دی کنم و اون شبيدا خوام راهشو پیگفتم که م

 نه ؟؟يا ی امنيدمپرس

يه احساس کردم يدم رسی ميجی نتايه کم کم داشتم به ينکه گفت : اون شب بعد از ايل تکون دادم و سهسرمو

 آبير آب باز شده تا شير که شيدم واسه همون رفتم تو آشپزخونه و دياد از تو آشپزخونه ميبی عجیصداها

يدم بستم شنی آب رو مير داشتم دوباره شی آب باز شد وقتير دوباره شيرونرو بستم و خواستم برگردم برم ب

 تو گوشم گفت : امشب مواظبش باش ...يکیکه 

 ؟؟ی کردم و گفتم : پس چرا بهم نگفتنگاهش

 خواستم نگرانت کنم ...ی انداخت و گفت : نميين سرشو پاسهيل

 ...يتيه مسنئولی بين : ايد غرکاوه

يمی مصممه بره تو اون خونه قديدی دی که وقتينه ايتی مسنئولی و گفت : بيستاد کاوه ای با خشونت جلوسهيل

 ..یتوجه نکرد

 نه من ...ی رو گرفت و گفت : تو دوست پسرشيل سهی يقه با خشونت کاوه

 ..يست کارا نين و گفت : بچه ها الن وقت ايد جلو دوپريسا

ی به قهر و بيد جونش وسط باشه هم بای پای وقتی خواست دخالت نکنه و با نفرت گفت : حتيسا از پرسهيل

 ؟؟ی دادی ت ادامه میمحل

 ..ی مواظبش باشی تونی نمی و گفت : تو حتيد رو محکم تر کشيل لباس سهی يقه کاوه

 : گفتم کهيد شو ول کنه و غريقه کاوه رو هول داد تا ی بود به نرميستاده که تا حال همونجور صاف اسهيل

 کنم ...یبه روش خودم حلش م

 قدم به عقب رفت . کاوه با نفرت تويه يل هولش داد و سهيبا کرد تقری رو ول ميل سهی يقه ی وقتکاوه

 بره ش ...ی مين شد و گفت : روش تو فقط از بيره خيل سهیچشما

 کنم ..يکار چيد دونم بای ... من خودم ميگه دين : بس کنيدم کشيغ جتقريبا
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 به طرف پنجرهيومد قد بلند تر به نظر ميلی خير سی و کاپشن سورمه ای که تو اون شلوار کتون مشکسهيل

 کاناپه نشست . ی . کاوه هم رويد کنار کشیرفت و پرده رو کم

يدا پيگه راه ديه يد کنه .. بای مواظبت نميکا از نيگه گردنبنده که دين ؟؟ ايم کنيکار چيد گفت : حال باپريسا

 ..يمکن

 مواظبت کنه ..يکا گردم که از نی ميگه ديز چيه گفت : من دنبال کاوه

 ازی نخ کرديه آشغال که تو يکه خوام چهار تا تی با خشونت برگشت به سمت کاوه و گفت : من نمسهيل

دوست دخترم محافظت کنه ...

 آشغال تا امروز محافظش بوده ..يکه زد و گفت : فعل که همون چهارتا تی پوزخندکاوه

 ؟؟يدی هم رسی ايجه تا حال به نتيل گفت : سهصدف

 کرده باشه ..يدا پی راه بهتريد چپ چپ به صدف نگاه کرد و صدف گفت : بابا شاکاوه

 جوابيستم کردم . مطمنئن نيدا پيزايی چيه يعنی هست .. يزايی چيه گفت : آره .. يل پوزخند زد و سهکاوه

 کنم ..يداش که هرجا گشتم تونستم پيه نه .. اما .. تنها راهيا ده یم

 ؟؟ی همزمان با هم گفتن : چيانا و کپريسا

 از توياتشو خاص که جزئيين آيه طبق يد بايکا و گفت : نيد کشيق نفس عميه آب دهنشو قورت داد و سهيل

 نبش قبر اون روحه رو بکنه ..يارماون کتاب در م

 کنم .. ی کارو نمين گفتم : من ای لرزونی و من با صدايديم کشيغ جيبا دخترا تقرما

 ده رو بندازه توی خودشو می بويی جورايه دوستش داره و يلی از لوازمشو که خيکی يد ادامه داد : باسهيل

 و آزارش بده .. فلفسه شوياد تونه بی نميگه اون روحه دينجوری قبشو بپوشونه .. ایقبر اون روحه .. و رو

هم خوندم ..

 ؟؟ی : اگه عمل نکرد چيد غرکاوه

 ...ين کنم ... هرگز ... فکرشم نکنی کارو نمين کردم و گفتم : من ااخم

يف گفت : اون عروسک زشته که از کی خاصيت در سکوت به طرف من برگشتن و صدف با مظلومهمه

 کار خوبه ....ين واسه ايزونهکوله ت آو

 کنم ...ی کارو نمين : من ايچيد و لرزون من بود که تو خونه پی و عصبانيغو جيغ جی صداين دو باره او

  )13( فصل 

 ..ی مهمون نواز شديست تعارف کرد برم داخل . با لبخند وارد شدم و گفتم : مامان بزرگ نشهاب

 ..ی خوری واست پختم که انگشتاتم باهاش می و گفت : قرمه سبزخنديد

 ..يستم اما من بلد نی بپزی قرمه سبزی و گفتم : فکر کن تو بلدخنديدم

 جون ..يی خودته دای عرضگی اون از بيگه لباش اومد و گفت : دی رولبخندی
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 ..ينم رو بچيز .. شهاب گفت : لباساتو عوض کن تا من برم ميدم : هر هر خندگفتم

 بهی در وروديک که نزدی چوبيدی تکون دادم اما تا شهاب رفت تو آشپزخونه نگاهم افتاد به جا کلسرمو

 باينه تونست منو ببی ناپن نبود و شهاب نمينا مامان بزرگ ای بود . خوشبختانه آشپزخونه يزون آويوارد

يلی ويد رسوندم اما تا خواستم دستمو جلو ببرم و کليدی که داشتم خودمو به جا کليادی زيجاناسترس و ه

ينجا هنوز که ايکا و منو در جا خشک کرد : نيد شهاب از پشت سر به گوشم رسیشمال رو بردارم صدا

 ..یواستاد

 رم ..ی و گفتم : الن ميدم به سمتش چرخيشی نمای لبخندبا

 ت هم احساسيی با دايگه : ديچيد تا به سمت اتاق رفتم و صداش تو گوشم پيستاد جا دم در آشپزخونه اهمون

 تو ؟؟ی کنی ميبیغر

يدو ؟ کليکا شد نی بود : چيل اتاق رو بستم و لباسامو عوض کردم همون موقع برام اس ام اس اومد از سهدر

 ؟؟یبرداشت

 ..يومده نيش پيت جواب گفتم : نه هنوز موقعدر

يم نشستی ناهار خوريز و دور ميم که عوض کردم و از اتاق خارج شدم شهاب تو حال بود با هم رفتلباسامو

يسا پری از بابت من راحت باشه چون قراره برم خونه يالش اونجا به شهاب گفتم که شبا خيمتا ناهار بخور

 .. يناا

 مشکوک نگاهم کرد و من گفتم : با مامان و بابام هماهنگ شده ..ی کمشهاب

 گردن ؟؟ی بر می زد و گفت : کلبخندی

 گرفته ..ی هفته ايه ی دونم .. بابا که مرخصی بال انداختم و گفتم : نمی اشونه

 هم بوده ..يحی نبوده . تفری گفت : آها پس مسافرتشون فقط خواستگارشهاب

 زدم و گفتم : چه خبر از عروس خانوم ؟؟چشمکی

 خونه هم انجامی . که کارايريم جشن بگيد اومد و گفت : اونم خوبه .. قرار شد بعد از عی لباش لبخندروی

 ..يگه خونه خودمون ديم هو بريه و يمبد

 ؟يرين گی نمی ؟؟ نامزدی چيعنی گفتم : وا متعجب

 هو هميه .. يم خورد گفت : مامان مونا دوست نداشت تو عقد بمونی آب می کميکه تکون داد و در حالسرشو

 خونه خودمون ..يم ری هم ميم کنیعقد م

 ..يزه انگيجان گفتم : واوو .. چه شود .. چه قدر برات هيطنت شبا

 نکن ..يطونی شينقدر پشت گردنم و گفت : ازد

 ؟ی ذاری و بعد گفتم : مامان جون رو تنها مخنديدم

 .. يم مامان باشيک گردم که نزدی اطراف دارم دنبال خونه مين : نه اتفاقا همگفت

 مشکل نداره ..؟يه قضين ابرومو بال انداختم و گفتم : مونا با ای تايه

 خودش بود ..يشنهاد و گفت : اتفاقا پخنديد

 ..يرين تو دهنم فرو بردم و گفتم : چه خود شقاشقی
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 ..ی کنی جبران می . تو داريارن در نمی مامانت و خاله ت خواهر شوهر بازی و گفت : هر چيد خندشهاب

 شورم . اونم که از خدای ناهار تموم شد به شهاب گفتم بره استراحت کنه و خودم ظرفارو مينکه از ابعد

 تا شهاب تويدم دويرون کردم و از آشپزخونه بيزخواست و رفت . تند تند ظرفارو شستم و آشپزخونه رو تم

 . کنارش نشستم وينه بی ميزيون و داره تلويده مبل لمی شهاب رويدم رو بردارم که پا خوردم . ديداتاقشه کل

 ..يره گی کمرت درد مينجوری برو تو اتاقت بخواب ای جون .. خسته ايیگفتم : پاشو دا

 راحت ترم ..ينجوری و گفت : ايد کشی اخميازه

 .. پاشويستم نی رم کلس .. اگه به خاطر منه که من راضی ميگه ساعت ديم گرفتم و گفتم : منم تا ندستشو

قربونت بشم ..

 ..ی نگاهم کرد و گفت : چه مهربون شدی چشمزير

 لوس کردم و گفتم : مگه نبودم .. ؟ خودمو

 تيی دوست داشتم دست دور کمرم انداخت و گفت : دايلی بهم داشت و منم خيشه که همی محبت خاصبا

قربونت بشه ..

 شونه ش گذاشتم و گفتم : برو راحت بخواب ..ی رودست

 ؟؟ی شد گفت : مطمنئنی مبل بلند می از رويکه حالدر

 تکون دادم و گفتم : آره برو ..سرمو

 کن ..يدارم بی بری زمزمه کرد : باشه پس خواستشهاب

 مزاحم خوابت نشم ..يگه کن که دی جونم . الن خدافظيی خواد دای گفتم : نمزود

 گفت : باشه پس خدافظ ..يد کشی ميازه خميکه در حالشهاب

 کم که باعث نشه خواب شهاب رو بپرونه . دری البته با صدايدم ديزيون تلوی دادم و بعد نشستم کمجوابشو

 رفتم دم در اتاق شهابيدی برم سمت جا کلينکه داد . قبل از ای ميجان بهم هی کميناتاق شهاب باز بود و ا

يلی ويد رسوندم کليدی به جاکلدمو خوين پاورچين نفس هاش بلند شده . پاورچی و صدايده که خوابيدمو د

يجان اونقدر هيرون از خونه زدم بی شناختم برداشتمش و بدون معطلیشمال رو که به خاطر طرحش م

 بعد از دو بوق جواب داد : بله ؟يل شدم زنگ زدم به سهينداشتم که تا سوار ماش

 انجام شد ..يت .. ماموريل گفتم : سلم سهيجان هبا

 ما ..ی خونه يا و گفت : پس زود بيد کشيق عمنفسی

 نه ؟يا ياد و گفتم : کاوه گفت ميا نه . اما آخرش دلمو زدم به دريا دل بودم که بگم دو

 ؟؟ينجايی ايگه .. چقدر دياد سرد گفت : اون ميلی خسهيل

 ربع ..يه : حدود گفتم

 بهيشتر بيلی خوشحالم . چون کاوه خيلی خياد کاوه مينکه تماس رو قطع کردم ته دلم احساس کردم از اوقتی

ی تنها وجود اون بود که بهم آرامش می موضوعين وسط همچيی جاين تو همچين وارد بود واسه هميزا چينا

داد . 
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 که در خونهيدم ديقه بهش زنگ زدم و گفتم که دم در خونه شونم . بعد از چند دقيل سهی خونه يدم رسوقتی

 کهيدی رو کنار اون پراين رفتم داخل خونه و ماشين برم تو . منم با ماشين اشاره کرد با ماشيلباز شد و سه

 در خونه رو بست ويل شدم سهيادهن پي درخت مبه بود پارک کردم . تا از ماشی يه ساير زياط تو حيشههم

من معذب گفتم : سارا خونه ست ؟؟

 اونجا بردمشيومدم که ميشب .. البته دين مامان مهيش دستمو تو دستش گرفت و گفت : نه .. بردمش پسهيل

 سرغش ..ياد تنهاش بذارم .روحه بيدم .. ترسينخونه مامان مه

 ..ی کارو کردين زدم و گفتم : بهترلبخندی

 ..؟يفتاد نی تکون داد و گفت : اتفاق خاصسرشو

 ترسم ..ی ميلی لب گفتم : نه .. فقط خير تکون دادم و زسرمو

 ؟؟ی که صدف گفت رو برداشتی گفت : عروسکسهيل

 : اوهوم ..گفتم

 ؟ی وقت بدون اطلع خانواده م مسافرت نرفته بودم . اونم چه مسافرتيچ داشتم . من تا حال هيجان هخيلی

 توشيزی چيه مرده بود رو بکنم و يش سال پين که چندی آدميه شب برم و قبر يمه که قرار بود نیمسافرت

بندازم و برگردم .. 

 ..يان ميسا بهداد گفت که با پری زمزمه وار گفت : راستسهيل

 ..ياد ما داره می خونه ياد خواد بی مينکه ای گفت به هوايسا تکون دادم و گفتم : آره پرسری

 ..يگه با محبت گفت : پس نگران نباش دسهيل

 ده ..ی ميجه نتيستی که مطمنئن نی گفتيشب تکون دادم و گفتم : دی با نگرانسرمو

 ؟يکا .. نيم نداديت کنم اهمی فکر ميم محکم فشرد و گفت : اگه انجامش نددستمو

 بپرسم ..ی سواليه يم برينکه خوام قبل از ای کردم و اون گفت : منگاهش

 گفتم : بپرس ..ی خاصيت مظلومبا

 داره که خودتو تو خطرينو بودن با من ارزش ای و گفت : مطمنئنيد نوازش گونه پشت دستم کشانگشتشو

 ؟؟یبنداز

 آوردم :ياد رو به يشب جوابشو بدم دينکه از اقبل

 دم..ی کارو انجام نمين و گفتم : من ايدم کشيغ جينکه"بعد از ا

ير گيگه محافظ مطمنئن ديه من ی صبر کنينکه ايا مونه . ی نميشتر گفت : پس چند تا راه بی تفاوتی با بکاوه

 نگاه کرد و ادامه داد :يل به سهی چشمير .. زينکه ايا کنه .. و يرت اون روحه تسخی بذارينکه ايا . يارمب

 ..ی جدا بشيل از سهينکها

 ؟؟ی کنی نگاه کردنش به کاوه عکس العمل نشون داد و کاوه گفت : کدومو انتخاب می با ناگهانسهيل

ی بود و دست مشت شده شو رويين افتاد که سرش پايل کردن . چشمم به سهی ها همه منتظر نگاهم مبچه

 وی گردنبندی دونستم با راه حل های داد . ابروهاش تو هم گره خورده بود . می مبل فشار میدسته 
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 دونستم به همونی تلش کرده . ميلی خيم با هم بمونينکه ای دونستم برای. ميست کاوه موافق نیمحافظ

 دونستم .. ی دونستم دوستش دارم .. می اونم بود . می من مهم بود برایاندازه که رابطه مون برا

ی ميل عاشق بودم . من با سهيل جوره از دست بدمش . من با سهيچ هيگه دونستم حاضر نبودم دمی

يل مصرف باشم . با سهی دختر لوس بيه يد نبايدم فهمی ميل کرده بودم . با سهيدا خودمو پيل . با سهيدمخند

يل تونستم هرجور که بودم رفتار کنم . با سهی کردم . می می احساس راحتيل دختر کامل تر بودم . با سهيه

 که بودم مهم شده بودم .ی هرچيل بده . با سهيت هستم تا بهم اهمی ايگهمجبور نبودم تظاهر کنم که کس د

ی از غرورای سريه نداشته باشمشون . يگه بچه گونه که وقتش بود دی اخلقای سريه از يرالبته .. غ

يتم باعث رضاين کنار گذاشته بودم و ايل بدونم به خاطر سهينکه داشتم رو بدون ايشه که همیمسخره ا

 . چون عاشقيم حرف داشتيگه هم دی برايشه بودم که همين خواستم . چون عاشق ای رو ميلبود .. من سه

 بودم کهين کرد . عاشق ای نگاهم مينی جور دلنشيه با افتخار و يشه هميم که بودی جمعيه بودم که تو ينا

 مغرور بود امايلی خينکه به دست آوردنم با ای برايدم دی بودم که مين کرد . عاشق ای ميفازم تعر

 .. يد موند و پا پس نکشينجاست النشم که اينغرورشو شکست .. اما موند .. تا هم

 باهات .. يم ما هم هستی انتخاب خودته . مطمنئن باش هر کدومو که انتخاب کنين : ايد دوباره پرسکاوه

 خوام اون کارو انجام بدم ..ی شمال .. ميم ری لبم اومد و گفتم : فردا می گشاد رولبخندی

 ..ی گرفتيمو تصمين اومد که گفت : بهتريسا پری . صدايد محکم بغلم کرد و منو بوسکيانا

 کار بود ..ين بهترين ايکا گفت : نصدف

 زد .. "ی که بهم لبخند ميل نگاهم افتاد به سهيانا کی فراز شونه از

ی جوابشو ندادم با نگرانيد دی که ميل باعث شد تو چشمهاش زل بزنم . سهيل سهی نرم انگشتهانوازش

يا .. يا کنه .. يدا پيگه محافظ ديه کاوه واست يم بگيم تونی نشده .. مير هنوز هم دیگفت : اگه دو دل شد

 تا .. تا ...يم از هم جدا بشيم تونیاصل م

 بهش مهلتينکه پا بلند شدم و خودمو بهش رسوندم . بدون ای پنجه ی که دستم تو دستش بود روهمونطور

 تونستم بهی بود که می جوابين بهترين . به نظر خودم ايدم لباش گذاشتم و بوسیفکر کردن بدم لبمو رو

سوال احمقانه ش بدم ... 

 بود کهينجوری . ايم کاوه برين با ماشی و بهداد و کاوه هم اومدن . قرار بود همگيسا ربع بعد پريه حدود

 . هنوزيم عقب نشستی و بهداد هم صندليسا کنارش قرار گرفت و من و پريلکاوه پشت فرمون نشست و سه

 م به صدا در اومد مامان بود . به بچه ها گفتم ساکت باشن و بعد جواب دادم : الوی نگذشته بود که گوشيلیخ

سلم ..

 ؟؟ی . چطوريزم گفت : سلم عزمامان

 ؟؟ی گفتم : خوبم . تو چطوری خوشحالبا

 ؟؟يسا پری خونه ی که قراره شبا بری با من هماهنگ کردی شما کی گفت : خوبم .. خانوممامان

م مشکوک بهت زنگ زد ؟؟خنديدم  و گفتم : شهاب

 واقعا قبلش با من هماهنگ کن بعد بگو ..ی گی ميزی چيه گفت : بله .. اگه ی دلخوری با کممامان
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 بهت زنگ نزدم . باور کن بهيگه رو رفع و رجوع کنم زود گفتم : مامان سر ظهر بود ديه قضينکه ابرای

 باشم خب ..ی دم با پری ميحخدا حوصله نداشم با شهاب بمونم . ترج

 شهاب زنگينکه خب بکن .. نه ای قبلش هماهنگ کردی گی بود اگه مين گفت : من فقط منظورم امامان

 خبر ندارم ..يان پرسه من اصل از جریزده م

 چه خبر ؟ين . حال کجا هستيد و گفتم : باشه ببخشخنديدم

 از مامانيم کنی که خواستگاريما شی خونه يم امروز بعد از ظهر قراره بريراز شيم گفت : هتل گرفتمامان

و باباش ..

 چقدر خوشحالم .. بابک اونجاست ؟؟ی گفتم : وای خوشحالبا

 صدای حرف زدم و بعد که قطع کردم بهداد نفسی صداش کرد و با بابک و بابا و مامان جون هم کممامان

 ..ی بدبخت شديل تو .. سهی .. چقدر حرف زديش و گفت : آخيددار کش

 با خنده به عقب برگشت و گفت : چطور مگه ؟سهيل

 وراج و پر حرفه ..ين من در آورد و گفت : بس که ای برايی ادابهداد

 ماهيری می و من با خنده گفتم : بهداد جان شما حرف نزن که قبل از ازدواج داريد بهداد کوبی تو پهلوپريسا

 ..ی منيونعسل مد

 هم بشم ..يکی تو يون مدی مونده بود تو زندگينم و بهداد گفت : آخ .. هميديم خندهمه

 که وسط مايسا و پريدم کردم و بهداد دستشو جلو آورد تا موهامو بکشه که خودمو عقب کشی دراززبون

 آرومين تونی مينم .. ببين شلوغ نکنينقدر .. ايندوتا بود مثه مامان بزرگا با غر غر گفت : اهه .. بس کن

 نه ..؟يا ينينبش

 . يديم هم خط و نشون کشی برايسا و از پشت سر پريديم و بهداد خندمن

 .يم رسی مير و گفت : بچه ها .. امشب که دينه نشست تا بتونه منو ببی وريم نيل که سهيم راه بودتوی

 از چه قراره ..يان دم که جری ميح واسه فردا .. فقط من الن تو ضيم ذاری رو مياتعمل

 بهش گفت :يل ضبط رو کم کرد و سهی گفت فقط صدای نميچی کرد و هی می در سکوت رانندگکاوه

ممنون ..

 کردن و هرچقدر اختلف نظر وی هم می و کاوه هرچقدر باهم دعوا و کتک کاريل جالب بود که سهبرام

 دو تا دوست بودن باهم . واقعا رفتاراشون مثه دوتايشه شدن اما همی هرچقدر باهم سرد ميا داشتن يدهعق

 کردن . ی نمالی شدن اما پشت همو خی از هم متنفر ميد شای حتينکه وقت با ايچبرادر بود . ه

ينکه گذشته باشه و ايمه شب از نيد باينکه : اول ايناست کتاب نوشته ای که توينی .. آئينين گفت : ببسهيل

يز چيچ شمع باشه نه هيد کنه بای استفاده ميی روشنای که برايزی اون کارو بکنه . تنها چيی تنهايد بايکان

 بشه تو دوباره قبر رو مثه قبل پوشوندهوم شمع تمينکه قبل از ايد بای کنی رو که روشن می . شمعی ايگهد

 .ی که کارتو انجام بدی همون تموم شدنش وقت داريا فقط از روشن شدن شمع تا خاموش شدن يعنی . یباش

 خودتی تار موين ده با چندی تن خودتو می پارچه که بويه ی ليد رو بای ندازی قبرش می که تويزیچ
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 انجام کارتين در حيد هم هست که بايزا چی سريه . ی قبر رو بکنتونی ی که ميی تا جايد . حتما بایبذار

 ...یبگ

 انجام بدم ..يی تنهايد دونستم بای گفتم : نمی لرزونی حرفاش تموم شد با صداوقتی

 تا اثر کنه ..ی انجام بديی تنهايد سرشو تکون داد و گفت : اما باسهيل

 ..يی تونم تنهای گفتم : من نميد لرزی صدام ميکه حالدر

 رويل بود انگار بهم جدا شدن از سهی جوريه به من افتاد . نگاهش ينه کردم نگاه کاوه از تو آاحساس

 کنم ..ی مو می بغضمو فرو خوردم و گفتم : سعين کرد . واسه هميادآوری

 مدت برات افتاده کهين که ای .. بالخره از اتفاقاتيای دستمو محکم گرفت و گفت : تو از پسش برمپريسا

 ..يستبدتر ن

 ؟؟ی اگه شمع خاموش بشه چيل اومده باشه زود گفتم : سهيادم يزی لب گفتم : اوهوم ..بعد انگار چزير

يم کنی می کاريه .. خب ما يعنی نداره .. اووم.. يری هم تاثيلی نداره .. خيرادی زد و گفت : ای لبخندسهيل

شمع خاموش نشه ..

 شه ؟ی نميزی اگه خاموش بشه چيعنی لب غر زد : ير زپريسا

 گفت : ننچ ..سهيل

 ؟؟ يل سهيه گفت : فلسفه ش چبهداد

 و داره منميکشه شده نزديکا که اون روحه فقط چون عاشق نيريم گی مين ما فرض بر اينين گفت : ببسهيل

 کارين باشه اين خواد . اگه فرضمون ای خودش می رو برايکا دور شم و اون جسم نيکا ده که از نیآزار م

يکی و يکا نی کرده . بوسخير رو تيکا مدت کوتاه جسم نيه ی بار برايهممکنه جواب بده . چون اون رو ح 

يش و همون جا پياره به دست بيکا از نی ايگه دير شه رو ح نتونه مسی باعث ميکا نیاز متعلقاتش و موها

 بهی همونجا حبس بشه . به نظر من که منطقيی جورايهجسمش بمونه . نتونه از جسم خودش دورتر بشه و 

 شدهيک شده باشه بهش نزديکا عاشق نينکه از اير به غای يگه ديز روحه به خاطر چينکه . مگر ايادنظر م

باشه ..

 کنم عاشقش شده ..ی دستشو تو موهاش فرو برد و گفت : من که فکر مبهداد

 کنم .. ی فکرو مين گفت : منم همی بمی با صداکاوه

 ..ی انجامش بدی تونی پر محبت به من کرد و گفت : مطمنئنم می نگاهيم نسهيل

ی ايگه ارزش ديچ اون هير رو دلگرم کرد و غيل که فقط سهی لبم اومد . لبخندی روی معنی بلبخندی

نداشت ....

 و چند بسته نون و نوشابه گرفتهی شام چند تا کنسرو ماهی شده بود . برايک که هوا تاريل ويديم رسوقتی

يلمون وسايسا رو روشن کردن و من و پرينه بود . بهداد و کاوه شوميک سرد و تاريلی . ساختمون خيمبود

يکنفره تخت ی تنهامون گذاشت . لبه يطنت با شيسا اومد بال و پريل . سهيم بال گذاشتی از اتاقايکیرو تو 

 بود ..ينجا ايدمش بار که ديننشستم و گفتم : اول

 دونم برات سخته .. ی تخت نشست و گفت : می کنارم لبه سهيل

346

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

ی ميلی شد ؟ من خی مينجوری ايد ؟ چرا بايل چشمهاش نگاه کردم و گفتم : مگه من چند سالمه سهتو

ترسم ..

 .. اما توی باور نکنيد که تو صورتم بود رو پشت گوشم زد و گفت : تو و ترس ؟ شای فرفری تار موچند

 ..يدم که من تا حال دی هستی دخترينشجاع تر

 داشتمی بديبی . احساس غريد رسی به گوش ميا امواج دری لبم اومد . شب بود و صدای محزون رولبخندی

 ازيدم ترسی مينکه. خب آره اصل من لوس بودم و بغض داشتم . هم دلم واسه خانواده م تنگ شده بود هم ا

ينکه بودم چه برسه به ايده شب ندی تا حال قبرستون رو توی که قرار بود انجام بدم . من حتیفردا ، از کار

 .يد کشی مير م تينی خاکش کرده بودن رو بکنم . بيش شناختم و سالها پی که نميکی شب برم و قبر يمهن

 کنهيدت تهدی .. مطمنئن باش اگه خطريستيم کم اون طرف تر وا ميه پر محبت زد و گفت : ما ی لبخنديلسه

 ..يوفته واست بی اتفاقيچ ذارم هنمی . يشت پيام شم و می ميز همه چيال خیب

 ترسم ..ی ميلی من خيل لرزون گفتم : اما سهيی انداختمو با صدايين پاسرمو

 گفتم : دلم واسه مامانم تنگ شده ..يت و با مظلوميد گونه م چکی قطره اشک روچند

يم گردی .. خوبه ؟؟ فردا صبح بر ميم ری محبت بغلم کرد و گفت : شششش.. آروم باش .. اصل نمبا

خونه .. 

 خوام ازت جدا شم .. ی من نميل م شدت گرفت و بالخره غرورمو شکستم و گفتم : سهگريه

 درصد که من بذارميه .. فکر کن يزم نوازش کرد و دم گوشم گفت : شش .. آروم آروم عزی به نرمپشتمو

 . یتو ازم جدا ش

 ؟؟ يه گفت : آرزوت چيدوارانه امی و لحنيطنت با شبعد

 بارون راه برم .. توير شکل بپوشم و زيه رنگ و يه ی که دوستش دارم کفشای با کسينکه خنده گفتم : ابا

 ؟؟يه تو چی ؟؟ آرزویچ

ير زی ری که تو باهاش می که کسينه فشرد گفت : ای کرد و همون طور که منو تو بغلش می آرومی خنده

بارون من باشم ..

 ..ی من الهام گرفته بودی . از آرزويست و من گفتم : قبول نيديم آروم خندهردوتامون

ی : گفتيد کاوه به گوشم رسی صدايومدم ميرون و درست همون لحظه که داشتم از بغلش بيد مو کشبينی

 ؟؟يساکدوم اتاق مال ما پسراست پر

 ..ی گفت : اون سمت چپی زد و می داد ميبا که تقريد به گوش رسيين پای از طبقه يسا پرصدای

 کرد و ردی . سرفه ايومديم در ميگه از بغل همديم که معلوم بود داشتيل دم در نگاهش افتاد به من و سهکاوه

شد . 

 بد شد نه ؟؟يلی کردم و گفتم : خيل خجالتزده به سهنگاهی

 وجه ..يچ تکون داد و گفت : نه .. به هسرشو

 ..يين پايم محکم گرفت و گفت : بردستمو
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 از توش اونيل رو که سهی ها بود و بهداد داشت کتابی مشغول گرم کردن تن ماهيسا پريين پايم رفتوقتی

ينارو ای های معنی افتاد گفت : تو چه جوريل خوند . چشمش که به سهیاطلعات رو در آورده بود رو م

 ش ؟ی آوردير ؟ اصل از کجا گيدیفهم

 آوردم ..ير مامان بزرگم گيمی قدی . از کتابخونه يدم سخت بود اما من فهميلی گفت : خيطنت با شسهيل

 ش..ی خواد بخونیولش کن کتابو بده به من . نم

يل بود سهين سر سنگيلی اخم کرده بود و خيين اومد پای گذاشت . کاوه وقتی هم با خنده کتاب رو کناربهداد

 خواستی کرد . اما من دلم نمی محلی که تونست بهش بيی گرفته تا جايافه قی کاوه اونجوريد دیهم که م

 همياد قبول کرده بود باهامون بکه ين بهم کمک کرده بود و هميلی چون تا حال خينم ببیکاوه رو اون طور

 تواضع به خرج داده بود . یکل

يستاده ساحل . همون طور که لب ساحل ايم بريم گرفتيم تصميم شاممون رو خوردينکه شب همه بعد از ااون

 دونستمی ما قرار گرفته بود نگاه کردم . ميلی که با فاصله از وی متروکه ايلی . برگشتم و به ويمبود

يدم شکسته ش دی رو پشت پنجره ی لحظه احساس کردم کسيه بوده . يی حنايش بوده که مال رو ح ريليیو

ی چشمير . کاوه زيدم دی بره چيادم يد رو گرفتم تا شايل سهیاما زود رومو برگردوندم و ناخودآگاه بازو

يلی بره بچه ها .. جو خيش پی به خوبی همه چيدوارم کرد و هنوز اخم داشت . بهداد گفت : امینگاهم م

 .. ين شده . همه تون نگرانينسنگ

 ..يم بهش فکر نکنياين گفت : آره .. بپريسا

يم کنيدا کجا خاک کردن و تو کدوم قبرستون . قبرشو پينارو اينيم .. ببيق تحقيم بريد گفت : فردا صبح باکاوه

و ..

 ها ..يم الن گفتم بهش فکر نکنين همينکه گفت : مثل اپريسا

 ..يد .. ببخشيم دستاشو بال برد و گفت : تسلکاوه

 شه . بهداد چراغ قوه شو روشن کرد و جلوی حال روشن نمی توی مهتابيم متوجه شديم که برگشتيل وتوی

 شکسته شده ..یرفت بعد گفت : مهتاب

يم بريم دست دور کمرم انداخت و گفت : آروم .. بچه ها بهتره همه با هم باشيل و سهيديم کشيغ جيسا پرمنو

 ..يم خوابی جا با هم مين . هميين پاياريم بيلووسا

 ..يارم ميلتونو رم وسای . من مين جا باشين گفت : شما دو تا همسهيل

 شهی تموم مينا ای گوشم گفت : فردا همه ير زيسا پريم رو محکم بغل کرديگه و هم ديم نشستيسا و پرمن

 ..يگهد

 ؟يکا انداخت و گفت : نين ساکشو رو زمکاوه

 گفتم : بله ..زود

 ..يم خری ميگه ديکی .. فردا ينجا اياريم از اتاقارو بيکی ی نداره اگه مهتابی : مشکلگفت

 ؟ معلومه که اشکال نداره . ی پرسی که ميه چه سوالين : آخه اگفتم
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 نوری رو هم عوض کردن وقتی بالرو قفل کرده بودن و اومدن مهتابی در اتاقايين بعد پسرا اومدن پاکمی

 ..ين دوتا رو ببين خنده و گفت : تورو خدا اير شد بهداد زد زيدهبه همه جا تاب

م من ايديم هم خندما  خواد فردا بره اون کارارو بکنه ..ی مين و بهداد گفت : جون

 کاناپهی که کم کم خوابمون برد .. من رويم فردامون گفتی و از نقشه يم . اون شب اونقدر حرف زدخنديديم

 بود همونجور نشستهيز می کاناپه گذاشته بود و پاهاش روی دسته ی دستشو رويکه در حاليلخوابم برد . سه

 .يدن نازک روشون کشی پتويه و يدن بالش خوابيه پتو و يه ی روينه شومی و بهداد هم جلويسا . پريدخواب

 بودم و چنديدار که من بی بود اما تا لحظه ايده ما بود دراز کشی که رو به روی مبل سه نفره ایکاوه هم رو

 که چشمهاش بازه .. يدم ديدم هم که از خواب پریبار

 کاناپه بود .اما حالی . قبل از اون سرم رويله سهی پای شدم احساس کردم سرم رويدار بی وقتصبح

 ...ينجوریا

 کاوه که باز بود وی نشستم نگاهم افتاد به چشمهاينکه نکنم و به محض ايدارش بلند شم تا بی کردم طورسعی

م خشن .. يهدر سکوت به من زل زده بود . با   اخم

 کردم . ساعت هفت ويلم به ساعت موبای و بهداد هم هنوز خواب بودن . نگاهيسا سر بهش سلم کردم . پربا

 کهيی کاناپه دراز بکشه و بعد پتوی کمکش کردم تا روی بود . به نرميده معذب خوابيلی خيل بود . سهيمن

ی خواستم چای آب کردم . مز . به طرف آشپزخونه رفتم و سماور رو پر ايدم خودم بود رو روش کشیرو

 دهنم حس کردمی کنم خوردم به کاوه و دستش رو رويدا خشک رو پی چای که برگشتم تا قوطيندم کنم . هم

 بودم ..يدار رو بيشب رو گرفت . بعد آروم دم گوشم گفت : تمام ديدم که ناخودآگاه کشيفی خفيغ جیکه جلو

 ..ی شی هو پشت سرم ظاهر ميه .. ی شدی رفتارات جنينم بی گذشتم و گفتم : مازش

 ..يدم دی رو ميل خوندم و تو و سهی با حرص گفت : اون کتابو مکاوه

ی موهاتو ناز می وقتيل تو و سهيدن ديست نگفتم . ادامه داد : برام آسون نيزی اخم نگاهش کردم و چبا

کرد ..

ی خوام بری نمينجاييم ای ايگه ديز چی نشن گفتم : کاوه ما برايدار که بچه ها از صدام بی آروم طورخيلی

 ها ..يهتو حاش

 ..ين و مجنون شديلی لی .. دو سه هفته اين رفتيش پوزخند زد و گفت : زود با هم پکاوه

 شه ..ی داره صاحب عشق و احساسم مياقت که لی . اونينجوريه گفتم : عاشق شدنام ايه کنابا

 بشهيک بهت نزدينقدر ای بذاری حق نداری ازش مطمنئن نشدی هم فشرد و گفت : تا وقتی دندوناشو روکاوه

 ...ين ببيکا که بغلت کرده بود .. نيدم شدم دی که از جلو اتاق رد ميشب.. د

 ..اسم تويل .. دقت کن . من و سهيله من و سهی رابطه ين کاوه .. اين جلو بردم و گفتم : نه تو ببدستمو

 نداره . . ی . پس به تو هم ربطيستتوش ن

 هو اون شمع خاموشيه اگه ی دی اون کارو انجام می داری بهت گفت وقتيل پوزخند زد و گفت : سهکاوه

 شه ؟؟ی میبشه چ
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ی کس نگفت . ميچ به هيعنی ندادم . خودش ادامه داد : آره بهت نگفت . يت کنارش گذشتم و بهش اهماز

 روی اون راهی مجبوری کارو نکنين . چون اگه ای کردی کارو نمين گفت ای چرا ؟ چون اگه میدون

 ..ی رو ترک کنيل سهی .. آره مجبوريست توش نيل که سهیانتخاب کن

 ؟؟ی دونی می تو چشماش زل زدم و گفتم : تو چبرگشتم

 آروم گفت : اگه اون شمع خاموش بشه . تويلی . دم گوشم خيکم نزديک جلو .. نزديلی اومد جلو .. خکاوه

 .. ی برگردی که بتونيست هم نی راهيچ هيگه .. و دی دی جسمتو به اون رو ح ميشه همیبرا

 ..ی گی و فقط تونستم بگم : دروغ ميخت ردلم

 کاراتيگه تا باد خاموشش نکنه .. اون وقت دی بذاريوان ليه گفت : حال تصور کن دور اون شمع رو کاوه

 .. خالصانه و صادقانه عاشقته ...يه انتخاب خوبيل گم .. سهی ميک نداره .. تبری اثريچه

 تونستم باور کنم کهی نامعلوم دوخته شده بود . نمی نقطه يه که رفت بهت زده شده بودم و نگاهم به کاوه

 تونستم ..ی داده . نه نميبم فريلسه

 جوش اومده هم نتونست نگاه منو از اون نقطهی داشت که آب قورين که نشون از ای سوت قورصدای

 .. ی شديز .. سحر خيکا نير گفت : صبح بخيی تو قاب نگاهم ظاهر شد و با خوشرويل سهينکه تا ايرهبگ

 .. گم شوی گم شو برو .. تو به من دروغ گفتيل رحم و سرد من بود که در جواب گفت : سهی بی صداين او

 .. ی بديبم فری ... چون حق نداشتينمت خوام ببی نميگهد

 ؟؟ ..ی گی مينارو شده که ای چيکا متعجب گفت : نسهيل

 : گفتم گم شو ....يدم کشفرياد

 خونه رو در بر گرفت ...ی فضايقی سکوت عمو

 کهی کرد . بادی و صدام ميد دوی هم دنبالم تا ساحل اومد . دنبالم ميل و سهيرون زدم بيل از اون از وبعد

 گرفتهی موهام رو به بازی کرد . و تارهايت سرم به شونه هام هدای شالم رو از رويد وزی ميااز سمت در

 : به من دست نزن ..م و گفتيدم کشيغ . جيد تر شد و از پشت بازومو کشيکبود . صداش نزد

 وين شده بود . عضلت صورتش منقبض شده بود . نگاهش خشمگيشون ش پريشونی پی تويل سهموهای

 ؟؟يه چيا مسخره بازين بود ، زل زد تو چشمهام و گفت : ایعصبان

ی گی ؟؟ چرا نميه جا خورد اما خودشو نباخت و گفت : هان ؟؟ چی با خشونت نگاهش کردم که کماونقدر

چت شده ؟؟

 زدم گفتم : چرا بهم دروغی زد رو کنار می که باد تو صورتم ميی موی تارهايکه اخم کردم و در حالبهش

 ؟یگفت

 بهت گفتم ؟ی تو ؟ چه دروغی گی می بلند تر از من داد زد : من ؟ دروغ ؟؟ چسهيل

 مال اونيشه همی رم . برای مين از بيشه همی اگه اون شمع خاموش بشه من برای : بهم نگفتيدم خشم غربا

 ..ی هم بهم دروغ گفتيدم ازت پرسی وقتی شم .. حتیروحه م

 بهت گفته ؟؟ينو ای چشمهام و گفت : کدوم احمقی زل زد توسهيل

 تا صبح اون کتابو خونده . اون بهم .....يشب فکر کنم زود گفتم : کاوه دينکه ابدون
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يدم کاوه . دنبالش دويش خواد بره پی ميدم . فهميد دويل به سمت ويل سهيدم حرفم تموم نشده بود که دهنوز

 نداشته باش ...ی : به اون کاريدم کشيغو ج

 که به دری تراسی . کاوه لبه يم که وارد شديل وی و من دنبالش . از در پشتيد دوی نداد . اون ميتی اهمبهم

 کاوهيک نزديل زدش .. سهی پاش بود و داشت ورق می خورد نشسته بود و کتاب روی پله ميل ویورود

يرون بی از در ورردبهداد و يسا زدم و پريغ . من جيين پايدش شو گرفت و کشيقه همون جور يدکه رس

 ؟؟ی زدی : تو چه زريد چشمش و داد کشير مشت خوابوند زيه به کاوه نداد و ی مهلتيل . سهيدندو

ين و تو هميد خودشو کنار کشيل رو بده که سهيل که از خشم سرخ شده بود خواست جواب مشت سهکاوه

 ..ی که تو نگفتيیلحظه کاوه بلند گفت : همونا

ين زمی کرد و کاوه رو به عقب هول داد . کاوه نتونست تعادلشو حفظ کنه و روی رو عصبانيل سهاين

 دست منويل اما سهيم جداشون کنيم کردی و سعيمافتاد . من و بهداد همزمان خودمونو به اون دو تا رسوند

يل تو صورت سهی هوا مشتی بيلی شد بهداد رو هول داد . اومد جلو و خی بلند ميکهپس زد و کاوه در حال

 ش ..ياری با دروغ به دست بی تونی : نميد و غريدکوب

ير . زيزه نريدش شرت سفی تی کج گرفته بود تا خون روی و سرشو طوريومد که از دهنش خون مسهيل

 ازشينکه با ايل و من رفتم طرف سهيد نگفت . بهداد کاوه رو کنار کشيزی به کاوه نگاه کرد و چیچشم

 تونستم تو اون حالتی که بهم گفته بود حاضر نبودم باهاش ادامه بدم اما نمیناراحت بودم و به خاطر دروغ

 ..ياد به سمتش گرفتم و گفتم : لبت داره خون می . دستمالينمشبب

 و اومد بهيد دويين تراس پای از پله هايسا . پرين زمی پس زد و دستمال از دستم رها شد و افتاد رودستمو

 رو قبول کرد .يسا کمک منو قبول نکرد اما کمک پريل گرون تموم شد که سهيلی کمک کرد . برام خيلسه

 صورتشی رو رويخ يک پلستيه و کاناپه نشسته ی که کاوه رويدم وارد خونه شدم و ديل و سهيسابعد از پر

 شده ؟ی : صورتت چيدم تفاوت پرسی بيلی ده . خیفشار م

 .. يچی ازم گرفت و گفت : هنگاهشو

ی دادم و صدايه نشسته بود . به ناپن تکين خشمگی قرمز و چشمهای شده بود و با صورتی خاکلباسهاش

 ..يدم شنی و بهداد رو از راهرو ميساپر

 نشه ..ی خونيار : بهداد لباسشو در بپريسا

 بزنم ..ين لبت بتادی رويد صورتتو بشور .. اگه خون بند اومد بايل : سهبهداد

 ...ين ببيگه شد دی گم لباسش خونی : بهداد مپريسا

 ..يگه شد که شد دی ؟ خونی داريکار .. به لباسش چير بگين بتاديکا برو از نی : پريد غربهداد

 بزنه ازی حرفينکه که تو راهرو قرار داشت به سرعت خودشو به من رسوند و قبل از ايی از دستشوپريسا

 رفت و دوباره صداهاشون اومد . کاوهيسا رو در آوردم و بهش دادم . پرين بتاديه اولیتو جعبه کمک ها

 ؟يه : چيدم کرد . با اشاره پرسی داشت نگاهم مينهمونجور خشمگ

 ..يچی هيعنی بال انداخت که شونه
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 تفاوت امای رو با دستمال گرفته . نگاهش بيينش قسمت سمت راست لب پای که رويدم اومد ديل سهوقتی

ی بود . نميخته اعصابمو به هم ری حسابيت وضعين مبل نشست . بغض داشتم . اين اولی بود . روينخشمگ

 .. يختم رو به هم ريز کردم همه چیدونم چرا احساس م

 بود ؟ ی چيان به بهداد کردم و بهداد زود گفت : جری نگاهی نگرانبا

ی بود ؟ بعد رو کرد به کاوه و گفت : کاوه می چيان بگه جريکی کس جواب نداد و بهداد گفت : لطفا هيچ

 ؟؟ی کنيفشه تعر

 به من نگفته بوده و خودش بهم گفته ويل سهينکه دونست در مورد شمع و ای رو که ميزی هر اون چکاوه

 ؟؟ی و نگفتی دونستی مينو ؟؟؟؟ تو ايل گفت : سهيسا حرفاش تموم شد پرينکه بعدشون گفت . بعد از ایدعوا

 انداخت و فقط گفت : آره ..ير سرشو زسهيل

 گفت : آخه چرا ؟؟ ما همهی با ناراحتيسا نزنم .. پری تا حرف اضافه ايدم حرفش ناراحت شدم و لبمو گزاز

 ..ياد سرش بيی بليومد دلت می .. ؟ چه جوری رو دوست نداريکا .. اصا مگه تو نيمبه تو اعتماد کرد

ها ؟؟

 نگفتنم .. ی داشتم برايل .. من دليسا گفت : تند نرو پرسهيل

 بگه .. يلشو دلين گفت : آره .. بذاربهداد

 کرد .. اون وقتی کارو نمين وقت ايچ هيکا گفتم نی تفاوت به من کرد و گفت : اگه می بی نگاهيم نسهيل

 از من جدا شه .. باينکه ايا کنه باشه ی ميدا که کاوه پی مسخره ای دنبال محافظ هايا شد ی مجبور ميکان

 داد . نهی منم . فقط منو نجات ماز وقت به طور صد در صد در امان نبود و با جدا شدن يچاون محافظ ها ه

خودشو .. 

 کنه . من بهش قول داده بودم که همهيدا روحه نجات پين از ايکا خواستم نی کرد و ادامه داد : من می اسرفه

يه ذاشتم اون شمع خاموش شه .. بالخره هزار تا راه هست که ی کنم .. نگفتم .. چون نمی درست ميزوچ

شمع رو روشن نگه داشت ..

 ؟؟يست به بهداد کرد و گفت : ننگاهی

 !!يه گفت : چرا هست .. منطقبهداد

 انتخابيه رو از يکا نبود که نين درصد هم به خاطر ايه صدا زد و گفت : اگه نگفتم ی بی پوزخندسهيل

 بودی نگهش دارم .. فقط و فقط به خاطر قولی ش که همون جدا شدن از منه دور کنم . نخواستم زوريگهد

 که دوستش دارم توکسی خواست ی دلم مينکه که بهش دارم . به خاطر ایکه بهش دادم و به خاطر احساس

 باشه .. يشآسا

 بد بوديلی کرده بودم . خی حرفاش به درد اومده بود . من .. من اشتباه کرده بودم که زود قاطيدن از شنقلبم

ی دادم . احساس بدی کردم و به طرف مقابلم فرصت حرف زدن نمی می زود فاز و نول قاطينقدرکه من ا

 در موردينکه ای خبر کش جای بچه يه مثه ينکه به کاوه کردم و از ای من بود . نگاهير تقصيزداشتم همه چ

ياد بدش نمينکه شدم . احساس کردم جز اير حرف بزنه اومده بود و به من گفته بود دلگيل حرف با سهينا

 تونست داشته باشه . ی رفتارش نمين ای برای ايگه ديل مارو به هم بزنه دلينب
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 ..ی ؟؟ من که مردم از نگرانين کنی ميکار گفت : حال بالخره چپريسا

 بهش شک کردم . ازينکه ازم ناراحته از ايلی خيل دونستم سهی ناراحت بودم . ميلی داشتم . خبغض

 ... ينکها

 شه باهات حرف بزنم .. ؟ ی ميل توش کامل مشهود بود گفتم : سهی که ناراحتيی صدابا

 با تو بود ..يکا نيل گفت : سهيسا پری نکرد اما وقتی توجهاول

 که کناری به ستونيل سهيم رفتيرون از خونه بی . وقتيدم دويبا دنبالش تقريرون و از خونه زد بيستاد شد ابلند

 کهی داری داد گفت : چه حرفی لبش فشار می اون دستمال رو رويکه داد و در حاليه تراس بود تکینرده ها

 ؟یبزن

 بغض گفتم : من اشتباه کردم ..با

 گم شو .. ی بهم گفتی حرفامو بشنوی حاضر باشينکه .. بدون ای تفاوت گفت : به من شک کردبی

يوونه . من دارم ديستم نی عاديط من تو شرايل و فقط تونستم بگم : سهيد گونه هام لغزی صدا روی باشکی

 سخت تر ازيط بهم بگه که شرايکی ترسم و تصور کن ی بخوام اون کارو انجام بدم مينکه شم . من از ایم

 بوده که بهت گفتن من .. من .. یاون

 نکن ..يه لب گفت : گرير و نگاهم کرد و نگاهش باعث شد که نتونم ادامه بدم . زيد به عقب چرخسهيل

 .. تو هريکا گفت : نيل . سهيد گونه هام چکی رويشتری کرد و اشک با شدت بيکم تحريشتر حرفش باين

يزه چقدر برام عزی دونی . به رو ح مامانم که ميدمت بخشی هرگز نميومد ميش مسنئله پين ای ايگه ديطشرا

 کنم .. ی .. اما .. من درکت ميزارم بی به دوست داشتنم شک کنينکه رفتم . چون از ایم

 .. مگهيم دی گونه م رو پاک کرد . بعد زمزمه کرد : ما انجامش می اشک روی سر انگشتش قطره هابا

نه ؟؟

 آره ..يعنی اشک شوق بود .. سرمو تکون دادم که يگه دين .. اما ايختم ری باز هم داشتم اشک محال

 و کاوه رو هم بايل که سهيدی ناراحت نباش ديگه دست دور شونه م انداخت و گفت : قربونت بشم . دپريسا

 ..يم دادیهم آشت

 که کاوه ويی جاين از ماشيرون کردم دوباره نگاهم به بی جا به جا مين ماشی صندلی خودمو رويکه حالدر

 هم از هم متنفرن هم همويل لب گفتم : کاوه و سهير زدن افتاد و زی و بهداد با دوتا مرد حرف ميلسه

 من باهاشون آشنا شدم ..ه خراب شد کينشون بی از وقتيز خراب کردم . همه چينشونودوست دارن .. من ب

 توش خاک شده رويکه که اون مرتی تو که نبود .. حال دعا کن بتونن آدرس قبرستونير گفت : تقصپريسا

 ..يارن بيرگ

 نگاهش کردم و گفتم : درست حرف بزن ..خشمناک

 ؟؟ی کنی ميدا به آقا روحه تون احساس پی گفت : اعع ؟؟ نکنه تو هم داريطنت با شپريسا

 .. ی خواد که در موردش بد بگی دونم .. فقط دلم نمی خنده م گرفت هم ناراحت شدم اما گفتم : نمهم

 کنه ..يتم ترسم اذی به دروغ گفتم : مين کرد واسه همی مشکوک نگاهم مپريسا
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 تونه بکنه ..ی نمی کاريچ که قانع شده بود گفت : نه نترس .. هپريسا

 ؟يم بخوری و گفت : ناهار چيد به عقب چرخيل نشستن . سهين بعد پسرا اومدن و تو ماشکمی

 دونستن قبر اون روحه کجاست ؟ی طاقت گفتم : اونا مبی

يم برگرديم تونی النم مين .. همی بری .. اگه نخوايکا نين به کاوه کرد و کاوه گفت : آره .. ببی نگاهسهيل

 ..يم بشيالش خیو ب

 کارو انجام بدم ..ين که اينجام : من ايدم بودن حرصم گرفت و غريده سوال رو صد بار ازم پرسين اينکه ااز

 ..ين پرسی سوالو ازم مين باشه که ای بارين آخريدوارمپس ام

 بگم بوده . الن اونجايد دور افتاده هست . که البته بای روستايه يم که هستی گفت : تو غرب منطقه اکاوه

 گفتن .. يديم که از صبح پرسی چند نفرين که اينطور . البته ايست نيزی خرابه چيهجز 

 طاقت گفت : خب ؟ی بپريسا

 کنهی نمی کس توش زندگيچ که الن هيک کوچی تپه که با اون روستايه و گفت : رو يد کشيق عمی نفسکاوه

 قبرستون اما نه مثهيه . يکه قبرستونه کوچيه يد شه دی داره اما از روش تمام روستا رو ميادی زیفاصله 

 . ی شهریقبرستونا

 ؟ی چه جوريعنی گفت : يجان با هپريسا

 .يست کس اون موقع شب اونجا نيچ بدبختانه قطعا هيا گفت : خوشبختانه کاوه

ممن گفتم : خب .. من داشتم فکر مبا ممن   چهيد هست . من بای سنگيه ی هر قبری کردم که .. بالخره روی 

 ... یجور

ی داد گفت که روی خانواده رو مين آدرس قبر ای وقتيکا نين نذاشت حرفم تموم بشه و گفت : ببسهيل

 انجام بشه . ی نبوده و نخواسته که براشون مراسم خاکسپاریقبرشون سنگ نذاشتن . کس

 بفهمم کجا دفن شده ؟ی گفتم : پس من چه طورزود

 قسمتين شده هست . ای سنگ که فقط اسمشون روش کنده کاريه قبر هر کدومشون ی ادامه داد : بالسهيل

 گم سمت چپ قبرستونه .. یاز قبر ها که م

 بوده ؟ی اسمش چيم دونی گفت : ما که نمپريسا

 اسمشو بهمون گفت ..يم آقا گفتين گفت ک مشخصاتشو که به ابهداد

  ا هر ..ياور که گفت : يم نگاهش کردمنتظر

 ..يست نيزادی آدميلشم گفت : اسم و فاميسا و پريم متعجب به هم نگاه کرديسا و پرمن

 ؟ی کنی مين ؟ چرا توهيست نيزادی چه که آدميعنی که خودمم انتظارشو نداشتم گفتم : يبی لحن عجبا

 ..يدم رو ديسا متعجب پری جواب فقط چهره در

 دوش گرفتم به ساحل رفتم .يه ينکه و بعد از ايم برگشتيل روز بعد از خوردن ناهار به واون

 که دو تايليی نداختم . به وی به پشت سرم می گشتم و نگاهی بر می ساحل نشسته بودم و هرازگاهلب

 رويشو رو ح ری کردم چهره ی می ما فاصله داشت و متروکه و درب و داغون بود . سعيلیساختمون با و

 داشت . نظرمخاصی حالت يه بوده تصور کنم . اون رو ح جوون بود و ياور که زنده بوده و اسمش یزمان
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 شد . اما منی قبل عوض می از لحظه يشتر کنمش هر لحظه بيرون م بی زندگی بخوام از توينکهنسبت به ا

 رو از دست بدم چونيل تونستم سهی کنم . نمی با اون ترس زندگيشه تونستم همی نداشتم . من نمیچاره ا

 تا به عقب برگشتميدم از پشت سرم شنيی کردم . صدای ميرون افکار رو از سرم بين ايددوستش داشتم و با

 .يدم کشی و ناخودآگاهيف خفيغ و جيدمکاوه رو د

 زد و گفت : نترس منم ..ی لبخندکاوه

 دوختم و گفتم : اگه امشب همهی مواج و طوفانيای و نگاهمو به درينه تا کنارم بشيدم خودمو کنار کشکمی

 که منو بترسونه ..يست نيزی چيچ هيگه بره ديش خوب پیچ

 ..ی انجامش بدی تونی نشست گفت : تو می ماسه ها می طور که کنارم روهمون

 ؟ ی خراب بشه چيز دلشوره نگاهش کردم و گفتم : اگه همه چبا

 بهت بگم ..يزی چيه خوام ی نکن . من می منفی دوستانه نگاهم کرد و گفت : فکراکاوه

 ؟ی بود گفتم : چيا که نگاهم به درهمونطور

 .. فکری کنی می متوجه شده که تو از اون روحه طرفداری گه که چند باری ميسا .. ؟ پريکا گفت : نکاوه

 شده ؟يه قضين باعث ای چی کنیم

 حسيه دونم . ی گفتم : خودمم نميدم کشی ماسه ها می که دستمو روی انداختم و در حاليين پاسرمو

 زنه ..ی حرف می با لحن بديسا پری خوره وقتی .. انگار بهم بر ميهدرون

 ..يه جور وابستگيه چشماشو بست و گفت : کاوه

 من و اون ؟ين ترس گفتم : ببا

 .. ياره به وجود نی مشکليدوارم تکون داد و گفت : امسرشو

 کهيی کسای شدم برای نرفت ، اگه من خطريش نگاهش کردم و گفتم : اگه امشب خوب پی چشمزير

 خوام فقط ..ی ميز چيهدوستشون دارم .. کاوه ازت 

 که امکانش هست .ی ببر .. لطفا .. هرجورين گفتم : منو از بيد لرزی که ميی کرد و من با صدانگاهم

 ؟؟ی زنی که ميه حرفا چين : ايد غرکاوه

 خوام . کاوه ؟ی مينو من فقط از تو اين .. واسه همی کارو بکنين ای تونی گفتم : فقط تو مزود

 ؟يه غر غر گفت : چبا

 کارو بکن ..ين : لطفا اگفتم

 ش .. ی ببريش خوب پيتونی می شجاعيلی فکر نکن . تو خی منفينقدر . ايگه حرص داد زد : بس کن دبا

 درست شه .. ممکنم هست که نشه .. پسی بلند گفتم : به همون اندازه که ممکنه همه چی خودش با صدامثه

بذار حرفامو بزنم ..

 ..ی تو باختيه و گفت : روحيستاد شد ابلند

 خواستم و تو .. يزی چيه گفتم : نه .. من فقط ازت زود

 ..ی دی نگاهش کردم و گفتم : قبول کن .. کاوه قبول کن .. بگو که انجام می با ناراحتيستادم اجلوش

 گفت : باشه .. يرلبی کردم بغض داره . زاحساس
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 رفت . . و

 داشتميادی استرس زيکه در حاليم تپه بودی به سمت بالی و سنگ و لخی خاکی جاده ی توی راه وقتتوی

 باشه کهی بارين اخرين زدم انگار قراره ای حرف می جوريهبه مامان زنگ زدم و باهاش حرف زدم . 

ی دونه اشک روه که تماس قطع شد دونی زنم . بعد هم با بابا و بابک حرف زدم و وقتیباهاش حرف م

 و قطره اشکيد گونه م کشی انگشتشو روی عقب کنارم نشسته بود به نرمی که صندليل . سهيدگونه هام چک

 باشيدوار اميکا نشنون گفت : نيگه دی اروم که اون سه تايلی گوشم خير گونه م رو پاک کرد و زیرو

 ..يزمعز

 . نگاهش کردم ويد باهام حرف نزده بود . دلم لرزيمی صمينقدر وقت ايچ تا به حال هيل کردم سهاحساس

 قلبش و ادامه داد : من عاشقتم . .ی .. دستمو برد روين محکم دستمو گرفت و فشرد و گفت : ببيلی خيلسه

 .. يفته بی ذارم اتفاق بدیمطمنئن باش نم

 .. يل گردم سهی گفتم : من به خاطر تو بر می ايدوارانه و با لحن اميد گونه م چکی روی قطره اشکدوباره

 ..يک چقدر رمانتی : وايچيد بهداد تو گوشم پصدای

 جلو کنار کاوهی . بهداد صندليدن شنی که هر سه تاشون صدامون رو ميم و متوجه شديديم خنديل و سهمن

 نکن روحه رو انتقال بدم به تو ..ی کاريهنشسته بود و من دستمو بردم جلو زدم پشت گردنش و گفتم : 

 م تنوع نداشتم ..ی تو زندگيه با خنده گفت : اتفاقا خوبه .. چند وقتبهداد

 روحه همجنس باز هم باشه ..ينکه گفت : مگه ايطنت با شپريسا

 بعد از1 که ساعت ين بود که راهو روشن کرده بود . همين بود و فقط نور ماشيک .. جاده تاريديم خندهمه

 قبرستونيه و يمش متروک که پشت سر گذاشته بودی دهکده يه با يم بوديک تاری شب وسط اون جاده يمهن

 دستمو تو دستش گرفته بود ولشی از وقتيل شده باشه .. سهی بود تا ته دلم خالی کافيم رفتیکه به سمتش م

 که هر چند اونم دستاشيله سهی ده دستهای که بهم آرامش ميزی کردم تنها چینکرده بود و منم احساس م

سرد بود ..

 کاوه ؟يديم گفتم : هنوز نرسی قراری ببا

 نمونده ..يزی چيگه : ديچيد کاوه تو گوشم پصدای

 اومد :يادم به يل وی عصر توی کرد و خاطره ی ميه افتاد که گريسا به پرنگاهم

 رو از دستشيچی کرد . قی ميه گريد کشی ميرون بيشش لوازم آرايف کی رو از تويچی قيکه در حاليسا" پر

 .. يرم خوام که برم بمی . نميزمگرفتم و گفتم : بس کن عز

 ..يه ذره کافيه ها .. ی موهاتو کوتاه نکنياد زد و گفت : زی زورلبخندی

 قبر بذاره ..ی موهاشو تويشتر نصف بيد کتاب گفته شده بای گفت : توکاوه

ی که تا روی بلنديه فرفری نگاهم افتاد به موهاينه آی جلوی بهداشتيس سروی تويدم . دويد تو گلوم دوبغضی

 اومديل باز شد و سهيی دوست داشتم . عاشقشون بودم .. در دستشويلی داشت . موهامو خی هام بلندينهس
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 از من بلند تر بود . خم شد ودن سر و گريه که يدمش دی مينه بود و من از تو آيستادهداخل . پشت سرم ا

 من انجامش بدم ؟ی خوای و زمزمه کرد : مييدسرشو تو موهام فرو برد . با عطش موهامو بو

 تو صورتم رو پشتی چند تار مويکه رو از خودم دور کردم . نگاهم کرد و در حاليل و سهيدم عقب چرخبه

 ..ياد کوتاه هم بهت می کنم موی زد گفت : فکر میگوشم م

 شه ..ی م بچه گونه ميافه مثبت تکون دادم و گفتم : قی به نشونه سرمو

 ..ی شی با مزه ميلی زد و گفت : پس حتما خلبخندی

 دوست دارم ..يلی و گفت : من موهامو خيد گونه م چکی رواشک

 شه ..ی محبت موهامو نوازش کرد و گفت : دوباره بلند مبا

 کشه ..ی طول ميلی لوس کردم و با بغض گفتم : اما خخودمو

 رو بده به من ..يچی .. غصه نخور .. حال قيکا کرد و گفت : اشکال نداره نينی غمگی خنده

 کنم ..ی کارو مين : خودم اگفتم

 ..ی تو بگی گفت : هرچسهيل

 موهام گذاشتم و فشارش دادم .ی رو رويچی . قيد صدا ترکی رفت و درو پشت سرش بست . بغضم بوقتی

 کهيی با موهای موهام شدم . وقتی يه بقيدن افتاد و من مشغول بريد سفينک سی فر خورده تویچند تار مو

 کرد ... "يه باز هم گريدنم با ديسا رفتم پريرونکج و نا مرتب کوتاه شده بود ب

 ؟يديم گفت : رسسهيل

 ؟؟ی کرد و گفت : تو خوبی گفت : آره .. برگشت به من نگاهکاوه

 جمع کردم و گفتم : خوبم ..لبامو

 زد . نفسی خاک بودن برق می توی که عموديی نور ماه سنگ هاير . زيرون بی افتاد به منظره نگاهم

 و گفتم : من آماده ام ..يدم کشيقیعم

 دوستت دارم ..يلی خی خوام بدونی که سمت چپم نشسته بود محکم بغلم کرد و گفت : مپريسا

 دوستت دارم .. يلی کردم نشکنه گفتم : منم خی می که سعی بغضبا

 خارج شدم .ين گذاشته بودم از ماشيسه کيه که لزم داشتم و همه رو تو يلی تلخ با وسای خداحافظيه از بعد

ی ميگه روم قرار داشت کردم و گفتم : من ديش که پی معذب به قبرستونی . نگاهيرون هم باهام اومد بيلسه

رم ..

 .. هرينجاييم ما اين ببيکا شمرده شمرده گفت : نيل دستمو گرفت و مانع رفتنم شد نگاهش کردم و سهسهيل

 رسونم . باشه ؟؟ی بزن .. من خودمو ميغ افتاد جیاتفاق

 ترسم ..ی ميلی بستم و باز کردم و گفتم : من خچشمهامو

 باشه ..يشت خوام پی ده . می بهت شانس مين دونم ای دور دستم بست و گفت : ميزی چآروم

 خانواده می عشق که از مسافرت برای دورش بود . از همون دستبندها ی افتاد به مچ دستم که دستبندنگاهم

 گفتم : تو اون موقعيادی زيلی خی هم واسه من بخره .. با خوشحاليکی خواست ی . از همونا که دلم ميدمخر

 ؟؟يدی واسم خرينوا
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 : آره ..گفت

 براتينو خواست که ای بغلش کردم و اونم منو تو بغلش گرفت و گفت : اون موقع فقط دلم می خوشحالبا

 فهمم که همون وقتا عاشقت شده بودم ..ی . اما حال ميرمبگ

 تونست امشب همرام باشه ..ی بود که ميزی چين نگاهش کردم و گفتم : ازت ممنونم .. بهتردوباره

 خدافظ ... يدمت نديگه کردم و گفتم : اگه ديک به پشت سرم و قبرستون تاری نگاهبعد

يد لب گفت : به امير رو به دستم داد و زيم برداشته بوديل وی کندن قبرستون از انباری رو که برايلی بسهيل

 ..ی برگردينکها

 کنم منم عاشقتم ..ی قدم برنداشته بودم که برگشتم و گفتم : احساس ميه هنوز

مژيلی از اون روزا منو دوست داشته خيل سهينکه رفتم . حس ايک بعد به سمت قبرستون تارو  دادهی بهم انر

ی وقتی نترسم . حتيچيد پی ها تو گوشم ميرجيرک جی صدای شد وقتیبود و خوشحالم کرده بود . باعث م

 داشتم برمی گذشتم و سعی متفاوت می قبر هاين نترسم . از بيدم شنی دسته شغال رو از دور ميه یصدا

 چند تا قبر بدونيگه دی فاصله از قبرهای متوجه شدم با کميدمسمت چپ قبرستون . به اون قسمت که رس

 کهی نگاهم افتاد به سنگی سنگ ها رو خوندم و وقتی نا مرتب و پراکنده وجود داره . رويلیسنگ قبر و خ

  ا هر ..ياور روش نوشته شده بود : یبا خط بد و زشت

 قبلی . شانس آورده بود که ساعاتيدم کشيقی و نفس عميدم خاک سرد و مرطوب کشی . پامو رويد لرزقلبم

ين زمی رو رويسه کندن خاک رو برام راحت تر کرده بود . کين بود . ايس خين بود و زميدهبارون بار

 از دودی فرو رفته بود . خبريکی پر از دلهره به اطرافم کردم . قبرستون در سکوت و تاریگذاشتم . نگاه

 نبود .ی طورين ايت بودم که شبا تو قبرستونا دود و بخاره . اما در واقعيده ها ديلم فی تويشهنبود . من هم

 لرزوند . . ی اون دسته شغال دلمو می زوزه ی و صدايرکها جير جیفقط سر و صدا

 کردمی پشت سرمه . سعی کردم کسی نظر داره . تمام مدت فکر مير کردم چند تا چشم منو زی ماحساس

 شدی نميده کامل پنهان شده بود و دين تپه ماشی روين بودن زميين اما به خاطر بال و پاينم کاوه رو ببينماش

 بود وی . شمع بزرگيدمرون کشي رو بيم بوديده دقت خريت رو که با نهای و بزرگيد. خم شدم و شمع سف

 شمع در برابر باد حفظی شد شعله ی باعث مين شمع بود و ای استوانه ای تر از لبه هايين پايلترشقسمت ف

 که بهم دادهيپويی که اونجا قرار داشت گذاشتم و با فندک زی شمع رو کنار تخته سنگيل سهيشنهادبشه . به پ

 شد . ضربان قلبمی شمع روشن شد حرکاتم هول و دستپاچه اينکهبود شمع رو روشن کردم . به محض ا

 فرو بردم . ين رو برداشتم و تو زميل بيجانشدت گرفت و با ه

 کاشتم طرزی مياه مامان بزرگ گل و گی خونه ياط حی بودم و با شهاب توی عاشق باغبانيشه همچون

 طورين خاک رو کنار زدم . هميادی که زدم مقدار زی اوليل رو بلد بودم . با بيل از بيح صحیاستفاده 

ی سرم حس مت رو از پشيی قدم های قبر برداشتم . صدای خاک رو از رويادیمشغول شدم و مقدار ز

 منقبض گرفته بودمشون درد گرفتهينکه ايل به عقب برگردم . عضلت گردنم به دليدم ترسیکردم اما م

 آرومه .. دوبارهی شد . به عقب برگشتم و متوجه شدم همه چياد قدم ها زی کردم صدایبود . احساس م
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ين زمی رو داخلش گذاشتم تا زانو توام با ملحظه پی کنده بودم که وقتی رو اونقدرينمشغول کارم شدم . زم

فرو رفتم . 

 پام رويزی بودم . خواستم پام رو بال بکشم که حس کردم چی رو به اندازه کنده بودم راضين زمينکه ااز

ی نزنم . دلم نميغ جيگه دهنم گرفتم تا دی اما زود دستمو جلويد پريرون از گلوم بيفی خفيغ کشه . جیم

 کرده بود . توير گيزی به چاما داشتم پام رو بال بکشم ی خراب بشه . سعی و همه چيانخواست بچه ها ب

م  رو ح ریتصوراتم فکر م  تونستم پام روی کردم نمی قرمز پامو گرفته . هرچقدر تلش ميش کردم جسم

 بکشم کهيغ . هر لحظه آماده بودم تا جيدم شنی شد رو می ميک که بهم نزديی قدم های بکشم . صدايرونب

ی توی آهنی که کنده بودم رو نگاه کردم و متوجه لوله ای چاله ايين . پايدمپام رها شد و خودمو بال کش

 کرده بود . عرق کرده بودم و تند تندير که کنده بودم گی گودالی هايواره اون لوله و دين شدم . پام بينزم

 از لباس هام بود و داخلش موهام و اون عروسکيکی که ی ، پارچه ايک پلستی زدم . از توینفس نفس م

 که آماده شدم اونارو داخل گودال بندازم نگاهم افتاد به نور شمع کهين . هميدم کشيرونرو گذاشته بودم رو ب

 خوره . خم شدم تا بتونمی شمع تکون ميين پرنده داره پايه مثه يزی خورد . احساس کردم چیداشت تکون م

 خودمو کنترل کردم تاخيلی زد . ی کلغ که داشت به نور شمع نوک ميه و چشمم افتاد به ينمواضح تر بب

ی ضربه ای به آروميل نکشم و تمام تلشم رو کردم تا در کمال آرامش اون کلغ رو دور کنم . با سر بيغج

ی شمع رو خاموش کنه . ضربه ای داشت شعله ی کرد سعی که میبه کلغ زدم و اون کلغ با قار قار

 و ازميدم زود سرمو کنار کشيلی پرواز کرد . خسمتم بلند شد و به ينمحکم تر زدم و کلغ بال زد از زم

 کردم روشو بای بودم رو تو گودال انداختم و سعيچيده رو که تو لباسم پياز مورد نيلگذشت . بلفاصله وسا

ی زد . اونقدر دردم گرفته بود که نمیخاک پر کنم . کلغ از پشت سر بهم حمله کرد و تو سرم نوک م

 کهی دادم . با تمام سرعتی لبم محکم فشار می دندونامو روياد صدام در نينکه ای براما نکشم . ايغتونستم ج

 دستهين تا پر بشه . درست آخريختم ری گودال می بودم خاک ها رو تويده م از خودم ندی وقت تو زندگيچه

 به شمع کهافتاد کارم تموم شد نگاهم ی شونه م پر زد و وقتی که کلغ از رويختم ری گودال میخاک رو تو

 داشت کهين . اون دود نشون از ايد کشی شمع رو ميلتر که با نوکش فی و کلغيومد ازش دود میبه آروم

 ..يد لرزی ؟؟ قلبم می خاک ها خاموش شده باشه چيزش لحظه خاموش شده . اما اگه زودتر از رينشمع هم

 کردم که ازش فراری و سعيدم کشيغ جپياپیبغض داشتم .. کلغ دوباره به سمت حمله کرد و من چند بار 

 تا از دستش فرار کنم - چون تمام مدتيدم دوی زد و من همون طور که میکنم . به سر و صورتم نوک م

 و چند باريدم دی پامو نمی زد رو دور کنم - جلوی کرد و نوکم می داشتم اونو که همراه باهام پرواز میسع

 اومد و خواست نوکم بزنه که باين زمی افتادم کلغ باهام تا روين زمی روکه بار ين افتادم .. آخرينبه زم

 برداشته بودم سرشو نشونه گرفتم و بهش حمله کردم . سنگ که بهش خوردين زمی که از رویتکه سنگ

 از بابت کلغ راحت شد بلنديالم خی . وقتيدم محکم با سنگ روش کوبيگه افتاد و من چند بار دين زمیرو

يل چشمم افتاد به کاوه و سهيدم که دوی . کميختم ری اشک ميدم دوی مين و همون طور که به سمت ماشمشد

 خودمو تو بغلشونيدم که بهشون رسين م شدت گرفت و هميه گريدن دوی داشتن به سمتم ميکیکه تو تار
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 کردم . توی ميه گرد بودمشون و بلند بلنيدهانداختم . هردوشون رو همزمان بغل کرده بودم و محکم چسب

 ؟؟يه شده ؟؟ چرا سر و صورتت خونی چيکا : نيد پرسی ميجانهمون حالت کاوه با ه

 ..يشتيم پيگه .. ما ديست نيچی هيزم گفت : عزی آروم ميل بود و سهيه دادم فقط گری که بهش مجوابی

 لب گفتم : انجامش دادم .. موفق شدمير کردم زی می حالی که احساس بی از بغلشون خارج شدم در حالوقتی

 ..

 ندارم .....ياد به يزی بعد از اون رو چو

 صحت يل – سهی خاکستری دفترچه

 ...يلما مون شده مثه کتابا . مثه فزندگی

ی کنم که خواب بودم. فکر می برامون افتاده باشه . تمام مدت فکر ميت اتفاقا تو واقعين شه که ای نمباورم

 .. يد ديزارو چين شه ای نميت واقعی وقت تويچکنم ه

يدم از ديگه دی که جا داشت نگاهش کردم اما وقتيی ازم جدا شد و رفت تو قبرستون تا جايکا نی وقتامشب

 بريکا . کاوه گفت : نگران نباش . نين به ماشيم داده بوديه و کنارم واستاد با هم تکيشمخارج شد کاوه اومد پ

 گرده ..یم

يگه رفت و ديکا کردم که نی داشتم . حس ميبی دونم چرا حس غری داشتم . نمی من واقعا احساس بداما

 دوستينکه . با ايشش پيم بريد کشيغ جيکا که اگه نيم و منتظر بوديم گرده .. همونجا واستاده بودیبرنم

 نداختمش کاوه ..ی تو دردسر مايد ذاشتم بره . نبی ميد حرفارو به کاوه بزنم اما بهش گفتم : نبايننداشتم ا

 بود ..ين کار همين برادرانه دست رو شونه م گذاشت . گفت : بهترکاوه

 کردم اشتباه کردم .ی بار فکر ميه کارو کردم . ين کردم بهتری بار فکر ميه داشتم . ی حسيه لحظه هر

 هر دوتامون به طرفی حرفيا ی فکريچ . بدون هيدم شنيکارو نيغ جی صداينکه بهم سخت گذشت تا ايلیخ

 خودشويد . تا بهمون رسياد به طرفمون می داره با سر و صورت خونيکا نيديم کم بعد ديه . يديمصدا دو

ينکه ذاشت نفس بکشه چه برسه به ای نميه و گريمانداخت تو بغلمون . حال هردوتامون بغلش کرده بود

 و فقطيد کشيرون خودشو از بغلمون بينکه داد . تا ای و اون جواب نميديم پرسیحرف بزنه . ازش سوال م

يکا بغلش کردم نيفته بين زمی بخواد روينکه . قبل از اتگفت : انجامش دادم .. موفق شدم . و بعد از حال رف

 نداشت . چشمهاش بسته بود و عضلت صورت و بدنش منقبض شده بود . کاوهياری اما هوشيد کشینفس م

 . يادگفت که داره روش فشار م

يدن با ديسا . پرين تو ماشيمش . با عجله برديره گی داره تحت فشار اون روحه قرار ميکا که نيدم منم فهمو

 راهی که توی کرد آرومش کنه . تمام مدتی می کرد . بهداد هم سعيه و گريد کشيغ جيت تو اون وضعيکان

 دونمی کردم . نمی و نگاهش مدم بغلم گرفته بوی رو تويکا . سر نيومد ميسا پری يه گری فقط صدايمبود

 داد . آخری ؟ اونم جواب نميم کنيکار چيد حال بايدم شده بودم . چند بار از کاوه پرسيدچرا اونقدر نا ام

 ؟؟؟؟يم کنيکار چيد بايميره داره می : لعنتيدمسرش داد کش
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 رو که هنوز تحت فشار بود اما نفس هاش تند تر شدهيکا . نيديم رسی . وقتيل ويم برسيد فقط گفت که باکاوه

 شد . کاوهی آروم نمی جوريچ هيسا رو آروم کنه اما پريسا داشت پری کاناپه گذاشتم . بهداد سعیبود رو رو

 آروم کردن خودمی که برای گشت . منم تنها کاری ميزی چيه کرد و دنبال ی رو مطالعه می کتابيهتند تند 

 کنم . به نظرم اومديز بود رو تميکا صورت نی که رويی بود که با پنبه و الکل رد خون هاين ايومدازم برم

ی شده بود . موهاير درگيزی چيا ی با کسيد شده . شای خونيزیسر و صورتش به خاطر ضربه از چ

 تو دستام گرفتهيکشو کوچی تو اون حالت هم فوق العاده بود .. دستايکا صورتش ولو بود و نینامرتبش تو

 کنم ..ی ..ازت خواهش می بمونيد .. نرو .. بايکا گفتم : نی کردم .. تو گوشش میبودم و نوازش م

 رو هم بهداد به زور قرصيسا خوابش نبرد . پريسا از پرير کدوممون به غيچ حالت بود . هين صبح تو همتا

 ؟ صبح شده ؟؟يزم واست بری پرسه : چای کشه و از من میخواب آور خوابوند . الن هم داره روش پتو م

 ندارم. .يل ميزی گم : چی دم و بهش می تکون مسرمو

 کنمی زنه رو با دستمال پاک می ميرون بيزم عزيکای چشم نی رو که با فشار از گوشه ی قطره اشکدوباره

ی يقه نکرده . دو دقيدا پی راه حليچ شه . هوا روشن شده و کاوه هنوز هم تو اون کتاب هیو دلم فشرده م

م  اون روحهيشه همی برايکا جسم نيم نکنی کاريگه و چهار ساعت ديست فقط بهم گفت که اگه تا بيشپ  از آن

 شه ....یم

 هرچقدر بهداد اصراريگه شدم ديدار بيسا پری يه گری با صدای . اما وقتيدم خوابی اصرار بهداد دو ساعتبه

 قبلی هايه به خاطر گريسا پری چشماير داد رو گرفتم . زی رو که بهداد بهم می . استکان چايدمکرد نخواب

 لبيم بريا دستشو گرفت و گفت : بداد نگفت . بهيزی بهم کرد و چيد نا امیاز خوابش پف کرده بود . نگاه

 شه ..ی کم باد بهت بخوره حالت بهتر ميه .. يم کم راه بريهساحل 

 ره .. ی جا نميچ گفت که باهاش هی با ناراحتپريسا

ی اطراف رو می اما نه صداهايد کشی جون نشستم . بدنش گرم بود و نفس ميمه نيکای رفتم و کنار ندوباره

ير کردم حس کردم زی طور که داشتم نگاهش مين بدنشو آگاهانه تکون بده . همی تونست اعضای نه ميدشن

 گفت : کمک ... ی آروميلی خیلب با صدا

 گفت ..يزی چيه يکا گفتم : کاوه .. کاوه ... نيجان هبا

 ؟؟يدی گفت ؟ فهمی خوند گذاشت با عجله به سمتم اومد و گفت : چی که می کتابی صفحه ی دستشو لکاوه

 تکون دادم و گفتم : فکر کنم گفت کمک ..سرمو

 جنگه ... ی شد نگاه کرد و گفت : داره باهاش می رو که هر لحظه نفس هاش تند تر ميکا نيق عمکاوه

 کنم ..يدا راهشو پيد بای با حرص گفت : من لعنتبعد

 نباشه ؟؟ی نگاهش کردم و گفتم : ممکنه راهيد امنا

 کهيدم رو نگاه کردم ديرون بردم . از پنجره هم که بی کاوه چای نگفت . برايزی چپ نگاهم کرد و چچپ

 کاناپه بودی باز رويمه نی که با چشم هايکا به نی نگاهيدانه زنن . نا امی و بهداد تو ساحل با هم قدم ميساپر

 کاناپهی جون روی جسم بيه مثه ال کردم عاشقش شدم حی که حس می .. کسيکاانداختم . بغض داشتم . ن
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 ش هم گذشتهی و چهار ساعت وقت داشتم تا بر گردونمش . که حال چند ساعتيستولو شده بود و من فقط ب

 ... ی بکنم .. هر کاری برگردوندنش هر کاریبود .. حاضر بودم برا

 زنگ به سارا بزنم .يه گرفتم يم کنم . تصميکار چيد دونستم بای داشتم . نمی لحظه ها واقعا احساس بداون

 . سارا با محبت گفت :يد کشير م تينی الن بهم زنگ بزنه . بين خواسته همی جواب داد و گفت که میوقت

 ؟؟ی گردی بر می دلم برات تنگ شده . کيلی خیداداش

ی نميه تو گوشم گفت : مرد گريشه مثه هميزی چيه کرد اما يد سارا بغضمو تشدی و کودکانه يمی صملحن

 انجام بدمش . هروقت تموميد دارم که بای کاريه .. ی طور خواهرينکنه و در جواب به سارا گفتم : منم هم

 گردم ..یبشه بر م

 با بغض گفت : منو مثه بابا و مامان تنها نذار . من فقط تورو دارم ..سارا

ی وقت تنهات نميچ کردم نلرزه گفتم : سارا .. من هی می که سعيی سارا دلمو آزرد . با صداين غمگلحن

 حرفو نزن ..ين ايگهذارم .. د

 کرد و گفت : دلم واسه مامان تنگ شده .. يه گرسارا

 لوس من .. ی گفتم : خواهر کوچولودلجويانه

 ...يا زود بيل و گفت : سهيد کردن خنديه گرين در حسارا

 تلفن رو قطع کردم چندی صحبت کردم . اما وقتين کم هم با مامان مهيه . يشش رم پی گفتم که زود مبهش

يدا کم رو خودم تسلط پيه ينکه . بعد از ايرم خودمو بگی . نتونستم جلويد چکيرونقطره اشک از چشمام ب

 گرفتی رو ميکا خوند و نبض نمی از تو کتاب يزی چيه نشسته بود و يکا . کاوه کنار نيکا نيشکردم رفتم پ

 نگاهش به من افتاد گفت : شرمنده داداش .. بعد بلند شد وی کرد . وقتی کرد و نگاه می چشماشو باز ميا

 که ...ينم خواستم ببیگفت : فقط م

 وسط حرفش و گفتم : راحت باش .. پريدم

 داره نبضشوينکه کرد من رو ای گرفت که کاوه فکر می و کاوه دوباره مشغول کارش شد . خنده م منشستم

 حساسم .. يره گیم

 داشته باش ..يد نگاهم کرد و گفت : امی چشمير زکاوه

 دارم..ی چه حالی بفهمی تونی گفتم :نمی ناراحتبا

 فهمم .. منم حال تورو دارم ..ی گفت : اتفاقا می با پوزخندکاوه

 کم سخته ..يه .. ی .. ولی کردم وليدا چپ نگاهش کردم و اون گفت : راهشو پچپ

 ؟؟يه و گفتم : بگو .. بگو راهش چيدم جام پراز

 ..يريم پس بگيکارو به روحه و جسم نيم رو بديگه جسم ديه يم تونی بود گفت : ميد نا اميلی اما خکاوه

 گفتم : من هستم .. من حاضرم که ....زود

 راهه ؟؟يه ين تو دهنم موند وگفتم : فقط همحرفم

 دختر ...يه گفت : جسم يدی با نا امکاوه
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ی کاريچ رو نجات بدم حال هيکا بکنم تا نی که حاضر بودم همه کاری ناراحت بودم . منی همه ناتوانين ااز

 .. يومداز دستم بر نم

 رو نجات بده ؟يگه ديکی شه خودش نباشه تا ی حاضر می ؟؟؟ کی جسم باکره .. اما آخه کيه گفت : کاوه

 نداره .. يجه راه هم نتين ايعنی ... يل سهيشکیه

 :يدم . غريدم مبل کوبی دسته ی که نشسته بودم انداختم و با حرص مشتمو روی مبلی خودمو رويدی نا امبا

 دمش ... ی دارم از دست مينم تونم ببیکاوه .. نم

 من از تو بهتره ..يت نگاهم کنه گفت : فکر نکن وضعينکه بدون اکاوه

 فهموند که اونم عاشق دوست دخترمه خونم به جوش اومده بودی خودم بهم می جلوی راحتين به اينکه ااز

 کن ..يدااما خودمو کنترل کردم و فقط گفتم : پس راهشو پ

 .. يم تقلب کنيم بتونيد گفت : شاکاوه

 ؟؟ زود بگو ...ی گفتم : چه جورزود

 . انگار بهش برق وصل شده بود من و کاوهيد لرزيادی با شدت زيکا خواست بهم بگه اما همون لحظه نکاوه

 پلکين زده بود قرمز شده بود و از بيرون گردنش بی . فکش قفل شده بود و رگهايمخودمونو بهش رسوند

 ..ير دستاشو بگيل : سهت شد . کاوه مچ دستهاشو گرفت و گفی ميده چشمهاش ديدی بازش فقط سفيمه نیها

 شکنه .. استخوناش .. یم

 بدنش آروم شد و فکش شلی بعد به نرمی رو محکم گرفت . لحظاتيکا نی گرفتم و خودش مچ پاهادستهاشو

 شه بهش کمکی می کاناپه افتاد . اصل حالم خوب نبود گفتم : کاوه بگو چه جوری روی عادیشد و با حالت

کرد .. 

 ..ياريم به وجود بيد بای وابستگيه يگه ديکی اون جسم با ين تو موهاش فرو برد و گفت : بی دستکاوه

 تونه مالی وقت نميچ داشته باشه هيگه جسم ديه به ی وابستگيه که ی . جسميم تقلب کنيم تونی مينجوریا

 خورهی . اون وقت رکب ميمري رو پس بگيکا و نيم اون جسمو به اون رو ح بدیاون روحه بشه . اما ما وقت

 ...يکا سمت نياد تونه بی اون روحه نميگه رو انجام داده ديين اون آيکاو چون ن

ين انجام شده ؟ اگه انجام شده پس ايين گفتم : متوجه نشدم کاوه .. مگه اون آی شده بودم . با سر در گمگيج

 اومده ؟يکا سر نييهچه بل

 انجام شده ...يين اون آين گفت : ببکاوه

 شده ..ينجوری ايکا کردم حتما اون شمع خاموش شده که نی گفتم : اما من فکر مزود

 مطالعه کردم و بايشتر کردم اما حال که بی فکرو مين گفت : منم همی دست برد تو موهاش و با کلفگکاوه

 به اون روحه داشت . ازی جسمی وابستگيه يکا که .. که .. نيدم فهميدم ديکا که تو نيیتوجه به نشونه ها

 هم بهش گفتم فقطيروز . دود شده بيشتر و بيشتر کرد به وجود اومده و بی ميرش که داشت تسخیوقت

 آخرش گفت که موفق شده ؟؟يکا نيدی ... که آورد .. دياره به وجود نی مشکلی وابستگين ايدوارمام

 کهی دونی می وابستگی يه در مورد قضی به جوش اومد با خشونت به کاوه نگاه کردم و گفتم : تو چخونم

 ؟یبه من نگفت
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 ظهر متوجه شدم ...يروز نگاهم کرد و گفت : منم تازه دی چشمير زکاوه

 ؟ی بلند شدم و گفتم : چرا به من نگفتيت عصبانبا

 گفت ..ی شونه بال انداخت و گفت : به خودش گفتم . اگه لزم بود بهت مکاوه

 و گفتم :يدم شو چسبيقه يدم . پريخت ری اعصابمو به هم می رفتار کاوه حسابين جلو چشمامو گرفت . اخون

خفه شو ... 

 مو ول کن ..يقه دستمو هول داد و گفت : کاوه

 بهينکه ای به هم ؟ جايدين گفت : باز شما دو تا پری با دلخوريسا و پريدن همون لحظه رسيسا و پربهداد

 ؟ين کنی کارارو مين اينفکر چاره باش

 بال سرياريم دکتر بيه ين خوای گفت : می نگفتم . بهداد با لبخنديزی انداختم و چی به کاوه نگاهی چشمزير

 ؟يکان

 کردم . يدا ... من راهشو پيست گفت : نه لزم نکاوه

ينکه کرد . به محض ايف که به من گفته بود رو واسه اون دوتا هم تعريزا به من کرد و همون چی نگاهبعد

ين خواد ای کنم .. کاوه دستشو جلو برد و گفت : نه .. تو نمی کارو مين گفت : من ايساحرفش تموم شد پر

 ..یکارو بکن

 دم ..ی انجام مياد که ازم بر بی دوستم هر کارين بهتر از من ؟؟ من واسه بهتری گفت : چه کسپريسا

ی نمير گرده و تسخی که جسم دوم بر می : چقدر مطمنئنيد تو هم رفته بود از کاوه پرسی بهداد کمی چهره

شه ؟

 گرده ...ی کنه حتما بر ميدا پی همون وابستگيا بشه ی گفت : اگه جسم نشونه گذارکاوه

 نداشت ..ی دوست دختر من بود . مگه به من وابستگيکا مشغول شده بود گفتم : کاوه نی که ذهنم حسابمن

 ؟؟يگه به اون روحه از کجا در اومد دی وابستگينپس ا

 اون روحه اون شب خونه عمهين باهم بمونيرين بگيم تصميکا تو و نينکه زد و گفت : قبل از ای پوزخندکاوه

 رو ... يکا کرد نی کرد و نشونه گذاريرشش تسخ

 ..يارم .. سر در نمی : لعنتيدم دستمو تو موهام فرو بردم و غرکلفه

 مال اون بود .. نه تو .. يکا مدت نين ايعنی مخصوصا ادامه داد : کاوه

 من و بهدادين مصرانه گفت : اگه هنوز بيسا نگفت . پريزی چيگه خشم نگاهش کردم که حرفشو خورد و دبا

 دم ..ی رو نجات ميکا .. من هرجور شده نيم کارو بکنين بگو تا ايست نیوابستگ

 ؟ی نظر منم بدونی خوای کرد و گفت : نميسا به پری نگاهبهداد

 .. ی نکن منصرفم کنی شده بود گفت : بهداد سعی احساساتيلی که خپريسا

 ..ينش دوست منه .. ببين بهترين جون کرد و گفت : ای بيکای به نی بغض اشاره ابا

 نکن ..يه بغل کرد و گفت : فقط دوباره گريسا پری بدون توجه به حضور من و کاوه به نرمبهداد

 ؟يم کنيکار چيد همونطور که تو بغل بهداد بود گفت : باپريسا
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ی جسم فرق داره . برايه رو ح و ين بی دو جسم با وابستگين بی کرد و گفت : وابستگی نگاه معذبکاوه

 و ... ی احساسی رابطه يه بر قرار بشه . ينشون رابطه بيه يد دو جسم باين بیوابستگ

 که رابطه کامل باشه چون ...يست لزم نينين مکث کرد و گفت : ببکمی

ی احساسی رابطه يه خواد .. فقط لزمه ی جسم باکره ميه کرد و گفت : اون روحه يسا معذب به پرنگاهی

باشه .. 

 ..ی ماه عسل قبل از ازدواج رسميکا زد و گفت : به قول نی لبخندبهداد

 و گفت : بهداد خجالت بکش ..يد لبشو با دندون گزپريست

 ..يم نشده به هم وابسته بشير تا ديم بريا و گفت : پس بيد خندبهداد

 داشته باش ...يا کم حيه بهداد .. يری گفت : بمپريسا

 کنهی دادن به جمع عنوان ميه روحی فقط برايم دونستی بهداد که همه مون می های بدون توجه به شوخکاوه

 ؟؟ يسا پری کارو بکنين ای وجود بازم حاضرينگفت : با ا

 گرفتن براش سخته . سرشو بلند کرد و به بهداد نگاه کرد .يم انداخت . حس کردم تصميين سرشو پاپريسا

يکا .. نجات دادن نينجا . ايستم من مهم نينجا رو نجات بدم . ايکا خوام نی معذب بود گفت : من واقعا ميلیخ

 ..ينفقط مهمه . هم

 رويسا از اون پريشتر بينکه ای ناراحت بودم . برايلی انداخت . تو دلم خيسا پری دست دور شونه بهداد

 کردم کهی فکر مين زدم داشتم به ای محوطه که قدم می .. تويل از ويرونخجالت ندم بلند شدم و رفتم ب

 فوق العادهی کرد . فداکاربولش فکر کنه قی لحظه اينکه سخت بود اما بدون ايسا پری برايم تصمينچقدر ا

 افتاد امای اتفاق مينشون بيی زناشوی بود . خب درسته که بهداد قرار بود شوهرش بشه و بالخره رابطه یا

 کرده بود اما بهيزی براش هزار تا برنامه ريسا پريد متفاوت با الن بود . شايزش.. زمان و مکان و همه چ

 .. د شيز همه چيال خیخاطر رفاقتش ب

 و داره موهاشو با سشووار خشکيرون از حموم اومده بيسا که پريدم ديل برگشتم تو وی ساعت بعد وقتيه

 : بهداد کجاست ؟يدم کنه . از کاوه پرسیم

 ...يره : اونم رفته دوش بگگفت

ی ؟ اصل چه جوريم اون کارو انجام بديد بای بود . به کاوه گفتم : کين شرمگيسا کردم نگاه پری ماحساس

 ؟يم انجام بديدبا

 گم ..ی گفت : به وقتش مکاوه

 صحتيل – سهی خاکستردفترچه

 هارو به دست بهداد دادم ويد خريک . پلستيم برگشتيل از غروب گذشته بود که من و کاوه به وی ساعتيه

 نزد ؟؟؟يدی حرف جديا يدی حرکت جديکا : نيدهمزمان کاوه پرس

ی به همه زنگ ميکی يکی داره ين رفتی .. از وقتين رو جمع کنيسا پرين گفت : نه .. فقط اگه تونستبهداد

 زنه ..یزنه و حرف م

365

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

 زد و ناراحتی حرف ميلش نشسته بود و داشت تند تند با موباين زمی رويکا افتاد که کنار نيسا به پرنگاهم

 کهيمی قدی نارهار خوريز رو برداشتن و با هم به سمت ميل . کاوه و بهداد وسايومدو نگران به نظر م

 کنارش . تا چشمش بهم افتادم تموم شه و بعد رفتيسا سالن بود رفتن . صبر کردم صحبت کردن پریگوشه 

 رويکا صورت نی روی زخم های با دستماليکه جوابشو دادم و بعد در حالی زورکیبهم سلم کرد . با لبخند

 ؟؟يسا پری گفتم : خودتو باختيسا کردم به پری ميز شده بود تمی اون کلغ زخمیکه توسط حمله 

 برنگردم ..يگه و ديوفته درصد قرار باشه اون اتفاق واسم بيه دهنشو به زور قورت داد و گفت : اگه آب

 که دوستشون دارمو بشنوم ..يی کسای خواد صدای درصد باشه .. دلم ميه اگه یحت

 .. تو ازيسا پرين بهش انداختم و گفتم : ببيد پر امی نشستم و مثه خودش پاهامو دراز کردم . نگاهکنارش

 .. يست نی اجباريچ هی .. اگه نخوايست مشکل تو نين .. اما ای منی دوستاين تريز و عزينبهتر

 داشته باشه .. بعد منياز به من نيکا باشم و نينجا .. من ايل نذاشت حرفمو ادامه بدم و زود گفت : سهپريسا

بکشم کنار ..؟ هرگز ..

 کنه ..ی بهت افتخار ميلی خيکا خوب بشه نيز همه چی .. وقتی کنی می بهش زدم و گفتم : کار بزرگلبخندی

يکا نی برايلی تو گوشم نشست : خيسا پری نگفت . کاوه صدام کرد و تا خواستم برم صدايزی چپريسا

 بودمش .. يده متفاوت و خوشحال ندينقدر ش ای وقت تو زندگيچناراحتم . ه

 ش ..يگردونی که دوستش داره برمی زندگين به ای زدم و گفتم : پس خوشحال باش .. چون دارلبخندی

 زوديدم گذاشته . بعد تا من رسيز می کاوه و بهداد متوجه شدم کاوه چند تا شمع بزرگ رويش برگشتم پوقتی

يچ هيد . پس نبايه دم. کار خطرناکی که دارم انجام می . الن به بهداد هم گفتم . کاريل سهينگفت : بب

 نکنه .. يد رو تهديکا و نيسا پری انجام بشه تا خطریاشتباه

 کهيک ظرف کوچيه که پر از خاک رس بود رو با ی فهمم . کاوه ظرف چوبی ميعنی تکون دادم که سرمو

 بود ..يک اشتباه کوچيه ينمتوش خاکستر بود رو جا به جا کرد . بعد گفت : ا

يد باين شمع ها و ظرفا باشه . واسه همين جا هم سطح ايه يکا نيد دوباره به من نگاه کرد و گفت : بابعد

ينمون بی حرفيچ کلمه هين گم تا آخری که من می کلمه اين از اوليد که نباين . دقت کنيز مين ای رويمشبذار

 ويزه ری به هم مينمون بی ارتباطيوندهای پی همه ياد از دهنتون در بيزی چی اتفاقیرد و بدل بشه . اگه حت

 حواستونو جمعيد شه درستش کرد . پس بای نميگه مونه و دی که اون لحظه هست می همونجوریهمه چ

 .. ينکن

 ؟يم کنی شروع می گفت : باشه .. کبهداد

 ..ينجا ايار بيکارو پس نيل الن خوبه .. سهين ش کرد و گفت : همی به ساعت مچی نگاهکاوه

 ذاشتم رو نشونم داد ..ی می چهار تا شمع و دو تا ظرف چوبين رو بيکا نيد که بايی جابعد

 از خودش نشونی عادير بخوام بهش دست بزنم و حرکات غينکه رفتم . از ايکا به طرف نی نگرانی کمبا

 گردنش گرفتم .ير دستم رو زيکی زانوهاش و اون ير دستمو بردم زی به آرومين همی . برايدم ترسیبده م

 هم گفت که کناريسا به پروه گذاشتمش . کايز می . رويد کشی تو بغلم بود . تند تند نفس می و سبکیبه نرم

366

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

 جلو اومد ويغ دسته تيه . کاوه با يد دراز کشيکا هم صاف کنار نيسا دراز بکشه و چشماشو ببنده . پريکان

 ..ين نکش .. هميغ کردم و دردت گرفت . فقط جی اگه هر کاريساگفت : پر

 با بغض گفت : باشه ..پريسا

ی حفاظ رويه که يرين بگی همو طوری . دو تا دستاين هم واستی و گفت : شما دو تا روبه رويستاد اکاوه

 از هم جدا بشه ..يد اومد دستاتون نبايش هم که پيزی . هر چين درست کنيسا و پريکان

 . کاوه شمع ها رو روشن کرد و چراغيم همو گرفتی و دستايستاديم ای ناهار خوريز و بهداد تو طول ممن

 کنم .. ی رو روشن کرد . کاوه گفت : شروع می کمیهارو خاموش کرد . شمع ها فضا

ينجا که تو ايم ما آگاهی خوند : همه ينجوری که تو دستش بود و ای شروع کرد به نگاه کردن به برگه ابعد

 خواهم نشانه ات رای .. از تو می شنوی و مينی بی تو باز شده مارا می به سوی ايچه و اکنون که دریهست

 ..ی کنی را نشانه گذاريگری دی و باکره یپس ده

 ظرف روی به هوا بلند شد . کاوه خم شد و توی خاک از اون ظرف چوبی که کميدم لحظه فقط ديه برای

 دهم ..ینگاه کرد و ادامه داد : من باکره ات را به تو ارتباط م

 که بهی داره با تمام فشاری کردم سعی و حس ميد لرزی افتاد . پلک هاش ميسا پری بسته ی به چشمهانگاهم

 کنه چشمهاشو بسته نگه داره .. یخودش وارد م

 نزد . فقطيغ اما جيد چشمهاشو در هم کشيسا . پريد بريغ رو با تيسا جلو اومد و مچ دست راست پرکاوه

 . با سريد مماس بود رو هم بريسا رو هم که با دست راست پريکا . کاوه مچ دست چپ نيدلبهاشو محکم گز

 به شدت شروع بهپريسا و يخت ريسا پری خون های رو رويکا مچ دست نی روی از خون هایچاقو قطره ا

 بهدادی شد . لرزش دستهای ميده چشمهاش بود که ديدی کرد . حال چشمهاش باز شده بود و فقط سفيدنلرز

 داشتم با هرچه محکم تر نگه داشتن دستهاش بهش آرامش بدم . ی شده بود و من سعيادز

 ..ی را پس داده ای ادامه داد : به من نشان بده که جسم اولکاوه

 ظرف رو نگاه کرد و گفت : حال با خاموش کردن شمع ها باکره اتی از خاکسترها بال اومد و کاوه توکمی

 ..ی به جسم اول برگردی توانی نميگررا مال خود کن و جسم اول را باز گردان . بعد از آن د

 شده بود که گوش هام گرفتهين و شمع ها خاموش شد . اونقدر فضا سنگيد خاک رس بال پری کمدوباره

 که گذشت کاوه گفت : تموم شدی شده بود . کمياد زيلی خيسا بدن پری بهداد به خاطر لرزش هایبود . دستها

بچه ها .. 

 من و بهداد از هم کندهی برق رو که درست پشت سرش بود رو زد و همه جا روشن شد . دستهايد کلزود

 دست بزنه کاوه گفت : نکن بهداد ..يساشد و بهداد تا خواست به پر

 ؟؟ی چيعنی متعجب به ما نگاه کرد و گفت : بهداد

 .. ی بهش دست بزنيد گرده و نبای بر نمی زودين انداخت و گفت : به ايين سرشو پاکاوه

ی مينجوری ای آشغال نگفتی و گفت : تويد کوبی به صورت کاوه مشتی حرفيچ و بدون هيد جلو دوبهداد

 ..یشه .. دروغ گفت
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 بودم .ی عصبی خونی افتاده بودن با مچ دست هايز می جون روی مثه دو تا جسم بيسا و پريکا نينکه ااز

ی بود چند تا مشت محکم به صورت و پهلوی عصبانيلی تا بهداد رو از کاوه جدا کنم . اما بهداد خيدمجلو دو

 ... برش گردون ..ی و گفت : برش گردون عوضيدکاوه کوب

 ..ی صبر کنيد گرده .. فقط بای گفت : بر ميخت ری ميرون که لبش پاره شده بود و از دهنش خون بکاوه

 ..يمارستان برمش بی : من ميد شده بود داد کشيوونه دبهداد

 خرابيزو و همه چی بهش دست بزنی و گفت : حق نداريستاد رفت کاوه جلوش ايسا تا به سمت پراما

 ...یکن

 ..ی دخالت کنی : اون زن منه ... تو حق نداريد داد کشبهداد

 قدم به عقب پرت شدم . دوباره جلو رفتم ويه و اون به شدت منو پس زد که يدم بهداد رو از عقب کشدست

 بدتر نکن ..ين ... وضعو از ايگهگفتم : بهداد ... بس کن د

 کشم ...ی با نفرت نگاهم کرد و گفت : اگه برنگرده جفتتونو مبهداد

 ..ياد زد . نگاه من و کاوه به هم افتاد و گفتم : لبت داره خون ميرون بيل از ويت با عصبانبعد

 ..؟ی شده گفت : تو هم شک داری دهنش خونينکه توجه به ای بکاوه

 ..يا .. بيگه ديا منو بزن .. بيا بی : اگه تو هم شک داريد نگفتم . داد کشچيزی

 ..ی درک کنيطشو کن شرای آروم باش .. سعيگه شونه ش گذاشتم و گفتم : تو دی سمتش رفتم و دست روبه

 افتاده بودن . نگاهی حرکتيچ بدون هيز می انداخت . حال هر دوشون رويسا و پريکا به نی نگاهيم نکاوه

 ؟ی ؟ شک کردیکاوه نگران کننده بود گفتم : خودت چ

 کردمی دونم چرا ؟ اما فکر می اون دوتا واقعا نگرانم کرده بود . نميدن هولم داد و از کنارم رد شد . دکاوه

 کردم که حس کردم انگشت دستی بودم و نگاهشون ميستاده گردن .. همونجا ای کدومشون برنميچ هيگهد

 .. صدامويزم منم عزيکا .. نيکا : نم به وجد اومدم . آروم گفتی بود اما حسابيف خفيلی تکون خورد . خيکان

 ؟؟؟ی شنویم

ياد بندازم به هوش نيکا تو حرف زدنم با نی اگه وقفه ايدم ترسی خواست کاوه رو صدا بزنم اما می مدلم

 ...يشتم پينجام .. من ايزم .. چشماتو باز کن عزيل منم سهيکا که کاوه بشنوه گفتم : نی بلند طورين همیبرا

 شد به من .... يره باز شد و خی ناگهانيکا نی دوون دوون خودشو به ما رسوند و همون لحظه چشم هاکاوه

 ـــــــــــــــــــــ

 کهی . وقتيدم شنی ميکتر رو هر لحظه نزديی آشنای رو خواب بودم . صدايادی کردم که مدت زی ماحساس

 . خم شد و بغلميدمش دونستم که قبل هم دی گره خورد . خوب ميیچشمهامو باز کردم نگاهم به نگاه آشنا
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 هولش دادم . اولی کردم اما به نرمی می و ناتوانی احساس خستگيلی خينکه که گذشت با ایکرد .. کم

 ؟؟يکا نی جلو اومد . با محبت گفت : خوبی ايگهمتعجب نگاهم کرد و بعد فرد د

يه ی بود . با عجله همونجا نشستم . رويده افتاد که کنارم دراز کشی ازش برگردوندم و نگاهم به دختررومو

ی .. منو نميل منم سهيکا : نيچيد تو گوشم پيی بازوم اومد و متعاقب اون صدای روی بودم . دستيزم

 ؟؟یشناس

 .. ؟ينجام طرفش برگشتم . با اخم نگاهش کردم و گفتم : من چرا ابه

 تو ؟؟ی خوبيکا اومدم و بعد گفت : نيين پايز می کرد تا از روکمکم

 چند لحظهی شناختم . اما برای گره خورد . شناختمش .. هر دوشون رو ميکی اون ی نگاهم تو چشمادوباره

 سرم اومده ؟؟ يی شده ؟؟ چه بلی : چيدم شناسمشون . بغض کرده بودم . پرسیاحساس کردم که نم

 ترسم .. ی گفتم : من ميه گريون کردن و ميه منتظر جواب باشم با شدت شروع کردم به گرينکه بدون ابعد

 ..يوفته برات بی اتفاقيچ ذارم هی . نميشتم جلو اومد و تو گوشم زمزمه کرد : آروم باش .. من پسهيل

 دارم ..ی احساس بديه کردم گفتم : من ی ميه که گرهمونطور

 ..يزم افته عزی نمی اتفاقيچ هيگه گفت : دسهيل

 ؟؟ چرا مچينجام چرا ايا سرم اومده يی که چه بلياد نميادم شده ؟؟ چرا ی دونم چی بغض گفتم : چرا نمبا

 کرده بودم ؟ی ؟؟ خودکشيهدستم خون

 . تو آروم باش ..يزم کنم عزی ميف پر محبت زد و گفت : واست تعری لبخندسهيل

 گرفت اما نتونستميان که افتاده بود تو ذهنم جری بودم و اتفاقاتيده که ديری تصاوين لحظه آخريه برای

 و وحشت زده شده بودم .يج کنم گيدا پيت موقعين اون قبرستون و اين بیارتباط

 واسش افتاده ؟ی چرا اونجاست ؟؟ اتفاقيسا و گفتم : پريسا افتاد به پرنگاهم

 شه ..ی . خوب ميست نيزی گفت : نه .. چکاوه

 حرفاش تموم شد من کهينکه که افتاده بود رو برام گفت . بعد از ای و تمام اتفاقاتيد منو کنار کشسهيل

 ؟ی برنگرده چيسا گفتم : اگه پريه گريون کردم و ميه کردم باز هم گری که افتاده بود رو باور نمیاتفاقات

 کارو بکنه .. آخه چرا ؟؟ ين اين ذاشتی ميدشماها نبا

 خودشيسا و پريم تورو نجات بديم خواستی .. ما همه ميکا شونه م گذاشت و گفت : نی دست روسهيل

 کارو بکنه ..ينخواست که ا

 گرفته واردی بهداد با چهره ای شه . وقتی وارد می کينيم ببيم لحظه در خونه باز شد همه منتظر بودين همتو

 پريلی لبخند زد و به سمتم اومد . منم به طرفش رفتم . خی لحظه ایخونه شد و نگاهش به من افتاد برا

 ..ی کرديدا و بهداد گفت : خوشحالم نجات پيممحبت به هم دست داد

 ..يستم کردم و گفتم :خوشحال نبغض

 گرده ..ی بر ميسا زد و گفت : پرلبخندی

 گرده .. مطمنئنم ..ی و گفتم : آره بر ميخت گونه هام ری رواشک

 بودم ..ی لب گفت : متاسفم داداش .. عصبير به سمت کاوه رفت و زبهداد
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 ..يست نی دونم .. مشکلی شونه ش گذاشت و گفت : می دست روکاوه

 ..يارم ميخ رم برات ی سر چشمت اومده . ميی چه بلين گفت : ببی با نگرانبهداد

 مچ دستموی خشک شده روی خون هايی دستشوينک و تو سيی تو دستشويم رفتيل از اون با کمک سهبعد

 بود و مشغول شستن دستم بود و بعد نگاهم بهيستاده افتاد که کنارم ايل به سهينه که نگاهم تو آيم شستیم

ی چشمهام که به قرمزيدی شده بود و سفياه گود و سيرش که زيی نا مرتب و چشمایخودم افتاد که با موها

 زشت شده بودم .يلی شده بودم . خيان نماينه صورتم بود تو آی جای که جايادی زی زخمی زد و رد هایم

 . يدم ترسی دلم گرفته بود . می جوريه کردم و ی می بودم . احساس خستگين ناراحت و غمگيلیخ

 ؟؟ی زل زدی به خودم اومدم : به چيل سهی صدابا

 لبم اومد و گفتم : خودم .. چقدر زشت شدم .. ی کج روی افتاد بهش . لبخندنگاهم

 ..يايی دختر دنين من خوشگلتری و گفت : براخنديد

 ..يگه که نه ديا .. حال دنيگه نشو دی زدم و گفتم : هندپوزخند

 دختر دانشگاه ..ين زد و گفت : خب حال خوشگلترلبخند

 کرد . امايرم غافلگی منتظره بود و حسابير غيلی . حرکتش خيد گونه مو بوسی به نرميل کردم و سهاخم

 . بهيرون بعد از من اومد بيل رفتم . سهيرون بيی حرکتش داشته باشم و از دستشوی براینتونستم جواب

 ..ی بهش دست بزنيد .. فقط نبايکا رفتم که کاوه گفت : نی ميساطرف پر

 کهی بود . دوستيزم عزيسای پريف نشستم . نگاهم به صورت ظريز می تکون دادم و کنارش لبه سرمو

 مينی ش بهم ثابت کرد . بغض داشتم . بی جونش و زندگی شو به بهای که دوستی دوستم بود . دوستينبهتر

 .يزم کرد که اشک بريکم تحريشتر گرفته ش بی يافه قيدن و ديد کشی ميگار . بهداد داشت سيد کشی ميرت

 گرفته بود گفتم : تورو خدايشه از حد معمول هميشتر که بيی لب با صداير و زيخت گونه هام ریاشک رو

 جونم ..ی .. پریبرگرد پر

 ــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

 درست کنم نگاهم از پنجره بهی تا چاياد منتظر بودم آب جوش بيکه بودم و در حاليستاده آشپزخونه اتوی

ی ميد که با طلوع خورشيی آواز پرنده های که رو به روم بود . به صدای سر سبزی بود . به فضايرونب

يچ هيعنی بودم . ته که داشتم اما تا صبح چشم رو هم نذاشيادی زیخوندن . اون شب با وجود خستگ

 دوين . ايم کردی رو نگاه ميسا جون پريمه و بدن نيم . همه تو سکوت نشسته بوديم بوديدهکدوممون نخواب

 و به عقب برگشتم . کاوه بود . اومديدم رو شنيی پای بود که خوابش برده بود . صدايلساعت آخر تنها سه

 ؟؟ی درست کنی چای خوایکنارم و گفت : م

 لبخند گفتم : آره ..با

 چقدر روت فشار بود و چقدری تو اون حالت بودی تونم بفهمم وقتی کم بخواب .. ميه : بعدش گفت

 .. يدیجنگ
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 بپرسم ..يز چيه خوام ازت ی و گفتم : کاوه ميد کشير م تينی بدوباره

 گرده ؟ی بر می : پريدم نگفت اما من پرسچيزی

 برگرده ..يد تکون داد و گفت : قطعا باسری

 به دهانش گذاشت و گفت : اگهی آشپزخونه نشست و تکه نون خشکيکی پلستی ناهار خوريز می صندلروی

 ..يم شی شه . همه مون راحت می تموم ميز همه چيگهبرگرده .. د

ينکه و ايسا خوب هم تو ذهنم از برگشت پرير چند تا تصوی بود . حتی لبم اومد . حس خوبی رولبخندی

ی داد همه ی که خبر از به جوش اومدن آب می سوت کتری گذره ساختم . اما با صدایبعدش چقدر خوش م

 " اگه "ين " ابرگرده کاوه تو ذهنم تکرار شد " اگه ی رفت و اون حس بد دوباره برگشت جمله يراون تصاو

 کاوهی استکان برايه رو دم کردم . ی چای دردناک بود . دوباره بغض کردم و مشغول کار شدم . وقتيلیخ

 .. ی کمکم کرديلی .. تو خی و جلوش گذاشتم . نگاهم کرد و من گفتم : مرسيختمر

 تا چشمش به منيستاده ايسا سر پری که بهداد باليدم نگفت . از آشپزخونه که خارج شدم ديزی زد و چلبخند

 گه ..ی ميزايی چيه يسا پريکاافتاد گفت : ن

 : کا ... وه .. يد و قفل شده ش ناليده به هم چسبی لبهاين که از بيدم و شنيدم عجله به طرفش دوبا

 و هر دوشون به سمتمون اومدن . به کاوه گفتميد هم از خواب پريل بلند کاوه رو صدا کردم که سهی صدابا

 اسمشو صدا زده .. يساکه پر

 رويزی چيه کرد تند تند ورق زد و يداش پی به اطراف کرد و دنبال کتابش گشت وقتی هراسون نگاهکاوه

 به من کرد و گفت : دستتو بده به من .. یخوند . نگاه

 شده ؟؟ ی گفتم : چی نگرانبا

 . با ترسيد پريرون رو باز کرد و خون از دستش بيسا برداشت و زخم دست پريز می رو از رويغ تدسته

يغ . از درد جيد که حال خون لخته شده و زخم شده بود رو بری برش قبلیدستمو جلو بردم و کاوه بال

 دست منی هان خوی رو رويسا از خون پری گذاشت و با سر چاقو کميز می و کاوه دستمو رويدمکش

ی شمع روی آب شده ی گرفت . قطره هايسا برش دست پری و بعد زود شمع روشن کرد و کج رويختر

 دستمو سوزوند و منی زخم دستم حسابی شمع روی قطره های کارو با من کرد . داغين و هميدخونهاش چک

 امای همون حالت فرو برتو دوباره يد شايکا شو پاک کرد و گفت : نيشونی پی . کاوه عرق رويدم کشيغج

 . نگران نباش ..ی گردیزود بر م

 چشماشو باز کرد ويغ با جيسا بعد پری دست رو شونه م گذاشت . لحظاتيل نگاهش کردم و سهينان اطمبا

 بهداد محکم بغلش کرد ويه گرير زد زيد ماهارو دیهمون جا نشست . با وحشت به اطراف نگاه کرد و وقت

 توان نگهيگه احساس کردم پاهام دينکه تا ايدم دی رو تار می کرد . کم کم همه چی ميه همون طور گريساپر

داشتنمو ندارن ...

ی گفتم زود بر ميدين گفت : ديی آشنای صورتم حس کردم و چشمامو باز کردم . صدای آب رو روسردی

 گفتم ؟؟ يدينگرده ؟؟ د

 ..يزم با محبت گفت : دوست عزيسا شد و پريده گونه م کشی روی . دست گرم و پر محبتيد خندبعد
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 زودتر تمومش کن آقاشونم توی : پريچيد بهداد تو گوشم پی شدت بغلم کرد . منم محکم بغلش کردم . صدابا

صفه ..

 با خنده تند تند صورتمو بوس کرد و گفت : من عاشقتم .. پريسا

ی با محبت نگاهم کرد . بچه ها دورم بودن و من رو کاناپه بودم . همه چيل عقب رفت نشستم و سهيسا پرتا

 شد ؟ی : دوباره چيدم و گنگ بودم . فقط پرسيج آورده بودم مثه دفعه قبل نبود که گيادرو به 

 ..ی شده بود . تو هم برگشتی چيم کنيف خانوم تعرين تا ما واسه ايچی گفت : هبهداد

 واسهی که رفتی آخرين بستم . اما ای محکم کاری گفت : من با شمع راه ورود و خروج روحه رو براکاوه

يگه دی رو اون شب درست انجام داديين اما خب چون تو اون آيره خواست تورو پس بگی بود که مينا

نتونست ..

 تموم شد ؟؟ی همه چيگه ديعنی زدم و گفتم : لبخندی

 ..يريم گی و جشن ميم گذرونی خوش می کليم ری .. امروزم ميزم گفت : اره عزسهيل

يچ که هی هستی کنم تو مثه خواهری رسوندم . دوباره بغلش کردم و گفتم : حس ميسا و خودمو به پرخنديدم

 تونم جبران کنم ..ی دونم چطور می نمينکه اگه خواهر داشتم بازم مثه تو نبود .. فقط ايد شاياوقت نداشتم . 

 ازت ممنونم ..يلیخ

 ؟؟ی گم چطور جبران کنی گفت : من بهت ميطنت با شبهداد

 ..ی .. آبرومونو حفظ کنی مون نرقصی کردم و بهداد گفت : تو عروسنگاهش

 . هان ؟؟ ی کنی : که منو مسخره مگفتم

 و اون ازم فرار کرد ..يدم خنده دنبالش دوبا

يلی راه برگشت همه مون خی . تويم به سمت خونه راه افتادی رستوران ساحليه از خوردن ناهار تو بعد

م انرژيم نبوديم رفتی مرگ می برايم و مثه اومدن که انگار داشتيمخوشحال بود ی و حرف ميم بودی . همه پر

يی من زنگ خورد . دای بود که گوشی تا وقتينا ای . البته همه يديم خندی و ميم کردی می و شوخيمزد

 هم ساکت شدن تا من حرف بزنم . بايه ضبط رو کم کنه و بقیشهاب بود . به کاوه اشاره کردم صدا

 جونم ..يی جواب دادم : سلم دايیخوشرو

 ؟؟؟يروز ت خاموشه از دی : سلم و کوفت ... چرا گوشيچيد تو گوشم پی سرد و عصبصدايی

 چه طرز حرف زدنه شهاب ؟ين و گفتم : ايدم کشيقی که تو ذوقم خورده بود نفس عممن

 شم ؟ ی من نگرانت می گی گفت : نمی با ناراحتشهاب

 م ازی گفتم : شهاب گوشی . اما مجبوريومد وقت از دروغ گفتن خوشم نميچ نداشتم دروغ بگم . هدوست

 خاموش بود ..يندستم افتاد شکست . واسه هم

يستی ؟؟ چرا به فکر من نيستی به خودش گرفت : خب چرا مواظب نيحت لحنش آروم شد اما رنگ نصکمی

 از خونه شون ؟؟يا ؟ يسا پری از گوشی زنگ به من بزنيه ی تونستیدختر هان ؟؟؟ نم

 خوام .. ی معذب گفتم : اصل حواسم نبود . معذرت می حالتبا
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 خودم .. يش پيا گفت : از امشب بی با نگرانشهاب

 ..يان مونم قراره بيگه .. دوستا ديم برنامه گذاشتی ؟؟ واسه امشب کليام شه از فردا بی من من گفتم : مبا

 ؟؟یاوممم .. لطفا شهاب

 دلم برات تنگ شده ..ينمت ببيا سر بيه نرم شده بود گفت : پس حداقل شهاب

ی وقت قبلی .. البته چون شما از منشيام گفتم : آها .. اگه وقت کردم ميطنت لبم اومد و با شی رولبخندی

 تونم قول بدم ..ی بازم نميننگرفت

 و گفت : کوفت .. امروز بعد از ظهر خونه ام . منتظرتم .. خنديد

 خونه ؟؟يم رسی می گفتم : کاوه کی گفتم و قطع کردم و بعد با نگرانی مجبوری" باشه " ا

 صبح ..يکای نزديد شايا شب ی نگاهم کرد و گفت : آخراينه از تو آکاوه

 کنم ؟؟يکار : حال شهابو چيدم حرص غربا

 ..ی راستشو بهش بگی و گفت : فکر کن که مجبور بشيد خندپريسا

 ..يا و گفتم : حال تو لفظشو نخنديدم

 خودشو تو بغل بهداد که کنارش نشسته بود جا داد . يطنت و با شخنديد

 بدم اما بهيل شهاب برم بهش تحويش بعد از ظهر نتونستم پينکه ای برايگه دروغ ديه روز مجبور شدم اون

 صبح تويکای نزدی . وقتيشش برم پينارو مونده تا اومدن مامان ایجاش بهش قول دادم که چند روز باق

 وقت تويچ هينکه ای بران تازه خوابش گرفته بود . ميل . سهينا ايل سهی جلو خونه يديم رسيشگرگ و م

 عوض کرده بودم و جلو نشسته بودم تا با کاوه حرف بزنم ويل راه جامو با سهی برد توی خوابم نمينماش

 شونه شی سرش رويلنذارم خوابش ببره . به عقب برگشتم و نگاهم افتاد به اون سه تا که خواب بودن . سه

يه با يل و سهيدم شالم رو به دماغش کشی هايشهطنت ري باز مونده بود . با شیخم شده بود و دهنش کم

 .. من و کاوه شروعيدن و بهداد هم از خواب پريسا اون پری بلند چشماشو باز کرد . از عطسه یعطسه 

 بود که از هم جداين . خب حال وقت ايدن کم غر غر کردن با ما خنديه و اونا هم بعد از يدن به خنديمکرد

 تند تند همويسا بود . من و پری الن وقت خدافظيم که با هم تجربه کرديجان روز پر هسه . بعد از دو يمبش

 خونهياط من تو حين . چون ماشيم خارج شدين از ماشيل و من و سهيم کردی هم خدافظيه و با بقيمبوس کرد

 بود .يوفتاده بردارم و برم . کاوه هنوز راه نينمو درو باز کنه و من ماشيل بود منتظر بودم تا سهينا ايل سهی

 رفت که کاوه گفت :ی به سمت خونه ميل . سهيد عقب دراز کشی صندلی رويسا و پرينهبهداد رفت جلو بش

 ؟؟ چون خلوته !! يام پشت سرت تا خونه بياری دربينتو منتظر بمونم ماشی خوایم

 بهيل بود اما سهی ايگه خلوت تر و ساکت تر از هر وقت ديابون خواستم قبول کنم چون اون موقع خمی

 برمش ..ی . من خودم مين من جواب داد : نه شما بریجا

يز گفتم : کاوه واسه همه چينمش نبی اونجورينکه ای افتاد به کاوه . حس کردم ناراحت شد و برانگاهم

 کرد . ی ميتم .. حتما هنوز اون روحه داشت اذیممنونم . اگه تو نبود

 تموم شد ..ی زد و گفت : فقط خوشحالم که همه چی لبخندکاوه
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 کهياط درو باز کرد و بهم تعارف کرد برم داخل . وارد حيل رفتم . سهيل به سمت سهی کلی خدافظيه از بعد

يفم . داشتم تو کيومد پرنده ها هم ميک جيک جی شده بود . صدايديم که رسی روشن تر از وقتیشدم هوا کم

 ..يام دنبالت مين در خونه رو بست و بعد گفت : منم با ماشيل گشتم که سهی مين ماشيچدنبال سوئ

 خوابتيلی .. حتما خی بوديدار با محبت گفت : تمام شبو بيل . سهيدم کشيازه جوابشو بدم که خمخواستم

 .. يادم

 خوابم ..ی دومم رو مهار کنم گفتم : اوهوم .. برم خونه تا ظهر می يازه کردم خمی می که سعی حالدر

 .. ؟؟ ی بمونينجا تا اون موقع ای خوای رم دنبالش .. می سارا می گفت : من ظهر بعد از مدرسه سهيل

ی .. من ميگه خودمو حفظ کردم و گفتم : نه دی که گفت جا خوردم . اما خونسردی لحظه از جمله ايه برای

 آخه ..ی استراحت کنی خوایرم .. توام م

 ..يار .. نه نی بمونيشم منتظره دستمو گرفت و گفت : دوست دارم پغير

 .. بهتره برم ..يل معذب گفتم : نه سهی حالتبا

 . منيزم عزی نگفت . ملتماسانه نگاهش کردم که گفت : البته هر جور راحتيزی نگاهم کرد و چی ناراحتبا

 کنم .. یاصرار نم

 باهاش تنهاينکه از ای داد . از طرفی بمونم .. حس تنها بودن باهاش قلقلکم ميشش خواست پی دلم مخيلی

ی ببعيم بريا . دوباره نگاهش کردم که گفت : بيدم ترسی ميم شده بوديک با هم نزدينقدر که اينباشم بعد از ا

لوس من ..

 هم نبود . فقط دويلم قرار نگرفتم . خلف می باهاش همقدم شدم . تو رودرواسيد کشی که دستمو مهمونطور

 گرفتم بمونم . يمدل بودم که حال بالخره تصم

 کرد و خودشيت منو به سمت کاناپه هدايل و گرفته بود .سهيک تاريلی . خونه خيم هم که وارد خونه شدبا

ی داريل شد . بعد به طرفم اومد و گفت : الن ميده صبح به داخل تابيی و روشنايدتند تند پرده هارو کنار کش

 .. ؟؟ يمصبحانه بخور

 رفت تا لباسهاشو عوض کنه و منم مانتو و شالميل خوام . سهی حرکت سر بهش فهموندم که صبحانه نمبا

 به تن داشت . کنارميد شرت سفی تيه و ير سی شلوار سورمه ايه يشم برگشت پی وقتيلرو در آوردم . سه

اومد و گفت : سردته ؟؟

 سرد بود و من خودمو جمعی کميه کرد ی نمی توش زندگی بود که کسی خونه شون چون چند روزفضای

 ..يارم رم برات پتو می م خنده ش گرفته بود گفت : الن ميافه قيدنکرده بودم . از د

 گرم شدمی کمينکه خوشگل اومد و پتو رو روم انداخت . به محض ايز تمی پتويه با يقه از چند دقبعد

 کنارم نشست ويل داشتم غلبه کنم . سهياز که کامل بهش نی کردم به خوابی شد اما سعينچشمهام سنگ

 ..ی که موندیدستشو دور شونه م انداخت و گفت : مرس

 بهش زدم و گفتم : پتو رو بکش روت ..لبخندی

 اونميل بودن به سهيک شد . نزدی پتو حبس شده بود و به منم منتقل مير بدنش زی پتو و حال گرماير زاومد

 ترمون کرده بود . هم هر لحظه دوست داشتنشو تو دلميمی که ناخودآگاه هم با هم صمیبعد از اون همه اتفاق
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 که بهيومد بغلم کرده بود فوق العاده بود . اونقدر خوابم مينکه لذت بخش بود . حس ايلی کرده بود خيشترب

 کهی کرد در مورد خوابی بازومو نوازش ميکه در حاليل داده بودم و سهيه ش تکينه سی سرمو روینرم

 .. کم کم تو بغلش خوابم بردهيدم فهمی اما مفهوم حرفاشو نميدم شنی گفت . صداشو می بود برام ميدهد

بود ... 

 تايد طول کشی ايه چند ثانيبا چشمامو باز کردم اول اصل متوجه نشدم که کجا قرار دارم تقری بعد وقتکمی

 بودم با عجلهيل تو بغل سهينکه ايادآوری . با يارم بياد به خواب برم و به ينکه قبل از ای يقهتونستم چند دق

 باشم . پتو رويل و تو اتاق سهيل تخت سهروی يد به اطراف انداختم و حدس زدم که بای شدم . نگاهيز خيمن

 بالش انداختم وی لبم اومد و خودمو روی روی داد . لبخندی رو ميل سهی . بوييدم و بويدمبا دستم بال کش

 داشتم . بعد بايل به سهی خاصيکی و غلت زدم . چه حس خوب و نزديچيدم . پتو رو دور خودم پييدمشبو

 دری به اتاق انداختم . روبه روی و نگاه موشکافانه ايدم اومده باشه از جام پريادم يزی انگار که چیکنجکاو

 از سمتيوار تخت و دين نفره قرار داشت که من روش بودم . مابيم و نيک تخت يهاتاق که حال بسته بود 

 . خمد آدامس بوی قاب عکس و چند تا بسته يه و ی آبيزی ساعت رو ميه بود که روش ی پا تختيهراست 

 و تپل بود که با دست تپولوش پستونکيطون شی پسر کوچولويهشدم و قاب عکس رو برداشتم عکس 

 . چشمها همونيله سهی های که تو دهنش بود رو گرفته بود . کامل مشخص بود که عکس بچگیزرد

رجاش که چقدر اون عکسو دوست داشتم . عکسو سیچشمها بود . حالت مغرور نگاهش همون بود . وا

 نگاهم به اتاق افتاد . سمت چپيدمش جوی که می برداشتم و در حاليز می از روی آدامس خرسيهگذاشتم و 

 ويزی رو ميم تقويه و دو تا فلش و ی دی سی لپ تاپ بود با کليه مطالعه قرار داشت که روش يز ميهتخت 

 برگهی بزرگ بود که کلی چوبسطل يه دلستر . کنارش ی قوطيه و ی طبينک عيهچند تا برگه و خودکار و 

 لوازمی سريه بزرگ و ی هم پر بود از خط کش هايگه دی سطل چوبيه لوله شده توش قرار داشت و تو ی

 باشه . باياط رو به حيد وجود داشت که حدس زدم بای سرتاسری پنجره يه اتاق ی . تو ضلع کناریمعمار

ی اسپرت به رنگ آبی وليمی قديبا تقری کاناپه يه نجره پير شده بود و زيده پوشی اسپرت خاکستریپرده 

 و شلوار که به صورتيراهن شرت و پی تی قرار گرفته بود که روش دو تا کوسن زرد بود و کلینفت

يخته روشن فرش شده بود ری که با موکت خاکسترين زمی ش هم روینامنظم روش پخش شده بود و کم

ی لباس فروشی مغازه های های جالباسيه شبی جالباسيه پنجره ی تخت و کناريیشده بود . تو ضلع رو به رو

ی جالباسين و ايتش از ظرفيشتر بی مردونه حتیوجود داشت که روش پر بود از انواع و اقسام لباس ها

ی رو به رويقا مونده بود رو که دقی باقی که تا در ورودینصف اون ضلع اتاق رو پوشونده بود و فاصله ا

يشتر بی که وقتيز می کوچک که کنارش قرار داشت پر کرده بود . رويز ميه بزرگ و ی قدينه آيهتخت بود 

يو و افتر شی مردونه . ادکلن و اسپريشی تخت بود پر بود از لوازم آرای کناری پا تختيه شبيدمدقت کردم د

يل استيرنه دو تا زنجي آی . باليزا چينجور و شونه و تافت و اتو مو و سشوار و خلصه ايش ريرو خم

 ش هميکی خاص بود و اون يم علی سريه کوچک بود و روش يل مستطيه ش يکی بود که پلک يزونآو

يم سبز مليه زرد و ی نارنجی نفتی رنگ آبيب با ترکيم گليه طل زرد از توش رد شده بود . يف حلقه ظريه

 که تو اتاقيی . کل رنگ های نفتی آبشت بود با بالی هم خاکستری موکت پهن شده بود . رو تختیرو
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 در مورد اتاقش کنجکاو شده بودم .يلی انتخاب شده بود . خيقه سليت اسپرت و در نهايلیاستفاده شده بود خ

 به ساعتی بود . نگاهيزون آوير که از اون زنجی و لوازمش گرفته تا اون حلقه ای معماریاز اون نقشه ها

 و بايرون خواست از اتاق برم بی . دلم نميدم خوابيلی بود و احساس کردم که خيم کردم . ده و نی پاتختیرو

 خواب بودم چطور منو تای کردم وقتی تصور مينکه . از ايدم کشی رو به رو بشم . ازش خجالت ميلسه

 آورده ؟ ينجاا

ی داشت اما چون کمی اتاق رنگ روشنی اومدم و به طرف پنجره رفتم . پرده هايين از تخت پای آرومبه

 بهيد و بستمش . نور خورشيدم پرده رو کنار کشی شد نور به داخل اتاق نتابه . به نرمی بود باعث ميمضخ

 و با وجودی سادگين در حبودم شده يل شد . عاشق اتاق سهيانگر نماياط و دلباز حيبا زی و فضايداتاق تاب

ی داشت . دونه دونه لباس هاينی گرم و دلنشيدمان پسر چيه اتاق ی نسبی که داشت و شلوغيمی قديلوسا

 که داشتی افتاده بود گذاشتم و با وجود سختين زمی که رويی های چوب لباسی کاناپه رو برداشتم و تویرو

 بهيدم رنگ کشيی طلی حلقه ی رفتم و دست روينه آمت دادمش . به سی اتاق جای گوشه ی جالباسیتو

يد تونه باشه . با خودم فکر کردم شای می حلقه چين بود که اين اير اومد . ذهنم درگيمی قدی حلقه يهنظرم 

ينه بوده باشه . بعد نگاهم تو آيه مربوط به اون قضی حلقه . حلقه ين زن داشته و ايا قبل نامزد داشته يلسه

 کوتاه شده بودی که به طرز بديی زشت و نامرتب . با موهای با موهای دخترياه سی افتاد به چشم هامبه خود

يلی که خی . لبخنديدم لبهاش دی روی شد لبخند کجی صورتش که کم کم داشت خوب می رويیو رد زخم ها

 پوزخند بود . ازشبيه که فقط ی . لبخنديد رو دی شد توش حسودی که فقط می . نگاهيومدبه حالت چشماش م

 توسط اون حلقهيل مشترک با سهی تونست صاحب خاطره های که می خنده دار به کسی يافه با اون قينکها

ی يقه کردم ی رفت و بعد سعين م شده بود خنده م گرفت . کل اون نگاه خصمانه و حسود از بیباشه حسود

 باز شد .ی بدی و تو همون لحظه در اتاق با صدايدم حلقه دست کشی شرتم رو درست کنم دوباره رویت

 حلقه برداشتم و گفتم :ی وارد شد نگاهش افتاد به من . من هول شدم و دستمو از روينکه به محض ايلسه

سلم ..

 ؟ی شديدار زد و گفت : اعع ؟؟ بی لبخندسهيل

يدوارم . اميره و کمرت درد نگی سرمو تکون دادم . جلو اومد و گفت : آوردمت رو تخت که راحت باشفقط

ناراحتت نکرده باشم ..

ی کنی گفت : حال ميطنت با شيل تخت نشستم . سهی . بعد لبه يست نی مشکليعنی سرمو تکون دادم که فقط

چقدر اتاقم مرتبه ؟؟

 ..ی تشکر کنيست سوت زد . با خنده گفتم : البته لزم نيل چپ نگاهش کردم و سهچپ

 ..ی اتاق دوست پسرتو مرتب کنيفته .. خب وظيقا گفت : دقسهيل

 .. اعتراضيزم بغلم کرد و گفت : آروم آروم عزيمت طرفش حمله کردم که تو هوا دستامو گرفت و با ملبه

 ؟؟یدار

 گفتم : بله که دارم ..زود
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 دادم گفتم :ی موهامو پشت گوشم ميکه دستامو ول کرد و فرصت داد تا ادامه حرفمو بگم و من در حالسهيل

 ..يست من نی يفهوظ

 ..ی عشقتو بهم ثابت کنی تونی کارا مين .. با هميزم عزيگه با سماجت گفت : چرا دسهيل

ين همچيه همه حرصم در اومد و گفتم : اصل من عاشق ين کنه اما با ای می دونستم داره شوخی مينکه ابا

 شم ..ی نمیکس

 بال انداخت و گفت : مگه دست خودته ؟؟ ابروهاشو

 بلند کردهين بغلم کرد و چون پاهامو از زميد خندی ميکه در حاليل و سهيدم کشيغ برداشت جيز به طرفم ختا

ی شد خنده مون قطع نشه . کمی باعث مين زدم و ای کردم تعادل ندارم و تو بغلش دست و پا میبود حس م

 ؟؟ يه حلقه مال کين ايل : سهم رفتم و گفتينه گذاشت . به سمت آين زمی منو رويل سهينکهبعد به محض ا

 مامان .. ی زود گفت : حلقه يلی اخم کرد اما خی لحظه ای براسهيل

 قشنگه ..يلی متاثر شدم و گفتم : خيلی خيل درهم سهی چهره يدن دبا

 ..يگه سوال ديه : آها .. يدم جو عوض بشه زود پرسينکه ای زد و بعد من برای زورکی لبخندسهيل

 ؟؟ی : چه سوالگفت

 ؟؟ی بلدی اشاره کردم و گفتم : مگه تو معماری لوله شده تو سطل چوبی معماری نقشه هابه

 ؟؟ی دونی از من می کاناپه نشست و گفت : تو اصل چی و رويد خندسهيل

 که بدونم ..ی نگفتيچی گفتم : خب هی تخت نشستم و با حالت لوسی جمع کردم و روبه روش لبه لبامو

 .. ؟؟ی دوست دخترم شدی ازم داشته باشی شناختينکه بدون ای شد و گفت : چه جوريطون شيل سهچشمای

 شم .. ی وقت نگفتم که دوست دخترت ميچ هيادمه که يی حرص نگاهش کردم و گفتم : تا جابا

 ..ی نکردی اعتراضيچ منم گفتم هيکه وقتی گفت : وليی با پر روسهيل

 رومو ازش برگردوندم و گفتم : اصل من قهرم ..ين همی آوردم و براکم

 ؟ی جواب سوالتو بدونی خوای و گفت : حال نميد خندسهيل

 من چند سالمه ؟؟ ی دونی ميکا لبخند زد و گفت : نيل ذوق به طرفش برگشتم و سهبا

 تونم حدس بزنم که چند سالته ..ی نمی ولی دونم که از من بزرگتری هامو بال انداختم و گفتم : مشونه

 ؟؟ی باشه و ازم بپرسی مهميز چی کردی گفت : اون وقت فکر نمی حالت خنده داربا

 و پنج سالمه ..يست گفت :باشه حال ناراحت نشو . من بيل جمع کردم و سهلبامو

 که من چند سالمه ..يدی زدم . بعدشم تو خودتم از من نپرسی سرزنشگر گفتم : حدس می حالتبا

 سالته ..يک و يست دونستم . تو بی زود گفت : خب چون مسهيل

 حتما از خودت بپرسم ..يست نگاهش کردم و اون گفت : لزم نمتعجب

 دارم ..ی معماريسانس بگم من ليد هم . . بای ادامه داد : در مورد معماريل زدم و سهلبخند

 دونستم ..ی نمی ؟؟ وای گفتم : جديجان هبا

 ..يدی دلخور بود گفت : خب چون نپرسی که کمی با لحنسهيل
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ی تفاوتم برای کنه که بهش بی فکر ميد ناراحته و شايدم ازش نپرسی سواليچ تا حال هينکه کردم از احس

 که لزم باشه بدونمی کنم هرکس تا هر حدی پرسم . فکر می گفتم : چون من معمول سوال نميانه دلجوينهم

 خوام ..ی باعث شده ناراحتت کنم معذرت مين ده . اما اگه ای ميحواسم توض

 کردهی ناخودآگاه معذرت خواهينکه از ايلی متعجب نگاهم کرد و خودمم خيل آخر سهی از گفتن جمله بعد

 بودم هريل که با سهی مدتين مسائل مغرور بودم و تو اينجور ای تويلیبودم متعجب بودم . من معمول خ

 رو ناراحت کرده بودم وی که کسيط شراين کردم . من تو بدتری گذشته مو نغز میروز داشتم کارا و رفتارا

 کردم . امای کارو مين به زور ايا کردم ی نمیعذاب وجدان هم داشتم اونقدر مغرور بودم که معذرت خواه

 مغرور بود نهياد نه زيگه که ديکا نيه بودم. يگه ديکای نيه يل کرد . من با سهی فرق ميل با سهيزهمه چ

لوس و نه خودخواه ... 

ين گفت : نه بابا .. ايل کردم . سهی خودمم از رفتارم تعجب می حتينطور کرد که ای منو جادو ميل سهانگار

 کردم ..ی می .. باهات شوخيهچه حرف

 ؟؟ی خونی زبان می چرا داريگه دی داشتی معماريسانس زدم و گفتم : حال تو که للبخندی

 ؟؟يگه دی دونی نمينم زد و گفت : ای لبخندسهيل

 دونم .. ی خنده گفتم : البته که نمبا

 کنم ؟؟ی که من کار می دونی نمينم گفت : حتما اسهيل

 دونم ..ی گرد شد و گفتم : نه نمچشمام

 خوند . کم کمی می . اونم معماريم و گفت : من و کاوه سال اول دانشگاه با هم آشنا شديد م خنديافه قيدن داز

 دنبال کار بودمين دنبال کار هستم . البته اون زمان به خاطر ايدا بهش گفتم که شديم تر شديمیکه با هم صم

 . خلصه کاوه بهم گفت کهيرم خواست که ازش پول بگیچون بابا تازه از من و سارا جدا شده بود و دلم نم

 بود کار کنم . کاوه خودشم اونجا کاری شرکت ساختمانيه وقت تو شرکت اونا که يمه تونم به صورت نیم

 خوب بود و بهش علقه داشتميلی دوش کاوه بود . کار منم خی شرکت روی هايت مسنئوليشتر کرد . بیم

 اونجا .يرم وقت بگيمه کار نيه شرکت بود رو جلب کنم و يس کاوه رو که رئی تونستم نظر باباينواسه هم

 کهی خرجين واسه هميرم خرج و مخارجمون رو به عهده بگی نبود که بتونم همه یاما خب حقوقش اونقدر

 داشته باشه ازی خواست سارا کم و کسری دلم نمينکه کردم فقط واسه ای داد رو قبول میبابا هر ماه بهم م

 بد نبود که سارا عادت بهی مونم اونقدری دار نبود اما وضع ماليه مايلی . به هر حال درسته بابا خمالینظر 

 مسائل رو هم داشتهينجور ای خواستم بعد از رفتن مامان و بابا غصه ی داشته باشه و نميدن کشیسخت

باشه ..

 ؟؟ی خندی با تعجب گفت : چرا ميل م گرفته بود . سهخنده

 گم ..ی خنده گفتم : نمبا

 گم ..ی شو نميه گفت : پس منم بقيطنت با شسهيل

 نکن ..يد .. کليگه زشته ديل گفتم : بابا سهمعترض

 ..ی بگيد لجباز گفت : بای بچه هامثه
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 ..ی که ناراحت نشی گم . به شرطی خنده گفتم : باشه مبا

 : باشه ..گفت

 گفتی ميشه . همی پسر دانشگاه دوست شدين گفت کوفتت بشه با پولدارتری ميشه هميانا خنده گفتم : کبا

 پسر دانشگاس ..ين پولدارتريلسه

 ..ينم و گفت : حتما به خاطر ماشيد خندسهيل

 ..يد خنده گفتم : آره . شابا

 رو بابا هرطور که بود جور کردينی بی مياط که تو حيدی من و اون پراين زد و گفت : ماشی پوزخندسهيل

 منتظرهيشه . سارا هم هميم خونه ناراحت نباشين که از ازدواجش و رفتنش از ايارهتا مثل دلمونو به دست ب

 کنه ..ی رانندگيد گرفتن و بتونه با اون پراينامهسنش برسه به سن گواه

 گرفت کهی . دلم ميدن کشياد زی و سارا سختيل کردم سهی دونم چرا احساس می لبم اومد . نمی رولبخندی

 سن و سال ..ين هم بابا و هم داداش سارا بود اونم تو ايلسه

يمه شغلم تو شرکت نيگه گرفتم . ديع گرفتم تو شرکت جا افتادم و ترفيسانسمو لی تا وقتيگه ادامه داد : دسهيل

 شغلمونو حفظيم بتونينکه ای . من و کاوه هم برايريه کاوه کل آدم سخت گیوقت نبود و تمام وقت بود . بابا

 بستنی تو کارمون لزمه . براينکه ای برايمري مدرک زبان هم بگيه يايم کار بين در حيم گرفتيم تصميمکن

ين تو شرکت . البته ايم داشته باشی درجه ايشرفت پيه .. که يزا چينجور و ای خارجیقرار داد با شرکت ها

 ..ين هميگه کاوه بود . . دی خود بابايشنهادپ

 هست ؟ی تون کی ؟؟ مگه ساعت کارين کنی دونستم که شما دوتا کار می گفتم : من چرا نمی کنجکاوبا

ی می ساعتی مرخصيمو داريم که تو اون تايی . کلسهايگه دی زد و گفت : ساعت اداری لبخندسهيل

 نداره . کل منی . کاريگه خونه دياريمش ميم کنيلش و لزم باشه تکميم . بعد هم اگه پرموژه داشته باشيريمگ

 ..يمعاشق معمار

 به منيرينی شيه ين شاغل هستيدم تازه امروز فهمينکه شه لطفا به خاطر ای مهندس می : پس آقاگفتم

 ؟؟ينبد

 شه .. ی با خنده گفت : نه .. نمسهيل

 ويدم دستاش پنهان کرد . بالش رو تو سرش کوبير خودشو زيل تخت به طرفش رفتم و سهی بالش روبا

 کنم ..ی ميزت ريز فرار کن که اگه دستم بهت برسه ريکا با خنده گفت : نيلسه

 ؟؟ی کنيزم ری خوای می چطورينم کنم ببی ؟؟ فرار نمی گفتم : اه ؟؟ جديی پرروبا

 کنم ..يزت ريست لزم نينمت بی ميز رينجوريم رو از دستم گرفت و نگاهم کرد و گفت : اصل همبالش

 کشمت ..... ی ميل سهی حرص گفتم : وابا

 ازم دور شد و از اتاق خارج شد . درو روم بست و از پشت دری من افتاد و کمی حرصی به چهره چشمش

 برخورد کنه ...ينجوری ايل جرئت نداره با آقا سهی .. کسيا کارو کردينگفت : دفعه آخرت بود ا

 : ترسو ... يدم کشيغ در نبود . جی جلويگه ديل باز کردم اما سهدرو

 خودمم خنده م گرفت .يد که به گوشم رسيل سهی خنده صدای
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 کاکائوير که از دو تا پاکت شيم خوردی حاضری صبحانه يه باهم يم و نيازده ساعت ينکه روز بعد از ااون

 ما راهی شد به سمت خونه ی ميل بود تشکيده از سوپر سر کوچه شون خريل صبحانه که سهيکو دو تا ک

 پشت سرم درينش تو ماشکه افتاد ی ميل وسط به سهينه نگاهم از آی که بودم گهگاهين ماشی . تويمافتاد

ی خوندم و با ولع به شلوغی داشتم همراه با خواننده می خوبيلی اومد . حس خی لبم میحرکت بود لبخند رو

 اعصابموی موقع رانندگيشه بود که هميزی ها تنها چی شلوغين کردم . ای ها نگاه مين ماشیو سر و صدا

 وقت تايچ که هيزی چيه تو وجودم بود . يدی جديز چيه نگار کرد . اما حال برام لذت بخش بود . ایخورد م

ين با سامان بودم هم بود . اما نه به ای که وقتيزی مثه چيزی چيه توام باهم . يجان آرامش و هيهحال نبود . 

شدت ..

 رو پارکين و ماشيدم به خونه رسی نبود . وقتين ايقا حس داشتم . اما دقين ايه شبی حسيه موقع هم اون

 خونه ..ی که منو رسوندی و من گفتم : مرسيد کشيين رو پايشه رفتم شيل سهينکردم به سمت ماش

 ..ی خوام تنها بمونی گفت : زود لباساتو عوض کن برو خونه شهاب .. نمسهيل

 ..يشش رم پی کنم عصر می کم استراحت ميه تکون دادم و گفتم : سرمو

يچ اومده بودم هيرون که ازش بی کردم و رفتم تو خونه . خونه از وقتی تکون داد و منم ازش خدافظسرشو

 دستم بودی که توی خودم نسکافه درست کردم . با نسکافه ای آشپزخونه و برای نکرده بود . رفتم توييریتغ

يوتر کامپيز شدم خواستم به سمت مق باز بود با پام درو باز کردم و وارد اتای در کمی اتاق . لیرفتم تو

 .يد لرزی دستم می تويوان . ليشم لوازم آرايز می ينه نسکافه رو روش بذارم که نگاهم افتاد به آيوانبرم تا ل

مرژ لب قرمزمينه آی . رويدم دويشم لوازم آرايز و به طرف ميدم کشيفی خفيغضربان قلبم تند شده بود . ج  با 

 گردم هرزه کوچولو"ینوشته شده بود : " بر م

ی با عجله به سمت آشپزخونه رفتم . دستماليرم رو بگيل سهی داشتم شماره ی سعيلم با موبايکه حالدر

ی رو با شونه م گرفتم و میبرداشتم و به اتاق برگشتم سه بار باهاش تماس گرفتم اما در دسترس نبود . گوش

 بعد پاکش کنم . تماس رويرم عکس بگيه ازش يد رو پاک کنم که به ذهنم رسينه آی رویخواستم نوشته ها

 شده بودم و دريل سهيال خی بيکه گرفتم و بعد در حالينه عکس از آيه برقرار بشه پاک کردم و ينکهقبل از ا

 دستم با نفرت وی تويس رو با شونه م نگه داشته بودم با دستمال خی کاوه بودم و گوشیحال گرفتن شماره 

 ؟؟يزم کاوه جواب داد : جانم عزه کردم کی نوشته هارو پاک ميادفشار ز

 نشون بدم و گفتم : کاوه اونيت خطاب کرد متعجب شدم اما وقت اون نبود که حساسيزم منو عزينکه ااز

روحه هنوز نرفته ..

 افتاده ؟ی ؟؟ چه اتفاقی به خودش گرفت و گفت : چيجان کاوه رنگ هصدای

ی نوشته بود : بر ميک اتاقم با ماتی ينه آی رويدم لرزون گفتم : باور کن کاوه .. اومدم تو اتاقم ديی صدابا

گردم هرزه کوچولو ..

 . بعدشم کهی رو درست انجام داده بوديين امکان نداره .. اون آيکا شده بود گفت : نيجانی هيلی که خکاوه

 شد ..ی اتفاقا درست انجام نمين بود ای برگشت . اگه مشکليساپر
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 ترسم اما ازش عکس گرفتم بهتون نشونی ميلی کنم چون خی که بغض داشتم گفتم : کاوه دارم پاکش ممن

 گم به خدا ..ی دم . دروغ نمیم

 .. تنها نمون ..يکا آرامش بخش گفت : آروم باش نی با لحنکاوه

 زنگ زدم در دسترس نبود .. يل بغض گفتم : آخه شهاب الن سر کاره .. هرچقدر هم به سهبا

 من ..يش پيا حرفم گفت : بيون مکاوه

 ؟؟يی گفتم : تو کجازود

 ..يا . حال تو هم بيم دنبالش . قرار بود ناهار با هم باشيدا رم دم دانشگاه وی : دارم مگفت

 شم ..ی گفتم : نه .. مزاحمتون نمی دو دلبا

 ..ی : چرت و پرت نگو دختر تعارفيد غرکاوه

 رو خوبينه داشتمو جمع کردم و آياز که نيلی تونستم خونه تنها بمونم . وسای واقعا نميعنی نگفتم . چيزی

 زنگ زدم دريل . بازم تو راه هر چقدر به سهيرون کردم . در خونه رو قفل کردم و از خونه زدم بيزتم

ی انتفاعير بود . دم در دانشگاه غده که کاوه آدرس دايیدسترس نبود . کم کم نگرانش هم شده بودم . رفتم جا

 پارک کردمينو . ماشيشش جا پارک کنم و برم پيه رو ين به انتظار نشسته بود . بهم اشاره کرد ماشیکوچک

 عقب ؟؟ی ری کاوه گفت : چرا مينم خواستم عقب بشی در جلو رو باز کرد اما من ميششو رفتم پ

 ..ينه جلو بشيدا بودم . گفتم : ومعذب

 زد و گفت : هر وقت اومد برو عقب ..ی لبخندکاوه

 نشستم گفت : دختره خل شد رفت .ی مين تو ماشيکه حالدر

 .يستی .. الن تنها نيگه . کاوه گفت : خب .. آروم باش ديد لرزی لبم اومد اما هنوز دستام می رولبخندی

 ..ی منيشپ

 هم هستم ..يل بغض نگاهش کردم و گفتم : نگران سهبا

 گفت : چطور ؟ هنوز جواب نداده ؟کاوه

 ...يوفتاده نی تکون دادم . کاوه گفت : نگران نباش .. مطمنئنم اتفاقی منفی به نشونه سرمو

 ؟؟ی دوستش داری برقرار شد و کاوه گفت : از کينمون سکوت بی لحظاتبرای

 رو ..يل نگاهش کردم و کاوه گفت : سهی سوالی حالتبا

 دونم .. ی انداختمو گفتم : نميين پاسرمو

ی سرد و لرزونم رو با دستای دستم گذاشت و دستهای دستشو روی ناگهانيلی . کاوه خيد لرزی هنوز مدستام

 برق وصل شد . کاوه هميان بود که بهم جرين جا خوردم . مثه ايلیگرم مردونه ش فشرد . از حرکتش خ

 نداشتم ..ی و گفت : منظوريدمتوجه حالتم شد و زود دستشو کش

 دونم .. ی لب گفتم : مزير

 ..ياد ميگه ربع ديه اس ام اس داده يدا گفت : وکاوه

 : اوهوم .. گفتم
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 ضبط تا همون کارو بکنه .ی کنم و همون لحظه کاوه هم دستشو آورد روياد ضبط رو زی بردم تا صدادست

 انداختم .يين و سرمو پايدم . من دستمو عقب کشيمدستامون خورد به هم . نگاهمون افتاد به هم و لبخند زد

 خراب شده ؟؟يل تو و سهين : بيدم شد که پرسی دونم چینم

 ؟؟ی پرسی مينو : چرا اگفت

 دونن ..ی مينو چشماش نگاه کردم و گفتم : چون واضحه و همه اتو

 : نه ..يد قفل شده ش غری لبهاين کم تکون خورد و از بيلی خلبهاش

 که گفت نکردم و گفتم : نکنه به خاطر منه ؟؟ی به دروغتوجهی

 که من هنوزم تورو ....ی با اخم نگاهم کرد و گفت : به خاطر تو ؟؟ چرا تو ؟ نکنه فکر کردکاوه

يه و يلی فقط دوست دختر سهيگه آب دهنشو با حرص قورت داد گفت : تو الن دينکه کرد و بعد از اسکوت

 ..!!!! ين واسه من .. هميمی و صمیدوست معمول

 گه ...؟ی مينو دونم .. اما قلبتم همی مينارو کردم آروم و خونسرد باشم و گفتم : اسعی

 ...يدم نگفت و من ادامه دادم : کاوه ازت سوال پرسيزی خشم نگاهم کرد و چبا

 به تويگه بهت داشته باشم دی و نگاهشو ازم گرفت و گفت : اگه هم احساسيد لبشو گزی کرد و گوشه اخم

 شه ... یمربوط نم

ی هام طاقت نداشتم کسی رنجوند . بغض کرده بودم چون از همون بچگی گزنده بود . دلمو ميلی خلحنش

يطی .. پس بهتره شرای انتخابتو کرديگه انداختم . کاوه گفت : تو ديين حرف بزنه . سرمو پاينجوریباهام ا

 ..ی رو خرابش نکنیکه الن دار

 خوام کهی م می تو زندگيزی از هرچيشتر کنم . بی خراب نميطمو حرص نگاهش کردم و گفتم : من شرابا

 خواد مثهی که دلم نمينه حرفارو زدم فقط واسه اين بدون .. اگه الن اينو رابطه رو حفظ کنم . باشه ؟ اينا

 . اگهيم با هميل من و سهينی بی مگه . ايزاست چين از ايشتر تون ارزشش بی .. دوستيفتيندوتا بچه به هم ب

 دشمن نشو ..ی ايگه خودته . پس با کس دير کنه فقط تقصی ناراحتت مينا

 بايدا بعد وی رو باز کردم و رفتم عقب نشستم کمين نگفت . در ماشيزی چپ چپ نگاهم کرد و چکاوه

 بود تا چشمش بهيدن از در دانشگاه خارج شد و همونطور که با دو سه تا از دوستاش در حال خندیخوشحال

 اومدين و به سمت ماششد . از دوستاش جدا يده پر از عشوه زد . حدس زدم هنوز منو ندیکاوه افتاد لبخند

 نگاهيم نيه برنگشت ی رو باز کرد حتين در ماشی تر شد لبخندش محو تر شد . وقتيک نزدينهر قدم که ماش

 سلم ..يک : عليد شده بود غریبه عقب بندازه کاوه که بعد از صحبتامون عصب

 ؟؟؟يدی رو نديکا : نيد با حرص سلم کرد . کاوه غرويدا

 ؟ سلم ..ی سرد گفت : اع ؟؟ تو هم هستيلی و خيد به عقب چرخويدا

 اومد و من مزاحمتون شدم .. يش پی مشکليه گرم دادم و بعد گفتم : اوهوم . يلی خجوابشو

يت رو روشن کرد و با عصبانين نگفت . کاوه ماشيزی تو مقنعه فرو برد و چياهشو لخت و سی موهاويدا

 ...؟يار درنی احمق و پسر بازت تو دانشگاه جلف بازی با اون دوستاينقدر : من صد بار به تو نگفتم ايدغر
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 کردميکار گفت : مگه چی کاوه شوکه شده بود . با ناراحتيز آمين خشن و توهيلی هم مثه من از لحن خويدا

 ...يديم کم خنديهمن ؟؟ فقط 

يدا به من نگاه نکرده بود بهش انداخت . ويد شدينقدر بار هم ايه ی که حتينی خشمگی از اون نگاه هاکاوه

 ...ی کنی کارات سگم مين با ايشه : هميدحرف تو دهنش موند و کاوه غر

 ..يد شده . با بغض گفت : ببخشی کرد . معلوم بود عصبی می بازيفش کی داشت با دسته ويدا

 : بگو غلط کردم ..يد غرکاوه

 چه طرز حرف زدنه ؟؟ين .. آدم باش .. ايگه بغض کرده بود . داد زدم : کاوه بس کن دويدا

 ...ی برايم داشتی شروطيه تو دخالت نکن .. ما با هم يکا گفت : نکاوه

 وسط حرف کاوه و زود گفت : غلط کردم ..يد پرويدا

 کاوه جملهينکه ای برايدا . کاوه با خشونت دنده عوض کرد و من حس کردم ويد گونه هاش چکی رواشک

 که بهی بدونم . با ناراحتيزی چيان خواست من از اون جری دلش نميدشو کامل نکنه زود گفت غلط کردم شا

 شم ...ی مياده کردم گفتم : کاوه نگه دار من پی تو دلم احساس ميداخاطر رفتار کاوه با و

يدا نگه داشت . اما تا خواستم درو باز کنم درارو قفل کرد . حال ويابون خی گوشه ی حرفيچ بدون هکاوه

يد من بود نباير هق هقش دلمو به درد آورده بود . اصل همه ش تقصی کرد . صدای ميه گریداشت به نرم

 خوام برم ..ی . گفتم : درو باز کن ميومدمم

 سر جات .. ين نگاه پر خشمشو بهم دوخت و گفت : بشکاوه

 .. ؟ يم شرط نذاشته بودی سريه برگشت و گفت : مايدا توجه بهش رومو برگردوندم . کاوه به طرف وبی

 نگو ..ينقدر ايادمه . خودم يم گفت : آره گذاشته بوديد لرزی که ميی با صداويدا

 ؟؟ی شی من رد می گفت : پس چرا از خط قرمزاکاوه

 من تورو دوست دارم . پس منی دونی .. خوبه خودتم ميوونه با حرص اشکاشو پاک کرد و گفت : دويدا

 شرطا و قول وير بگو زدم زی .. هست ؟؟ اگه ازم خسته شديست که جرم نيدن .. خنديارم در نمیجلف باز

 خسته شدم کاوه ازت ...يگه . تو .. مامان .. بابات ... دين خوای که همه تون ميزیمنو بفرست برم .. چ

 ..ی فهمی وقت منو نميچه

 ..يکا نيام به من کرد و گفت : منم باهات می نگاه معصومانه ابعد

ی کرد دلم گرفت . دستشو گرفتم . کاوه درارو باز نکرد . نگاه کاوه رو می با التماس نگاهم مينقدر اينکه ااز

 کرد و بعد آروم شد . کاوهيه کم گريه يدا روشن کرد . وينو ماشی حرفيچ بود . بدون هيمونشناختم . پش

 رفتن .ی جلو تر ميدا بود . کاوه و ويل م زنگ خورد سهی گوشيديم رسی . وقتيشگیرفت رستوران هم

 ؟؟ی ؟؟ چرا در دسترس نبوديل تو سهيیجواب دادم : بله ؟؟ کجا

 بپرس ...يکی يکی رم ی .. آروم در که نميزم گفت : باشه عزسهيل

 از صد بار بهت زنگ زدم ..يشتر هنوز همراه داشتم گفتم : بين ماشی که از جو توی ناراحتبا

 خونهيم شد . رفتم دنبال سارا النم اومدينجوری م از دستم افتاد ای . گوشيزم نبود عزيزی گفت : چسهيل

 ؟؟يی مو برداشتم تو کجايمی قدیگوش
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ی نميل رو گفتم . سهيرون به کاوه زنگ زدم و الن باهاشون اومدم بينکه و اينه اون آيان براش جرمنم

ی خواست نگرانی با کاوه بودم نشون بده هم مينکه شو از ای خواست ناراحتی کنه هم ميکار چيقادونست دق

 ..يشت پيام گفت : من الن ميت ابراز کنه و در نهايدم اون نوشته رو دينه رو آينکهشو از ا

 خودش بود . کاوهی اخم داشت و تويدا . وياد هم داره ميل و من گفتم که سهيم تخت نشستيه ی سه تا روما

 بود و من معذب . يمونپش

 ام ..يرتی که من چقدر غی دونی .. می منو ببخشيدوارم اميدا کاوه سکوت رو شکست : وبالخره

يدا شدم . اما وی گفت چقدر ناراحت می بودن رو به من ميرتی دومش در مورد غی دونم اگه کاوه جمله نمی

 ؟؟يدی انداخت و گفت : بخشيدا وی انداخت . کاوه دستشو دور شونه يينلبخند زد و با خجالت سرشو پا

 لب گفت : اوهوم ..ير زويدا

 حس کهيه ی بود که فقط از روی سوخت که عاشق کسی ميدا وی عاشق بود اما کاوه نه .. دلم برايدا ونگاه

 که من ويی توجه به چشم و ابروهای هم اومد و بيل بعد سهی کرد . کمی ميتش من ناشناخته بود حمایبرا

 به من نشون بده ...کسو زود باش اون عيکا نزنه اما گفت : نی حرفيدا که جلو ويمکاوه براش اومد

 دری کميل عکس و به طرفش گرفتم . سهی مجبور شدم عکس رو بهش نشون بدم . فقط آوردم روآخرش

 ؟؟ی پاکش کرده بودينجا ننوشته ؟؟ ايزی که چينجاسکوت نگاه کرد و گفت : ا

 : نه بابا .. بعد از پاک کردن که عکس نگرفتم ..گفتم

 نوشته شده باشه ؟؟ينه رو آينی بی ميزی تو چين رو به کاوه داد و گفت : ببيلم موباسهيل

 ؟؟ی مارو گرفتيکا هم گفت : نه .. نکاوه

 . چشمهام گرد شد و فقط با تعجب به کاوه ويست نيزی چينه آی که رويدم رو گرفتم و دی گوشيت عصبانبا

 نگاه کردم .....يلسه

  )14( فصل 

 ...يی . نا خودآگاه زمزمه کردم : اوممم .. عجب بويدم قابلمه رو برداشتم و بو کشدر

 تو ..ی تو دست کم گرفتيی .. دايگه : آره ديچيد با خنده تو گوشم پصداش

 زدم .. ؟ ی حرفين همچی و گفتم : نه .. من کيدم طرفش چرخبه

 ..يگه رسن دی که الن مين سالدو درست کنييد گفت : پس بفرمای همراه با شکلک خنده دارشهاب

 نه .. من از سالد درست کردن متنفرم ..ييی غر غر گفتم : وابا

 ..ی ناهار و سالد انتخاب کردين و گفت : خودت بخنديد

 ..ی خونه تون که ازم سو استفاده کنی کنی جمع کردم و گفتم : تو منو دعوت ملبامو

 سالد آمادهيد برگردم بای زنگ به مونا بزنم . وقتيه يد خنده زد پشتم و گفت : بدو خودتو لوس نکن . من بابا

باشه ..
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 زد و گفتم : باشه ..ی برقچشمهام

 دنبالش رفتم و پشت در اتاقش کهيطانی شی از آشپزخونه خارج شد و به اتاقش رفت با لبخندينکه محض ابه

 : سلم خانوم خوشگلم ...يچيد نباشم . چند لحظه بعد صداش تو گوشم پيد که تو ديستادم ای باز بود طوريمهن

 ناهار پختم ..يزم . دوباره به حرفهاش گوش کردم : آره عزيدم صدا خندبی

 زنه ی نميد و سفياه .. تو خونه دست به سيست بلد نی آشپزياد زيکا نه بابا نـ

 ياد از آب در می چينم الن مجبورش کردم سالد درست کنه .. ببـ

 ؟؟؟ يزم عزی کنی ميکار خب تو چـ

 خواست حرفامو گوش کنه ..ی کنارم بود ميکا اون موقع نشد بهت زنگ بزنم . نيد ببخشـ

 کهيدم لحظه ديه ی کنه و برای ميف تعريزی به نظرم اومد که مونا داره چی طولنيلی سکوت کرد . خبعد

 نگاهم کرد و گفت : مچتو گرفتم ...يروزمندانه پیدر با شدت باز شد و شهاب با نگاه

 و گفتم : شهاب من دوست ندارم سالد درست کنم ...يدم شده بودم خندير غافلگی که حسابمن

 دم برات ...ی ميح . الن توضيزم چپ نگاهم کرد و به مونا گفت : نه عزچپ

 ماروی هم حرفاينقدر زنم . ای باهات حرف نميگه دی اگه سالد درست نکنيکا خشونت گفت : نی با کمبعد

گوش نکن ...

 کردن کاهو ها ويز تمام شروع کردم به ری حوصلگی و ناراحت برگشتم آشپزخونه و با بيزون آوی حالتبا

 تو دستم حسی اتاقم معطوف شد سوزشی ينه آی روی که فکرم به اون نوشته یکلم ها .. اما درست وقت

ی ميرون خون بش انگشت اشاره م برش خورده و ازی که پوست رويدمکردم و تا به دستم نگاه کردم د

 ويدم دويی شده بود . با عجله به سمت دستشويشتر . سوزش دستم بيدم دیزنه . حال که خون ها رو م

 و بعد درياد نيرون بيشتری زخمم رو فشار دادم تا خون بی دستم . روی رویشروع کردم به شستن خونها

ی لحظه نگاهم رو نوشته يه ی گشتم برای کننده می ضد عفونی دنبال ماده ينه کنار آی تو کمد هايکهحال

 گردم هرزه کوچولو"ی خشک شد ... " بر مينه آیرو

ی کردم اما نگاهم روی رو تو دستم حس ميادی سوزش زيد رسی باز به گوشم مير شر شر آب از شصدای

 پلکی لحظه بردارم و باز اون نوشته پاک بشه . حتيه ی نگاهمو برايدم ترسیاون نوشته ثابت مونده بود م

 : شهاب ... شهاب ...يدم کشيغ زدم . جیهم نم

 ؟؟يکا شده نی رو باز کرد و گفت : چيی لحظه بعد شهاب در دستشوچند

 ؟؟؟؟ی کار کردی نگاهش به دستم افتاد گفت : دستتو چتا

ينه گفتم : شهاب رو آينه شده بودم به آيره نگاهمو به سمتش نچرخوندم همونطور که خی مسخ شده ها حتمثه

 نوشته ؟؟؟یچ

 ..يست نيزی که چينه ؟؟؟ رو آی نگاه کرد و گفت : منو دست انداختينه به آشهاب

 ؟؟؟يست نيچی هينه ترس نگاهش کردم و گفتم : رو آبا

 ره .. ی داره از دستت خون مين .. ببی آوردير با دقت نگاه کرد و گفت : نه .. وقت گشهاب
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 بود کهينه کرد و من نگاهم به آی می دستمو ضد عفونيکه شروع کرد به دوباره شستن دستم و در حالبعد

 فهمم تو حواستی گفت : من نمی که با غر غر ميدم شنی شهاب رو می روش نبود صدای نوشته ايچ هيگهد

 اوضاع داغون وين با او ... تی کنی خودتو ناکار می زنی می درست کنی خوای سالد ميه ؟؟ يقاکجاست دق

يچ تو هی .. اون پسر بدبختو بگو که تو خونه ی؟ ازدواجم بکنی خوای ت می دست و پا چلفتگياددرصد ز

 لوستيلی مامان و بابات خين رو داشته باشه .. ای خوشمزه و درست و حسابی غذايه انتظار يدوقت نبا

کردن ..

 کهيی شده بود . از دستشويچی . نگاهم به دستم افتاد که باند پيرون رو باز کرد و رفت بيی در دستشوبعد

 خوام ..ی گفتم : معذرت ميمونی کرد . با پشیخارج شدم رفتم تو آشپزخونه . شهاب داشت سالد درست م

 بود ..ی کنم .. اتفاقيدت خواستم نا امی شهاب . نميد نگفت دوباره گفتم : ببخشيچی هشهاب

 مواظبش باش ..يدی بريق عميلی و گفت : دستتو خيد صدا دار کشی پوفشهاب

 اون روحهينکه بودم . فقط واسه ايده دستمو برينکه شهاب . نه به خاطر ای داشتم . نه به خاطر حرفابغض

 نباش ...ينجوری .. ايگه گفتم : تورو خدا منو ببخش ديههنوز نرفته بود .. با گر

 وقت از خواهرزاده شيچ هيی دايه . شهاب با محبت نگاهم کرد و گفت : يد گونه هام چکی تند تند رواشکام

 ..يی دايه نکن فرفريه شه .. گریناراحت نم

ی ميز برگ کاهو رو رين زنگ در اومد . شهاب که آخری لحظه صداين لبم اومد و تو همی تلخ رولبخندی

 اومدن ...يناکرد گفت : اشکاتو پاک کن که مامان ا

 افتاد . بابک همراهيرون باز کردم . از پنجره نگاهم به بيفون رو توسط آياط پاک کردم و در حاشکامو

 وارد شد . پشت سرش مامان و مامان بزرگ و در آخر هميجان مامان بزرگ با شور و هیچمدون زرشک

دم بغلش و همونطور کهيبابا وارد شد . چقدر دلم براشون تنگ شده بود . تا بابک در خونه رو باز کرد پر

 کميه ی دونم دلت تنگ شده ولی کنم بابک گفت : باشه .. باشه .. ميه شدم تا گری ميکدوباره داشتم تحر

 ...یخودتو کنترل کن فرفر

 . يره گی م ميه کلمه حرف بزنم گريه دونستم اگه ی نگفتم چون مهيچی

 عطری . بويچيد بابا تو مشامم پی اومدم و رفتم تو بغل بابا .. بويرون چشمم به بابا افتاد از بغل بابک بتا

 چقدر دلش تنگيی گوشم گفت : خوشگل باباير مهربونم . بابا زی بابايشگی خاص همی بلک .. بويتانکاپ

شده بود ؟

 ...يلی ...خيلی بغض گفتم : خبا

 که تو نبودنشون افتاده بود به قلبم فشاری بدی داشتم که تک تک اتفاقايت تو بغل بابا احساس امناونقدر

 خواد ..ی تو ميی دلت باباينقدر کنم تو که ای گفت : پس اصل عروست نميطنت . بابا با شياوردم

 حرفش دلم گرفت و با بغض گفتم : بابا ..ين ااز

 و گفت : چه ناراحتم شد ..يد کشيرون منو از بغلش بيد کشی لپمو ميکه و بابا در حاليدن خندهمه

 ...يگه لوس کردم و گفتم : بابا دخودمو

 خانوم ..يکا نی کنم اصل مامانتو دوست نداری گفت : کم کم فکر می و مامان با دلخوريدن خندهمه
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 از دخترت ...ينم ايا رفتم که رو به بابا گفت : بی طرفش مبه

 دختر منه ..ی کنی و گفت : خودتم اعتراف ميد خندبابا

 بوسش کردم از دلش در اومد. دستا و بغلی بغلش کردم و کلی دلخور شد . اما وقتی و مامان کميدن خندهمه

 دارم ...ی خوبیگرم مامان بزرگ هم باعث شد احساس کنم که چقدر خانواده 

 چندی برايما شی . متوجه شدم که خانواده يم بعد از ناهار همراه مامان و بابا و بابک به خونه برگشتاونروز

 بای و بابک برايما تا شيم و عقدشون کنيريم بچه ها بگی برايکی مراسم کوچيه تا يان ميراز از شيگهروز د

 ش برگرده . بعد از ظهر اون روز باخانواده مونده بود تا با يما هم شين همیهم بودنشون راحت باشن . برا

 شدهيخته اوضاعش به هم ری حسابيم که ما شمال بودی مدتی . تويانا کيش پيم که بريم قرار گذاشتيساپر

 هميم که ما از شمال برگشته بودی دو سه روزين تو ای رابطه شو تموم کرده بود و حتيامينبود . با بن

 از مامان وی حاضر شدم و بعد از خدافظين همی قرار داشتم برايسا با پرش بود . ساعت شيومدهدانشگاه ن

ی بود . با خوشحاليل م زنگ خورد . سهی نشستم گوشين تو ماشينکهبابا از خونه خارج شدم . به محض ا

 ...يزمجواب دادم : سلم عز

 : سلم ..يچيد تو گوشم پصداش

 چرا ناراحته ؟؟يلمون خودمو لوس کردم و گفتم : سهين همی بود . براناراحت

 ؟؟يومدی گرفته گفت : چرا کلس نيی صدابا

 امروز اومدن .ينا رفت بهت بگم که مامان ايادم .. يل سهييی آوردن گفتم : واياد رو به يزی که چيی کسامثه

 کلس و ....يام نشد بينواسه هم

 رفت ؟؟؟يادت وسط حرفم و گفت : چرا پريد

 ...يد گفتم : ببخشزود

 مغرور گفتم : هرچند لزم نبود ازت معذرت بخوام اما ..ی که زده بودم متعجب شدم و با حالتی از حرفبعد

 گفتم ..ينوچون من مقصر بودم ا

 همو ؟؟ينيم بی نرم شده بود گفت : امروز نمی که کمسهيل

 ؟؟ يی : تو کجاپرسيدم

 گفت : دانشگاه ..فقط

 ..ياريم حال و هوا درش بين از ايم بتونيد .. شايانا کيش پيم گفتم : امروز قراره بری دلخوربا

 ؟؟ی نداری .. فعل کاريم .. پس با هم در تماسيزم عزی کنی می محبت گفت : کار خوببا

ين زنه تو ماشی داره با تلفن حرف ميدم ديسا پری خونه ی جايدم رسی کردم . وقتی : نه و ازش خدافظگفتم

 ؟؟ی و گفت : سلم چطوريد حرف زد و بعد قطع کرد . به طرفم چرخیکه نشست کم

 ؟؟ی : تو چطورگفتم

 .. ين رم تا راحت باشی من مياين زدم . گفت شما که بی حرف ميانا تلخ زد و گفت : با مامان کلبخندی

 : اوهوم .. گفتم

 کرد ..ی ميه گفت : مامانش داشت گرپريسا
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 شد گفت : مامانش گفت توروخدای ميده که تو صورتش کامل دی با رنجشيسا نگاهش کردم و پرمتعجب

.. يارين حال و هوا در بين رو از ايانا کياينب

 ؟؟ ی ش کرديچی شده ؟ چرا باند پی : دست تو چيد پرسيسا شدم پری مشغول رانندگی ناراحتبا

 ..يد خواستم سالد درست کنم بری داشتم گفتم : ميانا حال کيدن که از شنی ناراحتبا

 از هم جدا شن ..يامين و بنيانا روز کيه کردم ی گفت : فکرشم نميسا به خونه شون . پريديم رسوقتی

 . بهترهيم نباشينجوری کن ای بال انداخت و گفت : به هر حال سعی شونه ايسا کردم . پرييد سر حرفشو تابا

 .يم شو عوض کنيه و روحيمخوشحالش کن

ی تو چشمهاش برق زد . وقتيدی نور اميدنمون تکون دادم . مامانش درو برامون باز کرد . با دسرمو

 شه ..ی داره . چون داره نابود مياز داد گفت : اون به شماها نیباهامون دست م

 ..يم . ما مسافرت بوديومديم گفت : متاسفم که زودتر نی با ناراحتپريسا

 نگاهمونی با درماندگيومد کمرش می بلوندش تا روی بود و موهای که زن جوون و خوش انداميانا کمامان

يانا کی . من و باباين بمونيشش اگه لزم باشه شبو پی . حتين ذارم تا راحت باشیکرد و گفت : من تنهاتون م

 زنه ..نمی با من حرف ی مامان بزرگش . تمام مدت تو اتاقشه و حتی خونه يم ریم

 شه ..ی راحت باشه .. درست ميالتون شونه ش گذاشتم و گفتم : خی رودست

 دمی رفت گفت : بهش خبر می ميانا به سمت اتاق کی با نگرانيکه و در حاليد رو بغل کرد و بوسهردومون

 رم ..ی .. بعدشم من مينشماها اومد

 جون اومدن ..يکا و نيسا .. پريزم عزيانا اتاق رو باز کرد و گفت : کدر

 : چه عجب .. ! يد خسته و افسرده به گوش رسيانا کصدای

يانا تو اتاق . کيم بهمون زد و ما رفتيدوار مطمنئن و امی نگاهمون به هم افتاد . مامانش لبخنديسا و پرمن

 اتاقش .. ی بسته ی تختش نشسته بود و زل زده بود به پنجره یپشت به ما لبه 

 همونطور که پشتش به ما بود فقط گفت :يانا و کيم بود . سلم کرديشه پشت به نظرم لغر تر از هماز

سلم ..

 نامرتبيلی . موهاش خيد شرت کوتاه سفيه بود با يده بلند پوشی تاپ خاکستريه يانا به طرفش رفت . کپريسا

 به طرفمون برگشت و من باورم نشد که اونيانا که کنارش نشست کيسا شونه هاش رها شده بود . پریرو

 ....ياناستک

 نداشت و افسردهی حالتيچ لغر تر بود . چشمهاش هيشه و گود شده بود . صورتش از همياه چشمهاش سزير

 گفت :ی ش گرفته بود و ميه گريسا چشمهاشو بست . پريانا محکم بغلش کرد و کيسا بود . پريختهو به هم ر

 .. ؟ ی کرديکار با خودت چيزمعز

ی آورد و با اشاره از من خدافظيک برامون قهوه و کيانا گفت . مامان کی ميزی کرد نه چی ميه نه گرکيانا

ی کرد . کم کم صدای ميه گريسا و پريم رو بغل کرده بوديگه هم ديیکرد . منم رفتم طرفشون . حال سه تا

 شد ...يد که داشتم تشدی بغضنيدم بغض آلودش ترو شی و بعد که صدايد هم به گوشم رسيانا کی يهآروم گر
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 رو نداشتم ..ی کسيگه .. من دين تنها بودم . شماها نبودی : من تنهايد با بغض نالکيانا

 ...يزم عزيومدی .. کاش با ما ميم مارو ببخش اما مجبور بوديانا و گفتم : کيخت گونه هام ری رواشک

 و با پشت دستش اشکاشويظ . با غيد کشيرون بيم که درست کرده بوديی سه تای خودشو از اون حلقه کيانا

 خواد زنده بمونم ..یپاک کرد و گفت : دلم نم

 کارو نکن با خودت ..ين .. ايانا تند تند موهاشو از تو صورتش کنار زد و گفت : نکن کپريسا

يه . نگاهم به دستهاش افتاد که پر از زخم خشک شده و چسب زخم و يد صورتش چکی اشکهاش رودوباره

 دور مچ چپش بود ..يف ظريچیباند پ

 ؟؟؟يه مال چينا دستم گرفتم و گفتم : ای رو تويفش ظرساعد

 زنده بمونم ...يگه خواد دی خواستم خودمو بکشم .. دلم نمی و گفت : ميد دستش چکی رواشکهاش

 ؟؟؟ ی بغلش کرد و گفت : مگه تو احمقپريسا

 من قربونت بشم ..ی و گفتم : الهيدم بوسدستشو

 بهش وابسته شدهيلی و زانوهاشو بغل کرد و گفت : من خيد کشيرون بيسا افسره خودشو از بغل پری حالتبا

 کنه ..ی م ميوونه ديم که با هم داريی عکسای تموم شده .. همه يگه . اما ديامينه بنيش فکرم پیبودم . همه 

 کنم ...ی زندگيامين تونم بدون بنمی نيگه .. من ديامينه من و بنی شهر پر از خاطره هاين ای جایهمه 

 ...ی هنوز باهاش تموم نکرده بوديم بريکا من و نينکه گفت : قبل از ای با ناراحتپريسا

يگه مسخره بود اما ديلی دونم خی تموم شد .. ميز همه چيگه سرشو تکون داد و گفت : اما دی با ناراحتکيانا

بهش اعتماد نداشتم .... 

 زنگ نزد ؟؟يگه : بعدش دپرسيدم

 مو خاموش کردم ...ی گوشينم بچه ها .. واسه هميست مثه قبل نيچی هيگه .. اما ديلی گفت : چرا .. خکيانا

 که منين با بغض گفت : تورو خدا شماها مثه مامان نگيانا و کيد کشيانا کی آشفته ی دست رو موهاپريسا

اشتباه کردم .. 

 تا براتی دادی بهش فرصت ميد .. بای بگم اما اشتباه کردينو ايد متاسفم که بايانا زمزمه کرد : کپريسا

 بده ...يحتوض

 تونمی نميانت ؟ من از اول بهش گفته بودم با دروغ و خيو ؟؟ هان ؟؟ چيو گفت : چی بلندتری با صداکيانا

 ....يامکنار ب

ی ... در صورتی کنی ميت رو اذيامين خودتو بنی فقط داری ايوونه بخش گفت : تو دينان اطمی با لحنپريسا

 ..يست نی کنی اونجور که تو فکر ميچیکه من مطمنئنم ه

 ..ينی رو ببيامين بنيگه بار ديه بهتر باشه حداقل يد گفتم : شای آرومی صدابا

 گه ..ی راست ميکا دستشو گرفت و گفت : نيسا حرفمو خوردم . پريه نگاهم کرد که بقين اونقدر خشمگکيانا

 نکن ..ی خودت بازی ينده لطفا با آياناک

 رويامين بنيگه بار ديه شه . بغلش کردم و گفتم : باشه لجباز خانوم ؟؟؟ تو ی داره نرم می کردم کماحساس

 کن منو ..يه تنبی افتاد خودم نوکرتم هستم هرجور خواستی .. اگه اتفاق بدينبب
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 ..يانا گفت : کيسا . پريخت انداخت . موهاش دورش ريين بهم انداخت و سرشو پای پر از دو دلی نگاهکيانا

 شد ؟؟یچ

يگه ازش گذشته .. ديلی کنم خی گفت : فکر ميد لرزی که ميی سرشو بلند کرد و نگاهم کرد . با صداکيانا

 شه ..یرابطه مون درست نم

 چرا کهی بده و تو قانع بشيح .. اگه اون واست توضيزم شه عزی رو کنار زد و گفت : ميانا کی موهاپريسا

نشه ...

 تونم ..ی نگاهم کرد و گفت : نه .. نه .. نمی چشمير زکيانا

 ــــ ـــــــــــــــــــــــــ

 . نه ؟؟ينه رو ببيامين بنيگه خواست دی مثل نمين زد و گفت : ای چشمکپريسا

 بره ..يش خوب پی دعا کن باز با هم دعواشون نشه و همه چين و گفتم : حال بشخنديدم

 ؟؟يم زنی ميد دينارو و گفت : من و تو حال چرا ايد خندپريسا

 ..يم رو تحت کنترل داشته باشی و گفتم : که از دور همه چخنديدم

 ها ...ی تعارف نکنيه داشت گفت : ی من بر می رو از رو پايپس پاکت چيکه در حالپريسا

 حال ..ی به تعارف کردنم دارياز نيلی: نه که تو خگفتم

ی م که در فاصله ی دوست داشتنيزم دوست عزيانا به دهانش گذاشت . نگاهمو دوختم به کيپسی و چخنديد

 ازيادی زی با فاصله يمکت سر نيه پارک نشسته بود . البته .. ی هايمکت از نيکی ی از ما رويادیز

 نشسته بود ..يامينبن

 افسرده ويلی هم خيامين هفته قبل شده . بنيه لغرتر از يلی فاصله هم کامل مشخص بود که خين از احتی

 تونن مشکلتشونو حلی عاشق ه من .. اما نميوونه دو تا دين گفت : ايسا . پريد رسیمپپژمرده به نظر م

کنن ..

 طوره .. ين لب گفتم : آره همزير

 هست ؟؟؟ی خاصی تو و کاوه رابطه ين بيکا نی گفت : راستی ناگهانيلی خپريسا

ی داره نگاهم می جديلی که خيدم کنه اما بعد دی ميتم کردم داره اذی . اول فکر ميدم به طرفش چرخمتعجب

 ؟؟ی اگه بود تو خبر نداشتی کنیکنه . سرمو تکون دادم و گفتم : واقعا فکر م

 بهمی .. ممکنه .. اوم نخواسته باشيد معذب سرشو تکون داد و گفت : من فقط فکر کردم شای با حالتپريسا

 ...یبگ

 ؟؟ی فکر کنينجوری باعث شده ای چيسا حرص گفتم : پربا

 گفتم ..ی چرت و پرتيه يکا نيال خی گفت : اصل بپريسا

 باعث شده ...ی گم چی خشونت گفتم : بهت می سماجت و کمبا
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 ...ی دی ميت بهش اهميادی وسط حرفم و گفت : چون زپريد

 خواستی هم فشار دادم دلم نمی بگم . لبامو جمع کردم و رويزی که زد خشکم زد . نتونستم چی حرفاز

 خواستمی . من نميد ببخشيکا زمزمه وار گفت : نيسا بغض داشته باشم . رومو برگردوندم و پری ذره ایحت

ناراحتت کنم ..

 وی .. تو دوست مني لم با سهيعنی .. ي لم با سهی که تو صدام بود گفتم : وقتی چشمهاش زل زدم و با رنجشتو

 ناراحت بشم ..يد نبايگه ده برابر بدتر بگه ديز چيه ياد بيبه غريه .. پس اگه ی گی مينوا

 خواستم کمکت کنم ...ی دستم گذاشت و گفت : فقط می دستشو روپريسا

 رو داشته باش ..يانا کی رم .. تو هوای پارک بلند شدم و گفتم : من ميمکت نی رواز

 که من چقدر دوستت دارم ..ی دونی .. خودتو لوس نکن .. می ری تند می داريکا گفت : نپريسا

 زدم تو چشمهاش و گفتم : خدافظ ..زل

 حساس شده بودم .ينقدر دونم چرا ای . نميد گونه هام چکی گرم اشک روی ازش جدا شدم قطره هاوقتی

 بودم خودش ويمی کرد . چون به همون اندازه که من با کاوه صمی فکر مينجوری ايسا دونم چرا پرینم

 کرده بودم خودشمرد با کاوه برخويل شدن رابطه م با سهی هم بودن . چون همونجور که بعد از رسمياناک

 تاحال انجام داده بودم اما .. هرزهيطونی کردم اگه هرجور شیبرخورد کرده بود .. چون من اگه هر کار م

ينی اعتقادات و قوانيه کردم . من واسه خودم ی فکر نميگه کس ديچ به هيگه بودم ديکی با ینبودم . من وقت

 به کاوه فکر نکردهيل م با سهی لحظه هم بعد از دوستيه ی بودم .. من حتيبند بهشون پایداشتم که بدجور

بودم ...

 م زنگی نشستم دوباره گوشين از پارک خارج شدم و تو ماشی بود . وقتيسا چند بار زنگ خورد . پرگوشيم

 خاطرين پر بود و به هميسا پریخورد اما تا خواستم تماس رو رد کنم چشمم به اسم کاوه افتاد . دلم از حرفا

 : بله ؟ردم سبز رو فشی دکمه ی لحظه ايم تصميه خواستم جواب بدم . اما تو ینم

 ؟؟ی : سلم چطوريچيد کاوه تو گوشم پصدای

 ؟ی . تو خوبی تفاوت . مثه خودش جواب دادم : مرسی و بی معموليلی نه گرم بود نه سرد . خلحنش

 ؟؟؟؟يديم و ما نديدی چرا اون نوشته رو تو دی بدونی خوای مکث کرد و گفت : مکمی

 ؟؟يدی گفتم : آره از کجا فهميجان هبا

 ..ينيم همو ببيد و گفت : بايد کشيقی نفس عمکاوه

 بگه . هنوزی طورين توسنت همی خواست بگه که نمی می بگم . مگه چی دونستم چی خوردم . نمجا

 من ..يش پيای می بدونه داريل سهيست نگفته بودم که خودش گفت : لزم نيزیچ

 ..ی ترسونی منو می گفتم : کاوه داری دو دلبا

 ...ينمت بی خونه تون ميک شاپ نزدی کافيگه ساعت ديم گفت : نکاوه

 رفتم .يرون بين از ماشيدمش دينکه . به محض ايدم رفتن دودل بودم اما زودتر از کاوه رسی براينکه ابا

 و کاوهيم بست نگاهش به من افتاد . به هم سلم کردی خارج شده بود و درشو مينش از ماشيکهاونم در حال

 ؟؟ی وقته اومديلیگفت : خ
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 ؟؟يشونی پرينقدر و محکم نگاهم کرد و گفت : چرا ای جديلی تکون دادم . کاوه خی منفی به نشونه سرمو

 ...ی افتاد رو مرتب کردم و گفتم : نگرانم کردی سرم می که داشت از روشالمو

 ..يکا کرد گفت : نگران نباش نی م ميی شاپ راهنمای به سمت کافيکه پشتم گذاشت و در حالدستشو

 و اون دستشويدم خودمو جلو کشی کمين همی نداشتم برای دستشو پشتم گذاشته بود احساس خوبينکه ااز

 قهوهيه تلخ و کاوه ی قهوه يه . من يم و نشستيم قسمت دنج رو انتخاب کرديه شاپ ی کافیبرداشت . تو

 باش ..وم کم آريه طاقت من انداخت و گفت : ی بی تو چشمایاسپرسو سفارش داد . بعد نگاه

 نکن ..يتم اذينقدر کردم به زور تونستم خودمو تا اون موقع کنترل کنم گفتم : کاوه تورو خدا ای که حس ممن

 شده ؟یبهم بگو چ

 کنم ..ی خوام ازت معذرت خواهی گفت : اول از همه به خاطر رفتار اون روز مکاوه

 تکون دادم و گفتم : خب ؟سری

 هم منی اگه بخوای ت باعث آزارته . اما حتی دونم وجود من تو زندگی به اطراف نگاه کرد و گفت : مبعد

 ...يرون ت برم بی تونم از زندگینم

 وجودت آزارم بده ؟؟يد .. چرا بای چپ نگاهش کردم و گفتم : چرت و پرت نگو .. تو دوست منچپ

 ..ی دونی که خودتم ميلی انداخت و گفت : به همون دليين سرشو پاکاوه

 ..يايم . با هم کنار ميم کنی کنار هم زندگيم تونی . ميم گفتم : کاوه ما همه با هم دوستی محبت دوستانه ابا

 ..يار در نيا بازيوونه دين از ايگهد

 منه ..ی يفه وظين ازت محافظت کنم .. ايد تفاوت نگاهم کرد و گفت : من بابی

 اخمامو تو همين من سو استفاده کنه . واسه همی دوستانه يميت بود . انگار که بخواد از صمی جوريه لحنش

 بدم ...يح مورد توضين در اين از ايشتر تونم بی . منم نمی درکش کنی نتونيد و کاوه گفت : شايدمکش

 کنم . خوبه ؟؟ی نمی تکون دادم و بعد گفتم : در موردش کنجکاوسرمو

 : اوهوم ..گفت

 اومده باشه گفتم :يادم يزی تلخم رو خوردم و بعد انگار چی از قهوه ی سفارش هامونو آوردن . کمبرامون

 ..ی نگفتيزی کاوه در مورد اون نوشته چیراست

 ..ينی بی که اون رو ح رو می تو .. از وقتی خوام بترسونمت . ولی نميکا نين شو هم زد و گفت : ببقهوه

ی . اما تو .. مينه تونه ببی نميگه کس ديچ که هيزيه چين .. اينی رو هم ببيگه ديزای چی سريه ی تونیم

 کهی حالتين .. فقط ممکنه با ااما گرده . ی باشه و اون قطعا برنمی کنم خطری نگران نباش .. فکر نمیدون

 ...يا ينی رو ببی ايگه دیالن تو وجودت هست . رو ح ها

 نترس .. من مواظبتم ! ..يکا افتاد و بعد گفت : نيد لرزی به دستهام که منگاهش

 هنوز ادامه داره ؟ هنوز تموم نشده ؟؟يعنی : يدم پرسی گذاشتم و با ناباوريز می قهوه مو روفنجون

 گرده ..ی اون روحه برنميگه نبود .. مطمنئنم دين . منظورم ايکا گفت : نه نکاوه

 ؟؟ی دلهره گفتم : پس چبا

 شه ..يک هم نتونه بهت نزدی ايگه سازم برات که رو ح دی محافظ ميه و گفت : يد کشی پوفکاوه
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 تونم .. فکر کردم آزاد شدم ..ی نميگه دستهام گرفتم و گفتم : کاوه دين بسرمو

 لطفا .. تا آخر حرفامو گوش کن ..يکا گفت : نکاوه

يل ره . اما بالخره سرشو بلند کرد و گفت : گفتم به سهی بلند کردم . احساس کردم از گفتنش طفره مسرمو

 راحت بشه که رو حيالت خی خوای ... اگه مينکه .. اينکه بهت بگم . اينو خواستم ای چون مينجا ايای مینگ

 رابطهيه يد .. بايلی با .. خب تو الن با سهيعنی .. ی بشی نشونه گذاريد باياره تونه به دستت بی نمی ايگهد

 ...یا

 دونه ... بگوی خودش ميل نگفت . منتظر نگاهش کردم و کاوه گفت : سهيزی و چيد تو موهاش کشدستی

 بده ..يح توضیواست در مورد نشونه گذار

 بودم کلفه گفتم : کاوه مگه نشونهيده نشنيزی چی . من که در مورد نشونه گذاريد رسی به نظر معصبی

 شه ؟؟ی انجام می چه جوریگذار

 بده ..يح واست توضيل انداخت و گفت : بگو سهيين پاسرشو

 ... ی گفتم : باشه .. ولی کلفگبا

 .. باشه ؟؟يکا مهمه نيلی که گفتم خی نشونه گذارين از قهوه شو خورد و گفت : اکمی

 .. يدم گفتم : باشه فهمی نگرانبا

 از قهوه شو خورد . نگاهم تو نگاهش گره خوردهيگه دی کرد کمی منو نگاه ميکه تلخ زد و در حاللبخندی

يين کنم نبود با خجالت سرمو پای نگاهش مينکه کردم و حواسم به ای بود که نگاهش ميادیبود . مدت ز

 بهت بگم ..يزی چيه يدانداختم و بعد گفتم : کاوه با

 گفت : بگو ..کاوه

 ؟ی دونی از کجا ميزارو چين نگاهش کردم و گفتم : تو ادوباره

 کردم ..يق : علقه داشتم در موردش تحقگفت

 ؟؟ی گرفتم و گفتم : تو جادوگريممو بودم که بپرسم اما بالخره تصممعذب

 نشو ..ی هنديلم فيکا و بعد گفت: نی طولنی خنده يه . خنديد

 .. نه ؟؟يستی نی برخورده بود گفتم : تو معمولبهم

 نه . مردمک چشمهاش تنگ شد و گفت : چرت نگو ..يا گه ی راست مينم چشمهاش زل زدم تا ببتو

 شدم تو چشمهاش وگفتم : جواب منو بده ...خيره

 از چهره ش تو ذهنم نقش بست و باعث شديگه دير تصويه يدنش کردم با دی طفره رفت و من نگاهش مکاوه

 براميدمت که دی بارين گفتم : کاوه اوليطنت بعد با شيفتم پولم بود بيف که تو کی عکسياد ی لحظه ایبرا

 ..يدمت کردم قبل دی حس می آشنا بوديلیخ

 ؟؟؟ی ابروشو بال انداخت و گفت : خب که چيه کاوه

ی ميادم يشه وقته عکسشو برداشتم اما هميلی ؟؟ خی بودی کيه شبی بدونی خوای کج کردم و گفتم : مسرمو

ره بهت نشون بدم ...
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يرون پولم بيف کرد . عکسو از تو کی بگه فقط نگاهم ميزی چينکه ناخودآگاه اخم کرده بود و بدون اکاوه

 توست ..يه چقدر شبين ببينو ايا و جلوش گرفتم : بيدمکش

يدم و کلفه به نظرم اومد . اما بعد که لبخندشو دی کردم عضلت صورت کاوه منقبض شد . عصباحساس

 خود منم ..ينکه شو فراموش کردم . با خنده گفت : اع ؟؟ ایعکس العمل عصب

 ...ی تورو خدا ؟؟ انگار خودتينی بی و گفتم : آره مخنديدم

 همزاد منه ؟؟ين و گفت : نکنه ايد خندشيطانی

 درصد ..يه و گفتم : اره بابا فکر کن يدم غش خندغش

 منه ..يه شبيلی خين خوام .. ای حالت قهر گفت : نمبا

 بابا بزرگت باشه ..ين ايد و گفتم : کاوه شاخنديدم

 و بعد گفت : بابا بزرگ من ؟؟ برو بابا .. خنديد

 ؟؟ی از کجا آوردينو عکسو ازم گرفت و نگاهش کرد و گفت : ابعد

 ؟؟ از تو آلبوم مامان بزرگم کش رفتم که به تو نشونش بدم ..ينو دادم : ايح علقه توضبا

 هستن ؟؟ی کينا زد و گفت : حال ای لبخندکاوه

 توست اسمش رضاست .. دوست بابا بزرگم بوده .يه کردم و گفتم : اون بابا بزرگمه .. اونم که شباشاره

 گفت که ....یمامان بزرگ م

 ست .يگه دی جايه شده به عکس و حواسش يره و خيست شدم اصل حواسش به من نمتوجه

 دما ..ی ميح تو ؟؟ دارم برات توضيی دستمو جلو صورتش تکون دادم و گفتم : کجاين همواسه

 زد و عکس رو به طرفم گرفت وی تکون داد و گفت : رضا .. هه .. پوزخندی همراه با لبخند تلخسرشو

 .. ببر بذارش سر جاش ..ياگفت : ب

 ذارمش سرجاش ...ی و گفتم : حال به بچه ها هم نشونش بدم بعد مخنديدم

 !!ی گی نمی نه ؟؟ جدی کارو بکنين ای خوای هول شد و گفت : تو که نمکاوه

 داره ؟؟يرادی گفتم : وااا .. مگه امتعجب

 ش سر جاش ..ی ذاری .. می نشون بدی خواد به کسی گفت : بعله .. نمکاوه

 ..ی شی بخوام نگه دارمش .. حال تو چرا ناراحت ميد ؟ اصل شای گی گفتم : چرا زور می دلخوربا

 ندازن ..ی کنترل کنه و گفت : بچه ها دستم ميتشو تا عصبانيد کشيقی نفس عمکاوه

 !يدم .. و بعد خودم خنديم خندی نداره ميب گفتم : عی بدجنسبا

يدم غرين عکسو بهش نشون دادم ناراحت شد واسه همينکه چرا از ايدم . نفهميد تو فکر فرو رفت . نخندکاوه

 ت شده ...يزی چيه: تو 

 ؟؟يم .. بريچی گفت : نه هزود

 اس ام اس اومديل برام از سهيم اومديرون بينکه . به محض ايم شاپ خارج شدی کردم و با هم از کافموافقت

 حرفاشون تموم نشد ؟يامين و بنيانا شد ؟ کی . چه خبر ؟ چيزم: سلم عز
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 خواستمی ميم رفتی ميم که پارک کرده بودينامون و به سمت ماشيم داشتی که در کنار کاوه قدم برمهمونطور

 بگم کهيل شه حال به سهی گفتم : کاوه ؟ مين بهش بگم واسه همی اس ام اس بدم اما موندم که چيلبه سه

 ؟؟يديمهمو د

ی اگه ميگه شدم نگاهم کرد و گفت : آره دی بازرگانيام که انگار وسط فکر کردنش پی و حالتی کلفگبا

 بهش بگو ..یخوا

 . يشش داشت اومدم پی کار فوريه جونم . کاوه باهام يل سهی اس ام اس دادم و گفتم : مرسيل سهبه

 الن ؟ بايی . جواب دادم زود گفت : کجايله که سهيدم م زنگ خورد و دی اس ام اس رو فرستادم گوشتا

 ؟؟یکاوه ا

 کرد و من فقط گفتم : اوهوم . چطور ؟؟ی نگاهم ميره خکاوه

 کارت داشت ؟؟ی اون ؟ چيش پی ری می داری گزنده گفت : چرا بهم نگفتی با لحنسهيل

 رم خونه . از خونهی بود . الن دارم ميدم دينه که رو آيزی گم . در مورد اون چی گفتم : حال بهت مزود

 زنم ..یبهت زنگ م

 سرد گفت : باشه خدافظ ..يلی خسهيل

 ناراحت شده بود ؟؟يل : سهيد . کاوه پرسيم بوديده هامون رسين ماشبه

 بهش نگفته بودم ..ينکه : آره از اگفتم

يلی و ... من بهت خی کنی کمکم ميشه همينکه واسه ای سرشو تکون داد و من گفتم : کاوه مرسکاوه

 ...يونممد

 برو خونه .. يگه .. ديستی با محبت نگاهم کرد و گفت : نکاوه

 کرد . هر دو همزمان به همی بود و نگاهم ميستاده رفتم که برگشتم . کاوه هنوز ای مينم به سمت ماشداشتم

 تشکر کنم ..ی کنی ازم محافظت مينکه رفت ازت به خاطر ايادم و من گفتم : يملبخند زد

 آهنگيه رفتم . دلم خواست ينم دادم به سمت ماشی براش دست تکون ميکه تکون داد و من در حالسری

يم کم با هم حرف زديه ينکه خونه مامان و بابا فقط خونه بودن بعد از ايدم رسیآروم عاشقونه گوش کنم . وقت

 شامی و آماده باشم من به اتاقم رفتم و گفتم که برايان ميراز پس فردا از شيما شیو مامان گفت که خانواده 

يل زنگ زد . جواب دادم . سهيل بودم که سهياورده تو اتاق هنوز لباسامو در نيدمصدام کنن . تا رس

 ؟؟ی بود گفت : چرا زنگ نزدیعصبان

 ...يکی عليه ی سلميه گفتم : ی دلخوربا

 خشونت گفت : سلم ..با

 داشتم با مامان و بابايد جونم .. ببخشيل سلم سهيک برابر خشونتش خودمو کنترل کردم و گفتم : علدر

 شد ..ير کم ديه زدم یحرف م

 کارت داشت ..ی چی بگی تونی کاوه . حد اقل ميش پی ری می داری همون خشونت گفت : بهم که نگفتبا

ينه کردم نگاهم به آی مانتوم رو باز می رو با شونه م گرفته بودم و داشتم دکمه های که گوشهمونطور

 کند در کنار من است ..یافتاد .. روش نوشته شده بود : اگر نشانه گذار
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 ؟؟ی چيعنی ی نشونه گذاريل گفتم : سهيد لرزی که به شدت ميی شدم با صدايجان هدچار

 ؟؟ی پرسی مينو ؟؟ چرا ای متعجب گفت : نشونه گذارسهيل

 ...يگه ترس گفتم : بگو دبا

 چقدری دونی گم .. می بهت نميچی بهت گفته هی چی لعنتی اون کاوه ی به من نگی گفت : تا وقتسهيل

 .....ی به من بگينکه که بدون ایاشتباه کرد

 کردن منه امای اگه کاوه گفت که تنها راه نجات دادن من نشونه گذاری حتيل وسط حرفش و گفتم : سهپريدم

 نکن ...یتو منو نشونه گذار

 ؟؟يکا ؟؟ چرا نی گفت : چسهيل

 م نکن ...ی وقت نشونه گذاريچ ؟ هيدی که گفتم رو بکن .. فهمی : همون کاريدم داد کشتقريبا

 بود که در کنار هم نشستهيما نگاهم به بابک و شيد رسيم محضر بوديما عقد کردن بابک و شی که براروزی

 کردم . بابک رو هم بهترهی رو تو دلم نسبت بهش حس ميقی بودم اما محبت عميده نديلی رو خيمابودن . ش

 کردمی حس می داشتم . گاهتی کرد چه احساسات متفاوی که ازدواج ميننگم که چقدر دوستش داشتم و از ا

 کردمی فکر مينکه از ايد کردم . شای احساس غم می خوشحالين بيه چند ثانی براش خوشحالم و برايلیخ

 ..يم با هم باشيشه شه مثه قبل همی نميگهد

 که خوبی داشتم . حسيندی احساس خوشايدم دی که اونجا بودم و اونهارو در کنار هم مين حال از اين ابا

ين بر ايم خاطر تصمين به هميريم بگی که نامزديم از بد بودنش بود . ما چون رسم نداشتيشتر بيلیبودنش خ

 بشن و بعد از اون هروقت کهحرم عقد ساده تو محضر داشته باشن تا به هم ميه يماشده بود که بابک و ش

 کهيما . نگاهم رو به بابک و شيريم بگی خودشون براشون مراسم عروسی شو داشتن که برن خونه یآمادگ

 کت و شلوار اسپرتيه . بابک يومدن به هم ميلی نشسته بودن دوختم . خی دو تا صندلیدر کنار هم رو

 لبخنديه نشسته بود با يما کرده بود و در کنارش شرست ديشه مثه همی معموليلی بود و موهاشو خيدهپوش

 دامن کرميه ی رو روی خوش دوختيخچالی يد سفی و تو دل برو که مخصوص خودش بود . مانتويحمل

 لختشی موهای باز رويلی رو هم خی بود . شال روشنيده داشت پوشی ساق پاش بلندیروشن که تا رو

 ويما خودمون و شی خودش . خانواده يشگی و همی ساده و معموليش عروس ساده با آرايهانداخته بود . 

 بابک بود .يش و من تمام حواسم پيم محضر بودی بابک تویخاله و مامان بزرگ و عمه چند تا از دوستا

 داشته باشم . ی و حس خوبينم شو ببی خواست بدونم که واقعا خوشحاله . خوشحالیدلم م

 گونهيدن توسط صدف جلو رفتم و در حال بوسيرينی از خونده شدن خطبه توسط عاقد و پخش شدن شبعد

يه صرف ناهار به ی همه برايادگاری عالمه عکس يه گفتم . بعد از گرفتن يک هردوشون بهشون تبریها

 . موقع صرف ناهار صدف سمت راست و ماراليم که بابک از قبل رزرو کرده بود رفتيکرستوران ش

 ؟؟ی مونی میسمت چپم نشسته بودن . صدف خم شد به طرف مارال و گفت : تو تا ک

 جا بمونم .. آخهين آخر اسفند رو نرم و همی دو سه هفته ين ايگه ديد تکون داد و گفت : شای سرمارال

 شه ...ی نميلمعمول کلسا تشک

 ..يم بذاری آخ جون .. برنامه دور همييی با ذوق دستاشو تو هوا تکون داد و گفت : واصدف
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 مسافرت ..يم و گفت : ما قراره بريد خندمارال

 مسافرت ..يم شد و من گفتم : خب همه با هم بريزون صدف آولبای

 باش برنامهی کم خاليه هفته ين شه .. مارال تو ای خوب ميلی زد و گفت : اگه بشه خی صدف برقچشمای

 ..يم کنم دور هم باشیجور م

 شه ..ی می چينم .. حال ببيزم و گفت : باشه عزيد خندمارال

 ؟؟ ی ها پس من چی و گفتم : عنتر برقيد کشی پوفصدف

 ..يای نيزون آوی و گفت : فکر کن تويد خندصدف

 اسمتو ببره آخه ؟؟يد .. حتما بايگه گه دی و گفت : راست ميد غش غش خندمارال

 ..ين ندازی به عقب چرخوندم و گفتم : اصل من قهرم باهاتون .. منو دست مسرمو

ينه بوزيه يادمه که يی تا جای ... وليد گفت : ببخشيد کشی که مثل داشت نازمو می لوسی با صداصدف

 ناز نداشت ها ..ينقدر ایافعان

 تکرار کن ..يگه بار ديه و من چنگالمو جلو صورت صدف گرفتم و گفتم : يد خندمارال

مژست خاصصدف  ... نه ... ی گفت : بو .. زی با 

ی ؟؟ می ؟؟ واقعا زدی ادامه بده و سر چنگال رو تو لپش فرو کردم و صدف متعجب گفت : زدنذاشتم

 ...يختی به هم ريشمو آرايکاکشمت ن

 کنه . برام اس ام اسيدا شو پينه بود تا آيفش و رو کردن کير و صدف در حال زيديم خندی و مارال ممن

 واسهی . راستيم با هم حرف بزنيد . باينيم بگو تا حتما همو ببی بوديکار بود : اگه امروز بيلاومد از سه

 گم ..ی ميکبابک هم بهت تبر

 ..ی کنم . مرسی جواب اس ام اس دادم : حدود ساعت شش باهات هماهنگ مدر

 دونستمی بود . ميل داد و من تمام حواسم به لحن سرد سهی رو به صدف ميدش جدی داشت شماره مارال

 کاوه و بهش نگفتم ناراحته ...يش رفتم پينکههنوزم از ا

 ــ ـــــــــــــــــــــــــ

 بعد از خوردنی ناگهانيلی خينما قرار سين . هرچند اينما مارال و صدف بود که با هم رفته بودن سيش پدلم

 نتونستم باهاشون برم و حال دلميل بود اما من به خاطر سهيیناهار از مارال مطر ح شده بود و سه تا

 تنگ شده بود و دوست داشتمبراش دلم ين بودم و واسه هميده وقت بود که مارال رو نديلی بود . خيششونپ

 قرار گذاشته بودم که اگه حرفامون زود تموم شدينما سيک جا نزديه يل باهاش وقت بگذرونم . با سهيشترب

يک سبز کوچی فضايه تو يمکتی نی افکار بودم و روين برسونم . تو همينمابتونم خودمو به بچه ها تو س

 که ازشيدم رو به روم پارک شد و بعد خودشو ديدم رو دهيل سين نشسته بودم که ماشينما سیکوچه پشت

 ويره تی خاکستری ساده يور پليه يکه محکم و مغرور در حالی و با قدم های جديلی خيلخارج شد . سه
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 نگاهش خشمناک ويلی خيد بهم رسی به تن داشت به طرفم اومد . وقتی رنگیشلوار کتون اسپرت سورمه ا

 لبم اومد و گفتم : سلم . روی ی رحم بود . لبخندیب

 پاش بلند شده بودم تو دلم حرصی ناخودآگاه جلوينکه و من از اينم چشم و ابرو سلم کرد و اشاره کرد بشبا

 ش انداخت و گفت : امروز چطور بود ؟يگه دی پای نشست پاشو رويلخوردم . سه

 باز شد ويشم نين همی نبود . برای عصبانيل کردم سهی آروم شد . انگار اونقدرا هم که فکر می کمدلم

 وينما سی که از صبح افتاده بود . محضر رفتن و ناهار و برنامه ی کردن از اتفاقاتيفشروع کردم به تعر

 ؟؟ينما گفت : مارال و صدف الن رفتن سيل حرفام تموم شد سهی .. وقتيزمسافرت و خلصه همه چ

 ؟؟ی تکون دادم که گفت : به خاطر من نرفتسرمو

 : اوهوم ..گفتم

 ...يششون پيم گفت : پاشو برسهيل

 ؟؟يای ؟؟ تو هم ميم ذوق گفتم : بربا

 بال انداخت و گفت : اگه اشکال نداره ..ابروشو

يلی خييی گفتم : وايدمش کشی دنبال خودم می با خوشحاليکه بزرگ و مردونه شو گرفتم و در حالدست

 ..یخوشحالم کرد

 ..يکا نيما زنی با هم حرف مينما گفت : بعد از سی لبير زسهيل

 مهم نبود که بودن با مارال و صدف بود .ی اونقدريلم فيدن من دی اما برايدم رسيلم فی که به وسطادرسته

 زدنيگه و تو سر هم ديدن اون دو تا خل و چل رو که در حال خنديم زود تونستيلی خيم وارد سالن شدیوقت

 بود . حال اونی کنارشون خاللی . خوشبختانه چند تا صنديم . خودمونو بهشون رسونديم کنيدابودن رو پ

ينيم خواستن ما بشی ها که می عقبی صندلی جالب بود که با اشاره هايل مارال و سهیوسط مراسم معارفه 

 نشستم و صدف هم که اون طرفيل مارال و سهين کردم بی اون دوتا رو به هم معرفينکهانجام شد . بعد از ا

 زد . ی مشمک شد و برام چیمارال بود به سمتم خم م

 بچسب ..ينو .. هميکا نيته مودب و با شخصيلی گوشم گفت : خير زيواشکی مارال

 ..يده خريل واسم پاستی ؟؟ کليدی و گفتم : کجاشو ديدم خندآروم

 سرشو با تاسف تکون داد وی ها رو که تو دستم بود رو نشونش دادم و مارال به شوخيل پاستيک پلستبعد

گفت : خاک تو سرت ..

 کنهی رو نگاه ميلم داره فی جديلی که خيدم برگشتم و ديل . به طرف سهينما سی نگاهشو دوخت به پرده بعد

يف تعری بعد گفتم : مارالينم رو ببيلم کردم فی خوردم سعی ميکه هامو باز کردم و در حاليل از پاستيکی. 

 شده ؟؟یکن تا الن چ

يل تعارف کردم و بعد به طرف سهيل کرد و من بهشون پاستيف رو تعريلم از فی کميخته جسته گرمارال

 .. من دوست ندارم ..ی تعارف کردم و اون گفت : مرسيل . بهش پاستيدمچرخ

 پفک اون دو تا رو واست کش برم ؟؟ی خوای گوشش گفتم : مزير

 ؟؟ی گی ميزی چيه فقط يا ی تونی زد و گفت : می لبم لبخند کمرنگی رويطونی اون لبخند شيدن دبا
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 تونم ...ی زدم و گفتم : بله که مچشمکی

 خش خش کرديکش مارال بود رو برداشتم . پلستی پای که روی پفکی نامحسوس بسته يلی خم شدم و خبعد

 بريسگويت بی اون کمی های خوراکيک پلستی صدف خم شده بود و داشت از توی صندلیاما مارال رو

 شده بود . بعدباز يخش ی کميل . سهيديم دادم و هردو با هم خنديل داشت و متوجه نشد . پفک رو به سهیم

 نداشتم .ی اعتراضيچ دستمو ول نکرد . منم که هيگه پفک رو از دستم گرفت دستمو هم گرفت و دينکهاز ا

 مختلف براتی هايل پر از پاستيک پلستيه که ی شه با دوست پسری خواستم . اصل مگه می مينواصل هم

 ؟؟ اصلينما ؟؟اونم تو سيرين و دست همو هم نگيای بينما دوست نداره سيل خودش پاستيکه در حاليدهخر

 شدم خودم دست به کار بشم ..ی متوجه شد وگرنه مجبور مينو خودش ايلامکان نداره . خوشحالم که سه

 بود که مارال با تعجب گفت : صدف پفک منی درست وقتيل منو سهيواشکی و ی پوستير زی خنده هااوج

کجاست ؟؟؟

 : من برنداشتم به خدا ..يد غرصدف

 هم داره ...يل از اونا بود که سهين مارال گفت : دروغ نگو .. ببو

 بود کهين گرفت . جالب تر از همه ای افتاد خنده مون می هربار نگاهمون به هم ميل من و سهيلم فيان پاتا

يم اومديرون که تموم شد و از سالن بيلم به مارال تعارف هم نکرد . فی اون پفک رو تا ته خورد و حتيلسه

 خوردم مال شما بود .ی که من می خوش گذشت . مارال خانوم در ضمن اون پفکيلی گفت : بچه ها خيلسه

 ..ين باشیراض

 گفت :يطنت زود خودشو جمع و جور کرد و با شيلی بود . اما خيدنی مارال واقعا دی بهت زده ی چهره

 ؟؟؟ين شی پسر خاله مينجوریاععع ؟؟؟ شما ا

 دستش کجه ...ين . ايست من نير به من اشاره کرد و گفت : تقصيل و سهيديم مون خندهمه

 کشم .. ی من تورو ميکا شدم و مارال گفت : نيم قايل برداشت و من پشت سهيز به طرفم خمارال

 خان ..يل سهی شی ميه و مارال گفت : البته شما هم تنبيد خندسهيل

 ابروهاشو بال برد و گفت : من چرا ؟؟سهيل

 ..ين شام مهمونم کنيد .. بايگه دی جرم بوديک گفت : اعع .. شرمارال

 ...يم و گفت : آخ جون شامو افتاديد با ذوق کف دستاشو به هم کوبصدف

 صدف ...ی خودتيب به صدف گفت : تو مهمون جی جديلی خسهيل

 ناخن گرد نباش ..ينقدر .. ای شی بلند سوار می با خنده گفت : تو شاسصدف

 صدف ؟؟ی از آقاتون داری کتبی نامه يت و من گفتم : رضايديم با هم خندهمه

 کهين فهمی مين شام اونم بدين زنگ زدم اومد مجبور شدی کرد و گفت : ندارم اما وقتی زبون درازصدف

 ...ين منو دست بندازيدنبا

 باش که من شام تورو هم حساب کنم ..يال خين و گفت : هه .. به هميد خندسهيل
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 کنهی می شوخير نگی رو جديل سهی حرفاين تمام رو به مارال گفت : مارال جون اصل ايی با پرروصدف

 گه ..ی مينجوری اخلقا نداره که .. جلو تو اينوگرنه از ا

 به هم دوخته شد و بعد خنده مون گرفت . ماراليل لحظه نگاه متعجب منو سهيه گفت که تو ی جداونقدر

 ..ينمش ببيادگفت : صدف بگو دوست پسرت ب

ی به مامان زنگ ردم و بهش خبر دادم که شام خونه نميم رفتی ميل سهين که به طرف ماشين حين همتو

 . يرفت پذيل هم با کمال ميان و البته شاياد شام بی زنگ زد و گفت که برايانرم . صدف هم به شا

 که اومد صدف بای . وقتيم بوديان منتظر شای معمولی فروشيچ ساندوی ساعت بعدش همه مون تونيم

 بعد از سلم ويان نگه داشته بود برداشت . شايان شای که کنار خودش برای صندلی از رويفشو کیخوشحال

 نشست . اون شب همه مونی صندلی داد روی دست ميل با سهيکه کردن باهامون در حالیاحوالپرس

يل رو حساب کنن سهيچشون و صدف اصرار کردن که پول ساندويان و هر چقدر شايم خوردیخوراک هند

 ..ين مهمون من باشيد بای گفت : دفعه بعديان شد که شايننذاشت و هم

 تايم نشستيل سهين صدف رو ببره خونه و ماهم تو ماشيان و صدف از ما جدا شدن تا شايان از اون شابعد

ی نبرده بودم بعدشم قرار بود منو برسونه خونه . توين خونه . البته چون من ماشيم و مارال رو برسونيمبر

 داد .ی ميح توضيل سهی براد که آهنگش در حال پخش بوی مارال داشت درمورد خواننده ايمراه که بود

يد نه ؟ نبايا ی گفتيل ؟ به سهی کرديکار چيکابرام اس ام اس اومد بازش کردم . از کاوه بود . نوشته بود : ن

 ..ی طولش بدينقدرا

 جواب گذاشتم وی اس ام اس رو بين جلوه کنم و واسه هميعی کردم طبی دچار استرس شدم اما سعکمی

يدم دم . اما تا به خودم اومدم دی برم خونه جوابشو می انداختم . با خودم فکر کردم وقتيفم کی رو تویگوش

ی لبم اومد . وقتی روورکی زی نظر داره . لبخندير کنه و همه حرکاتمو زی نگاهم می چشمير داره زيلسه

 به طرفميل رفت سهينکه و من تشکر کرد و رفت . به محض ايل از سهی مارال کليديم خاله رسیبه خونه 

 دستشو جلويل لرزه . سهی که احساس کردم دستام داره می بود . طوری و جدين . نگاهش خشمگيدچرخ

 ..يلآورد و گفت : موبا

 ...ی کنی مين به من توهی هام تند تند شد . آب دهنمو قورت دادم و گفتم : دارنفس

 فحش شده ؟؟؟يدا جديل زد و گفت : موبای پوزخندسهيل

 فهمم ..ی کاراتو نمی من معنيل : سهگفتم

 نه ؟؟؟ی کنی مين به من توهی که داريی توين که ای فهمی چپ نگاهم کرد و گفت : جدا ؟؟ نمچپ

 ..ی منو چک کنی گوشی گفتم : حق نداريد لرزی مصدام

 داد زد :ی بلندتری . بعد با صدای رو از من پنهان کنيزی چی گفت : توهم حق نداری بلندی با صداسهيل

 بده به من ..يلتوگفتم موبا

 وقت تو ذهنم نقشيچ هم هينمش ببی عصبانينقدر ای روزيه ينکه ها شده بود . تصور ايوونه مثه دسهيل

يوونه مثه ديل و به طرفش گرفتم . سهيدم کشيرون بيفم رو از کی لرزون گوشيینبسته بود . با ترس و دستا
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 ازيشتر خوندن . هر لحظه به اس ام اس رو باز کرد و شروع کرد بين و آخريد رو از تو دستم قاپیها گوش

يلی دونستم خی رفت . می ميين که بال و پايدم دی ش رو ميشونیقبل چهره ش منقبض و قرمز شد . نبض پ

 کنم . ی گفت باهاش لجبازی ترسوند . به خودم قول دادم که اگه هرچی منو مين شده و ایعصبان

يچی رو راه انداخت اما هين و خشن ماشی عصبانی پاهام پرت کرد و با همون چهره ی رو روی گوشسهيل

 همه دعوا کردن داشت ؟؟ين ؟؟ ايدی مجبور شدم بگم : دينکهنگفت . تا ا

 بهم انداخت کهی آنچنان نگاه خشمناکی قرمز و عصبانی لحظه به طرفم برگشت و با اون چشمايه برای

 منوينجوری کس ايچ کردم . تا حال هی ميس کرد خودمو خی تر نگاهم می کم طولنيهاحساس کردم اگه 

 : هنوزم دوستشيد غريل که گذشت سهی ناراحت بودم . کميلی خيل رفتار سهيننترسونده بود و تو دلم از ا

 ؟یدار

 ؟؟ی شدم و گفتم : چمتعجب

يستم چون من بچه نی نکن دروغ بگی ؟؟ سعی گم هنوزم دوستش داری ؟؟ ميدی گفت : نشنی بلندتری صدابا

..

 .. ی کنی فکر مينجوری که ای حرص گفتم : اتفاقا بچه ابا

 .ينن نبيل سهين کردم بابا و بابک منو تو ماشی تو کوچه و من آرزو ميچيد پيل سهيم ما بودی خونه نزديک

ی ميانت بهم خی عقب تر از خونه پارک کرد و گفت : بذار بچه باشم اما بفهمم که داری رو کمين ماشيلسه

 ؟؟؟ ی ندارن ذره ام وجدايه ی دوست من ؟؟ تو حتين تريک ؟؟ نزدی .. اونم با کیکن

يزی چينکه و زل زدم تو چشماش با نفرت گفتم : متنفرم از ايختم نگاهم ری مو توی حرص و ناراحتی همه

 وی شی ميمون حرفات پشين از اينکه گم .. ای ميز چيه بدم . اما فقط يح بخوام برات توضی فهمیرو که نم

 تونم ببخشمت ..ی منم که نميناون موقع ا

 آسفالتی روينش ماشی چرخهايغ جی با صدايل خارج شدم . سهينش کردم و از ماشی خدافظيه لب زير

يدم م رو شنی زنگ گوشیکوچه راه افتاد و با سرعت از کنارم گذشت .. نگاهم به رد چرخهاش بود که صدا

؟ که تو صدام بود جواب دادم : بله ؟ی و رنجشی من .. کاوه بود . با ناراحتی.. خدا

 هان ؟؟؟ی دی حال جواب منو نميگه : ديد غرکاوه

 خوامی کنه . نمی خوام منو نشونه گذاری .. من نمينه بی ميب آسيل بغض آلود گفتم : کاوه سهيی صدابا

 بهم اصرار نکن .. تورو خدا منو تحت فشار نذار ...ينقدر خوام کاوه . ایدوباره من بهش صدمه بزنم .. نم

 کردمی رو تو وجودم حس ميقی عمی بود . ناراحتی شد . حس بدی در خونه رو فشردم . قلبم فشرده مزنگ

 خواستی کنم . دلم می باکس بازيکس خواست باهاش ای کردم بابک خونه باشه . دلم می. از ته دل آرزو م

 چند ساعت فراموش کنم و بعد اونقدر خسته بشم تا زود خوابم ببره . تا نفهمم چقدری رو برايزهمه چ

 شه .ی تموم می زنه و همه چی بهم زنگ ميل شم و حتما سهی ميدارناراحتم .. اون وقت صبح از خواب ب

 رفتم داخل چشمم به مامان افتاد که با لبخند به طرفم اومد و گفت :ی افکار بودم که در باز شد . وقتينتو هم

 ..يزم عزی اومديرچقدر د

 ؟؟؟يکا شده نيزی لبم اومد . مامان زود گفت : چی تلخ رولبخندی
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 خونه ست ؟؟ی تکون دادم و گفتم : نه .. کسرمو

 شده ؟؟ی که هنوز از حرف من مطمنئن نبود گفت : چمامان

 .. خسته ام ..ی مامانيست نيزی باشه و بعد گفتم : چيعی کردم لبخندم طبسعی

 . بعد گفت : بابات شام دعوته .. حدس بزن بابک کجاست ؟؟يد تکون داد و خندسرشو

 .. ؟يماست شی نگو که خونه يی گرفت . گفتم : وای که مامان داشت خنده م می ذوقاز

 خواستم بگم ...ی مينو و گفت : هميد خندمامان

 خواب به اتاقمی که بابا اومد من برای . وقتيديم دی خارجی کمديلم فيه و بعد از اون با مامان يديم هم خندبا

ی کردم که احساس کردم از سمت پنجره نوری م عوض میرفتم . داشتم لباسامو با لباس خواب خرس خرس

ی و خلوت بود . حتيکدم . کوچه تاري شد . با عجله به طرف پنجره رفتم و پرده رو کنار کشيدهبه اتاق تاب

 لحظهی بار برايه يه اتاق من قرار داشت هم خاموش بود و هر چند ثانی پنجره ی که رو به رویتنها چراغ

ی گرم بود . برای اتاق کمی شد . هوای دوباره خاموش می ماننديژ قی شد و با صدای روشن می کمیا

ی کردم دوباره احساس کردم نوری پنجره رو باز ميکه حالدر دلم خواست شب پنجره رو باز بذارم . ينهم

 شدن نور رويده چشمم دوباره تابی کردم که از گوشه ی شد . با دقت تو کوچه رو نگاه ميدهتو چشمهام تاب

 رو بهيه کاج همسای و پر از شاخه يک کوچی درختچه های اون طرف تر ل به لیاحساس کردم . کم

ی داشت تو اتاق من نور بپاشه . چون بال تنه ی چراغ قوه سعيه که با يدم رو دی شخصيکی تاری تويیرو

 پنجرهی زود از جلويلی بازوهام افتاده بود خی بندش رويه ی بود و حتی لختيلی بود و خیلباس خوابم بند

 کوچهی جاهمه اونجا نبود . يگه . اما دينمش شرت به تن کردم و رفتم لب پنجره تا ببيی سويهکنار رفتم و 

 مشغولم کرده بود . بای سرعت رفته باشه حسابين تونه با ای چطور مينکه نبود . فکر ايگهرو گشتم . اما د

 تخت انداختم .ی انداختم و خودمو رويوترم کامپيز می صندلی شرت رو رويی از کوچه سوينیرد شدن ماش

 .يدم دی بد می خوابايدم خوابی می با ناراحتو با فکر بد ی وقتيشه خوب فکر کنم . هميزای کردم به چیسع

يره داد . دست بردم تو موهام و گی بهار می اسفند بود و هوا بويل . اوايدم شونه هام بال کشیپتو رو تا رو

 کردم بخوابم .ی تکون دادم تا پشت گردنم نباشه . سعی . موهامو کميدم کشيرون سرم رو از تو موهام بی

يل که از سهی اس ام اسين پتو بودم آخرير مو برداشتم و همون طور که زی تونستم . ناخودآگاه گوشیاما نم

 رو قلبميزی چيه ناراحت بودم . يم اون حرفارو زده بودينکه م بود رو خوندم . چقدر از ای گوشیتو

 . اصل دلمم متنفر بوديم کنی ميانت بهش خيم کرد من و کاوه داری فکر ميل سهينکه کرد . از ای مينیسنگ

 بدنم بالی برداشت کنه . احساس کردم دماينجوری من ای های خواست از اس ام اس کاوه و پنهان کارینم

 کردمی شده بودم . فکر می واقعا به من شک کرده عصبيل سهينکهرفته . نفس هام تند شده بود . از تصور ا

 بهم شک کردينکه کردم از ای فکر مبهش يشتر زده . اما .. حال که بيت عصبانیاون حرفارو از رو

 بود رو کنار زدم و دستمويده زدم و نشستم . موهام رو که به صورتم چسبیناراحت شده بودم . پتو رو کنار

ی داشتم . احساسی احساس بديه نبود . يشه قلبم مثه همی تويزی چيه . يد تپی قلبم گذاشتم . قلبم تند تند میرو

 شد . ی آروم تر ميد شايا رفت ی مين از بيختن فقط با اشک ريدکه شا
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ی . گرمايد سردم چکی گونه های زانوهام گذاشتم . اشک روی شکمم جمع کردم و سرمو روی توپاهامو

 سوزوند ... ی سرد و عرق کرده مو میاشک گونه ها

 کنم . ينی بيش تونستم پی مينو نخواهد بود .. ای دونستم شب خوبمی

 و حال نصفه مونده بوديدم دی رو ميل خواب سهينکه . از ايدم مثه بسته شدن پنجره از خواب پريی صدابا

يد کردم و چشمامو بستم تا دوباره بخوابم به امی غر غريدار خواب و بيمه شده بودم . با همون حالت نیشاک

 شد . تو عالميده به چشمام تابی نورردم بسته م حس کی . از پشت پلک هاينم خوابم رو ببی ادامه يد شاينکها

ينکه کنه .اما به محض ای بابک اومده و چراغو خاموش و روشن ميد با خودم فکر کردم شايداریخواب و ب

ی . تويستاده وسط اتاق ای حس کردم کسی ناباورين چشمامو باز کردم . در حيست اومد بابک خونه نيادم

 : مامان ؟؟يد پريرون لبهام بين از بيی بدم . فقط صدايص تشخبی توستم به خوی مطلق اتاق نميکیتار

 . اماينمش چشمهام تابوند و من نتونستم ببی تويم . نور چراغ قوه رو مستقيد لرزی . قلبم ميد سمتم چرخبه

 آوردم .ياد انداخت رو به ی که تو کوچه بود و نور چراغ قوه رو تو اتاقم می اون کسير لحظه تصويه یبرا

 ويرم نور رو بگی بتونم جلويد کرد . دستمو جلو چشمام گرفتم تا شايدن و دستام شروع به لرزيختقلبم ر

 . بهينم نبيچی پتوم فرو برم و هير تفاوت زی بيلی کردم بتونم اون لحظه خی آرزو ميکه در حالينمبتونم بب

 چشمام به حرکت در آوردم . چراغ قوه خاموش شد و در عرض چند هزارمی دستم رو جلوينکهمحض ا

 و مکان ويت موقعينکه به حرکت در اومد و جلوم حاضر شد . شوکه شدم و بدون اياه سی يه اون سايهثان

 .. يدم کشيغزمانمو بدونم ج

 مامان گفت :ينکه سرم هستن . تا ای . فراموش کردم که چرا باليدم که باز کردم مامان و بابا رو دچشمامو

 ؟؟يدی دخترم ؟؟ خواب بد ديدی کشيغچرا ج

 . حس کردميارم بياد از حال رفتم به ينکه بودم رو قبل از ايده که ديری تصوين مامان باعث شد آخرحرف

 بودم تو ذهنم بود .. مطمنئنيده که ديزی اون چير بدنم راست شد . چشمامو بستم اما هنوز هم تصویموها

بودم که رو ح بود .. مطمنئن بودم .. 

 شه ..ی آب قند رو بخور . حالت بهتر مين ايزم عزيا و گفت : بينم کمکم کرد بشبابا

 ..يدی کشيغ و گفت : چند بار پشت سر هم جيد دست رو موهام کشمامان

 ..ی .. انگار جنزده شده بوديغايی با خنده گفت : چه جبابا

 فکر کردم که " جنزده نشدم . رو ح زده شدم " ين و من به ايدن و بابا خندمامان

 . چراغ خوابيزم بود . بابا گفت : بخواب عزيک افتاد . هنوز هوا تاريرون قند رو خوردم و نگاهم به بآب

 کنم .یرو واست روشن م

 ..ين نريشم ترسم .. تورو خدا از پی خواستن از اتاق خارج بشن با بغض گفتم : من متا

 خودمون بخوابه ..يش پياد گم بی به طرفم برگشتن و مامان رو به بابا گفت : من که مهردوشون

 نازشو بکشم ..يد تکون داد و گفت : خودم لوسش کردم خودمم بای سربابا

ی و بابا رويدم تخت خوابی بهشون کردم و همراهشون به اتاقشون رفتم . من کنار مامان رويدی پر امنگاه

 نوازشيکه کردم زودتر از اون دو تا بخوابم در حالی مامان جا دادم و سعی دستاين . دستمو بيد خوابينزم
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ی م بهم القا می خاطرات بچگز ای حس نوستالژيه رو همراه با ی آرامش خاصيه موهام ی مامان تویدستا

 دختر لغر ويه ذهنم نقش بست . ی اون رو ح دوباره توير تصوينکه برد تا ایکرد . کم کم داشت خوابم م

 از چشماشو پوشوندهيمی ش فرق وسط باز شده بود و از هر طرف نی بلند و لخت مشکی . که موهايدسف

ين به تن داشت . نگاهش خشمگيده لباس خواب بلند و سفي که يادمه . اما يد شد واضح صورتشو دیبود . نم

 کردمی ترسوند . سعی منو می بودم حسابيده که ديزی اون چيادآوریبود و موهاش نا مرتب و آشفته بود ... 

 فکر کنم و بخوابم . و کم کم به خواب فرو رفتم ..ی ايگه ديزبه چ

 . دريست شدم و متوجه شدم که بابا نيز خيم شدم . نيدار استرس داشتم که قبل از مامان از خواب باونقدر

 کهی و به خاطر لرزشيدم پريين و از تخت پايدم کشيق عمی نگاهم به سقف اتاق دوخته شده بود نفسيکهحال

 ..ير بخصبح گرفته گفتم : يی شد مامان چشماشو باز کرد و من با صدايجادتو تخت ا

 دخترم ..ير زد و گفت : صبح بخی لبخندمامان

 ؟؟يدی رفتم که مامان گفت : خوب خوابی به طرف در مداشتم

 زدم و گفتم : آره .. لبخندی

 با مامان صبحانه مو خوردم . حاضر شدم و ازينکه تو آشپزخونه و صبحانه درست کردم . بعد از ارفتم

 دعوتم کرديسا هنوز خواب بود . مامان پريسا بود و پريازده . ساعت يسا پری . رفتم خونه يرونخونه زدم ب

 لباس خوابيه يکه در حاليسا که پريدم کرد . رفتم تو اتاق و ديی راهنمايساتو خونه و منو به طرف اتاق پر

يم بوديده که تو پارک ازش با قهر جدا شدم نه همو دی . از اون روزيده تخت خوابی به تن داره رویصورت

 . به طرفش رفتميارم داشتم از دلش در بيم من بوده تصمير دونستم تقصی و چون ميمنه با هم حرف زده بود

 . چپ چپ نگاهم کرد و من گفتم :يد با عطسه از خواب پريسادم . پري ش کشينی شالم رو به بی هايشهو ر

سلم ..

 ؟؟ ی کنی کار می چينجا گفت : ای نکرد وقتييری تغيچ هنگاهش

 از تو بپرسم ..يد که من بايه سوالين زدم و گفتم : البخندی

 .. ی برده بودياد پلس بودنتو از ينجا بالشتشو پرت کرد تو صورتم و گفت : عادت هر روز اپريسا

 خبر بد برات دارم ..يه تختش انداختم و گفتم : پس ی روخودمو

 کرد و من گفتم : عادتم دوباره برگشته ...نگاهم

ی ... الن که همه چی خورده بودی نه ... اون وقتا شکست عشقيکا مغرور گفت : نه تورو خدا نی حالتبا

 کارو با من نکن ...ين ايگهخوبه د

 شد ؟؟ی زود گفت : چيسا لبم رفت . مات نگاهش کردم . پری از رولبخند

 ... يچی . سرمو تکون دادم و گفتم : هنشست

 لختشو از تو صورتش کنار زد و گفت : فکر کن که من تورو نشناسم ..ی موهاپريسا

 ..يسا کردم و گفتم : واسه اون روز متاسفم پرنگاهش

 . منم چرت و پرت گفتم ..يست .. مهم نيوونه و گفت : گم شو دخنديد

 زدم و گفتم : چه خبر از حاج آقا بهداد ؟؟لبخندی
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 و گفت : خوبه ..خنديد

 زد و گفت :ی لبخنديسا خوشحاله خوشحال بودم . پريدم دی مينکه محبت نگاهش کردم . چقدر از ابا

 نگاه کن ...ی رو اونجوريل نگام نکن .. اصل برو سهیاونجور

 مسائلينجور ای که تويسا . پريارم خودم نی کردم به روی دوباره حالم گرفته شد اما سعيل اسم سهيدن شنبا

 شده ..يزی چيه يل تو و سهين .. بيدم زرنگ بود گفت : آها فهميلیخ

 اصل دوست ندارم در موردش حرف بزنم .. ی . خنده م گرفت و گفتم : پريومد ش خوشم می زرنگاز

 خواد در مورد پسرا حرفی اصل دلم نمينجا ای هاشو بال انداخت و گفت : بهتر .. چون الن که اومدشونه

 ...يمبزن

 کلس امروز رو ندارم ..ی و گفتم : حوصله يستادم اتاقش ای لب پنجره رفتم

 کلسو داشته باش چون منی گفت : اوه هنوز چند ساعت تا کلس مونده تنبل خانوم .. لطفا حوصله پريسا

 حذف شدنم ..یدر آستانه 

 ..يستم گفتم : نه که من نی حالی ببا

 ..يومدی کلسو نين و گفت : تو که تا حال اصل اخنديد

 خواست امروز بره خونه خواهرم کمکش کنه چون شب مهمونی گفت : مامانم ميسا و پريديم هم خندبا

 ؟؟ياد هم بيانا زنگ بزنم کی خوایداره . م

 ذوق گفتم : آرره خوبه .. با

 رو برداشتم .يز می رويم نشستم . تقويوترش کامپيز اتاق خارج شد و من لباسامو عوض کردم و پشت ماز

ی روز مهميد ش علمت زده بود . هفت اسفند . به نظرم اومد حتما بای رو با خودکار صورتيندهسه روز آ

 پشت سرميسا کردم پراس لحظه احسيه ی . برايه ننوشته بود که چه روزيزیباشه . اما هرچقدر گشتم چ

 پشت سرميچکس متوجه شدم هيدم کردم هول شدم تا به عقب چرخی می داشتم فوضولينکه و از ايستادها

 تختشی زدم . رويطانی شی مچم رو نگرفته بود لبخنديسا پرينکه قلبم گذاشتم و از ای . دستمو رويستن

 کنم باز حس کردم دم دريدا خوب پی بازی دی سيه زدم تا ی هاشو ورق می دی سيف کيکه و در حاليدمپر

ياد و رفت . تپش قلبم زيد در دوی از جلوی به اون سمت انداختم و حس کردم کسی . به سرعت نگاهيستادها

 چشممو از چارچوب در بردارم . بالخره عزممو جزم کردميدم ترسی می حرف بزنم . حتيدم ترسیشد . م

 ؟؟ينجايی ایو گفتم : پر

 به طرفی اتاق به آرومی اتاقش ... نگاهم از گوشه ی . ناخودآگاه نگاهمو دوختم به گوشه يومد نصدايی

 اونجا نبود .يچی کنم . اما هی رو دنبال ميزی کردم دارم با نگاهم چی شد . حس ميده کشيوترش کامپيزم

 بهی ماننديژ قی با صدای صندلی رفت و درست تو همون لحظه پشتيوترش کامپيز می صندلینگاهم رو

 . چشمامو بستم . احساسيدم کشی نکشم . فقط تند تند نفس ميغ دهنم گرفتم تا جیعقب خم شد . دستمو جلو

 دوخته بودم و پلک نزده بودم کهی اونقدر نگاهمو به صندليد شدم . امکان نداشت . شايالتی کردم خیم

 بلند شد .. ؟؟ی خم شدن صندلاز بود که ی شده بودم . اما اون صدا چيد دیدچار خطا
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يه کردم . تو ی نگاهشو احساس مينی کنه . سنگی داره نگاهم می کردم کسی بسته بود . احساس مچشمام

 که زليدم دی صندلی روياهش آشفته و بلند سی چشمامو باز کردم و اون دختر رو با موهای ناگهانيمتصم

 اون دختريدم در چرخطرف و تا به يچيد تو گوشم پيسا پری بزنم صدايغ جينکهزده بود به من .. قبل از ا

رفت ... 

 ؟؟ی ؟؟ گرمه هوا ؟؟ چقدر عرق کرديکا شده نی به طرفم اومد و گفت : چپريسا

 ؟؟ينی بی مينجا رو ای کسيسا : پرگفتم

 ؟؟ينی بی گذاشت و گفت : نه .. مگه تو ميوترش کامپيز می رو روی چاينی سپريسا

 ..يدم دی به علمت نه تکون دادم و گفتم : ولسرمو

 .. ی شديالتی و گفت : حتما خيد کشيقی نفس عمپريسا

 نشسته بود ..ی مقدمه گفتم : رو همون صندلی بيد لرزی که ميی نشست و من با صدای صندلروی

 چشم دوخت . بعد اومد کنار منی نامطمنئن و نگران به صندلی و با حالتيد از جاش پريفی خفيغ با جپريسا

 رو ح نشستم هان ؟؟يه ی که من روی بگی خواینشست و گفت : نم

 اون رفت ..ی اومدی بود . دستشو گرفتم و گفتم : هول نشو .. وقتيده . ترسيد لرزی کردم . لبهاش منگاهش

 فکر کردم روش نشستم ..ی ش گذاشت و گفت : وايشونی پی و کف دستشو رويد کشيقی عمنفس

 ؟؟ی دونی ترسونم .. می هم مينمو منه .. دارم اطرافير .. همه ش تقصيد ببخشيسا گفتم : پری ناراحتبا

 کنم ...ی .. حس ميستم نيشگی هميکای کنم اون نی شدم . فکر ميب و غريب آدم عجيه کنم یاحساس م

 دستشو جلو آورد و همزمان گفت :يد که رسينجا کرد اما به ای کرد و حرفامو گوش می نگاهم مپريسا

 مثبتيير تغين ؟؟ به نظر من ايه چی دونی اما می تو عوض شده باشيد نگو .. شاينجوری ايکا !! نيسسه

 دوستيشتر رو بيد جديکای .. من که به شخصه نی کنی بهتر و عاقلنه تر از قبل عمل ميلیبوده .. تو خ

دارم ..

 ؟؟ی گی می جدينو زدم و گفتم : آره ؟؟ البخندی

 در حد توانم نبود که بعد از اون روزيگه گم .. واقعا دی می نگاهم کرد و گفت : معلومه که جدينان اطمبا

 .يم کنی ذاره تا آشتی قدم جلو ميشه من باشم که مثه همينا

 شه .. ی شدم و گفتم : اما بودن من با هر کس باعث ترسوندن اون طرف مين غمگدوباره

 ازت دلخوريشکی شه ..مطمنئن باش هی سرش نميزا چين که ای بال انداخت و گفت : دوستی شونه اپريسا

 .. يستن

 برسونم ..يب تونم همه ش به همه آسی داره .. من نميتی ظرفيه ی ای گفتم : هر دوستی ناراحتبا

يسا .. بعد به طرف پريد از جلوش دوی دوباره نگاهم افتاد سمت در و حس کردم کسی لحظه ای برابعد

 شده ؟؟ ی کرد . گفتم : چی هم داشت چهارچوب در رو نگاه ميسابرگشتم . پر

 دم در واستاده . فکر کردم مامانی زده شده بود گفت : فکر کردم کسيجان هيلی که خی در حالپريسا

اومده ..

 قرمز کم نشده ؟؟يش ؟ مگه شر اون روحه ريکا گفت : نی با نگرانيسا شد و پرياد نبضم زضربان
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 دختره ..يه ينم بی ميا که تازگينی دونم .. ای تکون دادم و گفتم : نمسرمو

 ست ؟؟يگه ديکی گرد شد : يسا پرچشمای

 ؟؟ اونيگه ديکی دستمو فشرد و گفت : چرا ؟؟ چرا يسا مثبت تکون دادم . پری سرمو به نشونه ی شرمندگبا

 چرا ؟؟ هان ؟؟ ينچون عاشقت شده بود دنبالت بود . اما ا

 که مربوط به من بود اونوی خواست من و مسائلی . اصل دلم نميد رسی به نظر ميده ترسيلی خپريسا

 مشکلين دستشو فشردم و گفتم : اينان زد و عرق کرده بود . با اطمی نفس نفس ميسا بترسونه . پریاونجور

 کرده ..يدا شه .. نگران نباش .. کاوه راهشو پیحل م

 ؟؟؟يه گفت : خب راهش چيجان با هپريسا

ين رو از بيل کرده سهيدا که کاوه پی راهين .. ای کنم .. وليدت خوام نا امی بهش کردم و گفتم نميقی عمنگاه

 بره ..یم

 هم هست ..ی ايگه و من زود گفتم : اما حتما راه ديد اخماشو تو هم کشپريسا

ين از بيد ره ؟؟ اصل چرا بای مين از بيل که سهی دونی چپ چپ نگاهم کرد و گفت : تو از کجا مپريسا

بره ؟؟ اصل ...

 ... يس . گفتم : هيدم ديسا پشت پريزی لحظه احساس کردم چيه برای

يسا .. پريدم نبود . خنديزی . پشت سرش چيد و از جاش پريد کشيغ جيسا . پرينم شدم تا پشت سرشو ببخم

 ..ی .. منو ترسوندی ايوونه ديلی شده بود گفت : خيجان دچار هيکهدر حال

 و گفت :يد تختشو چند بار تو سرم کوبی بالش رويسا خنده م شدت گرفت . پريسا پری چهره يدن دبا

 .. يری بمی .. الهينه .. بوزیروان

 خنده گفتم : باشه بابا .. غلط کردم .. مغزم جا به جا شد ..با

ی بيسا پريدم کرد . منم که دی می زد داشت حرصشو خالی ول کن نبود و همونطور که تو سرم مپريسا

 قرمز وی ربع بعد هر دو با صورتيه شد که ين بالشش از خودم دفاع کردم و هميکی شه با اون ی نميالخ

 ..يم تخت ولو شدی رويادملتهب به خاطر تحرک ز

 هايوونه صورتم بود . با خنده گفتم : ما مثه دی سرشو کنار سر من گذاشته بود و چند تار موش روپريسا

 ..يمشد

 ..يم و گفت : نه مثه کوچولو ها شديد خندپريسا

 ..ی خندی .. چقدر می عنتر برقيگه برهنه ش زدم و گفتم : ساکت دی به بازو ی اضربه

 ؟؟ ياد ميل سر سهيی آروم و مظلوم گفت : چه بليی بعد ساکت شد . با صدای و کميد باز خندپريسا

 کنه ..يد رو تهديل سهی کنم که خطری نمی و گفتم : کاريدم طرفش چرخبه

 شد ؟ اصل ازی می چی گم حال اگه قرار بود انجام بدی دونم .. می بال انداخت و گفت : ميی ابروپريسا

 افته ؟؟ی ميل واسه سهی که اتفاقیکجا مطمنئن

 بدم ويح بودم رو براش توضيده دينه رو که تو آيزی اون چيان جريات کردم با جزئی فکر فرو رفتم . سعتو

 حرفم تموم شد متوجه شدمی تونه نجاتم بده .. وقتی می فقط با نشونه گذاريل کاوه گفته بود سهينکه ايانجر
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 خواستم بپرسمی می : چت شد ؟راستفتم کنه . خنده مو کنترل کردم و گی گرد نگاهم می داره با چشمايساپر

 ؟؟؟ی چيعنی ی نشونه گذاری دونیم

 گفت : اوهوم ..پريسا

 گفتم : جدا ؟؟پس بهم بگو ..يه چی تونم بفهمم نشونه گذاری مينکه از ای خوشحالبا

 ..ی باهاش رابطه داشته باشينکه ايعنی لبش اومد وگفت : ی روی حرصلبخندی

 ..يگه ؟؟ رابطه ست ديم داری ؟؟ پس الن با هم چی گی ميب خنده گفتم : چشم بسته غبا

 گم .. از اون رابطه ها ...ی رابطه رو نمين با کف دستش سرمو به عقب هول داد و گفت : خره اپريسا

 ..ی جنسی کنم گفت : رابطه ی نگاهش می هنوز دارم سواليد دوقتی

 ؟؟ی و گفتم : چيدم کشيفی خفجيغ

 ..يچی پيچ گفت : پی حرصپريسا

 دری گفتم : کاوه چه فکری باشه با ناراحتين ای کردم منظور کاوه از نشونه گذاری فکرشو هم نمی که حتمن

 ...ينمورد من کرده که ا

 که وجود داشت روی بکنه . تنها راهی نشو . لزم نبود فکر خاصير وسط حرفم و گفت : جوگيد پرپريسا

بهت گفته ..

 ..ی پريگه .. بسه ديش داد حرصم گرفت و گفتم : ای سر بال می که جوابايسا پراز

 ..ی حل کنيد مشکلو باين کنم .. ای تخت بلند شد و گفت : بس نمی از روپريسا

 دم ..ی رو از دست نميل زدم تو چشماش و گفتم : من سهزل

 ... ی ری از دست می با حرص گفت : بد بخت خودت دارپريسا

 رو به خاطر خودم به خطر بندازم ..يگه ديکی که ينه بهش کردم و گفتم : خودم از دست برم بهتر از اپشتمو

 شماها اصل ؟؟ين داريت و گفتم : انسانيدم به طرفش چرخی با ناراحتبعد

 بخواد که ...يل خود سهيد گفت : آره .. اما شاپريسا

 خوام اونو تحتی ؟؟ من نمی خواد پری مينو ای وسط حرفش و گفتم : بخواد که از دست بره ؟؟ کپريدم

فشار بذارم ..

 پشت درختيزی رو نگاه کردم چيرون بينکه تخت بلند شدم و به طرف پنجره رفتم . به محض ای رواز

 مشکلين منو ترسوند . بغض داشتم گفتم : اين و پشت درخت پنهان شد . ايد دويسا پری خونه یبزرگ جلو

 ..ی کردی . کاش حداقل تو منو درک ميلمنه نه سه

 ــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

ين نبود . ايل از سهی خبريچ شب بود که هين سومين نبود . ايل از سهی بود و خبريگه شب ديه دوباره

 کهی لحظاتين بار آخرين هزارمی خوندم و برای رو ميل اس ام اس سهين پتوم آخرير شب بود که زينسوم
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 جذاب و مردونهای . صديارم کردم صداشو به خاطر بی می کردم . سعی بودمش رو تو ذهن مرور ميدهد

ی رو از دست دادم و وقتيل سهيگه کردم دی خشن بودن مهربون بود .. احساس مين که در حيیشو .. صدا

 . دوباره بغض کردم و فرو خوردمش .. يد لرزی وجودم می کردم همه ی بهش فکر می جديلیخ

 اومديادم اتاقش ی در بسته يدن بابک . اما با ديش خواستم برم پی رفتم . ميرون رو کنار زدم و از اتاق بپتو

 خودمی رفتم که به سرم زد برم و برای به سمت اتاقم ميدی ما بود . با نا امی اون شب رو خونه يماکه ش

 خودم نسکافهی رو روشن کردم و برازخونه شدم . چراغ آشپير سرازييننسکافه درست کنم . از پله ها به پا

 ويستادم هم برداشتم و به اتاقم رفتم . لب پنجره ايک برش کيه . يم هم داشتيک کيخچال یدرست کردم . تو

 کهيی خوردم چشم دوخته بودم به جای رو نگاه کردم . همونطور که آروم آروم نسکافه مو ميشگی همیجا

 ازش نبود .. ی خبريگه دينکه انداخت . مثل ای اتاقم می چراغ قوه شو تور بود و نويستادهقبل اون رو ح ا

 مجبور شده بودم دوبار مسواکينکه و مسواک زدم . از ايی نسکافه مو خوردم . رفتم دستشوينکه از ابعد

ی که کنار هم گذاشتن الماس هايلم موبای اتاقم و اونقدر با تنها بازی بودم . رفتم تویبزنم از خودم عصب

 کردم تا خوابم برد ..یهمرنگ بود باز

 بهی . با حس نا امنيدم از خواب پريدم کشی عرق کرده بودم و تند تند نفس ميکه شب در حالی هانيمه

ی افتاد برام عادی اتفاق مياد زينکه وقت با ايچ ها هيدن رو ح دين خواب ها و ايناطراف اتاق نگاه کردم . ا

ير قلبم گذاشتم و زی . دستمو رورسيدم تی بودم ميده باز هم به همون اندازه که بار اول ترسيشه شد . همینم

 ؟؟يدم بود من دی چه خوابين ايالب گفتم : خدا

 بهش فکر نکنم اما ... يگه کردم دسعی

 بودم . کوچهيدن خواب تو کوچه مون در حال دوی کردم .. " توی خودم نبود . نا خودآگاه بهش فکر مدست

ی کس تو اون کوچه زندگيچ وقت هيچ و آروم و خلوت بود . اونقدر ساکت و آروم بود که انگار هيکتار

 در خونه باز بود . رفتم تو خونه و از پله ها رفتم بال . دريدم راه نرفته . به خونه مون که رسی حتيانکرده 

 بهی بود . وقتيده تختم خوابی رويکیاتاق بابک بسته بود . در اتاق خودم باز بود رفتم داخل و جلو رفتم . 

 بود که تويزی چين تختم بود که برق چشمهاش آخری روياه سی گربه يه .. خودم بودم .. و يدطرفم چرخ

 " ريدم .. چون بعدش از خواب پيدمخواب د

 خسته شدم .. يت وضعين از ايگه : ديدم غری م گذاشتم و با ناراحتيشونی پی رودستمو

 مختلف فکر کردم . به اون روحه .يزای روز تا صبح خوابم نبرد . تمام مدت دور اتاق قدم زدم و به چاون

يد پس فردا باينکه ترم درس بخونم اما بازم نخوندم . به اين قرار بود اينکه . به ايلبه راه حل کاوه . به سه

 بهين از اينکه به اتاق بابک پناه ببرم . به ابا تونستم شی نمی حتيگه دينکه دادم . به ای ميلترجمه هامو تحو

ی بچه های خاله ينکه شم . به ای شم و خاله نمی فقط عمه مينکه خونه شدم . به ایبعد تنها شدم . تک بچه 

 کنه ... ی ازدواج می کيسا پری راستينکه شم . به ای ميانا و کيساپر

 تخت انداختم . پتو روی رو تو پاهام احساس کردم و خودمو رويدی شدی خستگيدم ها که رسينجا به اولی

 فکر کنم به خواب فرو رفتم ..ی ايگه ديز بتونم به چينکه و قبل از ايچيدمدورم پ
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 شدم . با غر غر پتو رويدار کلس ساعت ده صبح کوک کرده بودم بی که برايلم زنگ موبای با صداصبح

 دو سه روزين شدم . اما ای ميدار بود عمرا بی ايگه اگه هر روز ديدم پريين انداختم و از تخت پایکنار

 وينم رو ببيل سهينکه ای داشته باشم . فقط برايبت غينکهفرق داشت . من تمام کلسامو رفته بودم بدون ا

 .. ينه خواست منو ببی نمينکه من . ايل برعکس دليل دليه ی برايد بود شايومده هم تمام کلساشو نيلسه

 دانشگاه ..ياد تونست که تا آخر عمر نی . نميومد کلساشو ميد که بالخره بايل نشده بودم . سهيد من نا اماما

 براميدمش دی که مين هميت موقعين بود .. واقعا تو ای کافيدمش دی که مين .. هميدمش دیو منم بالخره م

 بود .. یکاف

 و کوشش فراوونی خط چشم ساده و کمرنگ که با سعيه ی کردم . حتيش و آرايدم لباسامو پوشی انرژبا

 دونم چرای . نميام خواست جذاب به نظر بی . دلم ميدم گرفته بودم هم کشياد يد کشی صدف خط چشم میوقت

 خواستم متفاوتینه .. مي ببيشه خواست منو مثه همی دانشگاه . دلم نمياد امروز ميل کردم سهیاحساس م

ی و زشت می معموليلی که ناراحت بودم خيی خواست خوشگل بشم . آخه وقتایباشم . دروغ چرا ؟؟ دلم م

 برقی حال و بی شد و چشمام بی ميزون بود . لبام آوی چيلش دونم دلی شد و نمی ميرهشدم . پوستم کدر و ت

 .. اما با اون خط چشم و اونيه چه برسه به بقينم ببينه خواست خودمو تو آی شد .. خلصه خودمم دلم نمیم

 به خودم نگاه کنم ..ينه تونستم تو آی .. ميعنی خوب شده بودم .. ی آجری و رژ گونه یرژ لب نارنج

 کردم خنده م گرفت . چند تاری تو دست انداختن و مسخره کردن به خودمم رحم نمی تصور که حتين ااز

 شد امای بچه گانه می کميه چهره م ينجوری گذاشتم . ايرون خاص از مقنعه بيزاين ديه مو با ی فرفریمو

 خاص باشم .. خواست ی ساده بال ببندم . امروز دلم ميلی موهامو خينکه دادمش به ای ميحمن ترج

 . انتظاريين رو لبم اومد . رفتم پايطانی شی رفتم در اتاق بابک هنوز بسته بود . لبخندی ميين پله ها که پااز

يمه . چشمهاش نيده تخت خوابی که رويدم اما نبود . به اتاقش سر زدم و دينمداشتم مامان رو تو آشپزخونه بب

 خانوم ..مان مای .. خوابالو شدير گفتم : صبح بخيطنتباز بود . با ش

 ..ی شديز .. سحر خير چشماشو باز کرد و گفت : صبح بخلی

ی حسوديما به بابک و شيشب حتما ديه گفتم : چيطنت . با شياورد انداختن کم نميکه . مامان کل تو تخنديدم

تون شد . آره ؟؟ 

 ..يا حی .. بالش بابا رو به طرفم پرتاب کرد و گفت : سر درد دارم بيی پرويلی با خنده گفت : خمامان

 حتما ..يه خوابی و گفتم : از بخنديدم

 ؟؟ی شديا حی بينقدر تا حال ای شد و گفت : تو از کی جديگه دفعه دين امامان

 ..ی جنبه شدی کنم .. چقدر بی کم باهات شوخيه خواستم ی بابا .. ميد و گفتم : ببخشيدم غش خندغش

 مامان ..ی فرفريار مسکن بيه برو واسم ی بودی زد و گفت : خب حال چون دختر بدی لبخندمامان

ی رو ميخچال تو يک از کيگه برش ديه يکه براش قرص بردم در حالينکه گفتم و بعد از ايی بلند بالچشم

 مثبت بدمی آهنگ شاد بذارم و به خودم انرژيه کردم ی که نشستم سعين . تو ماشيرونخوردم از خونه زدم ب

 وسطينه توسط آيدم عقب شندلی از صنيی . سر کوچه که بودم احساس کردم صدايفته خوب واسم بیتا اتفاقا

 شدم . يالتی کردم بهش فکر نکنم . با خودم گفتم احتمال خی . سعيدم نديزی عقب رو نگاه کردم و چينماش
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 بود . به عقب برگشتمين جسم کف ماشيه . مثه جا به جا شدن يدم رو شنيی صدای کوچه بعديچ سر پدوباره

 شد . تا بهيکی بوق ی با صدايدنم کشيغ . جياه سی گربه يه که چشمم افتاد به ين افتاده کف ماشيزی چينمتا بب

 بتونم انجام بدم توی ايگه کار دينکه ترمز و کلج رفت و قبل از ای پاهام روی اراديرسمت جلوم برگشتم غ

 کردمی که فکر نميزی م فرو رفتم . مقصر صد در صد بودم .اما اون لحظه به تنها چيی جلوين ماشیپهلو

 تا ازشيارم رو بيلم موباين داشتم دوربی بود و من سعين هنوز کف ماشياه سیاون تصادف بود . گربه 

يشه خورد و ناچار شدم به طرف شين ماشی يشه ضربه به شند بشه . چيب غيدم ترسی . ميرمعکس بگ

 .. حواست کجاست سری کرديکار چين خانوم .. ببيين پايا : بيچيد مرد راننده تو گوشم پیبرگردم . صدا

 ی مون انداختی مارو از کار و زندگیصبح

 به خودش گرفته بود . منی بود و حالت تدافعيده پری صندلی روياه سی به عقب برگشتم . گربه دوباره

 و رو به مرديدم پريرون بين از ماشيدمش ديت تو اون وضعی . وقتيدم ترسی مياه سی از گربه هايشههم

 ؟؟ينی بیگفتم : شما هم اون گربه رو م

 ؟؟ی رو نگاه کرد و گفت : بله .. که چين تعجب تو ماشبا

 ماروين ماشی شد و گفت : خانوم زدی و اون مرد شاکيرم م رو آماده کردم که از گربه عکس بگگوشی

 .. يم داری .. هزار تا بدبختيم ؟؟ علفمون نکن .. خسارت مارو بده ما بريه کارا چين حال ایداغون کرد

ين خانوم .. ماشين رو باز کرد و گفت : ببين شد و در عقب ماشی عکس از گربه گرفتم . مرد عصبانيه

 ؟؟ی کرديکار چين شه .. ببی باز نميگه من دين ماشی نشده .. درايچیخودت ه

 هم دورمون جمع شده بودن . به خودم اومدم ويگه و رفت . حال چند مرد ديد پريرون بين از ماشگربه

 خوام ..یگفتم : معذرت م

 داده ..ينامه به شما خانوما گواهی ..؟خسارت منو بده .. اصل کی خوای گفت : معذرت می عصبانمرد

 بابا ...ين خونه غذاتونو بپزينينبش

 شماينکه اقا .. مثه اين بال بردم و گفتم : معدب باشی حساس بودم صدامو کميه قضين ای روی که حسابمن

 ..ين کنی خانوم صحبت ميه با يندار

ی ايگه دی بود . چاره يم راننده رو ازم دور کردن و من نگاهم افتاد به ساعت ، نه و نيگه چند تا مرد داون

 خوابالوشی کنم . شماره شو گرفتم و بعد از چند بوق صدايدار بابک رو از خواب نازش بينکهنداشتم جز ا

 فرفره ؟؟ ی : چته سر صبحيچيدتو گوشم پ

 برم کلس .. يد شده .. باير سر کوچه ؟؟ من تصادف کردم . کلسم ديای ناراحت گفتم : بابک ميی صدابا

 ؟؟ی رفتی ؟ کجا ؟ مگه کجا می گفت : تصادف کرديجانزده هبابک

 که جواباشون رو خودم داوطلبانه داده بودم . متوجه شدم کهيد پرسيی سواليقا دقيدم کم که دقت کردم ديه

 بعديقه رسونه . پنج دقی خوابالو بوده . دوباره جواب همه سوالشو دادم . بابک گفت که خودشو ميلیخ

 کنه تای برسم خودش صبر مم و به من گفت برم به کلسيد رنگش رسيیبابک با شلوار و گرمکن آلبالو

يا قرار نداشتم چون تازگيسا برم . خوشبختانه با پری . منم مجبور شدم با تاکسياد بی رانندگيی راهنمايسپل
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 به بازار کهنه .ياد .. نو که ميگه دينجوريه خلصه ايگه . ديومد رفت و می . با بهداد ميومد با من نميگهد

 شه ..یکهنه م

 و خوب بود بچه ها همه تو محوطه بودن . بای دانشگاه . چون هوا بهاريدم ربع به ده بود که رسيه ساعت

 . رفتم تو سالن و شماره کلس رو نگاهيست نياط تو حيل کردم و متوجه شدم سهی رو بررسياطنگاهم ح

 من ازی . هرچيدم و سارا دک رو مشغول صحبت کردن با سه تا کله پويانا و کيدمکردم . از پله ها بال دو

يانا بهشون سلم کردم و کنار کی کرد . مجبوری حال مينا با ايی تنهای وقتايانا کيومد جمع خوشم نمينا

 ..يکا نینشستم . سارا گفت : چه خوشگل شد

 ..يزم زدم و گفتم : ممنون عزلبخندی

 ؟؟يه گفت : خبرسارا

 ..يست نيزی بال انداختم و گفتم : نه چی اشونه

ی نداره چطور ميدنمو چشم ديم با هم دوست شديل من و سهيد فهمی که از وقتين فکر کردم اين خودم به ابا

 متواضع باشم ..ينقدر تونم ای نظر بده . من شخصا هرگز نمينجوریتونه در موردم ا

 خودشونی برای فرهنگ لغت خاصيه که کل سه تا دختر لوس پسر باز بودن و کل ی و ترانه و شادنيلوفر

ی گن . ترانه با لوسی می کردم تا بفهمم چی تمرکز می کليدداشتن شروع کردن به حرف زدن و من با

نجده ؟؟؟ی  لنگاين لبات ی خولديونی گفت : جوجو صبح ماکايومد نميکلش که به هیمسخره و بچه گانه ا  

 ؟؟ی واسم دوبله کنی تونی گفتم : تو ميانا رو به کی دهنمو قورت دادم تا خونسرد باشم و بعد با لبخندآب

يرفته تو جمعشون پذيی جورايه که يانا و ترانه چپ چپ نگاهشون کرد . کيدن غش غش خنديلوفر و نکيانا

 ..يظه کم لهجه ت غليه ترانه .. يگه گه دیشده بود گفت : راست م

 شهی بشنوه متوجه می به جاش گفت : به نظر من هر کسی گفت . شادی نميزی قهر کرده بود و چترانه

 گفت ..یترانه چ

 کنم ..ی گفتم : اوه .. بله .. من به شما جسارت نميطنت شبا

يد بايی جورايه يلوفر هم چپ چپ نگاهشون کرد . کل به نظرم اومد نی بار شادين و ايدن خنديانا و کنيلوفر

 شونی .. خوب تو گروهشون نفوذ کرده بود . قطعا هدفش هم فرو پاشيطون شيانای کیستون پنجم باشه . ا

 تصورينجوری تو ذهنم اينکهد و از اي خندی خبر از همه جا می بيانا که موفق شده بود . کينجابود .. تا ا

ی چون حال از نگاه هايرم حال سارا رو هم بگی کميه خواست ی دلم ميلیکرده بودمش خنده م گرفت . خ

 کرده ...ی رو دنبال می تواضع نبوده . حتما هدف شومی کردناش از رويفخاصش متوجه شده بودم که تعر

 ش کردی شد کاری کرد که نمی گرم و دوستانه برخورد مقدر شد آخه سارا در ظاهر اونی که نميفاما ح

 . مجبور بودم تحملش کنم ..يگهد

 کنه ! ..ی ميف متواضعانه داره ازم تعريلی لحظه احساس کردم سارا خيه که من چقدر ساده ام .. واقعا وای

يدن کردن و من نگاهم به در بود . چقدر انتظار کشی داشتن در مورد ترجمه هاشون صحبت ميلوفر و نسارا

 .. يدمش دی ميد . همون لحظه .. واقعا باينم رو ببيل خواست سهیسخت بود . من دلم م
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ی رو ميل لحظه با تمام وجودم حس کردم که سهيه ی تو چارچوب در افتاد و من برای ايه همون لحظه ساتو

 درسخون کلس وارد کلس شد . چپ چپ به بال نگاه کردم وی از دانشجوهايکی فرخنده يثم . تمت مينمب

 ..يگه ديری گی ملمو حاينجوری کنم .. ای خدا خانوم .. حال جبران میتو دلم گفتم : واقعا مرس

 واسميثم . سارا زود گفت : ميم شد سلم کرد . همه جوابشو دادی جلو اومد و از کنارمون که رد مميثم

 ؟؟یترجمه آورد

 و گفت : بله آوردم ..يستاد اميثم

 گرفت و گفت : بعد از کلس با هم حسابيثم شد از می می صفحه ايست ترجمه هارو که حدود بسارا

 ..يمکن

 حساب نکن ..ی پوليخوای گم می می رفت و من متعجب به سارا نگاه کردم . ترانه گفت : سارا جونميثم

 کنه ..ی از تو ماچ و بوسه هم قبول ميثمم

 ..يگه شد دی بگه گفتم : اععع .. ترانه جون لهجه ت عاليزی سارا چينکه از اقبل

 ترجمه شده زد تو سر ترانه و گفت : ماچ وی . سارا با برگه هايد خنديانا چپ چپ نگاهم کرد و کترانه

بوسه که کار شماست ..

 خواد ..ی تورو ميثم کرد و گفت : فعل که می لوسی خنده ترانه

 کنه پروژه منم اونی غلط کرده .. من فقط بهش گفتم اگه کار ترجمه قبول ميلی خيثم و گفت : ميد خندسارا

ترجمه کنه ..

 ..ی کنی صدا ميثم که اونو می گفت : البته فقط هم تو هستشادی

 ..ی کنی صدا مين رو رامی حامدی گفت : درست مثه تو که آقاسارا

 ..يومد هم که نيسا گفت : پريانا و استاد وارد شد . کيدن ها خندبچه

 .. يومد هم نيل من تو دلم گفتم : سهو

 شدهيل که از دست انداختن اون سه تا کله پوک که به چهار تا کله پوک تبدی لحظات خوشی با همه کلس

 هم اومده بود و تويسا سلف . پريم با هم رفتيانابودن به وجود اومده بود ، گذشت . بعد از کلس من و ک

 گفت : بچه هايم حرف زدی کمينکه . بعد از ايوست کلس تموم شد اونم به ما پیکتابخونه بود . که وقت

 ؟؟يی سه تايرون بيمامروز ناهار بر

 اومدم ..ی با تاکسين .. تصادف کردم صبح واسه همياوردم نين گفتم : اوه نه .. من ماشی ناراحتبا

ی مياده . پيرون بيم . حداقل ناهار بريم دانشگاه بمونيم خوای نداره . تا عصر که نمی گفت : خب اشکالپريسا

 دم دانشگاه ..يف کثيچ ساندوين .. هميمر

 بود تو ذوقم خوردهيومده نيل باهاشون همراه شدم . چون سهيلی می با ذوق و شوق قبول کرد و من با بکيانا

يف تعريسا پری صبح رو برايان راه جری که هست . توينی رو نداشتم . اصل آره هميچیبود و حوصله ه

 .. يد خندی و اون کليمکرد

 پروژه مون روی ما هم ترجمه هاينکه در مورد ايم . داشتيم دانشگاه و سر کلس نشستيم از ناهار رفتبعد

 : سلم ..يچيد تو گوشم پيی که صدايم زدی واسمون ترجمه کنه حرف می کسيمبد
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 بودم . تا به سمتش برگشتم از کنارمون رد شدهيده بود . من چون پشتم به در بود ورودشو نديل سهصدای

 شده بودميجان . اما دچار هينمش نتونستم ببیبود . بچه ها تو همون لحظه جواب سلمشو داده بودن و من حت

 م مهم بود . اصلی که فقط دلتنگبودم براش تنگ شده بود . اونقدر دلتنگش شده يلی . دلم خيد لرزی. قلبم م

 ؟ين گفت : باهم قهريانا چرا با هم بحثمون شده بود . کيومد نميادم یحت

 ..يگه تکون دادم و گفتم : تابلو بود دسرمو

 گفت : اون سارا هم که زل زده به شما دوتا ..پريسا

 دوست بشه ؟؟يل بره با سهيم نکنه منتظره ما تموم کنيه حرص گفتم : چبا

 شه ؟؟ی می چيثم ميف پس تکليی گفت : وای با لحن شوخکيانا

ير کرد اما زود مسی . نگاهم که بهش افتاد داشت نگاهم مينم رو ببيل و من برگشتم تا سهيديم خنديی تاسه

 چقدر دلم براش تنگ شده بود ..يی داد .. با ذوق گفتم : واييرنگاهشو تغ

 ...يديم زدن تو سرم و غش غش خنديانا و کپريسا

 صحت يل – سهی خاکستری دفترچه

يرون بيزه ری موهاشو می شه وقتی ميا عجق وجقش .. مثه آمازونيه فرفری .. با اون موهايوونه دی دختره

 ..ی ها ... ولی ها .. کولی کردن ... مثه وحشی می کشيس و گيس الن داشتن گين که هميی کساين.. مثه ا

 شه !!ی خاص ميلیخ

ی شرمی با بينکه کنم به ای چند روز هرچقدر بهش فکر مين شه . تو ای و عوض هم نمينه من هموضعيت

يکارو شه . من نی نظرم نسبت بهش مثبت می ناگهانيلی شم . خی می جورين کرده .. هميانتبا کاوه بهم خ

يکا نی گه ..تو چشمای نمروغ ديکا راحت باشه . اما نيلی خيد سر به هوا باشه . شايد شناختم .. شاينجوریا

يت معصوميه فهمونه ی گه من با تو صادقم .. که به من می برق خاص . که به من ميه هست . يزی چيه

 .. يب بازم همونقدر معصوم بود . همونقدر نجيد خندی بلند بلند سر کلس می وقتی داره .. حتیخاص

ينکه فکر کردم . به ايز چيه مدت به ين کرده باشه ؟؟ تمام ايانت تونه به من خی چطور می دخترين همچيه

 . اصليشه بود . مثه همی با من عاديدم چند روز هر وقت کاوه رو دين .. تو ايعنی من اشتباه کردم . يدشا

ی زود قضاوت کرده . . الن که دارم مه منم کين حتم ندارم که ايگه کرده . ديانت نبود که بهم خی کسيهشب

 کنن وی شه و پچ پچ می جا جمع ميه بار سرشون يه و دوستاش هر چند لحظه يکا سر کلسم . نيسمنو

 .يست نيالشون خين کنه اما اون سه تا که عی خندن . استاد هم چپ چپ نگاهشون می ميز ريزبعدش ر

 ..ی مو فرفری يوونهمخصوصا اون د

 خواد منوی نشون بده که نمی جوريه خواست ی برگشت و بهم نگاه کرد . مثل می اتفاقيگه چند بار دنيکا

 خنگ .. ی دونم . دختره ی کلک هاشو مين ای اما همه ينهبب

 که تو نگاهشيزی کنم .. چون تنها چی کارو مين ده تا برم جلو و من حتما امروز ای بهم جرئت منگاهش

 وقته .. روز تولدش !!!ين دروغ بود . آره امروز بهتريدمند
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 کردم .ی گفت گوش می رو ميزی که آروم آروم تو گوشم چيسا پری به استاد بود . اما داشتم به حرفانگاهم

ينکه ای .. جايگه کردم . اره دی می ه جلوم بود رو خط خطی م هم برگه ايشگیناخودآگاه طبق عادت هم

 کنم . ی می کنم برگه خط خطيادداشتجزوه 

 افتادم کهيل سهياد . يد خودشو عقب کشيسا با چشم و ابروش بهم اشاره کرد که به درس گوش کنم و پراستاد

 برگشتمينکه کنه و به محض ای ميکار چينم فاصله پشت سرم نشسته بود . کنجکاو شدم تا ببيفبا چند رد

 . امايلهمتوجه شدم نگاهشو ازم گرفت . تو همون لحظه برام اس ام اس اومد. مطوئن بودم که از طرف سه

يا ؟ بی سر کلسيکا خشک شد . کاوه بود اس ام اس داده بود : نی گوشی صفحه یتا بازش کردم نگاهم رو

 منتظرتم .. يشگی هميمکت نی .. من جايينپا

 شد .ی ميدنم حرف زدنا و مرموز بودناش باعث ترسينجور ايشه داره . هميکار دونستم کاوه باهام چنمی

 روی : چه دختر ترسناکيچيد تو گوشم پيسا آروم پری که صدايرون شدم از کلس برم بیداشتم آماده م

 ؟؟يدیکش

 ؟؟ی زنی حرف می ؟؟ در مورد چی گفتم : چمتعجب

 هزار ....ی جلوم کرد و من تا نگاهم به برگه افتاد ضربان قلبم رفت روی به برگه اشاره

ير حرکت غيه کردم مثه ی می برگه رو خط خطی تونستم باور کنم . من وقتی رو نميدم دی که مچيزی

ی که از اون خط خطيری لحظه هم به برگه نگاه نکرده بودم اما تصويه ی بود . من ححتيشگی و همیاراد

 لخت و بلند وی . با اون موهایها به وجود اومده بود .. اون .. اون روحه بود .. رو ح اون دختر مو مشک

يسا به پريزی چين همی رو نگران کنم . برای خواستم کسی که کل صورتش رو گرفته بود . نميدهژول

 کردم و خودمو رسوندم بهيکی رفتم . پله ها رو دو تا يرون گذاشتم و از کلس بيبم جی رو توینگفتم . نقاش

 پشتيشگی هميمکت نی . کاوه رو جاکشيدم يقی به صورتم خورد و من نفس عميمی مليممحوطه . نس

 هر دو همزمان به هم سلميدم رسی . وقتيدم رو دويمکت دانشگاه تا نی در ورودی . فاصله يدمشمشاد ها د

 ؟ی کار کردی چيان اخم گفت : واسه اون جری . کاوه با کميمکرد

 ؟؟يان تکون دادم و گفتم : کدوم جرسرمو

 گم ..ی خودم بهش می نگيل هم فشار داد و گفت : اگه به سهی با حرص دندوناشو روکاوه

 دم ..ی و گفتم : بهت اجازه نميستادم اجلوش

 ندارم ...يازی تو نی بهم کرد و گفت : به اجازه يدی اخم شدکاوه

 ...؟؟؟ی فهمی خدا چرا تو نمی رو تو خطر بندازم .. ايل خوام سهی ازش گرفتم و گفتم : من نمرومو

 کردمت ..ی می کردم و نشونه گذاری لحظه هم معطل نميه بودم يل سهی با حرص گفت : اگه من جاکاوه

 دادم ...ینجاتت م

ی بهش فکر کنی حق نداری و گفتم : حتيختم کم .. نفرتمو تو چشمام ريلی خی زدم تو چشماش از فاصله زل

 ...

يد که شايی انداختم . اما نتونستم حرفامو تو دلم نگه دارم و دوباره زل ردم تو چشماش .. چشمايين پاسرمو

 ... ی باشيل سهی جای تونی وقت نميچ و گفتم : تو هيد رسیفقط نگران به نظر م
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 خوام که باشم ... ی زد و گفت : نمی پوزخندکاوه

 ده تای انجام مياد از دستش بربی هم هرکاريل که سهينه بد نگاهش کردم که خودش گفت : منظورم ااونقدر

تورو نجاتت بده ...

 کنم ..يدا خوام نجات پی و گفتم : اصل نميدم گزلبمو

يخته اعصابمو به هم ری زد . حسابی پاش بود ضربه می که جلوی کفشش به سنگ کوچکی با جلوکاوه

 ؟؟يگه دی گی نميل رو به سهيه قضين : پس ايدمبود . غر

 ؟؟يه به دستم کرد و گفت : اون برگه چنگاهی

 ...يچی هين ؟؟ اين برگردوندم و گفتم : ارومو

ی شده بودم . حتيمون واسم افتاده اما حال پشی برگه رو آورده بودم تا به کاوه نشون بدم که چه اتفاقراستش

 رو براشيت که از تو خواب اومده بود تو واقعی و گربه ايدم که دی خوابيان خواست جری دلم نميگهد

ينه گه که راهش ای ميل و به سهه کنی لحظه هم سکوت نميه بدونه ينارو کردم که اگه ایبگم .. چون حس م

 نم دونهيشکی رو هياد ميل به سر سهی کنه .. اما بعدش چی کارو مين ايل بشم و قطعا سهیکه نشونه گذار

 ؟ی ؟؟ چرا هول شديه چين : ايد تونه در موردش حدس بزنه .. کاوه غری نمیو حت

 برم ..يد بايگه : من دگفتم

 که دارهيدم ديدم . تا به سمت کاوه چرخيست برگه تو دستم نيگه قدم برنداشته بودم که حس کردم ديه هنوز و

 ؟؟يده کشی کينو کنه و بعد متعجب گفت : ایبه برگه نگاه م

ی گفتم : دستای تفاوتی و بی حالی هم نداشت . با بی ايده فايگه تونستم ازش پنهان کنم و البته دی نمديگه

من ...

 من ؟؟ی دستای چيعنی متعجب گفت : کاوه

 از آب درين کردم اما ای می دونم .. چون من داشتم کاغذو خط خطی زدم و گفتم : نمی حرصلبخندی

اومد ..

 هست که ...ی روحين ابروشو بال انداخت و گفت : حتما ايه کاوه

 چراغ قوه و لباس خواب بلنديه .. معمول با ينمش بی دارم ميدا که جديه وسط حرفش و گفتم : روحپريدم

 ....يا عاشقم شده ينم دونم .. ای .. البته نمينمش بی ميدسف

ينقدر ؟؟ چرا ای به من نگفتينارو بفهم گفت : تو ايلشو تونستم دلی خاص خودش که نميت با حس مسنئولکاوه

 ها ؟؟؟ ی فکریب

 گم ..ی ميل رم به سهی گذشت گفت : من می از کنارم ميکه در حالبعد

 گم .. فقط الن بهش نگو ..ی گم .. به خدا می و گفتم : کاوه تورو خدا .. خودم ميدم دودنبالش

ی بود . چند تا حس رو همزمان بهم القا ميب عجيلی سمتم برگشت و تو چشمام نگاه کرد . حالت نگاهش خبه

يدم فهمی ميشه ش کنه .. اما همی کرد مخفی می عشق .. هر چقدر هم که سعی ، حتی ، نگرانيتکرد . حما

که هنوز دوستم داره . 
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ی .. اگه نگی گی ميل به سهيانو جرين تو امشب ايکا اخم کرد . روشو برگردوند و گفت : باشه .. نکاوه

 کهی فهمی .. نمی کنی ميکار چی داری فهمی شده .. اما نمی بازيه برات مثه ينکه گم .. مثه ایخودم م

 ..ی .. نفهمی فهمی .. نميگه دی فهمی تونه خطرناک باشه .. نمیچقدر م

 نفهم استفاده کرد خنده م گرفت . کاوه نگاهش که به لبخندم افتادی چند بار پشت سر هم از کلمه ينکه ااز

 تولدت مبارک ..یگفت : راست

 گرد شد .. چشمهام

 .. ی کرديزم گفتم : سورپرايجان کاوه اومد . با هی لبای رولبخندی

 نبود ؟؟يادت گفت : کاوه

 نبود . من .. من ...يادم که من تولدمو از دو هفته قبل يه سالين اولين گفتم : نه .. ازود

 ؟ی کردم . کاوه گفت : اععع ؟؟ چرا ناراحت شدبغض

يستم نيکا من اون نيگه روحا منو از خودم دور کردن . انگار دين چشمام گرفتم و گفتم : ای جلودستمو

 کردم واسمی ميين کردم که تولدمو فراموش نکنن . تعی ميادآوری از دو هفته قبل از تولدم به همه يشه.هم

 .. اما امسال ... يرن بگی چيههد

 شورشوی بهتره که .. اونجورينکه گفت : ايی بگم . کاوه با دلجويزی فرو خوردم و نتونستم چبغضمو

 بوده .ی مثبتيير مورد تغيه ين و گفت : به نظر من تو ايد که .. بعد خندياوردیدرم

 شدمی که من داشتم عوض ميقت حقين کردم آروم باشم اما اصل خوب نبودم . ای نشستم و سعيمکت نروی

 کرد .. ی ميتم اذيلیخ

 خوشگلش کرد و گفت : از کلست هم که انداختمت ..ی به ساعت مچی نگاهکاوه

 گفتم : کل نه که کلسا چقدر هم واسه من پرباره ..يه زدم و با کناپوزخندی

ی کسين نبود که امروز تولد منه . کاوه اوليادش هم يگه کس ديچ فکر کردم که چرا هين .. و من به اخنديد

ی های تفاوتی رفتارا و بين داد . ای ميت که بهم اهمی گفت . درواقع فکر کنم تنها کسيکبود که بهم تبر

 گه دوستمی کنم ؟ نکنه اونقدر که می کردم که نکنه من دارم اشتباه می با خودم فکر ميدم دی رو که ميلسه

ی بهم بگه .. من ازش کادوی خشک و خاليک تبريه تونست ینداشته باشه ؟؟ چون اگه دوستم داشت حداقل م

ی بود .. خب البته کادو هم دلم می گفت کافی ميک که تبرين خواستم . همی خواستم . اره جدا نمیتولد نم

 ازم تشکريا دنين از بودنم تو ايد باينکه .. "مگه نه ايگه دگرفتنشه تولد به کادو یخواست .. اصل خوب

کنن .. ؟؟ "

 گفتم ..ی تولدم به بابک و خانواده م می تو روزايشه بود که همی جمله ااين

 .. کلس تموم شد ..يگه دی هم خورديبت . کاوه گفت : غيرون بيومدن کم دانشجو ها از کلس مکم

 کرد ..ياب و گفتم : اول کلس حضور غيدم خنديطنت شبا

 ها .. ی کرد . تو هم خوش شانسی مياب آخر حضور غيشه همينکه از صورتش پاک شد و گفت : البخندش

 .يست که قشنگ نی خشک و خاليک .. تبرير بگياد تولدمو داده .. از استاد ی گفتم : بهم کادويطنت شبا

 ...يسیاصل چقدر تو خس
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 دم ..ی و گفت : آخر شب کادومو بهت ميد خندکاوه

 نکن . منظورم اون نبود .. حال تا شب صبر کن اگه کادوی و گفت : قاطيد اخم به طرفش برگشتم که خندبا

ندادم ناراحت شو .. باشه ؟؟

 رم .. ی ميگه و کاوه گفت : خب من ديومدن به سمتمون ميانا و کپريسا

 گفتم : کجا ؟؟زود

 کنم .. خب خدافظ ..يدت بگم و تهديک گفت : کار دارم .. فقط اومدم تولدتو تبرکاوه

 رفت که گفتم : ممنونم کاوه .. خدافظ ..ی مينگ رو بهم کرد و داشت به طرف در پارکپشتش

ی ؟ آشتين به هم گفتی ؟؟ چيشت اومد پيل با ذوق گفت : سهيسا . پريدن که دور شد بچه ها بهم رسکاوه

 ؟؟؟ينکرد

 ؟؟ يل ؟؟ سهی کنی صحبت می تکون دادم و با تعجب گفتم : در مورد چسرمو

 ..يگه . اونم اومد دی رفتيرون .. تا تو از کلس بيگه گفت : آره دکيانا

 ..يومد من نيش .. پيدمش هول شدم گفتم : ندی کردم کماحساس

 سر کلس هم برنگشت ..يگه گفت : نه ؟؟؟ اخه دکيانا

 ؟؟يومده و جلو نيده و گفتم : نگو که منو با کاوه ديدم م کوبيشونی کف دست تو پبا

 اومده ويش واسش پی کاريد .. شايوونه ؟؟ نه ديه .. مگه چينه خبر گفت : خب با کاوه ببی از همه جا بکيانا

رفته ..

 بچه ها بدبخت شدم ..ی گفتم : وای ناراحتبا

 ..يل برم دنبال سهيد بهشون کردم و گفتم : من بای هول هولکنگاهی

 ..ی ندارين ؟؟ تو که ماشی بری خوای گفت : کجا مکيانا

 کردم .. ؟ی تصادف ميد امروز باين کردم بغض دارم . گفتم : آخ هماحساس

 کرد ؟؟ی می تو چه غلطيش .. اون کاوه باز پينم چپ چپ نگاهم کرد و گفت : صبر کن ببپريسا

 زود باش به من شک کن ..ين حرص رومو برگردوندم و گفتم : آفربا

 ؟ی کنی می چه غلطی مچ دستمو گرفت و گفت : داری جديلی خپريسا

 کنمی کنم .. تو هم خواهش می نکردم ، نميانت خيل ... من به سهيچی چشماش نگاه کردم و گفتم : هتو

 ..ی به من شک نکن پرينقدرا

 ..يسا پريگه گه دی گفت : راست می لبير زکيانا

 شی سادگی خوام از روی . نمين انداخت و گفت : فقط نگرانشم .. هميانا به من و کی نگاه خشمناکپريسا

 رو که دوست داره از دست بده ..يزیچ

 ..ی کنی مين بهش توهی داری : وليد غرکيانا

 ..يانا زدم کی به چشمهاش داد و گفت : من با تو حرف نمی حالت ترسناکپريسا

 بچه ها ... ين بال بردم و گفتم : بس کنصدامو
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ين اومده .. تورو خدا بدترش نکنيش پيزا چين گفتم : متاسفم که ای بهم نگاه کردن و من با ناراحتهردوتاشون

ياد ميش پيزا چين .. ايم .. مثل ما با هم دوستيم با هم خوب باشيشتر کم بيه.. تازه امروز دوست دارم که 

 ..ين تورو خدا کشش ندیول

ی خوام خوشحالت کنم .. حدس بزن چه خبر خوبی .. امروز می گی زد و گفت : آره درست می لبخندکيانا

برات دارم ؟؟

 دونم ..ی تکون دادم و گفتم : نمسرمو

 دنباليم ری دم در منتظرمونه .. ميامين با ذوق گفت : بنيانا نگاهمون کرد . کيمونی پشی با کمپريسا

 ..ينيم شی دور هم ميی جايه يم ری .. باشه ؟؟ بعدشم ميلسه

 رو بغل کردم و دو سه تا از لپش بوسش کردم که با حرصيانا و کيدم برق زد . پری از خوشحالچشمهام

 .. ی کنم رو هدر داديش آرايواشکی يدم که سر کلس کشیهولم داد و گفت : کل زحمات

 ويم رفتی منتظرمون بود . وقتين تو ماشيامين . بنی سمت در خروجيم .. با هم رفتيدم . منم خنديد خندپريسا

 برنامهين کردم و گفتم : ايسا به پری بعد هم بهداد اومد . نگاهی با محبت سلم کرد . کميم نشستينتو ماش

 شده بود ؟؟يزیر

 و گفت : اوهوم ..خنديد

 نباش .. بخند تا اونينجوری ايگه .. تو هم ديستم ناراحت نين .. از ای دونم نگرانمی کردم و گفتم : مبغلش

 ..ينم زرد نامرتبتو ببیدندونا

 عمه ت زرد و نامرتبه ..ی و گفت : دندونايانا و هولم داد سمت کخنديد

 ..يگه ديرين چه خبرتونه ؟؟ آروم بگی و بهداد برگشت و گفت : آهايديم مون خنديی تاسه

 به من نگاه کرد و گفت : تو بزرگترت کجاست ؟بعد

 هست ؟؟؟ی م گرفت و گفتم : بزرگترم کخنده

 دونم ، امروز نوبت کدومشونه ؟؟؟ی و شوخ گفت : نميز آميه کنای با لحنبهداد

 کنه . اما به نظرم اصلی می کردم که بهداد داره شوخی . درک ميدن گرد شد . بچه ها همه خندچشمهام

 کردن ؟؟ی در مورد من می نگفتم . واقعا بچه ها چه فکريزی بهم برخورد اما چيلی نبود . خی جالبیشوخ

ين با ای من با هردوشونم و اون دو تا هم مشکلينکه کردن ؟ ای و کاوه ميل در مورد سهی حداقل چه فکريا

 ندارن ؟؟يهقض

 کنه باور کن .. بذاری فرار نميانا شده بود کردم . بهداد گفت : کيزون آويامين که از گردن بنيانا به کنگاهی

 بکن ..ی شو بکنه مارو سالم برسونه بعد هر کار خواستیرانندگ

ی حواسش پرت ميشتر زنه بی کنارش حرف ميکی ی وقتی موقع رانندگيامين حاضر جواب گفت : بنکيانا

شه ..

 انگار کهيانا نگاه کردم و کيانا و بهداد هم خنده ش گرفت . با التماس به کيدن خنديانا و کيسا و پربنيامين

 ؟؟يل سهيش پيم شه بری ؟؟؟ می اومده باشه گفت : مبنيادش يزیچ

 خونه ؟؟يا شه .. کجا هست الن ؟؟ شرکته ی گفت : بله که مبنيامين
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ين گفت : بهش زنگ بزن ببيانا دونم . کی نميعنی بهم نگاه کرد و من شونه بال انداختم که ی سوالکيانا

کجاست .. 

 زنم ..ی گفت : من مبهداد

 قطع کرد گفت : خونه ست .. ی شد . وقتيری مشغول شماره گو

ممن گفتم : بنبا ممن   اونجا ؟؟ی بری منو ميست نی جون اگه زحمتيامين 

 خونه شون ؟؟ی وای وای گفت : وايطنت با شبهداد

 زنمت ها ..ی گفتم : بهداد می بال آوردم و به شوخيز آميد تهدکيفمو

 خونه شون ..ی بری خوای داره که می .. اصل به ماها چه ربطيم بابا .. تسليم و گفت : تسلخنديد

 نکن ..يتش .. اذيزم خنده شو کنترل کرد و گفت : عزپريسا

 بهم کرد و گفت : فقط چون خانومم گفت.ی نگاهبهداد

 خارج شدم و رفتم سمت در خونه شون . همونطور کهين . از ماشيم بوديل سهی بعد دم خونه يقه ده دقحدود

 کنم و بهيپ تای کردم ذهنی مانتوم بود . سعيب دستم تو جيکه زدم در حالینگاهم به بچه ها بود و لبخند م

 ..يايم بعد ميل .. من و سهين اس ام اس دادم : شما برياناک

 .. شما دو تا زوجيم ما بری شی اگه ناراحت نميکا و گفت : نيد کشيين رو پايشه شيامين که بنيدم بعد دکمی

 ..ياينجوون با هم ب

 ..يايم عقب ) بهم چشمک زد و من گفتم : باشه ما خودمون می ( صندليامين از پشت سر بنکيانا

 : بله ؟يد به گوشم رسيفون از آيل سهی همون لحظه صداو

ممن گفتم : منم نبا ممن   ..يکا 

 ؟ی داشتی سرد گفتم : جانم ؟ کاريلی خيل به حرکت در اومد و رفت . سهيامين بنماشين

 خوام باهات حرف بزنم ..ی گرفت . گفتم : آره مدلم

 ندارم ..ی : من با شما حرفيچيد سرد تر از قبل تو گوشم پيلی خصداش

 رو سرجاش گذاشت ..يفون بگم آی ايگه ديز مهلت بده چينکه از اقبل

يه چشم اون يش رفتار کنه . خب من الن ژينطوری دادم که ای حق ميل بکنم . به سهيکار چيد دونستم بانمی

 بود . اماين ايل حد اقل طرز فکر سهيعنی کرده بودم . يانت دوستش بهش خين تريمی بودم که با صمیدختر

يح ازش توضی کرد و حتشک گفت دوستش داره ی که می به کسی بود که به سادگی کسيلاز نظر منم سه

نخواست ..

 بکنم تا بهش ثابتی دادم و حاضر بودم هر کاری حرفا بهش حق مين ای نبود .. اما با همه ی هم منطقاينا

 کنه . یکنم که داره اشتباه م

ی . همون قدر بی شد . همون قدر سرد . همون قدر جديده باز شنيل سهی زنگ رو فشردم و صدادوباره

تفاوت : بله ؟؟

 .. يل رم سهی نميم دهنمو قورت دادم و گفتم : تا با هم حرف نزنآب

 بمون ..ی خوای : تا هروقت که ميد مکث کرد و بعد صداش به گوش رسکمی
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ی مينجا بهت بگم .. به خدا اون قدر ايد من بای کنی اشتباه می داريل گفتم : سهيری کردم و با بهانه گبغض

 ..يایمونم تا ب

 لب گفتمير و زيدم به در کوبی بود . مشت آروميفون که کرد گذاشتن آی حرفا تنها کارين در جواب ايل سهو

 ..يوونه: د

 به خونه شون انداختم .يدی پر از نا امی شد . چند قدم تا وسط کوچه رفتم و نگاهی غروب ميک کم نزدکم

 بود . رفتم و بهی بلند آجريوارهای دی بود که دور تا دوری خالين زميه ينا ايل سهی خونه یروبه رو

 محکم تو بغلم گرفتم ويفمو بلند وجود داشت . کيای خونه چند درخت اقاقی روياده دادم . تو پيه تکيوارشد

 کردم بغضمو مهار کنم چشم دوختم به در خونه شون ..ی می سعيکهدر حال

 م زنگی .. گوشيم با هم حرف بزنيا گه بی کنه و می کنه .. صدام می و درو باز مياد بودم ممطمنئن

 بگم که قطع شد اما هنوز نفسيد بای بودم که چين بود . اونارو فراموش کرده بودم . نگران ايساخورد . پر

 گفتی با سرخوشيانا دادم . کب بود . جوايانا بار کين م دوباره زنگ خورد و ای بودم که گوشيدهراحت نکش

 شما ؟؟ يين: کجا

 .يم زنی حرف ميم داريم که با هم قهر بوديانی .. ما سر اون جريزم بود گفتم : عزی معموليلی که خی لحنبا

 ؟؟؟ين نداره اگه خودتون بری شما .. پس .. اشکاليش پيايم بيمفکر نکنم برس

 ..يان نمينا ايم بذارينو : اوه اوه اوه .. من گفتم ما ايد بهداد به گوشم رسصدای

 ؟؟ی جون ناراحت شديانا کرد . گفتم : کی فکر می منفيشه پسر همين م گرفت . اخنده

 که واستيد .. ببخشيزم برنامه به خاطر تو بود عزين .. فقط .. ايست نی مشکليزم گفت : نه .. باشه عزکيانا

 نداره . حقی . اما خب مشکليم و کادوها تولدتو بديم روز تولدت دور هم باشيم خواستی . اما ميمجشن نگرفت

 ..يريم گی . خوش بگذره .. ما فردا واست تولد ميزم عزی باشيل با سهی بخوایدار

 بود ؟؟يادتون يعنی لبم اومد و گفتم : ی رولبخندی

 ؟؟يزم بره عزيادمون شه ی ؟؟ مگه می ايوونه و گفت : ديد خندکيانا

 شدم . اما بغض کردم و گفتم : ممنون ..خوشحال

 .. کهيوونه و بعدشم اون بهداد ديامين گفت و بعدش بنيک رو گرفت و تولدمو تبری گوشيسا پريانا از کبعد

 وجود دوستش داشتم . مثهين ای بهم انداخت .. اما من با همه يی هايکه چه تيارم بيادم خواد یاصل دلم نم

 شوهر خواهر ..يه يد شايا داداش .. يه

 عمهی و برم خونه يام شب خونه نيد تماسم باهاشون قطع شد . به مامان زنگ زدم و گفتم که شاينکه از ابعد

 دونستم کهی مينم کردن . اما ای نمی مامان بزرگ و عمه مخالفتی نگفت . معمول با خونه يزی.. مامان چ

 کميه زد به مامان و ی رفتم حتما عمه زنگ می اگه مينکه هم داشت . مثل ايی هايامد پيه عمه رفتن یخونه 

 خواستم اونجا بمونمی اگه تمام شبو مين همی . برايدم داد که من رسی زدن و بهش خبر میبا هم حرف م

 برمينکه ايا برم خونه خودمون يا نبود . پس مجبور بودم ير خودم هم خطرناک بود امکان پذیکه البته برا

 منويومد دلش نميل وقت داشتم اونجا بمونم . و مطمنئن بودم که سهعتی عمه .. اما فعل چند سایخونه 

 . يومدمنتظر بذاره و م
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يک شد که هوا کامل تاری می ربعيه داده بودم . و حدود يه تکيوار گذشته بود و من همونجا به دی ساعتيه

يليی وی اون کوچه خونه های ساعت فقط پنج نفر از تو کوچه رد شده بودن . چون تويه ين ایشده بود . تو

 بزرگتر وی هاياط بزرگ و حای پهن با خونه هی کوچه يه کم بود . يلی وجود داشت رفت و آمد خیبزرگ

 پر پرنده گرميه شد . سر خودم رو با ی ميدنم باعث ترسيکی کم تو اون تاريلی خی و عابرای خالين زميه

 . به محضيستاده کنارم ای کردم که احساس کردم کسی می کردم و باهاش بازی ميزشکرده بودم . داشتم تم

 ش ولو بوديشونی ش تو پی مشکی مرد جوون . موهايه براق ی سرمو بلند کردم چشمم افتاد تو چشماينکها

 موهاشو بسته بود . قلبم به تاپ تاپ افتاده بود و نفس هام تند شد . پر از دستم افتاد و اونيهو از پشت بق

 خوشگله ؟؟ی کنی کار می چينجا زد و گفت : ایلبخند زشت

 نامزدمی اشاره کردم و گفتم : خونه يل سهی دهنمو قورت دادم و گفتم : مزاحم من نشو .. بعد به خونه آب

 ...یاونجاست .. اگه بگم مزاحمم شد

 حرفمو خوردم و زل زدم تو چشماش ..ی گردنم احساس کردم .. ادامه ير فلز رو زی خورد و سرماتکونی

 .. ی خوره باشی که نمی و گفت : فراريدخند

 چاقويکه . در حاليدم کشی آروم نفس می چاقو گلومو ببره . حتيزی بزنم و تی حرفيدم ترسی نگفتم . مچيزی

 خانوميسسس بگم گفت : هيزی مقنعه م . تا خواستم چير دستشو برد زیرو همونجا نگه داشته بود به آروم

 زنم .. ی گردنتو ميادکوچولو .. صدات در ب

 گردنم رو نوازش کرد و بعد با خشونتی کردم . کمی گردنم حس می سرد و ضمخت دستشو روپوست

 صورتشی . و بعد اونو جلويدم کشيفی خفيغ که از شدت سوزش جيد رو کشيتانيومم جنس تيفگردنبند ظر

 ؟؟؟ يدهگرفت و گفت : طل سف

 آورده و دست از سرم برداره . ير گی خوبيز گفتم آره که فکر کنه چالکی

 ؟؟ ی داری چيگه زد و گفت : دلبخندی

 توش ندارم ..يچی . فقط گفتم : هيد رو از دستم کشيف محکم تر از قبل بغل کردم و اون با خنده ککيفمو

ی . اصل حس خوبيد لرزی گردنم فشار داد و سوزش رو پوستم احساس کردم . دستام می چاقو رو روکمی

 رويلم وسای کردم همه ی شده بودم . احساس ميد نا اميلی همراه بود . خینداشتم . بغض و ترس و ناراحت

يفم کی توی . وقتيخت رم گونه های آروم آروم اشک روين همی ده . برای رو ميبم داره و بعدشم ترتیبرم

يلتو زد و گفت : موبايطانی شی نکرد لبخنديدا پی ايگه با ارزش ديز چیجز چند تا اسکناس پنج هزارتومن

بده . 

 شلوارم گذاشته بودم . فقط گفتم : ندارم . خونهيب جی گشت توی ميفمو کی توی رو وقتيلم دست آزادم موبابا

جا گذاشتم . 

 که .. به کاهدون زدم ..ی هم نداريچی لبش اومد گفت : هی زشت روی ابروشو بال انداخت و لبخنديه

 .. يگه رفت دی مينکه ايعنی حرفش ين حرفش خوشحال شدم . آخه اين ااز

يه بهتره ی نداشتيچی مو پنهان کردم . اما احساس کردم که قصد رفتن نداره . گفت : حال که هخوشحالی

 ..ی م کنی راضيگهجور د
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 گفتم : نه .. نه .. لطفا .. يد پررنگم

 کنم .. ی ميشتر ذره بيه خوشگله .. وگرنه فشار چاقو رو يس جلو آورد و گفت : هصورتشو

 کردی صورتمو لمس ميف کثی با اون دستاينکه . از ايد صورتم کشی دستشو روی داشتم . به آرومبغض

 نداشته باش .. یحالم بد شده بود . با التماس نگاهش کردم و گفتم : تورو خدا .. به من کار

 چشمم احساس کردم . به سمت نوری رو از گوشه ی . خواست خم بشه روم که نوريد لبم کشی روانگشتشو

 پوست گردنم حس کردم و ...ی رو روی و سوزشيدمچرخ

ی احساس مينجوری خوشحال نشده بودم اينقدر مسخره ای اون رو ح با اون چراغ قوه يدن وقت از دهيچ

 مرد خشن و دزد و بد جنس ....ين کردم اون رو ح حداقل تا طرف منه تا ای فکر ميد . شايستمکردم تنها ن

چونه مو به سمت خودش برگردوند و با حرص گفت : تکون نخور ...

 صورتم خم شد و به محضی شد نگاه کردم . مرد روی تر ميک چشم به نور چراغ قوه که نزدی گوشه از

 و متعاقب اونيدم رو شنينی ماشی شدن چرخهايده کشی لبهام احساس کردم صدای لبهاش رو روينکها

 ...يکه به گوشم خورد : ولش کن مرتيی آشنایصدا

ی . مرد رويد گردنم رفت و متوجه شدم که کاوه با چند تا مشت محکم به سرش کوبی چاقو از روسرمای

ينکارو خانوم ايه با ی شو گرفت و گفت : به چه حقيقه افتاد اما بلند شد و چند لگد به کاوه زد . کاوه ينزم

 ؟؟ی کنیم

 .. ی : ولم کن عوضيد غرمرد

 و گردنبند و پول هامو ازش گرفت و ولش کرد که بره . بعديد ش تو صورتش مشت کوبيگه با دست دکاوه

 ت که نکرد ؟ هوم ؟؟؟؟ ی شد ؟؟ کارینگاهش به من افتاد . جلو اومد و با محبت گفت : چ

 تکون دادم و گفتم : فقط گردنم ..سرمو

 ..ی مقنعه مو بال زد و گفت : خراش برداشتکاوه

 . کاوه خواستيد گونه هام چکی بهم دست داده بود . اشک روی کاوه احساس خوبيت داشتم . از حمابغض

 ..يشم افته من پی نمی اتفاقيگه شونه م گذاشت و گفت : آروم باش دیبغلم کنه اما .. فقط دست رو

 ..ی که اومدی : مرسگفتم

 ..يم بريا داد تا صورتم رو پاک کنم . گفت : بدستمالی

 گذاشتم گفتم : کجا ؟؟ی گردنم می دستمال رو رويکه حالدر

 ؟؟ ی کنی ميکار چينجا .. اصل تو ايم زخمتو پانسمان کنيل سهی و گفت : خونه يد کشی پوفکاوه

 ..ی ؟؟ تو چرا مثه زبل خان همه جا هستی کنی ميکار چينجا : تو اغريدم

 ..ی کنی ازش استفاده ميتی ت .. تو هر موقعی شوخ طبعی يه از روحياد زد و گفت : نه خوشم ملبخندی

 ؟؟ی کنی ميکار چينجا نگاهش کردم و گفتم : احرصی

 سر بزنم ..يل دستشو پشتم گذاشت و گفت : اومدم به سهکاوه

 : به من دروغ نگو ..يدم به هم قفل شده م غری دندوناين باز

 دم ..ی ميح .. بعدا واست توضيکا گفت : باشه نکاوه
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 الن ..ين خشونت گفتم : همبا

 ؟؟يادته کنم . ی بهت گفتم که ازت مواظبت ميادته و گفت : يرون صدادار پوف کرد بنفسشو

ی .. هر وقت که تو خطر باشی ولی فهمم که در خطری می تکون دادم و کاوه گفت : نپرس چطورسرمو

 باشه ؟؟ينی بیمطمنئن باش منو م

 ربط داره ؟؟يديم دی که همو ميه ترس گفتم : به اون قضبا

 ..يا گفتم نپرس .. اخم کرد و گفت : دنبالم بيدی تکون داد و گفت : مگه نشنسرشو

 کرد من و کاوهی فکر ميل سهينکه ايان جريم برسيابون دنبالش رفتم تا به اون طرف خی حرفيچ هبدون

 طرز فکرين از ايلی که خيدم رو گفتم . از منقبض شدن صورتش و لبهاش فهميم کنی ميانت بهش خيمدار

 ؟؟وه .. اوم .. نه کايشش پيم زود گفتم : بهتره با هم نرين همی ناراحت شده برايلسه

 ..ی خواد نظر بدی نگاهم کنه زنگ رو فشرد و گفت : شما نمينکه ابدون

 کرد . در کهی می شد سر من خالی اعصابش خورد می وسط هر کين حرص رومو ازش برگردوندم .. ابا

 من در کنار کاوه سر جاشيدن تراس با دی در تراس رو باز کرد و اومد رويل . سهيمباز شد با هم وارد شد

 کم آشفتهيه . موهاش اشت به تن ديد شرت سفی تيه با ی سورمه ای شلوار تو خونه ايه و اخم کرد . يستادا

 و البته جذاب تر ...يرون بيومد بود که ميیتر از وقتا

 تونم دعوتتون کنم تو ..ی : سارا خونه ست .. نميد غريل . سهيم بهش سلم کرديديم رسينکه محض ابه

 بنداز ...يکا نگاه به نيه با خشونت گفت : کاوه

 ندارم ..يدنش به دی : علقه ايد با حرص غرسهيل

يرون اون بی دختر از کين ای دونی .. ميتی مسنئولی .. چقدر تو بيگه صداشو برد بال و گفت : بسه دکاوه

 و باهات حرف بزنه ؟؟؟ينهواستاده تا تورو بب

 با تو باشه ..يتش فکر کنم مسنئوليگه .. چون ديتم مسنئولی کاوه و گفت : بی زل زد تو چشماسهيل

 ؟؟؟؟؟ ی کنی ؟؟به من شک می کنی که بهش شک می احمقينقدر رو هول داد و گفت : ايل سهکاوه

 ..ی ترسونی .. سارارو ميين پايار گفت : صداتو بيد رسی که از هول دادن کاوه ناراحت به نظر مسهيل

 منی دونستی که ميی .. توی کرد تو بوديانت که خی داد زد : احمق .. اونيل به حرف سهيت اهمی بکاوه

 ...ی بودم و بازم عاشقش شديکاعاشق ن

 تورو خدا دعوا نکن .. تورويل و داد زد : سهيد دويرون به سمت کاوه حمله کرد و سارا از تو خونه بسهيل

 ..یخدا .. داداش

 ...ينجا از ايرون بين کاوه رو تو دستاش گرفت و گفت : گم شی يقه توجه به سارا ی بسهيل

 تورو جون مامان ...ی و گفت : داداشيد رو کشيل سهی با سر به من سلم کرد و جلو اومد بازوسارا

 شو صاف کرد .يقه کاوه رو ول کرد . کاوه ی يقه اسم مامانش با اخم به سارا نگاه کرد و يدن با شنسهيل

 .. حرفامو گوشی کنی اشتباه می داريل و گفتم : سهيدم رفت که دنبالش دوی داشت به سمت خونه ميلسه

 ..ی بشنويدکن .. با
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 سرد گفت : حرفاتويلی . خيد رسی اون خشونت قبل رو نداشت . اما هنوز ناراحت به نظر ميگه . دبرگشت

بزن و برو ..

 داخل .. ياين زود گفت : بسارا

 زد . يفی منو گرفت و بهم لبخند لطدست

 .. يا بود که تو هم بين به کاوه هم نگاه کرد . و منظورش از نگاهش اسهيل

 جلو بچه ها حرف بزنمينکه کم از ايه مبل نشست و من کنارش نشستم . ين اولی رويل داخل . سهرفتيم

 ..يزم بری رم چایمعذب بودم . سارا گفت : من م

 کمکت سارا خانوم ..يام گفت : پس منم مکاوه

 که کنارم نشسته بود کردم . مردی مرد جوونيمرخ به نی دو تا با هم رفتن تو آشپزخونه و من نگاهاون

 س کهيبه غريه کردم فقط ی بهش داشتم و حال .. حس ميدی شديکی احساس نزديش که تا چند روز پیجوون

ينکه .. اول از همه ای تو بد قضاوت کرديل سهين گفتم : ببی کنه . با ناراحتی داره حرفامو گوش میمجبور

 .. يست نی که تو نگرانشيزی اون چيعنی .. يست نيچی من و کاوه هين.. ب

 اخم نگاهم کرد . دست و پامو گم کردم اما با اعتماد به نفس ادامه دادم : اون شب که اون اس ام اس روبا

 رو ازت پنهان کرده بودم اما به خدا فقط به خاطر تويزی چيه چون من ی مشکوک بشی .. حق داشتيدید

بود . 

 قصه گوش بدما ...ينم طفره نرو .. من اعصاب ندارم بشينقدر : اغريد

 که دوبارهيی من از دست رو ح هاينکه سرمو تکون دادم و گفتم : کاوه بهم گفته بود که تنها راه ايدی نا امبا

يدم بشم . بهم گفت که بهت بگم . اما درست همون روز من دی که نشونه گذارينه کنم . ايدا نجات پيدم دیم

 . النم هنوزيدم شو درست نفهمی .. معنونی در کنار ای کنی نوشته شده که اگه منو نشونه گذارينه آیکه رو

 بودين ها واسه ای اون اس ام اس ها و اون پنهان کاريل ده سهی نمی خوبی دونم معنی دونم اما فقط مینم

 .. ين بهت بگه .. ببيزی خواست کاوه چیکه دلم نم

 خوام ..ی .. من نميل سهين . گفتم : ببيخت ری گونه هام می بغض داشتم که نا خود آگاه اشک رواونقدر

 .. من تو رو دوست دارم .. آروم تر گفتم : من عاشقتم .. ينی ببيبی خواستم تو آسینم

 . حاضرم هر شب بترسم .ينم انداختم و گفتم : من حاضرم تا آخر عمرم اون رو ح ها رو ببيين پاسرمو

 حق روين . استرس داشته باشم اما تورو از دست ندم .. تو رو داشته باشم . اينم بد ببی خوابايشهحاضرم هم

دارم . مگه نه ؟...

 اونقدر محکم و مهربون بغلم کرده بود دلمينکه شدم . از ايده بود که احساس کردم تو بغلش کشيين پاسرم

 آروم باش .. يزم : عزيچيد بود که تو گوشم پيل سهی تر شد و فقط صدايد م شديهگرفت . گر

ی کردم .. نمی دونم چه غلطی گونه م پاک کرد و گفت : نمی اشک رو از روی سر انگشتش قطره هابا

 کردم با تو ؟؟ من ...يکار چيوونه جبران کنم .. منم عاشقتم .. من .. من ديد بایدونم چه جور

 ..يم آوردی سارا اومد و بعدش گفت : اوهوم .. ما چای سرفه صدای

425

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

 کدومشونيچ شد به هی انداختم . روم نميين . با خجالت سرمو پايم به سرعت برق از هم جدا شديل و سهمن

 ملحظه ! ..ی بی .. پسره يگه بود که بغلم کرد ديل سهيرنگاه کنم . همه ش تقص

 کردن ؟؟ی نو شکفته مون آشتی و کاوه گفت : دو غنچه يدن و کاوه خندسارا

 گفت : کاوه من شرمنده م داداش .. من ...يل و سهيد خنديز رسارا

 ..ی .. تو داداش منيل سهيست نی گفت : مشکليقی عمی با مهربونکاوه

 لبم اومد . کاوه بای روی اومده بود لبخنديش پينشون که بی همه مشکلين اين که به هم داشتن در حی محبتاز

 خونه ...يمت ببريد بايروقته .. گردنتو پانسمان کنم که ديکا نيامحبت گفت : ب

 زحمت ؟؟ی بياری رو هم ميچی به سارا کرد و گفت : سارا جان اون قی نگاهبعد

 افتاده ؟؟؟ی شده ؟؟ پانسمان چرا ؟ اتفاقی گفت : چسهيل

 نگاهش کردم و گفتم : نه ..ی ناراحتبا

 شده ؟؟؟؟؟ی من چی نگاهش که به گردنم افتاد گفت : خدايل . سهيارم کمکم کرد مقنعه مو در بکاوه

 کرد . البته نگفت حس کرده من در خطرم . گفت که اومده بودهيف رو تعريان نگفتم . کاوه براش جرچيزی

 کنم .ی به کاوه گفت : من خودم واسش پانسمان ميل . سهيده بده که منو ديلنقشه هارو به سه

 با پنبه ويکه با دقت در حاليل کرد . سهی رو از سارا گرفت . سارا با محبت نگاهم ميچی قی با لبخندکاوه

 بود ؟ دزد بود ؟ی بره کاوه ؟؟؟ اصل کی کرد گفت : چرا گذاشتی ميز گردنم رو تمی رویالکل خون ها

 کشتمش ؟؟ی ميد گفت : باکاوه

 ..ی کردی ولش ميد : نه پس بايد غرسهيل

 ؟؟ينه بی مياد زيی جنايلم داداشت فين رو به سارا گفت : ايطنت با شکاوه

 و گفت : اوهوم ..يد خنديز رسارا

ی سارا مين کردنش بود گفت : حال ببی داشت و مشغول ضدعفونی نگاه از زخم من بر نميکه در حالسهيل

 شد؟؟ی چينی بی .. ميرون بی که تنها بريستگم شب امن ن

 نشست گفت : اوهوم .. ی به دل من ميلی و دخترونه ش که خيف ظری با صداسارا

ی اگه تخم کبوتر بخوره زبونش باز ميدم ساراتون بلده حرف بزنه ؟؟ من شنيل گفت : سهی با شوخ طبعکاوه

شه ..

 ..يه کم خجالتيه من ی آجين گفت : آره فقط ايل و سهخنديديم

ينکه کنه . بعد از ايچی کمک کرد تا گردنمو باند پيل مبل نشست و به سهی نگفت و کنار من رويزی چسارا

 رم تو اتاقم ..ی زد و گفت : با اجازه .. من میکارشون تموم شد سارا لبخند

 بهميل رو که سهی ممنونم ازت .. استکان چايلی براش تکون داد و من گفتم : سارا جون خی سرسهيل

 ت ..ی از مهمون نوازی کرد رو نشونش دادم و گفتم : مرسیتعارف م

 کنم .. ی زد و گفت : خواهش می پر محبتلبخند

 هول شدم . کاوه بهم گفتی م زنگ زد . مامان بود . کمی به سمت اتاقش رفت . تو همون لحظه هم گوشو

 صحبت کنم . قرار شد به مامان بگم که بچهيعی طبيلی کردم خی خودمو حفظ کنم . و منم سعیکه خونسرد
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 هشتيشه . آخه ساعت نه شب بود و من معمول هميده کم طول کشيه ين همیها برام تولد گرفته بودن و برا

 خونه بودم . جواب دادم : الو ..يم هشت و نيتا نهايا

يشکی عمه ؟؟پس چرا هی خونه ی ری می ؟؟ مگه نگفتيکا تو نيی : کجايچيد پی نگران مامان تو گوشصدای

 اونجا .. ؟ی ری خبر نداشت که مينا عمه ایخونه 

 و گفتم : قرار بود با صدف هماهنگ کنم اما چون تولدم بود بچه ها شام دعوتم کردن ويدم کشيقی عمنفس

 خونه ام ..يگه ساعت ديم . من تا نيد طول کشيدببخش

 ؟؟ی تو ؟؟با کيی تازه ؟؟ کجايگه ساعت ديم : تا نيد غرمامان

 بودين فقط به خاطر ايد . . اوم .. اگه طول کشيلم خواستم دروغ بگم اما نتونستم و گفتم : مامان من با سهمی

 ... اوم ... باينام ايل بودم . الن خونه سهيده ديب آسی کميه کنه . يری خواست ازم زورگی ميکیکه 

خواهرش پانسمان کردن زخممو ...

 افتاده ؟؟؟ی کردن ازت ؟؟ چه اتفاقيری تو ؟؟؟ زور گی گی می : چيچيد مانند مامان تو گوشم پيغ جصدای

يام . الن ميست نيزی گفتم : مامان نگران نباش .. چيد لرزی که ميی نگران شده بود . با صدايلی خمامان

 نگران نکن ..يناروخونه .. فقط تورو خدا بابا ا

يومده . باباتم امشب با دوستاش دوره داره ... هنوز نيماست .. بابک خونه شيست خونه نيشکی : هغريد

خونه ..

 خونه کشتمت .. يای بيکا گفت : نی اما مامان با نگرانيدم کشی راحتنفس

 زل زده بودن به من کردم . به خودشون اومدن و حواسشونو بهی و کاوه که چهارچشميل به سهی معذبنگاه

 دم واست ..ی ميح توضيام پرت کردن و من آروم گفتم : مامان ميگه کار ديه

 چقدر خجالتی دونی اونجا می به عمه ت زنگ زدم گفت اصل قرار نبوده بری با بغض گفت : وقتمامان

 ... ؟؟ی گی . تو به من دروغ ميدمکش

 : مامان برنامه م عوض شد آخه ...گفتم

ی فکری .. چقدر تو بيوونه دی دختره ی ؟؟؟؟ مردم از نگرانی دادی خبر ميد : برنامه ت عوض شد نباغريد

.. هان ؟؟؟ 

 حرصيام دم . فقط تورو خدا مامان تا می ميح توضيزو خونه واست همه چيام آرامش گفتم : قبل از بابا مبا

نخور ... 

 خورم ..ی .. به جون خودت قسم ميکا دم نی راهت نميگه دی خونه نباشيم حرص گفت : تا نه و نبا

 برمت خونه نگران نباش ...ی شم می گفت : الن حاضر ميل قطع کرد . سهی بعد بدون خداحفظو

 ..ی سارا رو تنها بذاريست موقع شب خوب نين .. ای نداری برمش اگه مشکلی ؟؟ من ميل گفت : سهکاوه

 گه ..ی کردم و گفتم : راست ميل به سهنگاهی

 تو موهاش برد و گفت : باشه .. پس فقط چند لحظه صبر کن ..ی دستسهيل

 به منی مبل انداخته بود برداشت و تنش کرد . نگاهی به سمت اتاقش رفت . کاوه کت اسپرتش رو که روو

 ..ی جا لباسیکرد و گفت : مقنعه ت رو سارا گذاشت رو
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 .. يل سمت مقنعه م رفتم و به سر کردمش . و تا برگشتم چشمم افتاد به سهبه

ين لبم اومد. جلو رفتم و گفتم : آخ جون .. همه ش داشتم به ای روی جعبه دستش بود . ناخودآگاه لبخنديه

 ؟يده واسم کادو نخريل سهيعنی کردم که یفکر م

يه تولد عمرت شد و نتونستم ين تريخی دونم تاری جعبه رو داد دستم و گفت : ميل و سهيدن و کاوه خندسهيل

 واسه تولدت داشتم اما .. زود قضاوت کردميی برنامه هايه که يه در حالين کنم بهت خوش بگذره .. ایکار

و روزتو خراب کردم .. به هر حال .. مبارک باشه تولدت ...

 تولدم شد . کاوه مثه بچهين تری گفتم : اما فراموش نشدنی زدم و جعبه رو گرفتم و با سرخوشلبخندی

 . جعبهيرون بياد باعث شد تا سارا هم از اتاقش بينکوچولو ها شروع به خوندن شعر تولدت مبارک کرد و ا

ی روزيه بود که سکی همون عرويه که شبيوونه عروسک خل و ديه . يدم عروسک ديهرو که باز کردم 

 دوست داشتم و مجبوريلیسامان بهم داده بود . اشک تو چشمام جمع شد . فقط چون اون عروسک رو خ

 قرمز خپلو ..يششدم بندازمش تو قبر اون ر

 که داشتم ..يه اونيه شبيلی خين ذوق بغلش کردم و گفتم : ابا

 و گفتم :يدم رفتم و سارا رو بوسيم کنيدا اونو پيه تا شبيم با سارا گشتی به سارا زد و گفت : کلی چشمکسهيل

 .. يزم عزیمرس

 اردو بهيم که رفته بودی متاسفم .. اون روزيلی من .. خيکا گفت : نيل تشکر ساده کردم . سهيه هم يل سهاز

 جبرانش کردهينجوری خواد ای کردم هنوزم نتونستم خودمو ببخشم .. دلم ميتت اذيلیخاطر عروسکت خ

باشم ..

 زد و گفت :ی سوتيل .. سهيستم واسه اون روز ناراحت نيگه کردم : نه .. آره .. خوب بود .. من دزمزمه

 هم بود ..يگه ديز چيهکادوهات تموم نشده .. تو اون جعبه 

 بود .يک ساعت اسپرت شيه ساعت بود . بازش کردم . ی جعبه يه باز شد و تو جعبه رو نگاه کردم . نيشم

 خودت دور دستمينو شه ای ازت ممنونم .. ميلی خیدخترونه و اسپرت . همون لحظه عاشقش شدم گفتم : وا

 ؟؟یببند

 محبت گفت : بعله ..با

يد خان .. من که گفتم بايل سهيدی و گفت : ديد رو دور مچم بست اما برام بزرگ بود . سارا خندساعت

 کوتاه کنن ..یبندشو بد

 ..ی گفتی درست مينکه و گفت : آره .. مثه ايد تو موهاش کشی دستسهيل

 دم ..ی جلو اومد و گفت : پس من کادومو الن بهت مکاوه

 و گفت : از بعديد کشيرون کتش بيب از جی کوچکی شده يچ کادو پی نگاهش کردم . کاوه بسته ی خوشحالبا

 بهش نگاه کن ..یمعنو

 گردنبنديه . ی گردنبند معموليه مثه گردنبند بود . اما نه يزی چيه و من بسته رو باز کردم توش يديم خندهمه

 بود ..يزون بهش آويزی چيشتر .. مثل بزرگتر بود و بيگه دی تفاوت های سريه. مثه اون گردنبند محافظ با 
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 تختت وصلش کن .. ی کنه .. به دسته های تو خواب ازت مواظبت مين با متانت گفت : اکاوه

 بهشون کردم و گفتم : از همه تون ممنونم ..نگاهی

 ؟؟آخه مامان ..يم شه اگه الن بری نمی ادبی گفتم : بی با نگرانبعد

 ..ی با من باشيشه شمع فوت کن و آرزو کن که هميه خونه حتما ی ری .. ميزم زود گفت : نه عزسهيل

 .يد دست منو کشيل هم همراهمون اومد . دم در کاوه که رفت . سهيل . سهيرون بيم و از خونه اومديديمخند

 : کجايد به گوشم رسر کاوه از پشت دی لبام احساس کردم . صدای لباشو روی گرميدمتا به سمتش چرخ

 ؟؟يکا نیموند

ين لب گفت : تو ماشير انداخت . زيين کرد و سرشو پای بود . سرفه ايده کاوه رسيايم تا به خودمون بو

منتظرتم ..

 کشم ..ی ؟؟ من خجالت ميل سهی کنی ميکار : چيدم که رفت غرکاوه

ی ميا خواست بمونه . بی خاطره نوشتم تو دفترچه خاطراتم . که اصل دلم نميه زد و گفت : امروز لبخندی

دمش به تو ..

 ش پاره شی خوندينکه برگه که معلوم بود از دفتر خاطراتش کنده شده رو به دستم داد و گفت : بعد از ايه

 .. يزمکن عز

 شه ..ی ميرت ديگه گفت : برو ديل تکون دادم و سهسرمو

 برخورديعی کرد بخنده و طبی که سعی کاوه نشستم . کاوه ايش پين خدافظ و ازش جدا شدم و تو ماشگفتم

 چقدريد بوسی منو ميل سهينکه ايدن تابلو بود .. فقط خودشو لو داد که از ديشه از هميشتر بيدکنه اما نفهم

 شده بود ...یکلفه و عصب

 مامان تو گوشمی هايغ جی بود که هنوز صدای در حالين بهم داده بود رو بازکردم . ايل که سهی ابرگه

 کم آروميه کردم تا ی هزار بار ازش معذرت خواهين همی دادم و برایبود . خب البته کامل به مامان حق م

يه شده بود يچی گردنم که باند پد و درموريم رو سر هم کنيزی چيه تا با مامان يديم کشیشد . چقدر بد بخت

يک بابا شب با کی . البته مامان باز هم ازم ناراحت بود اما وقتيم که نگرانشون نکنيم بديلشون تحویدروغ

يست تولد بيک کی روی شمع های . وقتيم سه نفره گرفته بودی تولد کوچولويه . يداومد خونه مامان هم خند

ين دوربيه تولد مامان و بابا ی باشم . کادويل با سهيشه کردم که همزو کردم آری م رو فوت می سالگيکو 

 بال و حرفهيفيت با کين دوربيه خواست ی بودم و دلم می عاشق عکاسيشه بود . خب چون من همیعکاس

 گفتن و من بهيک هم زنگ زدن و تولدمو تبريما بود . بابک و شی فوق العاده ای کادوين داشته باشم و ایا

 کرد تا دلمو بهی سعيلی .. اونم خيست نيشم م پی سالگيک و يست گفتم که باهاش قهرم که تو تولد بکباب

 لوس بابام بودما ....ی دونه يه يکی کردم . مثل دختر ی نمی که آشتيا زودين من به ای وليارهدست ب

 بود که کاوه بهم داده بود و عروسک احمق وی نگاهم به محافظ خوشگليکه و در حاليدم تخت دراز کشروی

 نوشته بود : يل بود رو بغل کرده بودم اون برگه رو باز کردم . سهی که چشماش دکمه ای ايوونهد

 گه .. من فکر کردمی نگاهش دروغ نميکا لحظه فکر کردم نيه ی م که برايوونه احمقو بگو .. واقعا دمن

 تولد خوب داشته باشه .يه امروز يکا خواستم نی خوب تموم کنم . ميزو خواستم همه چیاشتباه کردم . من م
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 حرفامو بهش بزنمی تا همه رفتم دنبالش يرون از کلس رفت بی خودش بود که نخواست . وقتيناما نشد و ا

 و کاوه رو با هم !!!!يکا ؟؟ نيدم دیو تصور کن چ

 تولدشه کهی اومد خونه . چشمم به کادوينم مطمنئنم .. واسه هميگه ن .. من ديگه اونا با هم دينکه ايعنی اين

 ازيد کنم که بای فکر مين اومد دم در و من راهش ندادم . دارم به ايکا نی اتاق .. حتیپرتش کردم گوشه 

 تونم درک کنم کهی تونم درکش کنم .. نممی .. هنوز نيه به بعد چطور با کاوه برخورد کنم .. اتفاق بدينا

 کردم منمی اگه هنوز کاوه رو دوست داشت چرا با من دوست شد ؟؟اگه دوستش داشت .. چرا حس ميکان

دوست داره ؟؟؟ 

 .....ينمش خوام ببی نميگه که دينه که دارم ای تنها حسالن

 شهر رنگ بهار به خودشونی حومه ييلقی ی بود . منظره هايرون کاوه به بين ماشی يشه از شنگاهم

ی خورد و موهامو به بازی داده بودم و باد به صورتم ميين رو پايشهگرفته بودن . هوا مطبوع بود و ش

يه کرد به کاوه و گفت : بقو و با لبخند نگاهم کرد . منم بهش لبخند زدم . ريد به عقب چرخيلگرفته بود . سه

جلوترن ؟؟

 جلوترن ..ينا ايان گفت : فقط شاکاوه

ی بود . کاوه با خنده گفت : من همه ين آهنگ غمگيه دست برد و آهنگ رو عوض کرد . دوباره سهيل

 .. ينهآهنگام غمگ

 شاد بهت داده بودم کاوهی دی سيه عقب نشسته بود در اومد : من که ی که کنار من صندليدا وی صدابالخره

.. کجاست ؟؟

 ..ياد نميادم ؟؟ ی پرسی گفت : چه سوال ميطنت با شکاوه

 فلشت همراهته ؟؟؟يکا گفت : نيل دلخور شد . سهی کمويدا

ی ره فقط اهنگای دوست دختر من هرجا مين با خنده گفت : ايل تکون دادم و فلشمو دادم بهش . سهسرمو

 ذاره ..ی فلش خودشو مين تو ماشينه شی کنه . هروقت میخودشو گوش م

 زد و گفت : چه خودخواه ..ی لبخندويدا

 خوبه ..يلی ش تو آهنگ گوش کردن خيقه داد گفت : سلی رو به من مين کنترل ماشيکه در حالسهيل

 داره ..يقه جور سليه ی روشو به طرف پنجره چرخوند و گفت : هرکسويدا

 که پشتش به من بود زدم و اداشو درآوردم همون لحظه متوجه شدم کاوه داره با لبخنديدا به وی حرصلبخندی

 سرشو به تاسف تکون داد و خودمم خنده می کنه . نگاهم که بهش افتاد به شوخی وسط نگاهم مينهاز تو آ

 کهينتی بود که آدرس کابا رو کم کرد و جواب داد . ساريک موزی زنگ خورد . صدايل سهیگرفت . گوش

 بارين که قطع کرد گفت : خواهر من امروز داره واسه اولی . وقتيد پرسی ذاشتن رو میداخلش برنج م

 ..يشش پياد از دوستاشم بيکی کنه .. امروز قرار بود ی میآشپز

 دست پختش چطوره ..ينی نگه داره ببی کميه واست ی گفتی زدم و گفتم : جدا ؟؟ ملبخندی

 کنه ..ی درست ميشتر زد و گفت : خودش اونقدر ذوق داشت که گفت بی لبخندسهيل
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 .. يگه ديديم گفت : خب بچه ها رسکاوه

 بوديد قبل از عی هفته ين . چون آخريم هم اومده بودی که برف بازی . همون باغيان افتاد به باغ شانگاهم

 . کهيم بودين . سه تا ماشيم روز صبح تا ظهر رو با هم باشيه يم گرفته بوديم تصميومديمکه همه دانشگاه م

يامين و بنيانا و بهداد و کيسا پرن موی پشت سرين و شهره بودن و تو ماشيم صدف و شميان شاينتو ماش

بودن . 

 کرد گفت :ی ميادداشت برگه يه رو ينو که شماره پلک ماشی و در حاليستاد در ای جلويان شايديم رسوقتی

 شه داداش ...ی ش پنج تومن میورود

 کنه ...ی مال مارو حساب می عقبين و گفت : ماشيد خندکاوه

 رو از صندوقيک تو .. صدف و شهره داشتن چند تا پلستيم درو کامل باز کرد تا بريان و شايديم خندهمه

 شدم به سمت بچهياده رو پارک کرد من درو باز کردم و پين کاوه ماشينکه داشتن . به محض ایعقب بر م

 آروم گفت :يلی هم پشت سرم اومد . بعد خودشو بهم رسوند و خيدا کنم . ويکها رفتم تا باهاشون سلم عل

 قصد ناراحت کردنتو نداشتم ..ينتو ماش

 لبخند گفتم : من ازت ناراحت نشدم اصل ..با

 شونه م گذاشت و گفت : رفتارم درست نبود ..ی رودست

 ازشيلی و ازم معذرت بخواد . اما من واقعا خياد کردم کاوه ازش خواسته که بی دونم چرا احساس منمی

 رفته بود . تو دلم نمونده بود ..يادم شده بودم اما يعنیناراحت نشده بودم . 

 ..يگه دی .. نظرتو گفتيزم رو دستش گذاشتم و گفتم : واقعا ناراحت نشدم عزدستمو

 ..ی تکون داد و گفت : باشه .. خوشحالم که ناراحت نشدسرشو

 تويم : بريچيد از پشت سر تو گوشم پيل سهی کردم که صدای بعد از کنارم گذشت . داشتم رفتنشو نگاه مو

 ..یببع

 ...ی : خودتيدم شدم غری که باهاش همقدم می حالدر

 کرد . بچه هايی که دخترا توش بودن راهنمای منو به سمت اتاقيان شايم نگفت . داخل که رفتيزی و چخنديد

 بهی با شلوار مشکی نفتی آبيرهن پيه کردن . منم مانتو و شالم رو در آوردم . یداشتن لباساشونو عوض م

 بستم و همراه صدف از اتاقيره گبا شد با کش بست رو ی نمیتن داشتم . موهامم چون کوتاه بود و به راحت

يامين و بنيل و سهيان بود . شای کاريهخارج شدم . پسرا همه داخل ساختمون بودن و هرکس مشغول انجام 

 کردن بودن .ی کردن و کاوه و بهداد هم مشغول تخته نرد بازی هارو مزه دار مينداشتن جوجه ها و پاچ

 تا ماين بکشيخ جوجه ها رو تو سين زحمت شما ای تا چشمش به من و صدف افتاد گفت : بچه ها بيانشا

 کنن و من وی گفتن که سالد درست ميم و شميدا هم اومدن . ويگه دی . دخترايم رو آماده کنيکيو باربيمبر

 باريه شست و شهره ظروف ی گوجه ها رو ميسا . پريم جوجه ها شديدن کشيخ مشغول سياناصدف و ک

 پسرا .. يه بقيش پيرون بهداد و کاوه هم که تموم شد رفتن بی کرد . بازی به جا مجا رو يکیمصرف پلست

 ؟؟؟يواست شی که پنج شنبه نامزدين دونی بچه ها می گفت : راستيسا پريم که مشغول بودين حين همتو

 ..يدم کلس شنی . از بچه هايدم فهميروز با ذوق گفت : آره منم دکيانا
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 دعوتن ؟؟يا گفت : کصدف

 ده به من کهی رو همه رو دعوت کرده . حال گفت که کارتارو ميپ اکی گفت : به من که گفت بچه هاپريسا

 کنه به تک تک بچه ها کارت بده ..یبه همه بدم آخه وقت نم

 شم ؟؟ی حساب ميپ منم جزو اکيعنی ؟ يپ گفت : اوم .. اکصدف

 ..يگه ديستی دعوت نيا ی دعوتيا و گفت : خب حال يد خندکيانا

 ؟؟يه قاطيا ... زنونه مردونه ست ی خواد منم باشه .. راستی لباشو جمع کرد و گفت : دلم مصدف

 گفت : به من گفت که تو باغه ..پريسا

 ..يه کف دستهاشو به هم زد و گفت : آخ جون پس حتما قاطصدف

 ..يم فکر نکنم من و صدف دعوت باشی گفت : وليدا و ويد خندشهره

 جون ..يدا نده وی تورو خدا فاز منفی گفت : وايدا لباشو جمع کرد و رو به وصدف

 و گفت : فقط نظرمو گفتم ..يد خندويدا

 ؟؟يدين کشيخ اومد و گفت : جوجه ها رو سيامين بعد بنکمی

 گرفتم ؟؟يخ چقدر خوب سين .. ببيزم گفت : آره عزی با خوشحالکيانا

ی .. من به تو افتخار ميزم عزين بود کرد و گفت : آفريانا کی که جلوين پاچيخ به دو تا سی نگاهبنيامين

کنم ..

 گرفته بوديخ که گوجه ها رو سيسا جوجه ها بود رو برداشت و رفت . پری هايخ که توش پر سينی سبعد

 کهی کوچکيق آلچی باغ پسرا لبه ی . تو محوطه يم هم رفتيانا رفت و بعد من و کيامينبلند شد و دنبال بن

ی و تويم هم رفتيانا . من و کدن زی داشتن جوجه ها رو باد ميل و سهياناونجا قرار داشت نشسته بودن و شا

 ناهاری بعد وقتی زدن . کمی حرف می . پسرا با خنده و شوخيم که پهن شده بود نشستيمی گلی رويقالچ

ی بازی باغ وسطی و تويم . بعد از ناهار رفتيم و دور هم ناهار خورديم نشستيق آلچیآماده شد همه تو

يم بود که تصميم کردن هم ساعت حدود چهار و نی بازکمی بهمون خوش گذشت . بعد از يلی که خيمکرد

يه تکی صندلی سرشو به پشتيدا . تو راه برگشت ويم برگشتيم که بوديی هاين . تو همون ماشيم برگرديمگرفت

 وقتا چشماموی داده بودم و اونقدر خسته شده بود که بعضيه تکيشهداده بود و خواب بود . منم سرمو به ش

 کل مدتيل . کاوه و سهيدم پری از خواب مين حرکت ماشيه برد و باز با ی خوابم می ايقه دقد بستم و چنیم

ی داده بودم و تازه پلک هام رويه تکيشهمشغول حرف زدن در مورد شرکت و کاراشون بودم . سرمو به ش

 ويل به سهاد متوقف شد . زود چشمهامو باز کردم و نگاهم افتين شده بود که احساس کردم ماشينهم سنگ

 و چشمم افتاد به صدف ويدم پريرون بين از ماشی . با استرس و نگرانيدن دويرون بينکاوه که از ماش

يدم لحظه احساس کردم که تصادف کردن . نفهميه ی خارج شده بودن . براين جلوتر از ماشی که کميانشا

 بهشونی کرد وقتی عبور مین کمي و ماشيم بودی فرعی جاده یچطور خودمو بهشون رسوندم . هنوز تو

 ؟؟ی فرض کردی منو چی گفت : تو .. عوضی بود که ميان شاياد فری صدايدم که شنيی تنها صدايدمرس
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 امايد صدف رو عقب کشيل .. هراسون خودمو بهشون رسوندم . سهيچيد صدف تو گوشم پی يه گرصدای

 جلوتر پارک کردن . خودموی و کميد بهداد هم رسين برسونه . ماشيانصدف اصرار داشت خودشو به شا

 شده بچه ها ؟؟؟یبهشون رسوندم و گفتم : چ

 ؟؟ی دونستی : تو هم ميد زد . زل زد تو چشمام و غری نفرت موج ميان شای چشماتو

 شده ؟؟ی ؟؟ چيو تکون دادم و گفتم : چسرمو

 ...يانه من و شاين مسنئله بين همه تون .. اين بريچی زد : هيغ جصدف

 : اسم منويافت تو گوشم انعکاس يان شای از صدف محافظت کرد . صدايل به طرفش حمله کرد و سهشايان

 ... ياربه زبون ن

 .. ؟؟ی کرده . اما چه اشتباهی اشتباهيه تو ذهنم اومد که حتما صدف فقط

 شده ؟؟ی رفتم و گفتم : صدف چجلو

 ..ين شماها بريچی حرص نگاهم کرد و گفت : هبا

 ..ينمت خوام ببی گه نمی .. من دی ری ميکا : تو هم با نيد غرشايان

 جلو ماها بحث کنه ناراحته . ينکه از ايدم فهمی دندوناش فشرد . مين لباشو بصدف

 تنهايان با هم حرف بزنن اما شاين کرد که صدف باهاشون بره و تو ماشی اصرار ميان داشت به شاشهره

 نکن ..یسرش داد زد که : تو خودتو قاط

 رو هل داد . يل افتاد به صدف روشو ازم برگردوند و با خشونت سهنگاهم

 شده ؟؟؟ی لطفا اروم باش به من بگو چيان و گفتم : شايان طرف شارفتم

 .. تو همهی دونستی نگو که تو نميکا تو چشمام زل زد و گفت : نيان هم اومده بودن . شايامين بهداد و بنحال

 ؟؟ی .. از همه کاراش خبر داری دونی اونو ميزچ

 .. ! ی زنی حرف می از چی دونم داری گفتم : به خدا نمی نگرانبا

 هم دوسته . نه ؟؟ يگه ديکی که با ی دونی نميعنی گفت : ی وقتيد لرزی صداش مشايان

 .يدن رو شنيان شای انداخته بود . همه صدايين گرد شد . برگشتم و به صدف نگاه کردم . سرشو پاچشمهام

 شد . با التماس گفت : تورو خدا بهش بگوی ميده صدف بود که شنی يه گری وسط فقط صداينحال ا

 تورو خدا ..يکاحرفامو بشنوه .. ن

 خورد بهی نبود . صدف اگه آب می دخترين شده ؟؟صدف همچی چيدم فهمی خشم نگاهش کردم . اصل نمبا

 شه ..ی که نمينجوری ايان جلو اومد و گفت : شايل . سهيدم شنی بود که من می چينا گفت .. پس ایمن م

 بده ..يحبهش فرصت بده توض

 رو خرابی .. همه چی لب گفت : چه فرصتير کردم فقط زی حس مينو نداشت . کامل ای حال خوبشايان

 .. یکرده .. گند زده به همه چ

 ؟؟ی فهمی : گند ... ميد صداش بالتر رفت و غربعد

 بدهيح توضيو و داد زد : چيل تو حرف سهيد پريان حرف بزنه ..... شای اگه بذاريد گفت : آخه شاسهيل

مژ دلم برات تنگ شده ؟؟؟؟ ها ؟؟؟؟؟؟؟يا پسره اس ام اس داده بعد از ظهر بیوقت  پاسا
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 کردم . احساس کردميان معذب به شای نگفت . مم آب دهنمو قورت دادم . نگاهيزی چيگه اون لحظه دسهيل

 ؟؟ی دونستی گفت : تو می کنم با ناراحتی نگاهش ميد دی دار شده . وقتيحهدلش شکسته و غرورش جر

 ..يدم دونستم .. الن شنی تکون دادم و گفتم : نمسرمو

 لحظه هميه ی تمومه ... حتيگه رابطه دين بشنوه گفت : ای که صدف به خوبی تکون داد و بلند طورسرشو

 خوام باهات باشم ..ینم

 توينکه رفت . به محض اين و به سمت ماشيد کرد دست شهره رو کشی می خدافظيه از بقيکه بعد در حالو

 کرد بعد شروع کرد بهی از جا کنده شد و رفتن . صدف با حرص نگاهم مين ماشی نشست . چرخ هاينماش

ی سکوت نگاهش مر همه داشتن دينکه . مخصوصا ايده دونستم چقدر خجالت کشی جاده .. می گوشه يدندو

 متر فاصلهيست نگاهم به صدف افتاد که حدود بی کردن . وقتی انگار داشتن سرزنشش ميی جورايهکردن و 

 ...واستا ..ی و صداش کردم : صدف .. صدفيدمگرفته بود دنبالش دو

 تا به طرفميدم از پشت لباسشو کشيدم بهش رسی کردم و وقتياد کرد . سرعتمو زی اون اصل توجه نماما

 .. يه گرير خودشو تو بغلم انداخت و زد زيدچرخ

 آروم باش ..يزم کردم و آروم گفتم : عزبغلش

 : بگو همه شون ببرن ...يد غريه گرميون

 آروم باش ..ٱو : گفتم

 زد : بگو همه شون برن ..داد

 کاوه موند و نگاه نگرانين گرفتن و رفتن . فقط ماشی بهداد جاين بودن تو ماشيده ها که خودشو شنبچه

 تو ؟؟؟ی کرديکار گوشش گفتم : صدف چير نظاره گر بود .. زين که از تو ماشيدا و کاوه و البته ويلسه

 کنم .. يانت خواستم خی : نميد شد و غريشتر ش بيه گرشدت

 ؟؟ی کرديکار گفتم : پس چآروم

 بودن کرد و گفت : امشب نه .. فردايستاده اونطرف تر ای و کاوه که کميل به سهی نگاهی چشمير زصدف

 دم ..ی گم .. قول می واست ميزوهمه چ

 ..ی تکون دادم و گفتم : هرطور راحتسری

 منو تا خونه برسونن ؟؟ی شه بگی بغضشو فرو خورد و گفت : مصدف

 : آره ..گفتم

 فقط گفتم :يم نشستين ماشی توی نگن . وقتيزی اشاره کردم چيل به سهيم رفتين گرفتم و به طرف ماشدستشو

 خونه ؟؟ يم شه اول صدف رو برسونیکاوه جان .. م

 گفت : چشم ..کاوه

 رو رسوند چونيدا کرد و رفت بعد از اون کاوه وی صدف از همه خدافظيم عمه بودی بعد دم خونه کمی

 با من تنها شد گفت : بسهی رو هم رسوند خونه شون . وقتيل خواست بره شرکت و سر راه سهیخودش م

 ..يستی صدف نی .. تو مسنئول اشتباهايکا نيگهد

 منه ..ی گفتم : اما اون دختر عمه ی ناراحتبا
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 ..ی اونی که تو مسنئول کارايست نين ش ای گفت : معنی جديلی خکاوه

 بود ..يد بعيلی کار از صدف خين کردم . گفتم : اما ای می انگشتام بازبا

ی کنه .. هزار تا اتفاق ميتش خواسته اذی بوده ميکی يد ؟؟ شاين کنی زود قضاوت مينقدر گفت : چرا اکاوه

 بده گوش کن و کمکش کن ..يحتونسته افتاده باشه .. خواهشا اگه خواست واست توض

 بگه چرا به من نگفته ..يد تکون دادم و گفتم : نه .. باسرمو

 وقت سرزنشش نکن .. بذار بهت اعتماديچ .. هی گوش کنيد و گفت : نه .. فقط بايد به طرفم چرخکاوه

کنه ..

 .يد دويرون بين شده از ماشی پارک کرد تا خواستم بپرسم چيابون خی رو گوشه ين ماشی ناگهانيلی خبعد

 ويد بود دويستاده ايابون که کنار خی به سمت دختر جوونيدم کردم که دی با نگاهم دنبالش میفقط با نگران

ی بود که انجام داد که در کمال ناباوری چه کارين کردم که ای فکر مين رو . داشتم به اياده پی تويدشکش

يقا ها منحرف شد و دقين از ماشيکی به هم ين برخورد دو ماشی درست بعد از صدايه بعد از چند ثانيدمد

 برخورد با جدولی براين بود و نصف ماشيستاده ايش پيه که اون دختر چند ثانیرفت به سمت همون قسمت

 چشم دوخته بودم ... ه باز به اون صحنیجمع شد . فقط با چشمها

 افته "ی دونست اون اتفاق می بود که .. " کاوه از کجا مين سوال تو ذهنم بود و اون ايه

 شد ؟؟ی رو راه انداخت . گفتم : کاوه ؟؟ چين زد . ماشی نفس نفس مين برگشت تو ماشی وقتکاوه

 ..يچی تکون داد و گفت : هی سرکاوه

 افته ؟؟ی که اون اتفاق می دونستی حرص گفتم : منو گول نزن .. تو از کجا مبا

 به اون راه زد و گفت : کدوم اتفاق ؟؟خودشو

 .. ی .. ؟تو اوت دختر رو نجات دادی دونستی : همون تصادف .. از کجا مگفتم

 ..يکا شو نيال خی : بيد غرکاوه

ی تونی ترسم .. می ؟؟؟ کم کم دارم ازت می مشکوکينقدر ؟؟ چرا ای گی نميچی گفتم : چرا تو هی ناراحتبا

 ؟؟ينی رو ببيندهآ

 ؟؟ی شديوونه دختر ؟؟ دی گی می زد و گفت : چپوزخندی

 تو بود ؟؟يه .. اصل چرا رضا اونقدر شبی کرديوونه ام شدم تو منو ديوونه گفتم : آره اگه دی ناراحتبا

 رو به هم ربط نده . من از کجا بدونمی همه چيگه مخت داغ کرده .. دينکه و گفت : نه مثه ايد خندکاوه

 منه ؟؟يهدوست بابا احمدت چرا شب

 بهشی دونستی ؟؟ از کجا می دونی گفتم : تو اسم بابا بزرگ منو از کجا ميجان چهار تا شد .. با هچشمام

 گم بابا احمد ؟؟یم

 گفتم بابا احمد ؟؟ من گفتم بابا بزرگت ؟؟ی ؟؟ من کی نگاهم کرد و گفت : چی با ناتوانکاوه

 ..ين بار نوبت من بود که بخندم و بعد گفتم : منو بچه فرض نکن .. هماين

 فرض نکن ..يب و غريب آدم عجيه هم با حرص گفت : تو هم منو کاوه

435

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

ی . سعيارم خودم نی کردم به روی سعين همی حرصم گرفته بود . برايلی داد خی نميح برام توضينکه ااز

 بشم ..يال خی بينم بودم ايده که در موردش فهمیکردم مثه همه مسائل مشکوک

 بهيان ؟؟ لطفا از اون جريکا شدم گفت : نی که خارج مين منو رسوند خونه ازش تشکر کردم . از ماشوقتی

 نگو ..يزی چیکس

 ؟ی گی می فهمم چی ؟؟ من که نميان خودش جواب دادم : کدوم جرمثه

 گفتم ..يزی چيه .. يچی لبش اومد و گفت: آها هی رولبخندی

 هستن . بابک هم رفته بوديک آشپزخونه مشغول درست کردن کی تويما مامان و شيدم خونه که رفتم دداخل

 رفتم لباسامو عوض کردمی باشه اما وقتيده کم نگران شدم . گفتم نکنه منو با کاوه ديه . يره تا خامه بگيرونب

ی خامه يما رفع شد . به کمک شمل م کای و اون هنوز برنگشته بود نگرانيما مامان و شيشو برگشتم پ

 . بعد از اونيم کردينش تزئيخزده ی توت فرنگيوی و با آناناس و کيم درست کرديک کی روی برایشکلت

 ها شده و رفته تو اتاقش دارهيوونه گفت سارا مثه دی بود . ميل زد که رفتم تو اتاقم . سهیموبالم زنگ م

 کم آرومشيه کردم ی نگرانشه . منم سعيلی گفت خی کنه . می باز نميل سهی کنه و درو هم برای ميهگر

 ..ی دونم روش حساسی . می دونم نگرانی . ميزم داره . گفتم : عزی حس بديه گفت که ی ميلکنم اما سه

 ..يه نوجوونی هايژگی وين . اين طورين سن و سال همين .. آخه دخترا تو ای غصه بخوريست لزم نیول

 ..يست نيشه مثه هميزی چيه دونم ی : من ميد مردونه غری با حرصسهيل

 شه ..ی بدتر می نشون بديت .. لطفا .. اگه حساسيزم ارامش بخش گفتم : عزی لحنبا

 ؟؟ ينجا اياد بين کار کنم ؟؟ بگم مامان مهی چيکا گرفته گفت : نيی سکوت کرد و بعد با صدای کمسهيل

 خبر نذار ..ی .. منم بيه گفتم : آره آره فکر خوبزود

 منم به دلشوره انداخته بود .يل قهر کرد . لحن نگران سهی سرسری خدافظيه لب گفت : چشم و بعد از زير

 شده بود و چراغ اتاق منم خاموش بود . خواستم چراغ رويک . هوا تاريومد که تو سرم نی بدیچه فکرا

يز چيچ هيگه دچرخيدم به عثب ينکه شد به محض ايده از پشت سرم تابیروشن کنم که احساس کردم نور

 برق گذاشتم .يد دونستم اون روحه پشت سرم بوده . زود دستمو رو کلیاونجا نبود . ضربان قلبم تند شد . م

 شد . خواستم از اتاق خارج بشم اما به نظرم اومد که اول پردهی اتاقم روشن نمی شد . مهتابیاما روشن نم

 بود دريتی برام احساس امنيد شايی جورايه داشته باشه . يد دوچه خواست اتاقم از تو کیرو باز کنم . دلم نم

يغ رفتم که در با شدت بسته شد . ناخودآگاه جی به سمت در اتاق ميدمبرابر اون روحه . پرده رو که کش

 بود کهين شد . مثه ای کردم در باز نمی ميين رو بال پايره و خودمو به در رسوندم . هرچقدر دستگيدمکش

ی مامان و بابک از پشت در بسته ی . صدايدم کشيغ قفل کرده باشه چند بار بلند و پشت سر هم جدرو یکس

 شده ؟؟ ی : چيداتاقم به گوشم رس

 اون رو ح ... موهاش ازی چشمم افتاد رويدم مثه وزش باد از پشت سرم حس کردم به عقب که چرخصدايی

ين کم از زمی فاصله يه نبود . با ين زمی آشفته تر صورتشو پوشونده بود . دقت که کردم پاهاش رويشههم

 تا پلک زدميه ثانيه تو ا شه امی ميک آروم آروم بهم نزدی هوا معلق بود فکر کردم مثه اون رو ح قبلیرو
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 دختريه که توش يدم چشمهاشو دياهی بکشم سی بلنديغ جينکه صورتم بود و قبل از ایصورتش تو چند سانت

 بود ..یمو فرفر

 . نهيدم دی ميزی شدم . اما نه چيدار پوست صورتم به خودم اومدم . انگار از خواب بی روی حس سرداز

 افتاده ..ی دونستم چه اتفاقی کجام . نميقا دونستم دقی . زمان و مکانو گم کرده بودم . نميدم شنی ميزیچ

 حداقليا که با من فاصله داشتن گار از دور .. انی وليدم شنی رو ميی صداهايه تمرکز کردم انگار که یوقت

يزی کردم تکون بخورم .. مطمنئن بودم که چشمهام بازه . اما چی .. سعيدم شنی در صداشونو ميهاز پشت 

 بود . انگار فقط مغزم بود کهی کردم فلج شدم . حس بدی تونستم تکون بخورم . احساس می . نميدم دینم

 کردمی از گوش هام از حرکت افتاده بود . سعی از درصد کمير بدنم البته غی اعضای کرد . همه یکار م

 به صداها گوشينکه . تا ايومد نميادم يزی کردم چی افتاده . اما .. هر چقدر تلش می که چه اتفاقيارم بيادبه 

يمش ببريد باياد گفت : اگه به هوش نی دادم داشت ميص زنونه تشخی صداهاين بابک رو بیکردم . صدا

 .. يمارستانب

مورژانس..ی اومد : من زنگ می ايگه دصدای  زنم ا

يدم کشی ميغ تونستم .. با تمام وجود جی کردم اما نمی کردم بفهمونم بهشون که من به هوش اومدم . سعسعی

 محکم دستامو گرفته بودی کسيه انگار ی کردم دستامو تکون بدم ولی شد . سعی از دهنم خارج نميیاما صدا

 مطلقيکی تاريه مثه .. مثه يزی چيه ذاشت تکون بخورم . ی محکم بغلم کرده بود و نمی کسيه. اصل انگار 

 .. ينو سنگ

 تونستمی و کمتر ميدم شنی شم . و هر لحظه کمتر می دارم توش غرق ميشتر کردم هر لحظه بی ماحساس

 کردم فکری . سعيومد . باز هم صدام در نميدم کشيغفکر کنم .. احساس مرگ داشتم . احساس مردن .. ج

ی می کسی چشماياهی که تو سی مو فرفری آوردم . دخترياد به يزو چيه شدم و فقط ينجوریکنم که چرا ا

 اون رو ح بهم حمله کرد و حالينکه آوردم . اياد رو به ی فکر کنم و بعد همه چيشتر کردم بی . سعيدمد

 کردم دستاموی می و سعيدم کشی ميغ کنه . با تمام وجودم جی ميرم کردم که اون داره تسخیاحساس م

تکون بدم ...

 کردم کهی شنوم و احساس می زدنامو ميغ جی کردم صدای لرزه . احساس می کردم تمام بدنم می ماحساس

 کرد .ی دادم . مچ هر دو دستم رو گرفته بود و نگاهم ميص بابک رو تشخی . چهره ينم بیکم کم دارم م

 .. چشماشو باز کرد ..يکاگفت : ن

 کردم . ی رو تو بدنم احساس می خاصينی سنگيه زدم اما هنوز ی نميغ جديگه

 از رومينی باعث شد احساس کنم اون سنگيلی تو گوشم زد . همون سيلی سيه دستامو ول کرد و بابک

 چشمامو گرفتهی که جلوياهی رفت . اون سين که مثه چوب پنبه تو گوشهام بود از بيزیبرداشته شد . اون چ

ين اينکه بدنم کم شد و راه نفسم باز شد . به محض ای تار کرده بود رفت . انقباض اعضايدموبود و د

 هم تويما کردم بابک بغلم کرد . مامان و شی ميه م در اومد . همونجور که گريه کردم گريدااحساسارو پ

 ..ياد ش خون مينی گفت : بابک داره از بی با نگرانيمااتاق بودن . ش
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 زد گفت :ی موهامو پشت گوشم ميکه داد و با عجله از اتاق خارج شد . مامان در حاليه منو به تخت تکبابک

 ؟؟ی شديهوش فهمم چرا بی ؟؟ اصل نمی شد مامانیچ

 برگشت . اما من سرفه م گرفته بود و مشغول سرفه کردن بودم .ی نگفتم . بابک با دستمال کاغذچيزی

 وينی بی اومد . بابک زود خون هايرون خشک و دردناک . اونقدر سرفه کردم تا از دهنم خون بیسرفه ها

 لحظه هم منو تنهايه دا گفتم : تورو خی لبير تخت دراز بکشم . زیدهنم رو پاک کرد . بعد کمکم کرد رو

 ..يننذار

 مونم ..ی ميشت گفت : خودم پمامان

 کم بهتر بشه ..يه برمش دکتر .. بذار ی مونم .. می ميشت پيو چی : چيد غربابک

 خوبم ..يگه .. الن ديام .. من دکتر نميست نيزی : نه بابک .. چگفتم

ی .. مگه من بی . بعدشم تشنج کردی بوديهوش . بی ؟؟ تو غش کرديکا نی چيعنی گفت : ی با نگرانبابک

 .. ی زنی هم نمی برمت حرفی .. مير شم .. نخی ميالخ

 ..يست م نيزی دراومد گفتم : بابک تورو خدا .. من چاشکم

 و دهنت خون اومد ..ينی لب گفت : اما از بير زشيما

 ..يست نی خاصيز چپ نگاهش کردم و گفتم : قبل هم اومده . رفتم دکتر گفت چچپ

 ؟؟ی به من نگفتيزی و گفت : خدا مرگم بده .. تو چرا چيد کشيفی خفيغ جمامان

ی . نميش گفتم : دو سه ماه پی آروم تری که مجبور شده بودم بگم عذاب وجدان داشتم با صدای دروغاز

خواستم نگرانت کنم ...

 آمرانه گفت : مامان کمکش کنی . بابک با لحنيرم گی کردم اگه آروم تر بگم کمتر عذاب وجدان می مفکر

 برمش درمانگاه ..یحاضر بشه م

 ..يست م نيزی به مامان دوختم و گفتم : به خدا چيدمو نا امنگاه

 نداره که ..ی کنن .. اشکالی ت مينه معايه يم ری وگفت : حال ميد م کشيخته به هم ری دست تو موهامامان

 شه ..ی راحت ميالمون ما هم خيست نيزیاگه بگه چ

يچ م کرد گفت هينه حرص نگاهش کردم . بالخره مجبور شدم باهاشون برم . تو درمانگاه دکتر که معابا

 چه جوريد بوده باشه هر چقدر هم که ازم پرسی عصبی حمله يه فقط گفت که ممکنه يست نی خاصيزچ

 کردهی مير منو تسخه رو ح داشتيه دونست که ی دکتر چه مين . آخه ايدم نفهميزی داشتم فقط گفتم که چیحس

يه استرس داشتم بوده . خلصه يا شدم ی که عصبانين و دهنم هم به خاطر همينی بيزی.. ؟ گفت اون خونر

 قرص آرام بخش بهم داد .. یسر

 ؟؟ آخه قبلشی شد غش کردی چی دونی جون نميکا گفت : نيما شيم گشتی برميم و داشتيم که بودين ماشتو

 ..يديم شنيغتو جی .. من و مامان جون صدای زديغج

يه بترسونمشون و گفتم : يومد زدم . اما دلم نيغ و جيدم و ترسيدم رو ح ديه خواست بگم که ی دلم ماينقدر

 اومده بود ..يش واسم پیمشکل

 ؟؟ی زود گفت : چه مشکلبابک
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 شدم ..ی شدم واسه همون فکر کنم اونطوری عصبيلی بود .. خی : شخصگفتم

 شده ؟؟ی و گفت : چيد خونه بابا جلو دويديم رسی بگم وقتيزی اصرار نکرد تا چيگه دی از اون کسبعد

 شه . مامانی دونستم بابا چقدر حساسه وچقدر نگران می نگه چون ميزی به مامان کردم تا چی ااشاره

 شده ..يف بخوره ؟؟ ضعی مقويزای گم چی دخترت مين .. چقدر من به ايچی زد و گفت : هیلبخند

 و گفت : دخترم دوست داره اندامش به هم نخوره ..يد مو بوسيشونی زد و پی لبخندبابا

 ازيانم اطرافی کرد همه ی مير لبم اومد . چقدر بابامو دوست داشتم .. اگه اون رو ح منو تسخی رولبخندی

 شم ..ی اطرافم خطرناک می واسه آدمايلی رفتن .. کاوه بهم گفته بود که خی مينب

 تماسيه دو سه تا اس ام اس داده بود و يل مو نگاه کردم . سهی اتاقم تا لباسامو عوض کنم . گوشرفتم

 سبز فشردم و تماس با کاوه برقرار شد بعد از چند تا بوقیناموفق هم از کاوه داشتم . دستمو رو دکمه 

 ؟؟یجواب داد : سلم چطور

 ؟؟ی : سلم ممنونم .. خوبم .. تو خوبگفتم

 افتاد ؟؟ی چه اتفاقيکا ؟؟ نی خوبی گفت : مطمنئنی با نگرانکاوه

 ؟؟ی ؟ تو از کجا موندی گرد شد گفتم : چه اتفاقچشمهام

 آخه صدات نگرانه ...يچی مکث کرد و گفت : هی الحظه

ی .. نمی فهمی رو ميزايی چيه دونم که ی نکن .. می بازيلم واسه من فيگه زدم و گفتم : بسه .. دپوزخندی

 کنم .. ی منم اصرار نمی بگی خوای ..اما اگه نمی فهمیدونم از کجا م

 شده ؟؟ی چرت و پرت نگو .. چيکا و گفت : نيد کشيقی نفس عمکاوه

 کاری خواد چی ميل سهيه حرفام تموم شد گفت : در مورد اون قضی کردم وقتيف رو براش تعريز چهمه

 درباره ش ؟؟ينکنه ؟؟ اصل حرف زد

 ؟؟يه و گفتم : کدوم قضياوردم خودم نی گه اما به روی ميو دونستم چی مينکه ابا

 ..يگه دی بابا همون نشونه گذاری حرص گفت : ابا

 چند وقت در موردش حرف نزده ..ين تو ای دونه اون تنها راه نجات منه اما حتی ميل گفتم : سهيالی خی ببا

 مسنئلهين بشه .. خب ؟؟ ايک اجازه بدم اون .. اون بهم نزدی جورين که هميستم نی کاوه منم دختری دونیم

 که ...يست نیا

 بای کارو بکنه بهتره تو هم بفهمين کنم .. اگه نخواد ای تو حرفم و گفت : خودم باهاش صحبت ميد پرکاوه

 ...ی از دست بری الکی تونم بذارم الکی کار .. نمين واسه ايم باشيگه کس ديه .. بهتره به فکر ی طرفیک

 ؟؟ی فهمیم

 ..يره بگيم خوام خودش تصمی نگو ميزی : نه کاوه .. لطفا بهش چگفتم

 کنه و فقطيرت .. ممکن بود تسخيوونه شده ؟؟ ديک چقدر بهت نزدی فهمی که نمی احمقينقدر داد زد : اکاوه

 ...ياد سرت بيی ... وگرنه معلوم نبود چه بلی در برابرش مقاومت کنی تونستی شدی مدت قوينچون تو ا

 ..يکا بفهم نيناروا
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 که سارايه خوام . اون تنها کسی داشته باشه نمی خواد .. کاوه اگه براش خطری نميد بغض گفتم : شابا

 خوام به خاطر من سارا ...یداره . من نم

 گرفتنيم تصمير خوام به خاطر دی و بگه .. منم نميره بگيمشو تصميد حرفم اومد و گفت ک بالخره باميون

اون تورو از دست بدم ..

 کرد . زمزمه کردم : اگه گفتی ميت نگرانم بود و ازم حمايشه از من همی توقعيچ .. کاوه بدون هيد لرزدلم

 کارو انجام بده .. اصرار نکن ..ين خواد ایکه نم

 در اتاقمی رو به رويما . شيرون حرفامون تموم شد زود رفتم بينکه گفت باشه و قطع کرد . بعد از اکاوه

 بهتره ..يم بود . متعجب نگاهش کردم و اون گفت : نگرانت بودم . فکر کردم اگه تنهات نذاريستادها

 ..يفته برات بی اتفاقيدم زد و گفت : ترسی نگاهش کردم . لبخندموشکافانه

 زدم و گفتم : نگران نباش .. لبخندی

 ... ياد گفت : اما از گوشت داره خون مشيما

 تو اتاق ...يم بريا گوشم گذاشت و گفت : بی حفره ی که تو دستش بود رو رودستمالی

 ..ممنون ازی که نگرانمی کنم . نگاهش کردم و گفتم : مرسيز برد تو اتاقم . کمکم کرد تا گوشم رو تممنو

 که خودی کنه در صورتی نگرانشون ميشتر فقط بين بفهمن .. ايزی چينا خوام مامان ایکمکت .. اما .. نم

 ..يست نی خاصیدکتر هم گفت مسنئله 

 گم ..ی نمی به کسيزی داد و گفت : نگران نباش .. چيلم تحوی لبخندشيما

  )15( فصل 

 موی پاشنه بلند مشکی کم زود تر کارامو انجام بدم . کفشايه کردم ی سعيد بابک که به گوشم رسصدای

 بدون بند که تای دکلته يد لباس سفيه اتاق به خودم نگاه کردم . ی قدينه بار تو آين چندمی و برايدمپوش

 شده بود به تن داشتم . چون راسته و تنگ بود قدموی ش سنگدوزينه سير داشت و قسمت زیزانوهام بلند

 داد . مامان در اتاق رو باز کرد و داخل شد . نگاهش که به من افتادی تر نشون ميکبلند تر و انداممو بار

 .. بابک عجله داره ..يکا نيگه .. زود باش ديستیگفت : تو که هنوز آماده ن

 دنبالم ..ياد ميل نره گفتم : مامان خانوم من که گفتم سهيرون صدام بيکه طورآروم

 .. پسی ذاره بری که نميه قاطی شنوه .. اگه بدونه عروسی .. الن صداتو ميس با حرص گفت : همامان

 بدم ..ی دونم جواب بابک رو چی زودتر حاضر شو وگرنه من نمی بری خوایاگه م

 تو بغل اون پسره ها ..ينی بشی نازک کرد و گفت : نری به مامان نگاه کردم و مامان پشت چشمی ناراحتبا

 تو دسترسش نباش ..يکسره باش .. ين کم سنگيه خودت باش .. یبا دوستا

يلم فينقدر ايست عاشقمه مامان جون .. لزم نيم جورين مامان خنده م گرفت و گفتم : اون همی هايه توصاز

 کنم ..یباز
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 زدم خنده ش گرفت و گفت : کنسرو اعتماد به نفس ..ی از لحن من که به مسخره حرف ممامان

 گم عجله دارم ..ی می فهمی ؟؟ ميی پس کجايکا زد : نی بابک اومد که داد می و باز صداخنديدم

 ..ياد و مامان گفت : داره ميدم کشی حرص پوفبا

 نه ..يا ی کنی می اخلق بابکو سگينم چپ چپ نگاهم کرد و گفت : بببعد

ی کار خوبی گفتم: مامان مطمنئنيدم پوشی داشت رو می ساق پام بلندی که تا رويدی بلند سفی مانتويکه حالدر

کردم موهامو صاف کردم ..

 کوتاهی .. اون موهای متفاوت شديلی .. خياد بهت ميلی صاف خی .. مويزم زد و گفت : آره عزلبخندی

 شد درست کرد ..ی جور نميچ تو هیفرفر

 سرم انداختم .. مامانی که موهام خراب نشه روی طوريمت م رو هم با ملی زدم و شال مشکلبخندی

 ساده از وسط فرق باز کرده بودم . چون موهامو صاف کرده بودم . بلند تريلیموهامو صاف کرده بود و خ

ی : خب مامان کارم م رو هم برداشتم و گفتی مشکی دستيف داشت . کی شونه هام بلندیشده بود و تا رو

 با من ؟؟یندار

ی .. که من ميای با اون پسره بی دنبالت .. باز پا نشيايم گفت : نه دخترم .. فقط توروخدا زنگ بزن بمامان

 که ....ينی بی تون .. مينهترسم بابک بب

 . بابک با حرص گفت :يدم دويين و از پله ها پايدمش بابک باعث شد مامان حرفشو قطع کنه . بوسصدای

چه عجب ..

 ...ی داداشيد لوس کردم و گفتم : ببخشخودمو

 ..يم ابروشو بال انداخت و گفت : بريه

 تالره ؟؟يا که نشستم گفت : خب کجاست ؟باغه ينش . تو ماشيم هم از خونه خارج شدبا

 برم ..يسا پری .. منو برسون اونجا قراره با بابايساست دونم .. کارتا دست پری گفتم : نمزود

 ؟؟ی عروسيه نگاهم کرد و گفت : قاطی چشمير زبابک

 کجا بود ..ی ؟؟؟ نه نه .. قاطی بود گفتم : چيخته صورتم ری که حواسم به موهام بود که تومن

 دنبالت ؟؟يام بی گفت : کبابک

 گردم ..ی اومد که با اون برميسا پری دم . اگه بابای دونم خبر می : نمگفتم

 لب گفت : باشه..زير

 . بابک لحنش مهربون شد و گفت : خوش بگذره .. يسا پری خونه يديم رسوقتی

 بود کهين . خب به خاطر ايرون و باباش از خونه اومدن بيسا خارج شدم پرين تشکر کردم و تا از ماشازش

 مون بايی هم اونجا بود . قرار بود سه تايانا . کيرون بيان بهش اس ام اس دادم تا بيممن سر کوچه که بود

 از جلو به عقب برگشته بوديکه در حالو آهنگ شاد گذاشت يه يسا پريم که نشستين . تو ماشيم بريسا پریبابا

 ...ی اومديرگفت : چقدر د

 ..يگه کرده دی که عقب کنار من نشسته بود گفت : خب بچه داشته موهاشو صاف مکيانا

 ؟؟ياد و من گفتم : حال بهم مخنديديم
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 ..ی شديگه ديکی انگار ی ولياد گفت : آره بهت که مپريسا

 ..ی متفاوت شديلی گه خی گفت : آره راست مکيانا

 ؟؟يومد صدف نی اومده باشه گفت : راستيادش يزی انگار چپريسا

 ..يام اصرار کردم اما گفت نميلی تکون دادم و گفتم : خسرمو

 شد ..ی می اونجوريد گفت : نبای با ناراحتکيانا

 .. "ين حرف نزنيان بابام از شای" حواستون باشه جلويعنی چشم به باباش اشاره کرد که ی با اشاره پريسا

 بچه های همه ی جلوی اشتباه کرده بود . اما حقش نبود اونجورينکه من به فکر فرو رفتم .. صدف با او

سرزنش بشه .. 

 کنه ... يف رو تعريان تا جريشم آوردم که صدف اومد پياد رو به روزی

 بود ؟؟ ی چيان جری شه بگی بالخره آروم شد گفتم : خب حال می کرد وقتی ميه" صدف تمام مدت گر

 من حماقت کردم ..يکا و گفت : نيد کشی و چشماش کامل قرمز شده بود آهينی که بصدف

 ؟؟يادته رو که يرضا کردم .. علی دونم چرا بچگی رو دوست داشتم اما .. نميان شامن

 ؟؟يگه ديه کيرضا : نه .. علگفتم

يان شای خواستم برای مغازه ش .. که ميم بار رفتيه که ی موهاشو پشت گوشش داد و گفت : همونصدف

 بخرم ..يزیازش چ

 .يادمه اومد و گفتم : آها اون ؟؟ آره يادم

 کردم مثه داداشهی . فکر ميم بوديمی با هم صميلی م بود .. خی همکلسيرضا با بغض گفت : علصدف

 دونست که بای می . حتيم زدی و حرف ميم نشستی تو مغازه ش با هم ميشش رفتم پی ميی وقتايهواسم . 

 خوادی ازم مينو افهميدم ی .. به خدا وقتيم خواست با هم دوست بشی دوستم اما اون بهم نظر داشت . ميانشا

 با هم حرفيد و گفت بايد منو تو دانشگاه ديش . چند روز پيشش نه جواب زنگاشو دادم نه رفتم پيگهد

 اس ام اس دادی کنه قبول کردم گفتم پس خودت هماهنگ کن . که وقتی داره اصرار ميلی خيدم . منم ديمبزن

 و بهم شک کرد.يد ديانشا

ينجوری در موردم ايد کنم .. نبايانت خيان خواستم به شای من نميکا کرد گفت : نی ميه گريکه در حالبعد

 حاضر نشد حرفامو بشنوه ..یفکر کنه ..اما حت

 کنم . نگران نباش صدف .. "ی کردم و گفتم : من باهاش صحبت مبغلش

 ؟؟ی فکری گفت : توکيانا

 تلخ زدم و گفتم : تو فکر صدفم ..لبخندی

 .. غصه نخور ..يم زنی رو ميان مخ شايی گوشم گفت : امشب سه تاير آروم زکيانا

 بار باهاشيه رو نشناخت ؟؟ من يرضا واقعا اون عليعنی خنگه .. يلی بال انداختم و گفتم : صدف خی اشونه

 ..يه چقدر بد چشم و عوضيدمبودم فهم

 اشتباها نکنه .. ين از ايگه شه که دی واسش تجربه مين پر محبت زد و گفت : ای لبخندکيانا
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ی بود و بابای باغ شخصيه . يديم که آدرس داده بودن رسی ربع بعدش به باغيه يبا تکون دادم تقرسری

 بعديلوفر نين سارا و اون سه کله پوک هم با ماشی خواست ازمون جدا بشه نگران بود که وقتی می وقتيساپر

 و گفت : خوب شد باسوند داشت زود خودشو به ما ريظی غليش راحت شد . سارا آرايالش خيدناز ما رس

 .. يديمهم رس

 دعوتن ؟؟يا از بچه ها کيگه زد و گفت : آره .. دی لبخندکيانا

 فقط مايچی بود بال گرفته بود گفت : هيرون مانتوش بير دامن بلندش رو که از زی که گوشه ی در حالترانه

چند نفر ..

 بود جوابيل م زنگ خورد . سهی . گوشيم رو پارک کرد و بعد با هم وارد شدينش ماشيلوفر نيم شدمنتظر

دادم : جونم ؟؟

 ؟؟يين : پس شما کجايچيد تو گوشم پصداش

 ..يديم الن رسين : همگفتم

 ..يم سمت چپ .. ما اونجا نشستياين گفت : اع ؟؟ پس بی با مهربونسهيل

 بود مارو بهيوا شی که فکر کنم دختر خاله ی خانوميه تو ساختمون و يم گفتم و قطع کردم . اول رفتچشمی

 و سارا و بچه هايرون بيم ما سه تا رفتيم لباسامونو عوض کردينکه کرد . بعد از ايیسمت اتاق پرو راهنما

يه به تن داشت با يف کثی کت شلوار خوش دوخت صورتيه يانا . کيانگفتن که هنوز کار دارن و بعدا م

يه هم يسا بسته بود . پری دم اسبيز صاف و تميلی . موهاش رو هم خيرش زيد پف دار سفی يقه با يرهنپ

يه . موهاش رو يومد بورش می و موهايد به تن داشت که فوق العاده به اون پوست سفیلباس کوتاه ارغوان

ی شده بود . با هم به سمت قسمتيا اروپائيه که داشت شبستری بود و با اون لنز خاکيخته تو صورتش ریطرف

 براق وی ها و شرشره های بنديسه ريبايی . هنوز هوا روشن بود و زيم بودن رفتيده چی و صندليزکه م

 شده بودن و دور هرين تزئيد سفی هايزی شکل که با رومی ايره دايزهای شد . می ميدهرنگارنگ کامل د

 باچند شاخهيستال گلدون کريه يز هر می کم حال قرار داشت . روی با روکش صورتندلیکدومشون ده تا ص

 گفت :يانا ها بود . کيوه آبمی که برای تپلی بود و جام هايوه خوشگل که توش آبمیگل زرد بود و پارچ ها

 کردم ..يداشونپ

 که هر دو فرو رفته تو کتيدم و بهداد رو ديامين بنيز ميه داد رو نگاه کردم . دور ی نشون ميانا که کسمتی

 اونطرف تر مشغول صحبت کردنی هم کميل بودن . سهيره تی و خاکستری خوش دوخت مشکیو شلوارا

 که بودی باشم . هر کيال خی کردم بی بعد سعی دختر قد کوتاه بود . اول حس حسادت بهم دست داد وليهبا 

 جور کنه پس مناسب من نبود .يگه ديکی زود با ينقدر ايل اگه قرار بود سهيا رو بخوره . يلقرار نبود سه

ی کراوات مشکيه به تن داشت با ی خوش دوختی کت شلوار مشکيل جلو رفتم . سهيلکس ريلی خين همیبرا

 تری . اصل هرچقدر موهاش وحشيومد بهش مخيلی نامرتب درست کرده بود اما يلی . موهاشو خيکبار

ی حرف ميل که پشتش به ما بود و با سهی اون دختريديم بهشون رسينکه شد . به محض ایبود جذاب تر م

 بهشيلی به تن داشت که خی لباس کوتاه سورمه ايه يدا . ويداستزد برگشت و من متوجه شدم که اون و

ين مونده بود . بهداد که معمول هميره نگاهش رو من خيل . سهيم کردم و سليم با بچه ها دست داديومدم
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 قفل کرده بچه ها .. کنترل – آلت –يل گفت : سهيطنت بگه با شيزی رفت چیجور وقتا ازش انتظار م

 ..يليتد

 ..ی کرديير چقدر تغيکا زد و گفت : نی چشمهاش برقيل و سهيديم خندهمه

 ..ی  ب بعی بهم بگی تونی نميگه گوشش گفتم : دزير

 ..ی تونم بهت بگم  ب بعی زد و گفت : من هروقت که بخوام ملبخندی

 ..ييد و گفت : بفرمايد رو عقب کشی برام صندليل و سهخنديدم

 . ازش تشکر کردم .يخت ريوه نشستم . خودشم کنارم نشست و زود برام آبمی صندلی نگاه کردم و روبهش

 کاوه کجاست ؟ی گفت : راستيساپر

 گرده ..ی دونم . گفت سه سوته برمی چونه ش زد و گفت : نمير دستشو زويدا

 ..ی و گفت : قالت گذاشته بدبخت .. تو چقدر ساده ايد خندبهداد

 ..يدمش گفت : اتفاقا دم اتاق پرو خانوما ديطنت با شکيانا

 داد گفت : زنگ زد .. حسودا ..ی شو نشون می گوشيکه در حاليدا و ويدن خندهمه

 دوست داشتم ..يشتر رو بيا من اون فرفری .. ولياد بهت ميدت جدی گوشم گفت : موهاير زسهيل

 خوام موهامو صاف کنم ..ی به بعد مين از ايگه نگاهش کردم و گفتم : ديکايی نی لوسبا

 لبخند زد . گفتم : سارا چطوره ؟؟سهيل

 شده ؟؟يزی : چيدم تو هم رفت . دوباره پرساخماش

 افتاده ..ی چه اتفاقيست هاشو بال انداخت و گفت : از اون روز تو خودشه . لغر شده .. معلوم نشونه

 شه .ی گفتم : نگران نباش درست می ناراحتبا

 حالتيير تغين کردم اصل ای نميت درموردش احساس مسنئولينقدر اگه ايد تلخ زد و گفت : شای لبخندسهيل

 ...يدم فهمیهاشو نم

 غذاها دست نخورده مونده بود ؟ فکری بهت گفتم که اون روز همه ی گفت : راستيل تکون دادم و سهسرمو

 کرد ..ی ميه همون گری بود و برايومده کرده بود دوستش نیکنم اون همه آشپز

ی   کنن دوستی می بوده ..حتما باهم قهر کردن به هر حال خودشون باز با هم آشتين : آره حتما واسه همگفتم

 کنن..ی می کنن و زود آشتی با هم قهر می الکيزای . سر چيه جورين هميرستانها تو دوران دب

 طوره ..ين : همگفت

 ..ينم بی نمی . مهمونا هستن اما بزن بکوبيست نی خبريچ : چرا هيد غرکيانا

 .يگه ديان .. الن عروس داماد ميزم با محبت گفت : عزبنيامين

 سر جاهاشون نشستن . کاوه همی اومد و بعد از سلم و احوالپرسيز به سمت ميان بعد کاوه به همراه شاکمی

 هم کت ويان . شايومد بهش ميلی داشت که خی مشکيون با پاپی شده بود . کت شلوار مشکيپ خوش تيلیخ

 نبود . اما کاوهيشه همثه بود . می و جدی به تن داشت . نگاهش هنوز عصبی رنگیشلوار اسپرت سورمه ا

 زنه .. ی داره لبخند ميدمو بهداد اونقدر چرت و پرت گفتن که بالخره د
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 کلس وی و همسرش و وهاب و محمد از بچه هايما با نيز هم اومدن و سر ميگه دی بعد سارا و دختراکمی

 ما نشستن . بعدش هم عروس و دوماد اومدنيک نزديز ميه دختر که بچه ها گفتن دوست دختر محمده سر يه

 کرده بوديير تغجديدش ی و مدل مويش با آرای که حسابيوا خوب شده بودن . مخصوصا شيلی. هردوشون خ

 حلقه هاشونو به هم دادنينکه عقد رو براشون خوند . بعد از ای هاشون نشستن و عاقد خطبه ی صندلی. رو

 ..ی گفت : واوو ... چقدر خارجکيانا . کيدن همه همو بوسیجلو

 مهمونا وسط بودن ويشتر شده بود و بيک همچنان اخم داشت . بعد از اون هم هوا تاريان و شايديم خندهمه

 گفتيطنت کرد . کاوه با شی هم با لبخند به کاوه نگاه ميدا با هم رفتن وسط . ويامين و بنيانا . کيدن رقصیم

 دن ..ی ميشنهاد بهم پيشه که .. همی دونی دم .. می رقص نميشنهاد من معمول پيدا: و

 دم ..ی نميشنهاد کرد و گفت : منم بهت پی زبون درازويدا

 ..ی دونی خودت ميگه گفت : دکاوه

 .. يم برقصيم برين .. پاشين نشستينجا ايرزنا پيرمرد ؟؟ چرا مثه پيه گفت : چی با حالت مسخره ابهداد

 ..ياين شمام بيکا گفت : نيسا رفتن وسط پری ميکه و در حاليد رو کشيسا بعد خودش دست پرو

 ؟؟يم برقصيم گفت : برسهيل

 گفت ؟؟ی مامانم قبل از اومدن چی دونی ميل : سهگفتم

 ..ی نرقصيل با خنده گفت : حتما گفت با سهسهيل

 ..ينی و گفتم : گفت کنارشم نشخنديدم

 ..ی و گفت : چقدر تو حرف گوش کنيد هم خندسهيل

 وسطيم ری ميم ما و گفت : ما داريز اومد سر می کج کردم و خودمو براش لوس کردم . شادسرمو

 ؟؟ياين ی .. شماها نميمبرقص

 بدن ..يشنهاد که بهمون پيم گفت : چرا منتظر بودکاوه

 ..يم با هم برقصيم بريا بی زد و گفت : پس اگه منتظر بودی حرصی لبخنديدا همون لحظه وتو

 رفت وسط .يدا زد با وی قهقهه ميکه و کاوه در حاليديم همه خندما

 ؟؟يم کرد و گفت : با هم برقصيان به شای نگاه خاصشادی

 ؟ی که اصل حواسش نبود گفت : جان ؟؟ با من بودشايان

 کنم ..ی نميدن درخواست رقصيل از سهيده چسبيل به سهيکا نی لبخند زد و گفت : قطعا وقتينان با اطمشادی

ی دستم رو فشرد و به آرامش دعوتم کرد . اما من آروم نشدم . دلم ميل . اما سهی خشمناکم افتاد به شادنگاه

 کنار هم وينيم امشب بشيم داديح : ترجيچيد تو گوشم پيل آرامش بخش سهیخواست جوابشو بدم که صدا

 ..ی بگی تونی کرده ميتت اذين . اگه ايم شماهارو تماشا کنيدنرقص

 کنم ..ی کنه .. ؟ من فقط خواستم شوخيتم و گفت : چرا اذيد خندشادی

 ..يان شايا گفت : بی برگردوندم و شادی از شادرومو

 . . يم حرف بزنی خوام در مورد شادی . زمزمه کرد : نميل ش بلند شد . نگاهم افتاد به سهی از صندلشايان

 : باشه .. گفتم
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ی ناراحت بودم و سعيلی خيل چونه مو گرفت و وادارم کرد تو چشماش نگاه کنم . راستش من از سهسهيل

يلی نگفته بود خيزی کلمه هم چيه ی تا حال حتی درمورد نشونه گذارينکه اما ايارم خودم نیکردم به رو

 خوام انجام بدمش چونی ت کنم . نمی خوام نشونه گذاری خواست بهم بگه که نمیناراحتم کرده بود . دلم م

ی سکوت لعنتين مواظب سارا باشم .. اما سکوت نکنه .. ايد خوام چون بای . نمياد سرم بيی خواد بلیدلم نم

 گفت کهی مدت کاوه مين کرد . تمام ای ناراحتم می داشت حسابيگه شد . دی می طولنيادی داشت زيگهد

 خواستم تحت فشار بذارمش . ازی دادم . نمی بهش اجازه نمن صحبت کنم اما ميل دوباره با سهيدخودم با

 شم و خطرناکی ميک دارم به اون روحه نزديشتر رم بی ميش پيشتر بی کاوه بهم گفته بود که هرچیطرف

 گفتی خواب بودم اونقدر سرفه کردم تا خون بال آوردم . کاوه می مدت چند روز چند بار وقتينتره . تو ا

 دو تای مدتيه ی کرد و من مقاومت کردم برای مير داشت منو تسخی که اون وقتينه همه ش به خاطر ايناا

 و دهن و گوشم خون اومده وگرنه بعدشينی که از بی کرده . البته تا وقتيف منو ضعينرو ح تو بدنم بود و ا

 داشتم .یحالت عاد

 ..ی نگرفتيدن رقصی زمزمه کرد : پس از مامانت اجازه سهيل

 ناراحت بودم اما لبخند زدم و گفتم : نه ..يلی ازش خينکه ابا

 تو بده ..ی گفت : گوشسهيل

 ؟؟ی نگاهش کردم و گفتم : واسه چمتعجب

..يرم گی زنم ازش اجازه می خوام باهات برقصم .. زنگ می نگاهم کرد و گفت : ممظلومانه

 کس حق نداره بايچ ؟؟ هيه چی دونی کشه .. می تورو مينجا اياد ميره گی و گفتم : اونوقت آژانس مخنديدم

 مامان بابام برقصه ..ی دونه يه يکیدختر 

 ..يا شلوغش کرديلی ابروشو بال انداخت و گفت : چه خبره ؟؟ خسهيل

 رقصم ..ی شرط باهات ميه و گفتم : به يدم غش خندغش

 ؟؟ی برق زد و گفت : چه شرطچشماش

 کنم ..يف صدف رو براش تعريان تا جريم با هم تنها بشيان کن من و شای کاريه : گفتم

 آروم بود و همه زوج ها داشتنی آهنگ عاشقانه يه و منو برد وسط . يد بگه دستمو کشيزی چينکه ابدون

ی من رقصايل لبم اومد و گفتم : سهی معذب روی دستشو رو کمرم گذاشت . لبخنديل . سهيدن رقصیم

 ..يستم بلد نينجوریا

 : دستاتو بنداز دور گردنم ..گفت

 کشم ..ی و گفتم : خجالت ميدم کشيق عمنفسی

 ؟؟ی کشی تا حال تو از من خجالت می گفت : از کسهيل

 کشم ..ی خجالت ميستم گفتم :آخه چون بلد نی نرم دستامو دور گردنش گذاشت . با نگرانخيلی

 . فقط خودتو با آهنگ تکون بده ..ی داشته باشياد يست گفت : لزم نسهيل

 شلوغ پلوغ و تند برقصم و بالی ..؟ آخه من دوست دارم با آهنگايم آهنگ برقصين : حال لزمه با اغريدم

 بپرم ..يينپا
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 .. ی تحمل کنيد تره بای و گفت : حال امروز چون مجلس رسميد خندسهيل

 ..ی حرف بزنيان ذارم با شای می گفت : راستيطنت با شبعد

 ..ی رقصن . گفتم : مرسی دارن با هم می و شاديان که شايدم چشم دی گوشه از

 و ...ی برقصيان تا تو با شايم کنی کرد : هم رقصامونو عوض مزمزمه

 ..ی دکمه شده .. چشم دکمه ايه .. شبين من افتاد گفت : چشماشو ببی گرد شده ی که به چشمهانگاهش

 ؟؟ی رقصی می گفتم : اون وقت تو با کيز آمتهديد

 ..يگه دی خنده گفت : شادبا

 رم اتاق پرو .. فکری و گفتم : ميدم کشيرون بيل آهنگ تموم شد خودمو از تو بغل سهی زدم . وقتپوزخندی

 ..يگه دياد .. از بس که باد ميختهکنم موهام به هم ر

 و گفت : باشه .. خنديد

ی . جز صدايد رسی کم شده بود و فقط از دور به گوش ميلی خيک موزی وارد ساختمون باغ شدم صداوقتی

 و مشغول مرتب کردن موهام شدم . احساس کردميستادم اينه تو اتاق پرو نبود . جلو آيی صدايچهواکش ه

 انداختم و رژ لبال بی . شونه ايست نی کسيدم و ديدم از پشت سرم با سرعت رد شد . به عقب چرخیکس

 سالن به گوشمی از انتهايی پر رنگ تر کردم . عاشق رژ لب قرمز و لک قرمز بودم . صدایقرمزمو کم

 نا امنيط کم شرايه بسته شد . احساس کردم يادی که در با شدت زينم تا ته سالن رو ببيدم . سرک کشيدرس

ی خورد . خم شدم و پاشنه يچ پاشنه بلند پی کفشان که پام تو اويرفتمشده . با آرامش به طرف در سالن م

 و به سمتيدم کشيغ . جيدم در دی سرمو بلند کردم . اون رو ح رو جلوينکه و به محض ايدمکفشم رو بال کش

 .يدم کشی ميغ پشت سرمه تند تند جيقا که اون رو ح دقيدم برگشتم و ديدم دوی . همونطور که ميدممخالف دو

يدم . تا به عقب چرخيد باز شدن در به گوشم رسی صداينکه ندادم تا ايتچ خورد اما اهميپاهام چند بار پ

 و کاوه .. يلچشمم افتاد به سه

 دستمو گرفت وی با نگرانيل تو چشمام جمع شده بود . به سمتشون رفتم و خودمو بهشون رسوندم . سهاشک

 ... ؟ يکا افتاده نیگفت : اتفاق

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت : دنبالت بود ؟؟کاوه

يرم روزاست که تسخين بهش عادت کنم .. هميد بايگه .. ديست نگاه کردم و گفتم : مهم نيل به سهی چشمزير

 شم ..ی کنه و نابود میم

 ..ير : زبونتو گاز بگيد غرسهيل

 گذشتم گفتمی مينشون از بی تفاوتی با بيکه اما من دستشو پس زدم و در حاليره جلو آورد تا دستمو بگدستشو

 ..يل: تنهام بذار سه

 شده بود که اصل تعجب نکردمی بودم تنهام بذار اما هردوشون پشت سرم بودن . اونقدر برام عادگفته

 داد . دنبالم اومدن تای جواب سر بال ميه چون مطمنئنا کاوه يدم من تو خطر بودم . البته نپرسيدنچطور فهم
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يه باشم تا حداقل ی کردم عادسعی نشسته بود . يز تنها دور ميسا م قرار گرفتم . پری صندلی که رویوقت

امشب رو کوفتش نکنم . گفتم : پس بهداد کجاست ؟؟

 رقصه اون وسط ..ی کرد و گفت : داره با بچه ها ماشاره

ينو . جام رو جلوم گرفت و گفت : ايخت ريوه که کاوه کرد برام آبمی کنارم نشست و با اشاره اسهيل

بخور ..

 خورم ..ی نگاهش کردم و گفتم : نمی چشمزير

 کم بخور ..يه آمرانه گفت : سهيل

 و احساسيدم کوبيز می خوش رنگ خوردم . جام رو رويی هلوی يوه از اون آبمی رو ازش گرفتم و کمجام

 کرد افکار جمع چهار نفره مونوی و سعيساکردم که نگاه همه به منه .. کاوه به خودش اومد و رو کرد به پر

ی نمياد کفشا زين ره برقصه " گفت : با ای" چرا نميد پرسی به کاوه که ازش ميسااز من منحرف کنه و پر

تونم برقصم ..

 ؟؟ی گوشم گفت : از من ناراحتير زسهيل

 ..يزم تکون دادم و گفتم : نه عزسرمو

يط رو تو شرايل کردم که چقدر سهی فکر مين کامل مشخص بود که ازش ناراحتم . داشتم با خودم به ااما

يزای چيلی من و خين ش ، بی من و زندگين هاش ، بيت من و مسنئولين وسط بين قرار دادم . حتما ایسخت

 سخت بوده .. يری گيم کرده . حتما براش تصمير گيگهد

 شو به خاطر اتفاقاتی زندگی وقت دلم نخواست کسيچ خودخواه نبودم . هيان جرين وقت تو ايچ من هاما

 وقت دلم نخواست خودشو به خطر بندازه چون اون رو ح عاشق من شده و به هريچ من فدا کنه . هیزندگ

 منو نشونهی تا کسيره اونو بگی برسونه . حاضره زندگيب ببره و بهش آسين رو از بيل حاضره سهيمتیق

 خواستی خواستم اما فقط دلم می نمينارو کنه .. اير سمتم و منو تسخياد نکنه و اون رو ح بتونه بازم بیگذار

 ارزشيه قضين ای باشه اما بفهمم که برای اگه شده جوابش منفی بده . بهش فکر کنه حتيت بهم اهميلسه

 کرد ..ی فقط منو داغون ميه قضين با پشت گوش انداختن ايلقائل شده . اما سه

 دستم احساس کردم . چون انتظارشو نداشتم و تو افکارم غرق بودم از جای رو رويل دست سهگرمای

ی ، پس چرا نميستی و ازم ناراحت نيست نيزی ابروشو بال داد و حق به جانب گفت : اگه چيه يل . سهيدمپر

 ؟؟يرم دستتو بگیذار

 بار منويه نگران بودم . اون رو ح يلی .. خيد لرزی فرو خوردم و خودم دستشو گرفتم . دستهام مبغضمو

 و دهن وينی . چقدر عضلت بدنم درد گرفته بود . چقدر از بيدم کرده بود و من چقدر بعدش درد کشيرتسخ

 اونقدريگه و من ديفته بفاق امکان داشت دوباره اون اتيش پی يقهگوشم خون اومد . و حال درست چند دق

 رفتم .. ی مين بار از بين نبودم که بتونم باهاش مقابله کنم و قطعا ایقو

 طاقيه ير و به عروس و داماد که زيم رفتيل که با سهی تا بعد از شام از جام تکون نخوردم جز موقعديگه

!يم گفتيک شده بود نشسته بودن ، تبرين تزئی رنگی و بادکنک هايد سفی که با گل هایچوب
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ی و دو تا دوتا ميکی يکی و بچه ها يم بوديز می ثابت اعضايه پايل و سهيسا تا موقع شام من و پربعدش

يلی خيزی چيه فاصله ين رفتن . تو ای نشستن و می ميز کم دور ميه يومدن باز ميدن رقصیرفتن وسط م

 رو دوست دارم . اد و بهديسا پرين بی بود که احساس کردم چقدر رابطه يننظرمو جلب کرد و اونم ا

 شد کهی ش نمی حسودين به ای کرد و حتی منع نميدن تونست برقصه ، بهداد رو از رقصی نميسا پرچون

 سو استفاده نکرد وی آزادين و ايان جرين وقت از ايچ دختر خودمون برقصه و بهداد هم هیبهداد با دوستا

 کهی زمانی تو منبرهه يقا دقاونم قشنگ بود . يلی کرد. خی رو از خواسته هاش منع نميسا وقتا پريلیمتقابل خ

يه . من يدن فهمی شدن رو ميرتی عاشقانه فقط محدود کردن و حسادت کردن و غیدخترا و پسرا از رابطه 

 بهره نبودم . امای خصلت زنونه س و منم ازش بيه مسائل ينجور حساس بودم . کل حساس بودن تو ایکم

 رابطهی گرفتم کمتر حساس باشم تا تويم اون دو نفر بود تصمی که تو رابطه ی اعتماد و آرامشيدنبعد از د

 باشم . يسا کرد مثه پری ميدا ، البته اگر ادامه پيلم با سه

يی هايت رو بدون وجود من و آزار و اذی راحتی کرد که زندگی انتخاب ميل گرفته بودم . اگر سهتصميمو

 رفتم .. ی ش می از زندگيشه همی بردم داشته باشه ، برایکه به همراه م

يه ی که باعث شد با خودم فکر کنم که اگه کل عروسيديم کردن و خندی صرف شام اونقدر بچه ها شوخموقع

 خوش گذشت . بعد از شام دوباره همهيشتر طرف باشه ، به نظر من قسمت شام بيهطرف و قسمت شام 

يه بود . چون وسط هم با بهداد يسا وسط . پريم هم رفتيل بار به اصرار کاوه من و سهينرفتن وسط . ا

 گرفت امای ها جای صندلی . رويد نرقصيدا داشت کاوه با ويمی مليتم بود و ری خارجیآهنگ عاشقانه 

 نگاهميره خيل مراسم وسط بودن . سهی جوون توی زوج هايشتر. بيد رقصی فرزاد می عموير، با اميداو

 کنمی . احساس ميستم رقص رو بلد نين اا چشمهاش نگاه کردم و گفتم : واقعی توی کرد . با نگاه خاصیم

 ..يستماصل خوب ن

 ..ينه بی رقص تورو نميشکی وسط شلوغه که هين اينقدر لبخند زد و گفت : اسهيل

 داده بوديه ش تکی به صندليکه نگاهم افتاد به کاوه که از چند متر اون طرف تر در حالی چشمير من زو

 به جز کاوه "يد کرد و با خودم فکرکردم" البته شایفقط مادوتا رو نگاه م

 ، مهمه ! يم با هم حرف بزنيد کرد و گفت : باياد کمرم زی فشار انگشتهاشو روسهيل

 بچگونه می که نکنه بخواد در مورد اون مسنئله حرف بزنه . احساس کردم با رفتارايدم ترسين . از اترسيدم

 رو ندارم ..ی مهمی مسنئله يچ هی حوصله يگهتو اجبار قرار دادمش . گفتم : من د

 گفت : مگه دست خودته ؟؟ی ژست خاصبا

ی و منو با خودش کشوند سمت استخر . اطراف استخر که ميد به اطراف انداخت و دستمو کشيقی نگاه دقبعد

 زدنی شده بود خلوت بود . دو تا دختر داشتن دور استخر قدم ميده ها چی که صندلیافتاد سمت راست قسمت

 اما حاليدن کشی ميگار سيا خوردن ی رفتن اونجا و مشروب می. سر شب اونجا شلوغ تر بود و جوونا م

 خواستی گفت : دلم ميل لب استخر سهيديم گرم شده بود خلوت شده بود . تا رسيلی خيدنکه بازار رقص

 باشه اما .. بازم ناراحتت کردم ..ی .. شب خوبيکا بشه نيايی رويلیامشب برات خ
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 طرف انگار منيه هستم از يطی که تو چه شرای کم درکم کنيه يدوارم ش تو هم رفت و گفت : فقط امچهره

 با طرز درست برخورد کردنيی آشنايچ هم هستم و من هنوز هيرستانی دختر دبيه ی سن باباين دفعه تو ايه

 بگذرم . هربار خواستمازت تونم ی طرف .. من .. عاشقتم .. من نميه دختر نوجوون رو ندارم از يهبا 

 تو اومد تو ذهنم . نگاهت که بای اتفاقا .. چشماين ای که بذارم و برم دور شم از همه يرم بگی قطعيمتصم

 ت نسبت بهی . مهربونيفت ظری صورت کوچولوت . اون دستاين ت . ای فرفری . موهايميه صميلیمن خ

يگه که ديات که به خاطر من عوض شده . خودخواهات . اخلقی دی که به دروغ نگفتنت ميتیسارا . اهم

 .. اوم ...يستم باشه پاش وامی گذرم .. هر چی .. من از تو نمی معصوميلی .. تو خيکا کم شده . نيلیخ

 بود . انگاری شده بودم راضی بودم احساساتيده که زده بود و من شنيی از حرفاينکه بهم نگاه کرد . از ادقيق

 خواست مطمنئن بشهی ميد شاينکه بوده . اياد من زی حرفاش چقدر روير تاثينه ببينکه خواست ای مينوهم

 خوام .. ی رو می نشونه گذارين از شر اون روحه راحت شم اينکه فقط به خاطر ايامنم دوستش دارم 

 زود باز کرد و قبليد کشيرون بی و جعبه ايبش جی مردونه ش اومد . دست برد توی لبای جذاب رولبخندی

 ؟؟؟ی کنی : باهام ازدواج ميدم صداشو شنينم بی می بده چيص مغزم بتونه تشخينکهاز ا

 وقتيچ حرف بزنم . هی تونستم حتی لحظه اونقدر شوکه شده بودم که نميه ی گرد شده بود . براچشمهام

 باليجان زود خودمو جمع و جور کردم و چشمهام برق زد . از هيلی نداشتم . اما خيل از سهينوانتظار ا

 نبود گفتم : آره .. آره ..يفی خفيغ شباهت به جی صدام بيکه و در حاليدمپر

 شد .ی م می زندگی لحظه ين اون لحظه بهتريد . شايد جلو اومد و لبامو بوسيل سهيام به خودم بينکه از اقبل

 زدن وی که برامون دست ميبه کنار هم ، دو تا دختر غريل بود . شب ، من و سهيل تکمیچون همه چ

 بد بود و اون لذت اون لحظه رو برام کميلی خيزی چيه بودن .. اما يده دی م رو ناگهانی اتفاق زندگينبهتر

 که توی زود رفت .. کاوه ايدمش دی .. که وقتيدمش که فقط من دی کرد . و اون کاوه بود .. کاوه ایم

 ش بود ...ی غم زندگين تريبانه ما دوتا غریچشمهاش غم بود ... که خوشحال

 دستت کنم .ينو خوام ای .. ميا و گفت : بيد هم دست منو کشيل زود رفت و سهيلی خکاوه

 نبود ..يازی نين به ايگه ذوق گفتم : دبا

 تايدی کرد گفت : مگه ازدواج بدون حلقه هم دی و ساده رو تو انگشتم ميف ظری حلقه يکه در حالسهيل

حال ؟؟

 ؟؟يدين کرد و گفت : شما ديبه رو به اون دوتا دختر غريل .. سهخنديدم

 و گفتن : نه ..خنديدين

 ..يم گی ميک تر بود گفت : تبری تپلی که کميکی اون

يچ که هی . انگشتريد درخشی تو انگشت چهارم دست چپم ميفی ظريد ازمون دور شدن . انگشتر طل سفبعد

 زده و خوشحال شدهيجان هيشنهاد پين . اونقدر از اينمش ها تو انگشتم ببی زودين کردم به ایوقت فکر نم

 ؟؟ی ؟ دوستش داره گفت : چطوريل برده بودم . سهياد در خطره رو از يل سهينکهبودم که فکر ا
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ی عالی .. همه چيه ش چسبوندم و گفتم : عالينی مو به بينی دستامو دور گردنش حلقه کردم و بيف ظرخيلی

 اون موقع ..يدبود .. اما . متاسفم من نبا

 ..يس لبم گذاشت و گفت : هی اشاره شو روانگشت

 صبر کنم .. يد تونم تا بعد عی . نميم کنی ميف رديزو همه چيد به لبهام بود . زمزمه کرد : قبل از عنگاهش

 تونم ..ی لب گفتم : منم نمزير

 ..يه بقيش پيم مهربون گفت : بری لبخندبا

 گفت :يطنت با شيانا کيم نشستينکه بودن . به محض ايز سر ميامين و بنيانا و کيسا پريز سر ميم برگشتوقتی

 امشب ..ينخوب خلوت کرد

 اومد .يز دستش بود سر ميکی جام باريکه بعد کاوه هم در حالی . کميم نگفتيزی و چيديم خنديل و سهمن

ی کجاست کاوه ؟؟ نميدا گفت : ويامين . نشست و بنياورد خودش نی به رويزی تفاوت بود چینگاهش ب

 ..ينمشب

يست سالش رد شده لزم ن18 يال خی اطراف بود . بين هميدا به اطراف کرد و گفت : وی سطحی نگاهکاوه

همه ش نگرانش باشم ..

 صدف باهاشيان در مورد جريست لزم نيگه دينکه ترکوند . مثه ای هم حسابيان گفت : امشب شاپريسا

 ..يمحرف بزن

 گفتم : چرا ؟؟ی ناراحتبا

 کرد . با حرص گفتم : انگار منتظر بود اون اتفاقايد رقصی می با شاديمی صميلی که خيان به شای ااشاره

 ..يفتهب

 نداشته باشه ..ی منظوريچ هيد قضاوت نکن .. شايزم گفت : عزسهيل

 واسه شاميان شای رقصن .. حتی ابروشو بال انداخت و گفت : آره وال .. از سر شب دارن با هم ميه کيانا

 اونا ..يزهم رفت سر م

 ..يم افتاديرينی شيه بود گفت : مبارک باشه پس .. يده که از راه رسبهداد

 ..ی همه ش برقصيست . حال لزم نيگه دين بشيا با خنده گفت : بپريسا

يلم فينن بشين عروس و داماد بخوان تو ماشينکه . قبل از ايم زدی و حرف ميم نشسته بودی ساعتيم نحدود

ی عروس دسته گلش رو پرت می جمع خواست پشت سر عروس و داماد واستن تا وقتیبردار از مجرد ها

 .يم بودايستاده شه . ما همه پشت عروس و داماد ی مشخص می عروس بعدينجوری گفتن ای . ميرنکنه بگ

 چشمهام اومد و قبل ازی دسته گل جلوی اتفاقيلی دسته گل ساده و خوشگلش رو به عقب پرتاب کرد . خيواش

 بود غش غشيستاده که کنارم ايسا . پريدن گرفتمش .. همه با ذوق به سمتم چرخيفته بين بخواد رو زمينکها

 ..ی بشس قبل از من عروی خوای تو مينکه و گفت : مثه ايدخند

 دستم که دسته گل رو گرفته بودم خشک شد .ی توی حلقه ی همون لحظه دهنش باز موند . نگاهش روو

 ؟؟ی و بغلم کرد و گفت : چرا نگفتيد کشيغ هم که متوجه شده بود جياناک
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ی کوليانا بود دادم و گفتم : کيستاده که منتظر ايلمبردار دسته گل رو به فيدم خندی غش غش ميکه حالدر

 کنن ..ی همه دارن نگاه ميار در نیباز

 دستمو گرفتيسا و اون بهم چشمک زد . پريدم کرد . بهش خندی که عاشقونه نگاهم ميل نگاهم افتاد به سهو

 .. يزمتا حلقه مو نگاه کنه و گفت : مبارکه عز

 کنم ..ی .. آره ؟؟بدبختت می نديرينی شی خواستی گفت : ميطنت با شکيانا

 کرده ؟؟ی خواستگاريکا از نيل سهين دونستی و پسرا گفت : ميامين به سمت بنيجان با هو

 ..ی خجالت بکشيد ببند دختر جلف .. تو الن بايشتو . بهداد گفت : نيدم خندمن

 ؟؟ی کرد و گفت : باز تو بدون اجازه حرف زدی زبون درازکيانا

 ..يم افتاديگه دی عروسيه کرد گفت : آخ جون ی که بغلم می در حاليانا و کيدن خندهمه

 ..يری رو تو بگی گفت : آره دعا کن دسته گل بعديطنت با شبهداد

 دونه بای فقط خدا می بود . ولی طورين هميشه هميانا کی گشاد و لوس .. خنده های خنده يه . يد خندکيانا

 چپ چپ به بهداد نگاه کرديسا شد . پری شد چقدر بامزه و ملوس می دهنش موقع خنده اونقدر گشاد مينکها

 من باشم آقا بهداد ..یو گفت : فکر کنم عروس بعد

يدا مونده تا من کار پيلی مونده .. هنوز خيلی خی و گفت : من فعل تورو نشون کردم تا عروسيد خندبهداد

 بخرم .. ينکنم . خونه بخرم ماش

 شم ..ی دختر مير و گفت : من پيد خندپريسا

 نبود .ی کاوه واقعی . اما خنده هايديم خندی ميل دلی . بيم . چقدر اون شب همه خوشحال بوديدن خندهمه

 . ياورديم خودمون نی کدوممون به رويچ . اما هيل هم سهيدم هم من فهمينوا

 آهنگ آروم عاشقونهيه يل راه سهی برگشتم تويل من با سهيم کردی همه از هم خدافظينکه شب بعد از ااون

 ازی هم توش بودن وقتيسا و پريان و شايامين و بنيانا بهداد که توش پر بود چون کينگذاشته بود . ماش

 . بچه ها برامونی عروسوقای از اون بی زدن . البته نه بوق معمولی شدن برامون بوق میکنارمون رد م

يگه طور بود . اون طرف دين کاوه هم همين . ماشيديم خندی غش غش ميل و من و سهياوردنشکلک در م

 کناريت با واقعيد نبود . شای . مثه اون موقع خنده هاش تصنعيد خندی زد . میمون بود و کاوه هم بوق م

اومده بود . 

 ؟!يزم ؟ عزيکا گفت : نيل راهمون ازشون جدا شد سهوقتی

 کردم و گفتم : بله ؟نگاهش

 خوامی معطل کردم . ميلی جاشم من خين تا همين بهم کرد و گفت : ببی نگاهيم دنده عوض کرد و نسهيل

 .. باشه ؟؟ی کنيدا تا تو هم نجات پيم کارو انجام بدين هرچه زودتر ايگهد

يمی قدی من .. اون وقت منم مثه دخترای خواستگاريای فکر کن تو بی خودآگاه لبخند زدم و گفتم : وانا

 ..يزم روت بری چاينیس

ی . ميم با خانوادت قرار بذارينده دو روز آيکی ين کنم . تو همی و گفت : امشب با بابا صحبت ميد خندسهيل

 ..يم بشه .. با هم ازدواج کنيد عينکه خوام قبل از ای آخه .. من میدون
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 که تو کوچهيل لرزوند . سهی دلمو ميشه همی و داشتنش برايل برق زد . تصور ازدواج کردن با سهچشمهام

 خارجين از ماشی . وقتياوردم خودم نی برگردم اما به رويل اومد که قرار نبود با سهيادم تازه يچيدمون پ

 تو دستمو بهش نشونی حلقه يشه شدم ازش تشکر کردم . با لبخند جوابمو داد . درو بستم . از پشت شیم

 خونه . مامان و بابای و برام دست تکون داد . رفتم تويد خنديل کردم . سهیدادم و براش زبون دراز

 گذاشتم صورتيبم جی آروم درآوردم و تويلیمشغول خوردن شام بودن . بابک هم خونه نبود . حلقه مو خ

 ؟ خوش گذشت ؟؟يزم . مامان گفت : چطور بود عزينه دستم ببی نداشت بابا اونو تویخوش

 گفتم : هوس کردم عروس بشميطنت خوش گذشت . بعد با شيلی بود . خی گفتم : آره عالی پر انرژخيلی

 .. يد بپوشم . با کفش پاشنه بلند سفیلباس عروس

 ..ی بريديمت که اومد می خواستگارين گفت : پس اولی . بابا به شوخيدن و بابا خندمامان

 خوام ازدواج کنم ..ی من نميی دلم از حرف بابا خنده م گرفت اما گفتم : نه نه .. غلط کردم باباتو

 شه ها ..ی شه لوس تر می و گفت : خانوم دخترت هرچقدر بزرگتر ميد خندبابا

 نداره ..ی .. به من ربطی بابا نازک کرد و گفت : خودت لوسش کردی برای پشت چشممامان

 .ين منو به هم پاس ندينقدر .. ايستم گفتم : من اصل هم لوس نی تصنعی دلخوربا

ی کردن . رفتم توی با هم بحث ميشه منم که همی مامان و باباين با خنده ازشون جدا شدم و رفتم بال .. ابعد

 برام نا آشنا بود . به خودم توی رفته بود که موهامو صاف کردم و چهره م کميادم . يستادم اينه آیاتاق . جلو

ی کارو مين کنه حتما زودتر ای می خواستگارزم ايل دونستم موهامو صاف کنم سهی لبخند زدم . اگه مينهآ

ی وقت نميچ موهام بردم . موهام نرم بود . هیکردم . بعد از طرز فکر خودم خنده م گرفت . دست تو

 . اصل امشبيدم .. با خودم خنديارم بيرون م ببرم و راحت دستمو بی فرفریتونستم دستمو تو موها

ی برای کنم . وليطونی بخندم . شی خواست الکی بخندم . دلم ميز خواست به همه چیخوشحال بودم و دلم م

 بايگه بود که دين ای به معنين رفتم ای ميشه همی برايعنی کردم ی شدم . اگه ازدواج ميد لحظه دچار ترديه

ی صبح ها مامان تو آشپزخونه منتظر نبود تا برم و برام چايگه شدم . دی نميدار مامان از خواب بیصدا

ی کنه . وای کنه و جدول حل می گوش ميو نشسته داره رادی صندليه ی رويکه در حالينم . که ببيزهبر

 گرده چند تای از سر کار بر می که وقتيدم دی من .. بابا .. از همه مهم تر ، بابا رو هر روز نمیخدا

 بابک هر روز نبودی حتيا بشم و خودمو براش لوس کنم . يزون تونستم از گردنش آوی دستشه . نميکپلست

 گلوم بغضی . احساس کردم تويزه موهامو به هم بريا . دنبالم کنه ی. هر روز بابک نبود تا بهم بگه فرفر

 من پنج سالم بود گرفته شده بود نگاه کردم .ی تخت نشستم و به عکس چهار نفره مون که وقتیدارم . لبه 

ی که دلم می رو دوست نداشتم . دلم گرفته بود . اونم تو شبدواج ازيگه فکر کرده بودم ديزا چينحال که به ا

 شده بودم . اشکاموی من! چقدر احساساتی . خدايد گونه م چکیخواست فقط بخندم . چند قطره اشک رو

 بای شد وقتی کنم . کاش می تونستم دور از خانواده م زندگیپاک کردم . اما هنوز بغض داشتم . نه من نم

 شدم از خانواده می کرد . کاش .. مجبور نمی می و با من تو اتاق من زندگيومد کنم اونم می مج ازدوايلسه

جدا شم .. 
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 اس ام اس ازيه فکر کنم . بهونه ش هم جور شد چون يگه ديز چيه کردم به ی دلم گرفته بود و سعخيلی

 ندارم ..ی ؟؟ من نگرانتم .. شب تنها نخواب .. لطفا .. امشب حس خوبی ؟ خوبيکا برام اومد : نيلسه

ی شه .. نمی نميزيم من خوبم . نگرانم نباش . چيزم لبم اومده بود جواب دادم : آره عزی لبخند رويکه حالدر

تونم که برم وسط مامان و بابام بخوابم . مثل من بزرگ شدما ..

 از اتاق مامان و بابات دوره . يلی حال بخواب . اتاقت خی برو تويکا زود جواب داد : نيلی خسهيل

 ده . اس ام اس دادم : نگرانی نشون مينجوری کردم دوست داشتنشو ای . حس ميومد ش خوشم می نگراناز

 شه .. ی م نميزی .. چيگهنباش د

ی کن . با بابا صحبت کردم . فردا به بابات زنگ ميدار افتاد منو بی جواب داد : باشه لجباز . اگه اتفاقسهيل

 ..ی باباتو فردا بهم بده . خوب بخوابیزنه . شماره 

 کله ..ی بی يوونه ديل سهير .. شب بخی دادم : مرسجواب

!ی باشه .. فقط فرفری فرفريد ها .. موهات فقط باينمت صاف نبی با موهايگه دی داد : راستجواب

 ؟؟ شرمنده منی ببعی . جواب دادم : که تو بهم بگيدم صدا خندی بی رو خوندم کليل اس ام اس سهوقتی

 کنم ..ی به بعد موهامو صاف مين از ايگهد

 ..يفه جواب داد : رو حرف آقاتون حرف نزن ضعسهيل

 بخواب کچل ..ير جواب دادم : بگخنديدم

 . ير داد : شب بخجواب

 شدی مظلوم ميلی وقتا خی برخلف مغرور بودناش بعضيل شکلک ناراحت هم زده بود . دلم سوخت . سهيه

ی . رويدم زانوهام بود رو پوشير تا زی کرميرهن پيه دوش گرفتم و لباس خوابم که يه. بعد از اون رفتم 

 حاليه چرا اون شب ونم دی خنده دار بودن . نمی خنگ بود . چشماشون چپ بود و کلیلباسم پر خرگوشا

 اتاقم رو روشن کردم . درينی تزئی جا شمعی توی کمدم داشتم شمع های که توی داشتم . با فندکيبیعج

 .يدم خودم کشی رو روی نازکی . پتويدم تخت دراز کشی کردم روی به آتش رقصان شمع نگاه ميکهحال

ی تونستم جلوی گفتم . اما نمی مامان مه رو بيل سهی خواستگاريان امشب جرين خواست همی دلم ميلیخ

 ؟ بگم کهين گی به هم می چيد پرسی تو اتاق و تازه اون وقت در جواب بابا که ميادبابا بخوام ازش که ب

 برد .ی مجبور بودم تا صبح صبر کنم . کم کم داشت خوابم مين همی گم . برای رو ميل سهياندارم جر

 گفتی مينکه بود . ايل به خواب فرو برم ، اس ام اس سهينکه از ابل کردم قی که بهش فکر ميزی چينآخر

امشب نگرانمه!

 کردمی خواب بودم احساس مينکه مختلف باعث شده بود که به خواب فرو برم . اما با ايزای کردن به چفکر

يشونی پی موهام و رويختن . اما حس به هم ريدم دی هم خواب ميد کنه . شای داره موهامو نوازش میکس

 . نوازش نرم سرداشتم يبی بودم . احساس عجی عالم خاصيه بود . تو يعی و طبی واقعيلی خيختنشونر

يم کردم اما چون خواب بودم قدرت تصمی موهام احساس می گونه هام و ل به لی رو روی کسیانگشتها

 اصل خواب بودم .. يد .. ؟؟ شايا بشم يدار که بيرم بگيم تونستم تصمی نداشتم . نميریگ
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 گونه دريا روی دختر با حالتيه که که يدم دی ميا خواب و روی تر شده بود ، توين بعد که خوابم سنگکمی

 پاهاشيدم دی هوا معلق بود چون نمی اتاقم اومد . انگار روی به تن داشت توی لباس بلند و اشرافيکهحال

ين زمی انگار پا نداره و روه داشت کی شد . حالتی ميده کشين زمی باشه فقط دامن بلندش روين زمیرو

 لخت و صافش تو صورتشی بود . از وسط فرق باز شده بود . موهای شه . موهاش بلند و مشکی ميدهکش

ی ، اما هرچيدم ديی کردم قبل اونو جای . تمام مدت احساس مينم تونستم چهره شو ببی شده بود و نميختهر

 آورد . تاجيرون رو بيبايی و زيف لباس بلندش تاج ظرپشت . از يارمش بياد تونستم به ی کردم نمیفکر م

 ..ی عروسی يه گفت : هديايی رويی لب با صداير گذاشت و زيوترم کامپيز میرو رو

 . اما اون لحظه تويدمش که کجا دياورد مياد به يشتر شد مغزم بی ميکتر سمتم اومد هر لحظه که نزدبه

 تونستم تکون بخورم . انگار فلج شده بودم .. ی بکشم نه مياد تونستم فری قرار گرفته بودم که نه میحالت

 بود که چراغ قوه داشت . بای همون روحين . ايدم آوردم که اونو کجا دياد به يد رسيکم نزديلی خوقتی

 . پتو رو از روم کنار زدم ، حرارت بدنم بال رفتهيدم کشی . تند تند نفس ميدم خودم از خواب پريغ جیصدا

يل حرف سهياد بود . يده چسبردنم . موهام به پشت گيدم کشيق عمی قبلم گذاشتم و نفس هایبود دستمو رو

 بدنمی دماين همی اتاقم بوده و ممکنه بازم برگرده برایافتادم که نگرانم بود . مطمنئن بود که اون رو ح تو

 پرده تو اتاقمی چراغ برق از ل به لير که توسط تيمی شد . تو نور مليددوباره بال رفت . تپش قلبم شد

 تاجيه دقت کردم متوجه شدم که ی احساس کردم . وقتيوترم کامپيز می رو رويزیافتاده بود درخشش چ

ی کنم پتو رو روی دارم ميکار بدونم چينکه نکشم . بدون ايغ دهنم رو گرفتم تا جی . جلويزه میعروس رو

 پتو بودم کهير . زيچيد پی نفس هام تو گوشم می در امانم . صداينجوری کردم ای احساس ميدمسرم کش

ين تونستم به ای وقت نميچ . من هيدم کشی نفس نمی واقعی . به معنايد زدن به چوب به گوشم رسه تقیصدا

ی اتافاق افتاده بود و من هنوزم مثه همون روز اول مين ترسناک عادت کنم . بارها ای اتفاقاينصداها و ا

 شجاع و نترسيلی خا نسبت به هم سن و سال و مخصوصا خانوميشه که همی . اونم من. .. دختريدمترس

 شده بود ..يف هم قلبم ضعيد .. شايد نبودم .. شای قويگه شده بود . ديف م ضعيهبود . اما من روح

 پتو رو کناری لحظه ايم تصميه تو ين همی شده بودم متنفر بودم . برايم پتو قاير مثه دختر بچه ها زينکه ااز

ين اتاق .. اما ای جايچ اتاق نبود . هی تويزیزدم . خودمو آماده کرده بودم تا باهاش رو به رو بشم اما چ

يم نسی . خنکيد وزی به داخل ميمی مليم پنجره باز شده بود و نسی خورد . لی اتاق بود که تکون میپرده 

 رو نگاه کردم . کوچهيرون و رفتم پنجره رو بستم . بيدم کشيقی کرد . نفس عمی صورتم حالمو بهتر میرو

 کردم اونی شد . به طرف تاج رفتم . تمام مدت فکر می نميده دی جنبنده ايچ بود و جنبش هيکخلوت و تار

 شدينم . ايد دلم لرزيدمش ديک از نزدی بودم توهم زدم اما وقتيده که دی نبوده و من به خاطر خوابیتاج واقع

 تونست باشه ؟؟ جرئت نداشتمی می کارش چين ای . معنيت که از خوابم اومد تو واقعياهیمثه اون گربه س

 از همونيکی يا ی برفيد سفيا خفته يبای بهش دست بزنم و مثه زيدم ترسیبه اون تاج دست بزنم . م

 برگردمی تونستم به زندگی وقت نميچ تو خواب فرو برم .. که البته هيا مسموم بشم يا يزنی والت ديگرایج

 شده بودم . تاجيوونه لبامو ببوسه . اصل ديل دادن سهی خانواده اجازه نمی کس از اعضايچچون قطعا ه

 کدوم از تاجيچ . حتم دارم هيد رسی به نظر ميايی رويلی . خيد درخشی ميلی بود که خی و ساده ايفظر
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ی درخشه . ناخودآگاه لبخندی اندازه نمين ذارن به ای شون رو سرشون می که عروسا روز عروسيیها

يلی شاهزاده باشه . خيا پرنسس يه ينکه داشته باشه . ای ممکنه تو زندگی که هر دختری لبم اومد. حسیرو

ين با آستين لباس بلند پرچيه دخترونه ی قهرمان داستانايندرل خواست مثه سی دلم ميشه . هميهحس قشنگ

 م بود و باعثی بچگياهای رويه تاج شبين بلندم بذارم . حال ای تاج درخشان رو موهايه بپوشم و ی پفکیها

 نگاهميدم تخت دراز کشی که تو قلبم بود رويبی . با احساس عجينم بی شد احساس کنم که دارم خواب میم

 کردم .ی ميت دونم چرا احساس امنی سرم بذارم . نمی م اونو روی تاج بود . دوست داشتم روز عروسیرو

 گرده . ی برنميگه کردم که دی که اون رو ح برگرده .. چون اصل احساس ميدم ترسی نميگهد

 نگاهميدم کشی ميازه خميکه و در حاليدم به بدنم دادم . چشمهامو مالی شدم . کش و قوسيدار بی وقتصبح

يه نگاه کردم تاج اونجا نبود و يوترمو کامپيز اتاقم نشسته بود . زود میافتاد به مامان که در سکوت تو

 تو دلم اومد . پس همه ش خواب بود ؟؟ی و ناراحتيدیاحساس نا ام

 مامان ..ير گفتم : صبح بخی حالی با بيدم کشی مو بال مينی بيکه حالدر

 بگو ..يشب .. خب خانوم خانوما .. از دير زد و گفت : صبح بخی لبخندمامان

 براتيومدم خودم می کردی کم صبر ميه کنجکاو و فضول بود خنده م گرفت ، گفتم : اگه ينقدر اينکه ااز

 کردم ..ی ميفتعر

 کن ..يف زد و گفت : خب زود باش تعرلبخندی

يه تاج نگاه کردم . مامان که رد نگاهمو دنبال کرده بود گفت : چی خالی و با حسرت به جايدم کشی اخميازه

 ؟؟ی گردی ميزی؟؟ دنبال چ

 شدم و گفتم : نه .. نه ..هول

 کردم ..يمش تا بگم کجا قای اون تاج رو از کجا آوردينم کن ببيف گفت : اول تعريطنت با شمامان

 ؟؟يدی گرد شده نگاهش کردم و گفتم : تو اون تاج رو دی چشمابا

 ..ی از مامانت پنهون کنی تونی رو نميچی و گفت : اره .. هخنديد

 اون تاج رويان گفت : اععع .. ولم کن دختر .. زود جری . مامان به شوخيدمش ذوق بغلش کردم و بوسبا

بگو ..

 از خودم بسازم گفتميزی چيه کردم ی می سعيکه گفتم . در حالی می به مامان چيد لحظه جا خوردم حال بايه

 افتاد ..ی اتفاقيه يشب: اول بذار بهت بگم که د

 بوديادگاری م که روش چند تا شمع و عود و عکس ی پا تختی منتظر نگاهم کرد و من از تو کشومامان

 ؟؟يه چين ؟ ای و نشونش دادم . مامان متعجب نگاهم کرد و گفت : خب که چيدم کشيرونحلقه مو ب

 فهمم ..ی بال انداختم و براش ادا در آوردم . مامان گفت : نمابروهامو

 کرد .. ی ازم خواستگاريل .. سهيگه ازدواجه دی حلقه ين بابا مامان جون .. ای : اگفتم

 برات خوشحالم ..يلی . خی خوشحالم کرديلی خيزم عزی گفت : وای لبخند زد و با خوشحالمامان

يشتر بی کم دور از دسترسش بوديه حرفام درست بود ننر جونم ؟؟ تا يدی گوشم گفت : دير بغلم کرد و زبعد

 گم ..ی دونم که می ميزی چيهخواستت ؟؟من 
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 نداره .. چون حلقه رو از قبليروزم دی به رفتارای حرف مامان خنده م گرفت و گفتم : مامان واقعا ربطاز

 بود .. من که بهت گفتم اون عاشقمه ..يدهخر

 نبود ..ير تاثی بيروزتم دی داده گفت : بالخره رفتارای سوتيره خواست بپذی که نممامان

 نبود ..ير تاثی : بله بله بگفتم

 مامانی فکر کردم که " آره واقعا .. چقدر هم که من به حرفا و دستور العمل هاين تو دلم با خودم به او

گوش کردم "

 گفت : مسخره نکن ..ی لبم اومد . مامان با دلخوری رولبخندی

 خنده گفتم : من غلط بکنم ..با

 زود رنج بود گفت : آره معلومه ..يلی که خمامان

ين که ناز اينقدر منم که تخصص لوس کردن خانوما رو داشت . ای باباين برگردوند . بغلش کردم . اروشو

 بابک بزرگ شدميمثه .. حال باز خدارو شکر من با آدميگه لوس شده بود دينقدر بود ايدهمامان خانومو کش

ی دختر لوس و ننر ميه و بابا ن مامايت کرد وگرنه با طرز تربی ميتم ذاشت و اذی سر به سرم ميکسرهکه 

شدم . 

 کرد ؟ی ازت خواستگاری کن .. چه جوريف گفت : خب زود باش تعريومد که زود از دلش درممامان

يه يد کردم و همون لحظه به ذهنم رسيف رو تعريل کردن سهی خواستگاريان براش مو به مو جرمنم

ی دوستش داشت و برايلی خيل بوده . سهيل تاج بسازم و گفتم : اون تاج هم مال مامان سهی هم برایداستان

 اونو داد به من ..ينهم

 همه اصله ..يناش اون تاج چقدر با ارزشه ؟؟ نگی دونستی چشمهاش برق زد و گفت : تو اصل ممامان

مامانش اونو از کجا داشته ؟؟

 خواستهی باشه که می روحيه از يه شد که اون هدی داشت . باورم نميت اهميلی بودن اون تاج برام خقيمتی

 کنه .. يرمنو تسخ

 کنه پس چراير خواست منو تسخی باشه .. اگه اون ميل دلی تونست بی نمين تو ذهنم زده شد . ای اجرقه

 داد ؟؟ نکنه ؟؟ يه بهم هديدبا

 ؟؟ی گفتم : مامان .. مامان به اون تاج دست زديجان هبا

 شوکه شد و گفت : خب اره چطور مگه ؟؟مامان

 خدا ..ی لب گفتم : وازير

 نشده ؟؟يزی گرفتم و گفتم : دستات چدستشو

 نگاه کردم . گفتم : حالت خوبه ؟؟دستشو

 زده باشه ؟؟يشم نی ترسی کرده و می مار ازش مراقبت ميه شده بود گفت : نکنه يج که گمامان

يا شد گفت : بی از اتاق خارج ميکه نگران شده بودم . مامان در حاليلی . خيدم . اما من نخنديد خندبعد

 ..يينهصبحونه تو بخور .. تاجتم پا
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 بود . بهينت کابی وارد آشپزخونه شدم چشمم افتاد به تاج که روينکه از پله ها روونه شدم به محض ادنبالش

 زد . حس لمس کردنی بود . هنوزم برق ميک مجلل وشيلی نگاهش کردم . خيکسمتش رفتم و از نرد

يل اس ام اس سهاب جويکه زد اما من خودمو کنترل کردم و در حالی درخشانش به دلم چنگ می هايننگ

 که باباشيل دم به سهی بابارو می خواست به مامان گفتم : دارم شماره ی بابا رو می دادم که شماره یرو م

به بابا زنگ بزنه ..

 ..يزم زد و گفت : باشه عزی لبخندمامان

 ؟؟ی لب گفتم : مامانزير

 و گفت : جونم ؟يد طرفم چرخبه

 واسه فردا باهاشون قرار بذاره ؟؟ی شه به بابا بگی و گفتم : ميختم ری خودم چابرای

 دخترم ؟؟ يه با تعجب گفت : چه عجله امامان

يم وقت داريشتر بينجوری . ايم رو با هم باشيد عيم خوای لوس کردم و با خجالت گفتم : آخه ما مخودمو

 .. ينش شناسی . شما هم بهتر ميمباهاش باش

 کرد . زود گفتم : به خاطر من مامان .. من طاقت ندارم تا بعد ازی اخم کرده بود و داشت فکر می کممامان

 صبر کنم ..يدع

 هول نباش ..ينقدر شد و گفت : اعع دختر ايشتر مامان باخم

 باباش زنگ بزنه ..ينکه به بابا زنگ بزن تا قبل از ايکا و گفتم : هستم مامان .. جون نيدم خندی لوسبا

 کم ناز کن واسش .. چرا تويه و گفت : از دست تو .. دختر يد حرص کشی و از رويق عمی نفسمامان

 .. ؟ ی هستينجوریا

 تونمی نمينجوريه .. من مدلم ايگه ديستن فن و فنون بلد نين همه که مثه شما از ايگه و گفتم : خب دخنديدم

 ..يناناز کنم و ا

 که قشنگ تر بود . ينجوری داشت احساساتمو پنهون کنم . ايلی تونستم . آخه چه دلی هم نمواقعا

 لب گفت : پدر سوخته ..ير زمامان

يارم خودم نمی من به رويد کم بعد مامان که ديه . يدن حرص گفت و منم خودمو زدم به نشنی از روالبته

 کنه تو رو دستمون موندهی قطع کرد گفت : حال باباش فکر می شو برداشت و به بابا زنگ زد . وقتیگوش

 ..يم زودتر عروست کنيم خوای و میبود

 خواد فکر کنه ..ی و گفتم : اصل هرجور مخنديدم

 نداشتم دانشگاه هم که کل تق وی خاصی با حرص از آشپزخونه خارج شد . راستش اون روز برنامه مامان

 خواست درمورد تاجی دلم ميلی . البته خيم کنيد خريد عی بازار و برايم با مامان بريم داشتيملق بود . تصم

 ناراحتشين دونستم ای . چون مه باشيل خواست که حتما در حضور سهیهم با کاوه صحبت کنم . اما دلم م

 وسوسه شده بودم موهامويلی خينکه بعد از صبحونه رفتم و حموم و دوش گرفتم . با اين همی کنه . برایم

ی بهم زنگ زد و گفت که باباهامون برايل کارو نکردم . بعد از حموم سهين ايلصاف کنم اما به خاطر سه

يزا چين . هم ذوق زده شدم هم استرس گرفتم . اما فعل وقت اشتن بعد از ظهر با هم قرار گذا6فردا ساعت 
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 نداره برم اونجا چونی گفتم اگه شرکته و اشکاليل به سهين همی برايدم فهمی ميشتر در مورد تاج بيدنبود با

 برميگه ساعت ديه نداره . خلصه قرار شد تا ی خوام با هردوشون صحبت کنم . اونم گفت که مشکلیم

 . نشرکتشو

 .يرون گذاشتم و از خونه زدم بی ساک دستيه ی توی با کمک دستمال پارچه اياط احتيت رو هم با نهاتاج

مرژ لب کالباسيه نکردم جز يشی آرايچاون قدر عجله داشتم که ه  کمرنگ .ی 

يه . يرون بيان گفت که با کاوه ميل بهش زنگ زدم و سهيدم رسی آدرس شرکت رو بهم داده بود وقتسهيل

يه خواست ی البته اونقدر مهم نبود اما حداقل دلم مينمکم بهم برخورد . دوست داشتم محل کارشون رو بب

تعارف بکنه که برم داخل .. 

 تنگ وينجا چقدر ای گفت : وای می نشستن . کاوه به شوخين و تو ماشيرون کم بعد هر دوتاشون اومدن بيه

 ..يکهتار

 باشه ؟؟يک چاهه که تنگ و تارينجا بدجنس .. مگه ای کاوه که عقب نشسته بود نگاه کردم و گفتم : کاوه به

 ..يا کردم .. قبل با جنبه تر بودی و گفت : شوخخنديد

 زدم و گفتم : آقامون لوسم کرده ..لبخند

 ؟؟ی افتاده که ما دوتارو احضار کردی لبخند زد و گفت : خب چه اتفاق مهمسهيل

 تو ؟؟ يام بين چرا دعوتم نکردين جمع کردم و گفتم : قبلش شما دو تا بگلبامو

 تو بايد فهمی ميد بای روزيه بال .. بالخره ياد بيم .. من که گفتم بگيل ناراحت شده سهيکا گفت : آخه نکاوه

 ..ی رابطه داریمنش

 کشمت کاوه ..ی و گفتم : ميدم و من به طرف کاوه چرخيدن دو تا خنداون

ی ميانت همه مدت بفهمه دوست پسرش بهش خين سخته آدم بعد ايلی .. خی و گفت : حق داريد خندکاوه

کرده ..

 شه کاوه ..ی و گفتم : نوبت تو هم مخنديدم

 شه ..ی وقت نوبت من نميچ مطمنئن گفت : نه هيلی خکاوه

 بودين ش ای بود . انگار معنی جوريه . يم لحظه هر سه تامون سکوت کرديه ی بود که برای طوريه لحنش

يم بريديم ديم با کاوه فکر کردی زود جو رو عوض کرد و گفت : وليلی خيل شه " ، سهی نميگه" بعد از تو د

 ..اشيم چسبه تا تو دفتر بی ميشتر خانوم بيکا مهمون نيم با هم بخوريوه آبميه

 ..يم ت نمره بدی به رانندگيم خوای گفت : هم فاله هم تماشا .. دقت کن که مکاوه

 م فوق العاده ست..ی براش شکلک در آوردم و گفتم : رانندگينه تو آاز

 ؟؟يست م خوب نی مگه رانندگيل زد و من خودمو لوس کردم و گفتم : سهيطنت پر شی پوزخندکاوه

 ..ی کنی که فکر می و گفت : نه اونقدريد خندسهيل

 حرص گفتم : بد جنسا ..با
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يه ينکه کنن و در مورد ايتم خواستن اذی و کاوه ميل . سهی فروشيوه آبميه يم رو راه انداختم و رفتماشين

ی شده بودن و با هم پچ پچ ميطون شی زدن . مثه دو تا پسر بچه ی گرون سفارش بدن حرف می يوهآبم

 خورم ..ی آب پرتقال من که نگاه کرد گفت : می ها رو جلوشون گذاشتم . کاوه کميوه آبمیکردن . منو

 خورم ..ی انبه مير هم گفت : من شسهيل

ين مخصوص .. از اونا که روش پر از گردو و عسل و ای انبه ير چپ نگاهش کردم که گفت : البته شچپ

 ..يزاسجور چ

 ؟؟يگه چشم غره رفتم و گفتم : امر دبهش

 خوام ..ی هم می شکلتيک کيه گفت : من کاوه

 کنن و منميت خواستن منو اذی که بهشون انداختم ازشون دور شدم . اون دو تا پسر مينی نگاه سنگبا

 کاوه گفتيز سفارش دادم برگشتم سر می نبودم . وقتيسی باهاشون برخورد کردم وگرنه من آدم خسينجوریا

 ؟؟ی سفارش دادی: خودت چ

 خورم ..ی کم از مال شماها ميه يچی گفتم : هی خونسردبا

 اومده بودم پول همراهم نبودی گفتم : چون عجله ای خاصيت دوشون متعجب نگاهم کردن و من با مظلومهر

..

 رم برات سفارش بدم ..ی گفت : مسهيل

 ندارم .. يل گفتم : نه مزود

 ..يرم گی می لب گفت : پس با من بخور .. دو تا نير زسهيل

 افتاده ؟؟ی اومده باشه گفت : خب .. اتفاقيادش يزی انگار چبعد

 دهنمو قورت دادم و گفتم : آره .. در مورد اون روحه ست ..آب

 .. هان ؟؟ی شد ؟ نگو که تنها مونده بودی چيگه : ديد پرسيجان با هکاوه

 تونم که برم وسط مامان و بابام بخوابم که آخه ..ی کردم و گفتم : تنها بودم . نمی اسرفه

 کردم .يف رو تعريشب نگفت و من براشون اتفاق ديزی چيده پرسيی جای کرد سوال بی که احساس مکاوه

 گفت : آها کهی داشت می من بر می بستنيج قاشق قاشق از هويکهسفارش هامونو هم آوردن . کاوه در حال

 هان ؟؟یپول همراهت نداشت

 چاقالو ..ی کنی تمومش می و گفتم : داريدم مو از جلوش کشی بستنظرف

 ش بخور..ی خوشمزه ست .. از بستنيل گفت : سهکاوه

 بگه نه ، بذار خودش بخوره .يل داشتم سهانتظار

 ازی بزرگی تکه يکه کوچکش رو تو ظرفم برد و در حاليکی که قاشق پلستيدم دی در کمال ناباوراما

 ؟؟ی نگرفتی ذاشت گفت : آره .. نامرد .. چرا واسه ما بستنی به دهانش میبستن

 ..ين انتخاب کنی بستنين خواستی . مين .. بعدشم حق انتخاب داشتينا مو تموم کردی حرص گفتم : بستنبا

 ..يفه چپ چپ نگاهم کرد و گفت : زبونت دراز شده ها ضعسهيل
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 ؟؟ مالين . ببين افتاد و از لحن شوخش خنده م گرفت ، گفتم : آخه همه شو خورديطونش شی به چشمانگاهم

خودتون کامله هنوز ..

 ش مال تو ..يه آب پرتقالشو جلوم گذاشت و گفت : بقی يمه نيوان لکاوه

 . بعد هم کهيم هامونو خورديوه که اون دو تا سر من درآوردن آبمی بد جنسی کلی با خنده و شوخخلصه

 ..ينمش خواستم ببی ؟؟ می ؟؟ اون تاج رو خونه گذاشتيکا کاوه گفت : نيم اومديرونب

 با دستمال برش داشتم ..يوفته بی ترسم بهش دست بزنم اتفاق بدی ذوق گفتم : آوردمش .. اما چون مبا

 ..ی شی کاره مين ای بهم کرد و گفت : کم کم داری نگاه خاصکاوه

 ..يگه ديم ؟؟ چاکرتيم کار کنی چيگه و گفتم : دخنديدم

 و تاج درخشان و خوشگلم تويم بودين ماشی بعد توی نگفت . لحظاتيزی به لب آورد و چی لبخندسهيل

 تاج که تو دست کاوه بودی هاين نگی به عقب برگشته بود و رويادی زيجان هم با هيل کاوه بود . سهیدستا

ی .. انرژيرم گمی رو ازش نی خاصيروی نيچ جور صلحه .. هيه . کاوه گفت : به نظرم يد کشیدست م

 هم نداره .. یمنف

 نقشه باشه ؟؟يه کنه .. نکنه ير خواست منو تسخی ميشش لب گفتم : دو سه ساعت پزير

 ؟ياد به نظر نمينجوری گرفت گفت : نچ .. ای نگاهشو هم از تاج نميکه در حالکاوه

 ؟؟ی دونی ميزارو چين گفتم : اصل تو از کجا ازود

 کم نگاهشيه ينکه تاج رو از کاوه گرفت و بعد از ايل نگفت . سهيزی بهم کرد و چيهی عاقل اندر صفنگاه

 ..ياد سر داد عقب و گفت : چقدر بهت می موهام گذاشت . شالمو کمیکرد رو

 داشتم گفتم : اوهوم ..ی سرم برش می از رويکه زدم و در حاللبخند

 ..ی گفت : مثه شاهزاده خانوما شدسهيل

 ؟؟يست نی مشکليعنی زدم و به کاوه گفتم : پس لبخند

 . نگران نباش ..يست تو فکر بود با سوالم به خودش اومد و گفت : نه .. نه .. نی حسابکاوه

ی رسونی شه مارو می مون داره تموم می ساعتی به ساعتش نگاه کرد و گفت : خب ما مرخصسهيل

دفتر ؟؟

 بال ..يا بی کردم و بردمشون دفتر . کاوه گفت : اگه دوست دارموافقت

 ..ی شی : با هووت هم آشنا ميچيد کاوه تو گوشم پی وسوسه کننده به ساختمون شرکت انداختم و صدانگاهی

 ازمينکه هم بعد از ايل خارج شد . سهين و چپ چپ نگاهش کردم که زود از ماشيدم به عقب چرخی شوخبه

 خارج شد . برام دست تکون دادن و رفتن . اون روزين ها تشکر کرد دستمو فشرد و از ماشيوهبه خاطر آبم

يد خرين از آدما . چقدر من اد و پاساژ ها پر بويابونا . خيمعصر با مامان و مارال و خاله به بازار رفت

 ها روی و شلوغيد آخر سال هر روز برم خری آخر سال رو دوست داشتم . حاضر بودم هفته یکردنا

ينقدر کم لغر تر شدم . بهم گفت ايه گفت که ی . مارال بهم ميم خورديرون ، اون شب شام رو هم بينمبب

 دونستمی مينو کرد . اما ای من می لغريلی دلمورد در ی دونم با خودش چه فکری نکنم . نميتخودمو اذ

 من همی رو برن مسافرت و با مامان و بابايد گفت قراره عی خواهر بزرگتر نگرانمه . ميهکه مارال مثه 
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ی نامزد ميل با سهينده دو روز آيکی . منم بهش گفتم که احتمال تا يم کنن که باهاشون بریاحتمال هماهنگ م

 رو گفته بودم عذاب وجدان گرفتم .يان مقدمه بهش جری اونقدر بينکهکنم . اونقدر تعجب کرده بود که از ا

 زوديلی . خيم به خونه برگشتيد پر خری هايک و بعد با پلستيم با هم شام خورديیخلصه اون شب چهارتا

 حالی رفتم توی تنگ انداختم و با لذت نگاهش کردم . وقتی رو تويم بوديده که خری قرمز خوشگلیماه

 امايان م6 ساعت ی دونستم که حتی . هرچند من ميان مامان و بابا ، بابا بهمون گفت که فردا مهمونا ميشپ

 هستن ؟؟ياخودمو به اون راه زدم و گفتم : مهمونا ک

 گفت : همونا که خودشون زودتر بهت خبريطنت به هم انداختن و مامان با شی داری و بابا نگاه معنمامان

 ..يان م6دادن که فردا ساعت 

يين خجالت بکشم ناراحت شدم . سرمو پای کرد و باعث شد کليع بابا منو ضای مامان بدجنس جلوينکه ااز

 نشون نداد فقط احساس کردم اونم لبخند روی . بابا هم عکس العمل خاصيد خنديز ريزانداختم و مامان ر

ی خنده های از پشت در به صداو اتاقم ی بگم رفتم تويزی چينکه بودم که بدون ايدهلبشه . اونقدر خجالت کش

 داشت واسه خودش ..يی سه نفره هم صفای بود اما خانواده ی خودخواهیمامان و بابا گوش کردم . راست

 دخترشون بودم ..يی بشمشون .. خودم تنهايک مامان و بابام مال خودم بود و لزم نبود با بابک شریهمه 

  )16( فصل 

 ..ی خوب شديلی با محبت لبخند زد و گفت : خشيما

 ..يما نگرانم شيلی به خودم نگاه کردم و گفتم : خينه تو آدوباره

 شونه م گذاشت و گفت :ی مظلومانه و خالصانه بود . دست رويشه بود . لبخند هاش همی دختر مهربونشيما

 ره ..ی خوب پبش می شه .. همه چی نميزی احساسارو داشتم اما چين .. منم هميزم نداره که عزینگران

 خسته ت کردم . يلی . امروز خيزم نگاه کردم و گفتم : ممنونم عزبهش

 و گفت : خودم دوست داشتم تو حاضر شدنت کمکت کنم ..خنديد

 ..يا آورده تو باهاش ازدواج کردی خوش شانسيلی داداش منم خين گرفتم و گفتم : ادستشو

 شانس آوردم ..يلی و گفت : منم خخنديد

 رسن . اگه کاراتی ميگه ربع ديه يان خوشگلش کرد و گفت : اگه سر موقع بی به ساعت مچی نگاهبعد

 ..يين پاياتموم شد ب

 : باشه ..گفتم

 از اتاق خارج بشه گفتم : درو نبند ..ينکه به سمت در رفت قبل از اشيما

 لحظهين ای و حسابمو برسه و همه ياد خواستم تنها بشم تا اون روحه بی نگفت و درو باز گذاشت . نمچيزی

يلی خين همی . برايان هم مينش بهم گفته بود که همسر باباش و مامان مهيل خوب رو خراب کنه . سهیها
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 نسبتيدشون هستن . اما خب .. مردا معمول دی خوبی گفت که اونا آدمای ميلنگران شده بودم . هرچند سه

 .. ينه خانوما همیبه همه 

 داشت .ی زانوهام بلندی خوش دوخت بود تا رويلی داشتم که خی سه ربع سبز صدرين آستيرهن پيه من

 کفش پاشنه بلند دوست نداشتميلی بدون پاشنه . معمول خی مشکی بودم با کفش هايده هم پوشیساپورت مشک

 که سادهيدم پوشی بدون پاشنه مو می مجلسی که امکان داشت کفش هايی باهاش راحت نبودم و تا جاياد. ز

 درستير سرم انداخته بودم که درگی هم روی شال مشکيه روش نداشت . ی طرحيچ ساده بود و هی

 صفت و سخت نداشتم . مخصوصا حجابی به حجابای سرم بودم . من خودم ، شخصا اعتقادیکردنش رو

 بودم . هرچند بابک همی مماعت همرنگ جيد دادم که امروز حجاب داشته باشم . بايح مو .. اما ترجیبرا

 ها حجابيبه غری کرد . بابک دوست داشت جلوی بردرانه ش ظهور ميرت جور مواقع معمول غينتو ا

 کردم . ی م بود و به حرفاش گوش می .. تک داداشيگهداشته باشم .. داداش بود د

 ويما بابک و شيدم ديين اومد . تا از پله ها رفتم پاينشون ترمز ماشی .. صدايين پايا بيکا اومد : نيما شصدای

 که فقطين کنن . گفتم : جدا ؟؟ مطمنئنی رو نگاه ميرون نامحسوس بيلیمامان پشت پنجره واستادن و دارن خ

 ؟؟يدين رو شنينشون ترمز ماشیصدا

يگه ديز ساکت بشم و چيد شده و من بايرتی غيعنی ين و بابک چپ چپ نگاهم کرد . ايدن خنديما و شمامان

 نگم . یا

 زنگی اومد صدايرون که به همراه داشت از اتاقشون بی عطر مردونه ايظ غلی بابا با بوينکه محض ابه

 ..ياری بی به من کرد و گفت : برو تو آشپزخونه که چاينی . بابک نگاه سنگيددر به گوش رس

 شده من خودميمی رسما قدين ايگه .. دياره بی چايکا که نيست نيازی نيزم زد و گفت : نه عزی لبخندشيما

 ..يارمم

 گه ، تو درو باز کن ..ی به مامان نگاه کرد و مامان گفت : راست مبابک

 و من بايدن خندی آروم به من ميما اونا برسن استرس داشتم و مامان و شی درو باز کرد و من تا وقتبابک

ی سلم کرد بابک و بابا از جلوی ايبه غری مرونه ی . بالخره صدايدم کشیچشم براشون خط و نشون م

 هم سن وی بعد مردی . کميم کردن . ما عقب تر واستاده بودی سلم و احوالپرسیدر کنار اومدن . به گرم

 بودم اما بازيده نداشت و هرچند که عکسش رو هم قبل ديل به سهيادی بابا خودم وارد شد . شباهت زیسال

 شيکی اصل به باباش نرفته . بعد از اون دو تا خانوم وارد شدن . يچاره بيلهم به نظرم اومد که چرا سه

ی تايه اما مغرور بود . يک خوشگل و شيلی بزرگتر . خيلی خاجوون بود . از مامان جوون تر و از ماه

ی که ميگه کرد . اون خانوم دی ميک با ما سلم و علی رسميلیابروشو بال داده بود و با احترام اما خ

 بود اماياد سنش زينکه داشت و با ای خوشگلی رنگ کرده ی و ساراست ، موهايل سهيندونستم مامان مه

ی مهربون بود . برخوردشم به اندازه يلی داشت و نگاهش خيل به سهيی شباهت هايه . بود خوش لباس يلیخ

 بهی دسته گليکه وارد شد و پشت سرش سارا در حاليل گرم بود . بعد از اون سهيلینگاهش مهربون و خ

ير زی کنم نگاهيکاردست داشت وارد شدن . سارا دسته گل رو به من داد و من که مونده بودم با دسته گل چ

 .. ين گوشم گفت : برو بشير و دسته گل رو ازم گرفت و زيد به دادم رسيما به مهمونا کردم که شیچشم
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 جاين مامان و بابا نشستم . به نظرم بهترين و منم بينن کردن که بشی و بابا داشتن به مهمونا تعارف ممامان

 نظر گرفتهير منو زی ش کرده بود با نگاه موشکافانه ای قبل پروانه جون معرفيلبود . اون خانوم که سه

 خجالت بکشم . ی شد من کلی باعث مينبود و ا

 چپی کردن اونقدر از طرف بابک و نگاه هايرايی آورد و با کمک بابک از مهمونا پذی چايما شخلصه

 زد و توی حرف ميجان و هی بدون نگرانيل بودم . سهيده رو خوب نديلچپش تحت فشار بودم که هنوز سه

 منوين من بودم . چند بار مامان مهيد کشی که تو جمع خجالت می کرد . فکر کنم تنها کسیبحث ها شرکت م

 و خشک بهی بود . جدی مرد خوش پوشيل سهیمخاطب قرار داد و من مجبور شدم جوابش رو بدم . بابا

ی کردم سالهاست می کرد که احساس می زد اونقدر گرم صحبت می حرف می اما وقتيد رسینظر م

 پروانه جون و مامانگهگاهی و خودش بودن . يل سهی گرم حرف زدن با بابایشناسمش . بابا و باک حساب

 هم کنار بابک نشسته بود و فکر کنم فقط من و سارايما کردن . شی هم تو بحث ها شرکت مينو مامان مه

 کرد . بهش لبخند زدم و سارا هم بای . نگاهم افتاد به سارا . اونم داشت منو نگاه ميم که ساکت بوديمبود

 موهاشويل کشوندم . سهيل نگاهمو به سمت سهياط . با احتود کنار سارا نشسته بيلمحبت لبخند زد . سه

 موهاش کهی بود و اطرافش کوتاه بود و باليسی درست کرده بود . مدل موهاش انگليشه مرتب مثه هميلیخ

ی که تو عروسی . کت و شلوار خوش دوختيومد بهش ميلی مدل مو خين شده بود . ايخته ری طرفيهبلند بود 

 بود رو به تن داشت . گرم صحبت کردن با بابک بود . اصل حواسش به من نبود .يده پوشهم و فرزاد يواش

 روی بحث خواستگاريل سهی ساعت آخر تازه بابايمخلصه اون شب خانواده هامون با هم آشنا شدن . ن

ی . بابادم هوا و مشکلت جامعه خسته شده بوی و دمای بحث در مورد گرونيدن واقعا از شنيگه ديدوسط کش

 تايم کنی تو همون خونه زندگيم تونی ميم ازدواج کنيم هروقت بخواينکه و ايل سهيط درمورد شرايلسه

 گفت .يه پسر سخت کوشينکه و در مورد ايل پولشو جمع کنه و خونه بخره گفت . در مورد کار سهيلسه

ينجور راحت شده و ايشتر بيالمون هم خشما با يی و از آشنايم ذاری بچه ها احترام ميمبابا گفت که ما به تصم

 نشستی مبل می رويکه در حاليما رفتن شينکهحرفا . خلصه قرار شد برن و دوباره خبر بدن . بعد از ا

 ..ياين به هم ميلی . خيومد به نظر می چقدر پسر خوبيکا نیگفت : وا

 در موردشونيد . بايست مشخص نيزی که تازه اخماش باز شده بود دوباره اخم کرد و گفت : هنوز چبابک

 ..يم کنيقتحق

 .. يومدن به نظر می خوبی خانواده ی نامحسوس زد و گفت : درسته .. ولی لبخندبابا

 گفت : آره .. من از همه شون خوشم اومد .. مامان

 ..ی به آدما داری مثبتيد شما کل دينکه گفت : بله مامان جون . به خاطر ابابک

 کم دلخور شدم .يه داد خنده شون گرفت . اما من ته دلم ی که بابک نشون ميتی از حساسيما و شمامان

 کرد و گفت : پسره اصل خجالتيل سهی يوه به ظرف می لج بود . بابک نگاهی امروز رو دنده یحساب

 رسم ادب نگه نداشته .. ی ذره شم برايه شو تا ته خورده . يوه آبمی .. ماشال همه ين .. ببيد کشینم
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ی خجالت ميلی خی گفت : نه که خودت روز خواستگاريما شد . شيشتر و اخم بابک بيديم مون خندهمه

 ؟؟ يدیکش

 ؟؟ يادتونه به بابا نگاه کرد و گفت : باباجون شما بعد

 کنه ..ی ميت رو اذيکا داره نين و گفت : آره دخترم .. ايد خندبابا

 مرد خوب ازدواج کنه . چونيه مون با ی خواد فرفری زد و گفت : دلم می نرم شده بود لبخندی که کمبابک

 . چرا چشمش کبوده چرایمن حوصله ندارم پس فردا همه ش با آقا دوماد دعوا کنم و بگم چرا خواهرمو زد

 .. ينا و ایدستشو سوزوند

 کنه ..ی کارارو نمين و من گفتم : مطمنئنم ايدن خندهمه

 دوباره بابک ناخودآگاه اخم کرد .. و

 کهيم و نامزد بشيم بشه و محضرها بسته بشن عقد کنيد عينکه که قبل از ايم اونقدر عجله داشتيل و سهمن

ی اون روز بابک و بابا رفتن و از خانواده ی نداختن . فردایهردو خانواده متوجه شده بودن و مارو دست م

 چه سر کارشون و چهفيانشون اطرای گفتن همه ی بودن می راضيلی برگشتن خی کردن . وقتيق تحقيلسه

يگه شد من ذوق کنم . بابک دی باعث مين کردن و ايف ازشون تعریتو محلشون ازشون خوب گفتن و کل

 شد کهی . باورم نميد رسی هم به نظر می کم خوش اخلق تر شده بود و تازه راضيهمثل قبل نبود . حال 

ی داستانا بابايا يلما کردم مثه فی فکر ميشه کرد . همی کس مخالفت نميچ ازدواج موافق بودن و هينهمه با ا

ين از ايت تو واقعينکه که دوستش دارم برسم . اما مثه ای ذارن من به کسی کنه و نمی اون مخالفت ميامن 

 محضر داريلشون از فاميکی دوستش که يق بابک تونست از طريد سه روز مونده به عيقاخبرا نبود . دق

 اونقدر اصرار کرد کهيل اما سهيريم بگی مهمونی نامزدی برايم نداشتيم . تصميره بگمون وقت برايهبود 

 صحبت کرده بود ويان با شايل . سهيرم شده بگيزی بدون برنامه ری مهمونيه شدم . دوست نداشتم یراض

 فقط دوستا وبود خواد . قرار ی ساده می مهمونيه گفت دلم ی ميل . سهيريم بگیقرار بود تو باغ اونا مهمون

 . يم رو دعوت کنيکمون نزديلیفام

 .يم لوازم بودی سريه تو بازارا دنبال لباس و يما و شيسا شب من و پر9 يک روز کامل از صبح تا نزديه

 و بابک ويل . سهيد مرکز خريک رستوران نزديه يم و همونجا رفتيم ناهار هم خونه نرفته بودی برایحت

ی کنم . لباسيدا خودم پی لباس برايه کرده بودن از بس زنگ زدن . اما بالخره من تونستم يوونهبهداد مارو د

ی داشت . از کمر کلوش ميمی مليری بلند و ساده بود ، دکلته بود و رنگ شيرهن پيهکه انتخاب کرده بودم 

 همرنگ لباسميبا کفش پاشنه بلند تقريه خوشرنگ داشت . چون يی نوار طليه قسمت کمرش یشد و رو

ينکه . اون شب بعد از ايدن که لزم داشتن رو خری لوازموم . اون دوتام هرکديدم کفش نخريگهداشتم د

يدمون خرينکه ای قهر بود . فقط برايما . بابک با شيم به خونه برگشتيما خونه شون . با شيم رو برديساپر

يد همه خرينکه برگشته بود . بعد از ايد بود و تازه از خريد بود . مامان هم با خاله خريده طول کشيلیخ

 بهم زنگيل کرد من به اتاقم رفتم . اون شب سهيف از لباسامون تعری و مامان کليمهامونو به هم نشون داد

ياد تنهام بذاره تا اون روحه بی شب آخرين خواد ای گفت دلش نمی . ميمزد که تا صبح با هم حرف بزن
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 داشتميشگاه آرات بود و چون من فرداش وقی اجباريق توفيی جورايه حرف زدنمون ين همیسراغم . برا

 من شروع شدی هايازه خميم که حرف زدی دو ساعتيکی تا پوستم استراحت کنه . يدم خوابی حتما ميدبا

 نباش ..يزی .. نگران چيکا بخواب نير با محبت گفت : راحت بگيل سهين همیبرا

 همهياره سرم بيی دفعه بلين سراغم .. اگه اياد بيل ترسم سهی دلشوره به اطراف نگاه کردم و گفتم : مبا

 ره ..ی مين از بیچ

 ..يشت پياد صدف بی گفتی لب گفت : کاش مير زسهيل

 امشبم نبودم ..يی داشتم که اصل به فکر تنهايجان فردا هی از بغض جمع شد و گفتم : اونقدر برالبام

 ؟؟ی منو دوست دارينقدر و گفت : ايد خندسهيل

 دوستت دارم ..يلی : آره .. خگفتم

 کنهی بخواب و نگران نباش .. چون اون روحه جرات نمير بگی گفت : باشه پس حال که دوستم دارسهيل

 بشه ..يکبهت نزد

 گفتم : چطور مگه ؟؟ی نگرانبا

 گفت : نپرس چرا ..ی حالت خاصيه با سهيل

 ويدم خودم کشی مجبورم کرد که بخوابم . منم پتو رويل نگران بودم اما سهيلی خينکه با وجود اخلصه

 کردم با فکر کردن به فردا بخوابم ..یسع

يکا : نيدم بابک از خواب پری نشده بودم . اما با صدايدار ساعتمو کوک کرده بودم بينکه اون روز با افردای

 ..ينجاست ايلپاشو .. سه

 گفتم :ی شده بودم و چشمام پف کرده بود و موهام آشفته بود با حالت خوابالوديدار که تازه از خواب بمن

 کجاست ؟؟يلسه

 شه بدبخت ..ی ميمون که پشينه تورو ببينجوری زد و گفت : اگه ای لبخندبابک

يل گم سهی برد که صداشو بال برد و گفت : پاشو می بود و داشت دوباره خوابم ميی مثه للصداش

 ..ينجاستا

 کنه سر صبح ؟؟ی ميکار چينجا و گفتم : ايدم جام پراز

 پنجرهير مچشو گرفتم . زيرون رفتم بی داشتم ميچی نشنوه گفت : هی که کسی درو بست و آروم طوربابک

 خوابش برده بود ..يناتاقت تو ماش

 خوند ؟؟ی زد و شعر می ميتار گفت : تا صبح برات گيطنت و با شيد خندبعد

 ..يوونه م گرفت . گفتم : نه دخنده

 اتاقمی پنجره ير تمام شب رو زينکه برام ارزش داشت . ايل کار سهين فکر کردم که چقدر اين به او

 تو ظاهر شدنيری تاثيچ حضورش هيد شاينکه با وجود ای . حتيوفته برام نیگذرونده تا تنها نباشم . تا اتفاق

 نشدن اون روحه نداشت .. يا

يمون پسره پشين ای نکنی کاريه .. تورو خدا يين پايا کم خودتو مرتب کن بعد بيه زد و گفت : ی لبخندبابک

 ...يره تورو بگياد بيست نی کسيگهبشه ها .. د
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 و از اتاق خارج شد ..يد خورد . خنديش کناريوار به طرفش پرتاب کردم که به دبالشی

 برام داشت . ی و خاصيب حس عجين همی اومده بود خونه مون برايی تنهايل بار بود که سهين اولاين

يلی شده بودم صورتم خيدار بابک عمل کردم و موهامو مرتب کردم و چون تازه از خواب بی هايه توصبه

 و مامان و بابکيل که سهيدم ديين رفتم پای کم رژ گونه به گونه هام زدم ، وقتيه ين همی حال بود و برایب

 هول شد .ی تا چشمش به من افتاد کميل حال نشستن و مشغول حرف زدن هستن . سهی راحتی مبل هایرو

 بود کهين به خاطر ايد معذب بود . شای کميل کردم . لبخند زدم و سلم کردم . سهی کامل احساس مينوا

 تر کنم تا احساسيمی کردم فضا رو صمی بود . کنار مامان نشستم و سعيده اتاقم دی پنجره يربابک اونو ز

 کنه .یراحت

يل ما موند . بعد از ناهار مارال اومد خونه مون و سهيش ناهار پی برايل روز به اصرار مامان ، سهاون

 نبودم . ماراليب عجی و مدل موهايظ غليشای اهل آراياد جشن رو انجام بده . من زی کارای سريهرفت تا 

 ازش خواستم خودشين همرای بود بيده ديشگری آرای قبول بشه دوره يراز شی کارشناسينکههم قبل از ا

يلی شون دوست داشتن خی دخترا روز عروسی کنه . برام مهم نبود اگه همه يشم ساده آرايلی و خيادب

 امروز روزيژه . به ويدم پسندی ميشتر خودم رو همون قدر ساده بی معمولیمتفاوت باشن . اما من چهره 

 توالتميز می مارک دارشو رويش لوازم آرای و شوخده خنی جشن بود . مارال با کليه م نبود و فقط یعروس

 ؟؟ی دوست داريشی و گفت : خب چه جور آرايدچ

 باش !ی ها .. فرفری موهاتو صاف نکنيکا اس ام اس اومده بود . خوندمش ، نوشته بود : نيه برام يل سهاز

 لبم اومد و به مارال گفتم : خب بذار بهت بگم .. ی رولبخندی

 هم روش داشت رو بهيد بود و چندتا مرواری براق نقره ای هاين رو که پر از نگيکم و باريف ظرتاج

 حتما تو موهام بذار ..ينوطرف مارال گرفتم و گفتم : ا

 ابروشو بال انداخت و گفت : چقدر خاص و خوشگله ..يه مارال

ی ميف ازش تعری کسی به اون تاج داشتم و وقتيبی دونم چرا حس عجی لبم اومد . نمی روی گشادلبخند

 ..ی لب گفتم : مرسير کردم . زی ذوق ميلیکرد خ

 دوست دارم ..يلی باشه . اما من رژ قرمز قرمز خياد هرجور که به لباسم ميشم گفتم : آرابعد

 ..يم که شروع کنين و گفت : باشه .. پس بشيد خندمارال

يما مامان و شی . هر از گاهينم ببينه ذاشت من خودمو تو آی تمام نمی مشغول کار شد . با بدجنسمارال

 داد . ی به کارش ادامه ميشتری کردن و مارال هم با غرور بی به به و چه چه می تو اتاق و کليومدنم

 گرفت موهامو جمع درست کنه لبامويم که تصمی ظرافت موهامو برام جمع کرده بود . موقعيت با نهامارال

 ؟؟ی شه موهامو باز بذاری و گفتم : نميدمرو هم کش

 شه بازی شه و اون موقع می کرد و گفت : موهات کوتاهه اگه صافشون کنم بلند تر می نچ نچمارال

 موهاتو صاف کنم ؟؟ی خوایگذاشتش .. حال م

 باشه ..ی خوام فرفری من زود گفتم : نه نه .. مو
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ين شدم . داشت آخری کنجکاو بودم که بدونم چه شکليلی که اون تاج رو هم تو موهام گذاشت . اما خديدم

 م کردم کهی به گوشی م زنگ خورد . نگاهی داد که گوشی رو صورتم رو انجام ميش آرای های کاريزهر

 ..ی ذارم جواب بدی باشه ميلمارال گفت : فقط اگه سه

 بال انداختم و گفتم : خودشه ..ابروهامو

 باغ تايم دنبالم و زودتر برياد شه تا بی تموم می کارم کيد پرسينکه بعد از ايل کرد که جواب بدم . سهاشاره

ی تونستم جلوی . من نميم کنی با هم نامزد ميم دارينکه داره از ايبی حس عجيلی گفت که خيريمعکس بگ

يستاده ايم متريلی چند می اصلهمارال راحت صحبت کنم و از احساسم براش بگم مخصوصا که مارال تو ف

 اگه مشکل داره درستش کنه ..يشم آرای کجاينهبود و زل زده بود به صورتم تا بب

ی ميدا تو از دست اونا نجات پينکه ای از همه برايشتر شه .. بی تموم می امشب همه چيزم گفت : عزسهيل

 خوشحالم ..یکن

 گفتم : منم ..ی لبزير

 ويد کشی شه تماس رو قطع کردم مارال پوفی تموم ميگه ساعت ديم بهش گفتم کارم تا حدود نينکه از ابعد

 من راحت کارمو انجام بدم ..یگفت : اگه گذاشت

ی کنی شدم .. باور نميشت .. من عاشق آرای فوق العاده شديکا و گفت : نيد چپ نگاهش کردم که خندچپ

 ..يادچقدر بهت م

 گه ماست من ترشه ..ی هم نمی ماست بنديچ گفتم : البته هيطنت شبا

 ..ی متفاوت شدی . اما کليست نيظ غليشت .. آرای خوب شديلی گفت : نه .. واقعا خی دلخوربا

 ؟؟يگه دينمش شه ببی : مگفتم

 ..ينی ذارم ببی کار دارم .. بعد ميگه ديقه بال داد و گفت : پنج دقابروهاشو

 صورتم گرفت .ی رو جلوينه کار مارال تموم شد و آی کردم خودمو تصور کنم . وقتی کردم و سعسکوت

يلی صورتم خيش متفاوت نبودم . آراينقدر م ای وقت تو تمام زندگيچ هينم بی شد که دارم خودمو میباورم نم

 وی چشم خاکستری يه بود در کنار اون سايده که مارال برام کشیساده بود . اما خط چشم ساده و خاص

 خوشرنگ گونه هاموی رژ گونه يه داده بود . يير حالت چشمامو تغی بود کليده چشمم کشی که گوشه یمشک

 اون رژ لب قرمزيشم بشه . و البته قسمت خوشگل آرايده شد گونه هام برجسته دیپوشونده بود که باعث م

 موهام بهی فرق باز کرده بود و تاج رو ل به لسط تو چشم بود . موهام رو هم از وی بود که حسابیلک

يچ ساده جمع کرده بود . خودم تا حال هيلی هامو برده بود پشت سرم و خیصورت کج گذاشته بود . چتر

 منحصر به فرد بود . يلی به نظرم خين بودم و ايده ندی جمع فرفریمدل مو

ياوردی مارال به خودم اومدم . نگاهش کردم که گفت : به جا نی خنده ی خودم بودم که با صدای تماشاغرق

ش ؟؟

 سالنيه کنم برات ی دم خودم خاله و عمو رو راضی ... قول می ماراليه کردم و گفتم : کارت عالبغلش

 ..ی استعدادت استفاده نکنين از ايفه بزرگ بزنن .. حيشگاهآرا

 ..يست نينجوريم بابا .. ايال خی کرد و گفت : بی اسرفه
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 و گفتم : به نظر من کارت حرف نداره ..خنديدم

 باينا خوام خاله ای .. چون می کمکت کنم لباستو بپوشيا گفت : بيد رسی خوشحال به نظر ميلی که خمارال

 تورو ..يننلباس بب

 چشمم افتاد به مامان ويرفتم ميين از پله ها پای که به آرومی و بعد در حاليدم رو با کمک مارال پوشلباسم

 پله ها مامان و بابا رو بغليين پايدم رسی زد . وقتی برام دست ميما که متوجه من شده بودن . شيمابابا و ش

 ..ی خوشبخت بشيدوارم هم دست دادم . بابا با محبت گفت : اميماکردم و با ش

 کنه . نگاهشون کردم و گفتم :ی کم بغض داره اما داره خودشو کنترل ميه . احساس کردم مامان خنديدم

 ..ياين . شما هم زود بيريم تو باغ عکس بگيم دنبالم که زودتر برياد داره ميلسه

ی هرچقدر بهش اشاره کردم که جلوينه تو تا منو ببياد اومد و مامان دعوتش کرد بيل بعدش سهی يقه دقچند

 کرد وارد خونه شدی ميک با بابا سلم و عليکه در حاليل داد . سهی نميت کشم اما مامان اهمیبابا خجالت م

 بهيل و سهيدم حرکتش خندين باز سرجاش موند . به ايمه من همونجور با دهان نيدن اول با دیاما لحظه 

 .. دستتی خوب شديلی که زل زده بودن بهش کرد و گفت : خيما به مارال و شیخودش اومد . نگاه معذب

درد نکنه مارال جان ..

 کنم .. ی و گفت : خواهش ميد خندمارال

 شمای بابا بهش لبخند زد به سمتم اومد و دستم رو گرفت و گفت : با اجازه ی به بابا کرد و وقتی نگاهسهيل

 ..يريم باغ تا عکس بگيم ریما زودتر م

 کردم که بابک نبود و باغ بود .ی . خدارو شکر ميم و بابا موافقت کردن و ما با هم از خونه خارج شدمامان

 کردم شکوه و جلل منی سکوت کرده بود . احساس ميشتر بيل راه سهی کرد . توی ميتم اذیوگرنه کل

 باغيديم رسی کنم . وقتکر فيگه ديزای کردم به چی طرز فکر خودم خنده م گرفت و سعينگرفته ش . از ا

 بودن .ی بنديسه ها و ری و صندليز ميدن و ماهان (پسرخاله م) و شهاب مشغول چيانبابک و کاوه و شا

يشش شده . تو دلم قربون صدقه ش رفتم که ته ريپ کردم و به نظرم اومد که چقدر خوش تيل به سهینگاه

 کرد . ی منو جذب مابی شد و حسی جذاب ميلی خيشرو نزده . چهره ش با ته ر

 خوشحال بودم . چونيلی بابت خين . از ايره و ازمون عکس بگياد عکاس هماهنگ کرده بود تا بيه با سهيل

يی و واقعا عاشق ژست هايره بگی شخص حرفه ايهمن عاشق عکس بودم و دوست داشتم که عکسامونو 

 داد . یبودم که اون مرد جوون عکاس بهمون م

 کارها تموم شدهی به داخل ساختمون رفتم . همه يل بعد از دو ساعت کار اون عکاس تموم شد با سهوقتی

 به اومدن مهمونايزی چيگه بزنه . ديرون سر به بيه ره ی آب پرتقال آورد و گفت ميوان ليه برام يلبود . سه

ی متوجه شدم کسيان که زودتر بکنم و سفارش يرم تماس بگيسا کردم با پری می سعيکهنمونده بود . در حال

 رفت سمت آشپزخونهيعی طبيلی هول شد اما خی کميد ساختمون دی منو تنها تویاومد داخل . کاوه بود . وقت

 کرد . خم شدم وی منو نگاه می چشمير خورد زی آب ميکه . در حاليخت آب ريوان ليه خودش یو برا

 شب رو باهاشون سر کنم . سرمو کهی يه بدم تا بتونم بقاستراحت به پاهام یکفش هامو از پام درآوردم تا کم
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 لباش بود . منم بهشی پر محبت رویبلند کردم کاوه از آشپزخونه خارج شده بود و رو به روم بود . لبخند

 ..يکا نیلبخند زدم . گفت : چقدر خوشگل شد

 ..ی خوب شديلی .. تو هم خی : مرسگفتم

ی لباساينا . ايدم مو نپوشی مهمونی شده بود کرد و گفت : هنوز لباسای به لباساش که گرد و خاکنگاهی

 ..يمهکارگر

يل ازدواج من و سهی برای دوست واقعيه و مثه يست . به نظرم اومد که اصل ناراحت نيد . اونم خندخنديدم

 کنم باهاش . ی شد احساس راحتی باعث مينخوشحاله . ا

 روی ازدواج هول هولکين ای يجه بره .. که نتيش خوب پينتون بی امشب همه چيدوارم گفت : امکاوه

 ..يریبگ

 ؟؟يه تو هم رفت و گفتم : منظورت چاخمام

 ..ين با هم ازدواج کردی صاف کرد و گفت : خب شما به خاطر نشونه گذارصداشو

 .. يم .. ما همو دوست داريست نين چشماش نگاه کردم و گفتم : فقط که همتوی

 برميد . من بايست . مهم نيال خی بود . اصل بيگه ديز چيه لبخند زد و گفت : درسته .. منظورم کاوه

لباسامو عوض کنم ..

 نداشتم . ی که زد حس خوبی رفت . از اون حرفيشم به سرعت نور از پو

 از ساختمون بايرون از مهمونا بيی خوشامد گوی ساعت بعد کم کم مهمونا اومدن . برايم حدود نخلصه

 در نظر گرفته بودن شلوغ شده بود .يدن رقصی رو که برای . کم کم همه اومدن و قسمتيم بوديستاده ايلسه

 و بهداد و کاوه اونيامين بنو يانا . اما کيد رقصی نمياد طبق معمول زيسادوستامون هم اومده بودن . پر

 ويما و فرزاد هم در کنار نيوا بود . شيومده نينکه اما مثه ايم رو هم دعوت کرده بوديداوسط بودن . و

 آروم اومدی آهنگ عاشقانه يه ی و صدف و مارال با هم نشسته بودن . وقتيساهمسرش نشسته بودن . پر

 دستمو گرفت و منو با خودش برد اونيل . سهيم وسط و برقصيم جلو اومد و بهمون اصرار کرد بريماش

وسط .. 

 ..يادمه رو يديم که با هم رقصی بارين گفت : من هنوزم اوليل که سهيديم رقصی هم مبا

 ..ياد نميادم لبم اومد و گفتم : ی رولبخندی

 و حالتی .. اگه نبودی مست بودی .. حسابياد بيادت هم اون شب رو يد لبخند زد و گفت : نبايطنت شبا

 ..يدی رقصی مطمنئنم که باهام نمی داشتیعاد

 شه که عاشقت شده بودم ..ی کمرم حرکت داد و گفت : هنوزم باورم نمی رودستشو

 طور ..ين و گفتم : منم همخنديدم

ی هم با پروانه جون ميل سهی که اطرافمون در حال رقص بودن افتاد . بابای جوونی به زوج هانگاهم

ينجا امروز ايل پروانه جون مامان خود سهی لحظه احساس کردم دوست داشتم جايه دونم چرا ی . نميدرقص

 که آهنگ عوض شد وودم فکرا بين چقدر به مامانش علقه داره . تو هميل دونستم سهی چون ميدبود .. شا
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يم دادن و با آهنگ هماهنگ شدن . خواستم برگرديير اومد . همه زود رقصشونو تغی آهنگ تند و خارجيه

 ؟؟ ی ری گفت : کجا ميلسر جامون که سه

 تونم برقصم ..ی لباس نمين من با ايوونه و گفتم : دخنديدم

 ..ی تونی دستمو ول نکرد و گفت : چرا مسهيل

ی بری خوای بود . زمزمه کرد : امروز روز من و توست . اون وقت می دوست داشتنيلی خنگاهش

 ؟؟ينیبش

 .يم شديدن با همون آهنگ تند با هم مشغول رقصين همی گه . برای بد هم نميدم به حرفش فکر کردم دوقتی

 رو که رو به روم بود رو نگاه کنم ويل سهی ينه کردم پشت زمی می سعيديم رقصی طور که با هم مينهم

ين رقصن . همی می صدف با کيا يان شاينم م گل کرده بود که ببی رقصه . فضولی می با کی که کينمبب

 . پشتيديم به سمت باغ چرخی شد . وقتی عوض ميل سهی ينه پشت زميديم چرخی ميلطور که با سه

 ...ی درختا چشمم افتاد به کسی ل به ليلسه

 و گفت :يد که متوجه حالتم شد به عقب چرخيل بود . سهی بلند مشکی دختر با موهايه زد . اون يخ بدنم

 شده ؟؟يزیچ

 .. اون روحه .. ينجاست نبود . زمزمه کردم : اون ای اونجا کسيگه که اون قسمت رو نگاه کردم ددوباره

ی تموم می همه چيگه ش.. بعد از امشب دينی بی که ميه بارين بود که آرومم کرد : آخريل سهی فقط صداو

شه ..

 ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

 بهی رو نداشتم و وقتی بازيش کرده بود . اصل انتظار مراسم آتير منو غافلگی اون شب حسابی براسهيل

 .يدم خندی کردم . با ذوق می ذوق می کليدم دی رو ميش رنگارنگ آتی کردم و جرقه هایآسمون نگاه م

 جشنمون بود .ی ختتاميه ايی جورايه ی بازيش من خوشحالم ، خوشحال بود . آتيد دی مينکه هم از ايلسه

ی خوشبختی گذاشت و برامون آرزويل شب بود که بابا طبق رسوم دست منو تو دست سهيمساعت دو و ن

کرد . 

ی يشه . منم تا کمر از شيومدن زدن و آروم می همه پشت سرمون بوق می انحرافير راه برگشت تا مستوی

يل دادم . سهی گرفته بودم و تو هوا تکون ميرون بود رو بيد که پنج تا رز سفی بودم و دسته گليرون بينماش

 گاز داد و ازيل سهيم افتاداصلی ی تو جاده ی . کم کم وقتيد خندی ميام جلف بازينهم به قول خودش به ا

 مامانی ره خونه ی بهم گفته بود که امشب سارا ميل . سهياد دنبالمون بی . قرار نبود کسيمهمه جلو زد

 متعجب شدم اما خب..ی نداشت کمی مخالفتيه قضين بابا هم با اينکه . از ايم تا ما شب رو باهم تنها باشينمه

ی از شر اون اروا ح مزاحم راحت بشم . وقتيشه همی تونستم برای مشب امين کرد که همی خوشحالم مينا

يزه سنگری روين ماشی شدن چرخ هايده کشی خونه . صداياط رفت تو حين با ماشيل خونه شون سهيديمرس

يد بهم رسی خارج شدم . وقتين رو ببنده و من از ماشياط رفته بود تا در حيل داد . سهی بهم میها حس خوب
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 برداشته بود .ين ساک از تو ماشيه يل . سهيمبا محبت دستمو تو دستاش گرف و با هم به سمت ساختمون رفت

 ؟؟يه چينمتعجب نگاهش کردم و گفتم : ا

 زحمتشو بکشه ..يما گفتم شينو لبخند زد و گفت : ايطنت شبا

ينکه ای خودته . برای فکر کنم گفت : چند دست از لباسايزی بتونم به چينکه تو هم بردم . قبل از اابروهامو

 ..یراحت باش

 احتمال ؟؟ی نبوديا تو مافيما .. قديدی انجام می سرينقدر رو ای و گفتم : چرا همه چخنديدم

 متعجب بودمی حسابيدم دی که جلوم ميزی و درو برام باز کرد . وارد خونه که شدم شوکه شدم . از چخنديد

يييی گرفت گفتم : واااای که داشتم نشنئت ميادی زيجان که از هی ماننديغ جی. چشمهام برق زد و با صدا

 ..يايی شه .. چقدر روی .. باورم نميلسه

 ساعت قبل از ما از باغ رفتن ؟؟يم نين چرا سارا و مامان مهی و گفت : پس فکر کرديد خندسهيل

 ادامه داشت چشم دوختم . واقعايل بود و تا اتاق سهين زمی عالمه شمع روشن که رويه و به يدم ذوق خندبا

 زده شده بودم که باليجان انداخته بود . اونقدر هيه شمع که نورشون تو تمام حال سايف رديه بود . يايیرو

 ..يدی با خنده گفت : پس هنوز اتاق رو نديل . سهيدم پری ميينو پا

 هم دنبالم اومد . در اتاق رو باز کردم . اطرافيل . سهيدم ذوق تو چشمهاش نگاه کردم و به سمت اتاق دوبا

 و دور تا دور اتاقيوتر کامپيز می اتاقش ، روی قفسه های کوچک و بزرگ . رویاتاق پر بود از شمع ها

 مينی بی خوش عود توی روشن کرده بود . بويايی رويلیپر بود از شمع . نور اون شمع ها اتاق رو خ

 باهام فاصله داشت .ير ميلی . پنج ميدم چشمهاشو ديدم چرخيل و تا به سمت سهيدم نفس کشيق . عميپيچيدم

ی انجام بدم گرمی ايگه بتونم حرکت دينکه و قبل از ايدم بود . غش غش خنديده م چسبينی ش به بينیب

 افتاد و سخت در آغوشم گرفت ... ين زمی رويل لبهام حس کردم . ساک از دست سهیلبهاشو رو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پوستم احساس کردم .ی آب رو روی و همزمان داغيچيد گوشم پی شرشر آرامش بخش آب توصدای

ياد وقت از يچ که دوست نداشتم هی رو تو ذهنم مرور کنم . شبيشب کردم دی میچشمهامو بسته بودم و سع

 منوهيل که سی رو دوست دارم . شبيل که با تمام وجود احساس کردم سهی ، شبيايی شب رويهببرمش . 

 آب روی دوش بردم و گرماير شی شب پر از آرامش .. دستمو رويه کرد . ی نشونه گذاريشه همیبرا

 که مدت ها بودی آرامش لذت ببرم . آرامشين و از ايرم دوش آب گرم بگيه خواست ی کردم . دلم ميشترب

 که حالی شده بود . آرامشته مامان بزرگ ازم گرفيلی وی توی که بعد از اون شب لعنتینداشتمش . آرامش

 تموم شده بود .ی همه چيگه بترسم . چون ديزی قرار نبود از چيگه کردم . دیبا تمام وجودم احساسش م

ی رو به اندازه يزی چيچ هی تو زندگيگه تختش خواب بود و من دی حموم روی پشت در بسته يلحال سه

ی هنوز چشمهام بسته بود سعيکه کردم و در حالباز دوش دستهامو از هم ير خواستم . زی آرامش نمينا

 دوش بودم . دوستير فرو بردم . هنوز زيسم خی موهاين و دستمو بيدم بکشم . چرخيق عمیکردم نفس ها
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 آبير دستمو جلو بردم تا شی داد . به صورت ذهنی ميشتری باشه .. بهم آرامش بيشتر آب بیداشتم گرما

 کنميدا آب رو پير .. چشمم رو باز کردم تا شيوارده بودم دستم خورد به ديگرم رو بچرخونم که چون چرخ

 .. یکه چشمم افتاد به کس

 دستشی توی با اون چراغ قوه ی اون دختر مو مشکيدن تا سرمو بلند کردم و با ديد طول کشيه پنج ثانفقط

 افتادم ..ين زمی و رويدم کشيغج

 رو تجربهيط شراين شد احساس کردم که قبل هم ای تر ميک که هر لحظه نزدی مردونه ای صدايدن شنبا

 و همزمانيچيد تو گوشم پی مردونه ای بودم . صدايت وضعين داشتم قبل هم تو ایکردم . حس مشابه

يد آب تو گلوم پربودم که به زور آب قند به خوردم داد , چون دراز کش يدم رو ديلچشمهامو باز کردم . سه

 ؟؟ چرا از حال رفتهيزم عزی شديف شده ؟؟ ضعی چيکا گفت : نی با نگرانيلو به سرفه افتادم . سه

 ؟؟یبود

 تونستم باور کنم که باز همی نبرده بودم . اما نمياد افتاده هرچند که از ی که چه اتفاقيارم بياد کردم به سعی

 افتاد ؟؟ی چه اتفاقيکا گفت : نی عصبيل . بغض داشتم . سهيدماون رو ح رو د

 نشدم . ازيهوش گفتم : من بيدی انداختم و با نا اميل حال به سهی بی تخت نشستم و نگاهی فشار آرنجم روبا

 شدم ...ی ميرحال نرفتم .. دوباره داشتم تسخ

 .. ما طبقيم با هم بوديشب .. ما ديکا گرد شد و گفت : امکان نداره نيل سهی جمله م تموم شد چشماوقتی

 ..ی شديالتی کردم . حتما خی و من تورو نشونه گذاريم رفتيش که کاوه گفت پيزايیچ

 چشامو بازی دوش بودم . چشام بسته بود . وقتير .. زيدمش نشدم .. من ديالتی کردم و گفتم : نه .. خاخم

 شد ..ی بعدش چيدمکردم اون جلوم بود .. اصل نفهم

 ..يم خسته شديلی خيشب که دينه به خاطر ايد .. شايزم صورتم کنار زد و گفت : عزی موهامو از توسهيل

 و ....يديم رقصيه بقی . تا ساعت دو شب پا به پايمهردوتامون خسته شد

 از اونيشتر صورت من باعث شد که نتونه بی اشک روی لحظه ناخوداگاه سکوت کرد . قطره هاين اتو

 ..يکا نکن نيه و گفت : گريد موهام کشی نرم رويلی . دستشو نوازشگونه و خيارهبهونه ب

 بغض آلوديی شونه ش گذاشتم و با صدای مو متوقف کنم سرمو رويه بخوام که گری حتيا بتونم و ينکه ابدون

 کنم ..يمش خودمو تسليد بايد نشد .. شايم کردی ندارم .. ما هرکاريدی اميچ هيگه من ديلگفتم : سه

 حرفو نزن ..ين ايگه .. آروم باش .. ديکا .. آروم نيس گفت : هسهيل

 مطمنئن حرفيلی خيشه هميل کرد . سهی رو بهم منتقل ميبی پهن و مردونه ش حس آرامش عجی هاشونه

يه شم . اما الن .. لحنش ی روحا رها مين شه و من از بند ای درست می بالخره همه چينکه زد از ایم

ی مدت طولنينکه ای بود برايلی دلين نداشت و همينان زد اطمی که می بود . انگار خودشم به حرفیجور

 کنم . يهرو تو بغلش گر

 چقدريم رو که با هم و در کنار هم شروع کردی روزين بالخره آروم تر شدم تازه متوجه شدم که اولوقتی

ی خواد برام صبحانه آماده کنه . وقتی بهتر شده گفت که می حالم کميد دی که ميل شروع شده . سهيزغم انگ

 به تن داشتم . چقدری قرمز رنگحموم ی اتاقش به خودم افتاد که حوله ی ينهاز اتاق خارج شد . نگاهم تو آ
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 آورده و حولهيرون بيت منو تو اون وضعيل حموم از هوش رفتم و سهی آوردم توياد که به يدمخجالت کش

 بود . واقعايد حال و نا امی بيلی سرم بستم . نگاهم خیمو تنم کرده . موهامو که حال خشک شده بود رو بال

 دونستم کهی ميط شراين تو بدتری حتيشه از دست داده بودم . هميدمو امی رو نداشتم . همه يکی ينتحمل ا

 بود .. يدی که داشتم نا امی شه . اما .. الن تنها حسی درست میبالخره همه چ

ی دو تا تخم مرغ آبپز کرده بود و داشت گوجه خورد ميل که عوض کردم رفتم تو آشپزخونه . سهلباسامو

 دارم .ياد هست که من ی تنها صبحانه اين ايد ببخشيگه گفت : دیکرد . نگاهش که به من افتاد پر انرژ

 شه .ی ميدا پی ايسه کی ما فقط چای .. چون تو خونه ی تازه دم بخوری چای تونیامروز نم

 ..ين زدم و گفتم : چقدر تو و سارا تنبل هستلبخندی

 . موقع خوردنيم . صبحونه مونو با هم خورديديم نگفت . بعد هر دو با هم خنديزی چپ نگاهم کرد و چچپ

 کهيل دادم . سهی قورت می لقمه ها رو به زور چايلی می گرفت و من با بی برام لقمه ميلصبحانه سه

 خودتو ناراحت نکن ..ينقدر ايزم م شده بود گفت : عزیمتوجه ناراحت

 .ی گفتی نمينو ای دونستی کشم . اگه می که من چقدر عذاب می دونی بغض گفتم : نمبا

ی باشين هر لحظه نگران اينکه ايه چقدر حس بدی دونی تر شدم و گفتم : نمی نگفت و من جريزی چسهی

 .. ياره جلوت ظاهر بشه و بخواد دخلتو بی اتفاقيلی خينکه ايا پشت سرته . يکیکه 

 شه ازش خلص شدی می چه جورينکه م شده فکر کردن به ای زندگی و گفتم : همه يدم مو بال کشينی بآب

 شم ..ی کنم کمتر موفق می تلش ميشتر بی. اما هرچ

 دستم گذاشت و گفت :ی دستشو رويل بد بود . سهيلی داد . حالم خی گلومو فشار می اون بغض لعنتدوباره

 ؟؟یمنو قبول دار

 لب گفتم : آره ..ير . زيد لرزی نگاهم می شفاف جلوی پرده يه چشمهاش نگاه کردم . توی

يشتر بيگه .. الن ديايم .. کوتاه نميم خلصت نکنی . تا وقتيم نکنيدا مطمنئن گفت : پس تا راهشو پيلی خسهيل

 .؟.ی اون کنيم و خودتو تسلی که جا بزنی خوای .. نميم با هميشهاز هم

 گفتم : نه ..زود

 کنم ..ی غصه نخور .. من درستش ميگه زد و گفت : پس دی لبخندسهيل

 کن ...ينان کنه گفت : به مردت اطميک احساساتمو تحريشتر بينکه ای برايل انداختم و سهيين پاسرمو

 داشتم .ی حس بهتريلی . سرمو بلند کردم و تو چشماش نگاه کردم . بهم لبخند زد . خيد حرفش دلم لرزين ابا

ياد خوام به کاوه زنگ بزنم بی برام گرفت و گفت : صبحونه تو بخور . چون بعدش ميگه دی لقمه يه يلسه

 .يم بکنی فکريه ينجاا

 غرغری . کاوه کليشمون پياد به کاوه زنگ د و گفت که بيل صبحانه خوردنمون تموم شد سهينکه از ابعد

 ربعيه نگفت . يزی چيگه کنه دی اصرار ميلی خيل سهيد دی خواد بخوابه اما وقتی روز جمعه ميهکرد که 

 از تو خونه جمع کردهه شمع هارو تو اون فاصلی همه يلبعد زنگ در خونه به صدا در اومد . من و سه

 رفتار کنه به هرحال دوست نداشتم تو ذهنش تصور کنهی کرد معمولی . هرچقدر هم که کاوه تلش ميمبود

 . يم رو با هم گذرونديايیکه ما چه شب رو
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 اومدی باشه اما وقتی کرد با انرژی می خوشحال بود . سعی اومد . کلی پر از خوراکيک پلستيه با کاوه

 ..ينی و گفت : چه عروس و دوماد و غمگيد لبخند رو لبش ماسيد مارو دی بق کرده یداخل و چهره ها

يز می توش بود رو رويک کاکائو و کير ها که شی خوراکيک . کاوه پلستينه بهش تعارف کرد بشسهيل

 افتاده ؟؟یگذاشت و گفت : اتفاق

 .؟؟ين چشه ؟؟ نکنه با هم دعوا کردين ايل مبل نشست و گفت : سهی بغض کردم . کاوه رودوباره

يلی من خيکا قضاوت کنم .. از الن بگم نينتون بيد .. حتما هم من الن بای آی آی گفت : آيطنت با شبعد

 ..ياد هم جنس خودتم بيه ی هم جنس هامو دارما .. به نفعته بگیهوا

يلی خيه قضينکه شد و گفت : مثه ای ش جدی نگرانيم زنی لبخند نميل حرفا هم , من و سهين با ايد دوقتی

 ..يهجد

ينجوری , ايل من و سهين بحث بين درست شده و کوچکتری کرد همه چی براش سوخت . فکر مدلم

 داشت کاوه .. یناراحتمون کرده . چه دل خوش

 از خوابی . من وقتيد حموم بود دوباره اون روحه رو ديکا نی . امروز وقتيه جديلی گفت : آره خسهيل

ی چند بار صداش کردم و وقتين همی رفته و دوش حموم بازه برايکا وقته نيلی شدم احساس کردم خيدارب

 افتاده ...ين زمی رويکا نيدم ده رفتم تو و دی جواب نميدمد

 .. اصليدمش کرد . من با بغض گفتم : من دوباره دی گرد شده نگاهمون می کرد . کاوه با چشماسکوت

 شدم ..ی مير که دوباره داشتم تسخيدم چشمامو باز کردم فهمی شد و اما وقتی بعدش چيدمنفهم

 شده .يف ضعيلی م خيه کردم روحی . احساس ميد گونه م چکی خودم نبود که چند قطره اشک رودست

 ؟؟ی مطمنئنيکا گفت : نیکاوه با نگران

 رفت ؟؟يش خوب پی همه چيشب دی کرد و گفت : مطمنئنيل به سهی سرمو تکون دادم . کاوه نگاه خاصفقط

 نگاهش برق زد و گفت : آره ..سهيل

يل من و سهين . چند بار نگاهشو بيد رسی دستشو تو موهاش فرو برد . کلفه به نظر می عصبی با حالتکاوه

 راه حلش نبود ؟؟ين گفت : کاوه نکنه ايل نگفت . سهيزیچرخوند و چ

 راه بودين مطمنئن ترين رد خور نداشت .. ای و با حرص گفت : باور کن نشونه گذاريد کشيقی نفس عمکاوه

..

 که بهم داد باشه ..ی به خاطر اون تاجيد گفتم : شايومد از ته چاه درمی که از شدت بغض و ناراحتيی صدابا

آره ؟؟

 گه .. حتما به خاطر اونه ..ی چشمهاش برق زد و گفت : راست مسهيل

 کنم که به خاطر اون باشه ..ی دونم .. اما فکر نمی شونه هاشو بال انداخت و گفت : نميال خی بيلی خکاوه

يه کاوه ؟ ممکنه اون تاج ينی خوش بينقدر به خاطر اون باشه ؟؟ چرا تو ايد گفت : چرا نبايجان با هسهيل

 کنه .. آره ؟؟ی شدن حفظ می رو از نشونه گذاريکا که نی طلسميه طلسم باشه .. يه سنبل از يانماد 

 شدم ..يدوار داره ها .. بهش امی خوبيل قدرت تخينم به من کرد و گفت : نه .. ای نگاهکاوه
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 ..يست حرفا نين : کاوه الن وقت ايد کلفه بود , غريلی خسهيل

 و گفت :يد پرده رو کنار کشی از رو مبل بلند شد و رفت سمت پنجره . کميالی خی نگفت . با بيزی چکاوه

 اثر کنن ..ی رو بی ممکنه نشونه گذاريزهايی چه چينم ببيدبا

 تونه باشه ..ی رو ح هم ميه از طرف يه هديه لب گفت : ير زسهيل

 هريست . لزم نيم کنی ميق .. در موردش تحقی حدس خوب بزنيه ی تو تونستين دست زد و گفت : آفرکاوه

 ش ..ی بار تکرار بکنيه يهچند ثان

 مبل نشستی نگفت . کنار من رويزی . اخم کرد . اما چيومد که از طرز حرف زدن کاوه خوشش نمسهيل

 شروع کرد به خوردنش .ی بدی توش فرو کرد و با صدای کاکائو رو برداشت و نير شی از پاکت هايکیو 

ی صوتی آلودگگه انداخت و گفت : ايل به سهی کنه . کاوه نگاه بدی می اون خالی حرصشو رويدم فهمیم

 کنم ..ی دارم فکر می نکنيجادا

 ..يارم بی رم چای انداخت و گفت : ميز می پاکت رو روسهيل

 ..يارم : من مگفتم

 ..ين محبت نگاهم کرد و گفت : تو بشبا

يکا به کاوه انداختم . کاوه اومد جلو تر و آروم گفت : نيدی رفت . پاهامو تو بغلم جمع کردم و نگاه نا اموقتی

.. ؟؟

 گفتم : هوم ؟ی حالی ببا

يه گفت : ی ناگهانيلی نگاه معذب به آشپزخونه انداخت و بعد خيه ره . اما ی گفتن طفره می کردم برااحساس

 هم هست ..يگه ديزچ

 ؟؟ی گفتم : چيجان با هين همی داره . براينان گه اطمی که ميزی زدم به چی حدس ميد درخشی منگاهش

 نشده ...يل تکمی موهاش برد و گفت : اگه رابطه تون عاشقانه نبوده باشه .. نشونه گذاری توی دستکاوه

 خواست بگه داشتم فروکش کرد . ناخوداگاه اخم کردم وی که کاوه ميزی دونستن اون چی که براهيجانی

 شم ..یگفتم : متوجه نم

 ..يست نيکی از شما دو تا عاشق اون يکی يد شايعنی که صداش رو فقط من بشنوم گفت : ی آروم طورخيلی

 ؟؟ی هستی تر شد و با حرص گفتم : تو دنبال چيظ غلاخمم

يدا راه واسه تو پيه که ين .. دنبال ايچی شدم گفت : دنبال هی ناراحت و عصبيلی من خيد دی که مکاوه

کنم .. 

 ؟؟ی کنيدا راه پيه ينکه ايا يچی حرص گفتم : بالخره هبا

 که دادم عملی .. الن فقط دارم به قوليست چشمم دنبال تو نيگه .. من ديکا نين و گفت : ببيد پوف کشکاوه

 کنم ..یم

 برخورد کنه . اما منيعی کرد طبی زده . سعی ميد رو زده که نبای شد که انگار حرفی چهره ش طوربعد

 ؟؟یموشکافانه نگاهش کردم و گفتم : چه قول

 ..يچی شد و گفت : هبلند
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 حرف زدنمون رو از توی صدايکه در حاليد دی هم ميک مارو اونقدر نزدينکه اومد و ايل لحظه سههمين

 پررنگ شد ..يلی ش خيکی .. يگه ديد متعجبش کرد . اما لبخند زد و گفت : ببخشی کميد شنیآشپزخونه نم

 نگميل به سهيزی به کاوه انداختم . کاوه هم نگاهم کرد و با نگاهش بهم فهموند که چيی خشمناک و اخمونگاه

 رويمی شه اون کتاب قدی .. ميل کاوه گفت : سهينه گذاشت و تا خواست بشيز می رو روی چاينی سيل. سه

 ؟؟ياریب

 منظورت از اونی بگه به سمت اتاقش رفت . تا دور شد با حرص گفتم : اگه نگيزی چينکه بدون اسهيل

 گم ..ی ميل رو به سهی که زديی بود حرفایقول چ

 دم .. ی . قول ميم زنی .. بعدا با هم حرف ميز به هم نريزو .. همه چيکا : نه نگفت

 ..يکا دم نی چپ نگاهش کردم که گفت : قول شرف مچپ

ی دستش بود . کتاب رو روی رنگی که برگشت کتاب بزرگ قهوه ايل اخم رومو ازش برگردوندم . سهبا

 بود کهيل برداشت و همون طور تلخ خوردش . نگاهم به سهی استکان چايه گذاشت و خودش نشست و يزم

 کنه . کاوه هم باز دوبارهيدا راه حل پيه کاوه يد کرد . منتظر بود تا شایچقدر مظلومانه به کاوه نگاه م

ی ميبش عجی جور حس ناشناخته . از رفتارايه نسبت بهش داشتم . يبی حس عجيهمشکوک شده بود . باز 

ی ترسوند برای موجود خاصه تو دلم زنده شد . فکر کردن بهش هم منو ميه کاوه ينکه . دوباره حس ايدمترس

 که واقعای راهيه . يم کنی ميدا راه پيه کنم که ر فکين کردم به ای کردم فکرمو منحرف کنم . سعی سعينهم

 شکلت ؟يا ی خوری قند می گفت : با چايل بره . سهی مين بار اون رو ح رو از بينا

 خوام ..ی نمی تفاوت گفتم : چابی

 ..يزم شو پنهان کرد و گفت : باشه عزی داد . ناراحتی نميل به سهی تفاوتم حس خوبی سرد و بلحن

ی دونست . حسی داشت . ناخواسته انگار خودشو مقصر می چه حسيا کرد ی فکر می به چيل دونم سهمی

ين نسبت بهش نداشتم تو ای دونم چرا .. اما .. احساس خوبی زدم . نمیکه منم با رفتارم بهش دامن م

 .. يتموقع

 بود که اگهيل فقط سهين همی کاوه بود . چون مطمنئن بودم که من عاشقش هستم برای به خاطر حرفاشايد

 احساسين گفت عاشق منه . من که از رفتارش ای بود . اما اون که ميخته رو به هم ريزعاشقم نبود همه چ

 مدت به من دروغ گفته ؟؟ين ای همه يعنیرو داشتم . پس 

 حوصله م سر رفته بود ويگه شد که دی می ساعتيم نيه مشغول خوندن اون کتاب بودن . يل و سهکاوه

 بودم . پاهامو تو شکمم جمع کرده بودم و چشمهام کامل باز بود . نگاهم بهيده کاناپه دراز کشیهمونجا رو

 بدم بدم چون ناراحتجواب بود . حوصله نداشتم يسا م زنگ خورد . پری نا معلوم بود . گوشی نقطه يه

 ؟؟ی ؟ خوابی دی گفت : چرا جواب نميل روز نامزد بودنم خوب نبود . سهين اولی اصل براينبودم و ا

 جواب دادم : بله ؟؟ی حالی ببا

 : سلم عروس خانوم .. يچيد تو گوشم پيسا شاد پرصدای

 ..يزم لبم اومد و گفتم : سلم عزی روی لبخندين همی از اون سرد باشم . برايش بنتونستم

 و گفت : اوه اوه .. عروس شده چه خانوم شده ..يد خندپريسا
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 چرت نگو ..ی م گرفت . گفتم : پرخنده

 ويا بی خودتو بهش انداختی با چه بدبختيم دونی که هردومون ميل گفت : جون اون سهی با درموندگپريسا

 صدا کن ..يسا کن و منو پريجاد ای تحوليه یحال که ازدواج کرد

 ؟؟ی .. بد موقع مزاحم شدم ؟؟ خواب بوديزم گفت : عزيسا و منم لبخند زدم . پريد خودش غش غش خندبعد

 کنم گفتم : اوهوم . . يتش کم اذيه بود . دلم خواست يم افتاد که نه و نيواری به ساعت دنگاهم

ی واست کاچيم خوای ميانا .. حال واسه جبران من و کيد و گفت : آخه .. ببخشيد خنديطنت با شپريسا

 ..ياريمب

 ..يست نيازی نيزا و منم خجالتزده شدم و گفتم : به اون چيد خودش خندبعد

 واستون ...يم برنامه داريه سکوت کرد و گفت : به هر حال .. امروز جمعه ست .. ما پريسا

 ؟؟ی : چه برنامه اگفتم

 ..يم بخوری ناهار مشتيه اونجا دور هم يايم بيريم بگين : قرار شد جوجه و پاچگفت

 گذاشته ؟؟ی قرارين همچی کيقا شدم و گفتم : دقمتعجب

 چشمشو گرفته ..يلی خيده دينارو ايل سهياط تو حيکيو بار اون باربيه و گفت : بهداد يد خندپريسا

 تازه عروس و دوماد رو به هميش اساينجا ايزين برين خوای م گرفت و گفتم : اها .. پس بگو اراذل مخنده

 ؟يزينبر

 ..ياد به کاوه هم بگو بی خوای . اگه مييم اونجايگه ساعت ديه و گفت : ما تا خنديد

 بچه هاين چقدر اين و کاوه گفتم مرده بودن از خنده . کاوه گفت : ببيل رو به سهيان جری قطع کرد . وقتبعد

فعالن تورو خدا ..

 من اون کسالت قبل رو ندارم . البته .. اون که عاشقميد دی چون ميد . شايد رسی خوشحال به نظر مسهيل

 خوشحال بود . يم هم فقط چون قرار بود دور هم باشيدنبود . شا

يه برنامه مون چينه و خواست ببيد کردم . مامان هم بهم زنگ زد و حالمو پرسيش کم آرايه تو اتاق و رفتم

 گفتم ازش استقبال کرد و گفت : خوش بگذره ..یکه وقت

ی گفتم : حرفامو گوش می پشت در بود . نا خود آگاه اخم کردم و با بداخلقيل سهيرون اتاق که رفتم باز

 ؟؟یکرد

 ..يفته واست بی اتفاقی با تعجب گفت : نه .. نه .. فقط پشت در واستاده بودم که تنها نباشسهيل

 کردم اما فقط رومو ازش برگردوندم و از کنارشی می اون لحن تند و گزنده ازش عذر خواهی برايد باقطعا

 آروميلی افتاد دوباره خيل اتاق سهیگذشتم . کاوه هنوز مشغول مطالعه بود .نگاهش که به من و در بسته 

 بدم ..ام خوام انجی که ميه شما دو تا کاری زندگيختنگفت : فکر نکن که به هم ر

 حرف نزن ..يستی مطمنئن نيزی رو هم فشار دادم و گفتم : پس تا از چدندونامو
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 آشفته شوی به تن کرده بود و موهای تنگی شرت خاکستری تيل روشو برگردوند . سهی با دلخورکاوه

ی رو برای نگاهين وقت همچيچ هيل رد و بدل شد و احساس کردم سهينمون بیمرتب کرده بود . نگاه خاص

 ش تصور نکرده بود . ی روز متعهليناول

 خاص خودشونی های با سر و صدا و شلوغيامين و بنيانا و بهداد به همراه کيسا ساعت بعد پريک دقيقا

ی خواد می دلت ميلی هم در جواب گفت : خيل نداخت و سهی ميکه تيل به من و سهيطنتاومدن . بهداد با ش

 ..ی هرچه زودتر ازدواج کنیتون

 ..يد از بچه شنيد و گفت : حرف حق رو بايد خندپريسا

 ..يگه گفت : دستت درد نکنه دسهيل

 و اونا رويم کمکش کنيم رو صدا کرد تا بريسا آشپزخونه و من و پری ها و جوجه ها رو برد توين پاچکيانا

 ؟؟يکا نی گفت : چرا ناراحتيطنت با شيانا کردن شدن . کی . پسرا هم با هم مشغول حکم بازيمآماده کن

 شده ؟؟يزیچ

 ..يزم عزيستم : نه .. ناراحت نگفتم

 شناسم ..ی گفت : چرت نگو .. من تورو ميخت ری کرد و اشک می رنده مياز که پی حالدر

 بهش القا نکن ..يست گه ناراحت نی می .. وقتيانا کيال خی گفت : بپريسا

 اس ام اس اومده بود . از صدف بود . نوشته بود : عروس خانوم .. قربونت بشم با اون بخت خوبت .برام

ی نمين از ايشتر رو بيچی . هيد . اون منو بخشيم کردی و دوباره آشتيديم با هم رقصيشب ديانمن و شا

خواستم . عاشقتم ..

 هم خوندنش . اونا هميانا و کيسا پری گرفتم که برای از خوندن اون اس ام اس خوشحال شدم و انرژاونقدر

 که عمهيدم رقصن و بعدش دی اون دو تا دارن با هم ميدم دی وقتيشب گفت : اره .. دياناخوشحال شدن . ک

 ..ين زمی زنه فکم افتاد روی حرف ميانت داره با شا

 کم سر به هواست ..يه دوستش داره .. صدف يشتر بيان به نظر من شای گفت : ولی با لبخند خوشگلپريسا

 ..يه گفت : اما دختر خوبکيانا

 تونستم حرفاشو فراموش کنم .ی کاوه بود . اصل نمی بود اما حواسم به حرفايانا و کيسا پری به حرفاگوشم

 رو از ذهنم پاک کنم . حرفش بارها تويست گفت عاشقم نی اونقدر که ميل سهيد شاينکه تونستم فکر اینم

ينکه رد خور نداره . ايگه دی گذارونه نشينکه راهه . اين مطمنئن تريگه راه دين اينکه شد . ایذهنم تکرار م

 شه . ی ميل تکمی نشونه گذاريفته اتفاق بينمون عاشقانه بی رابطه يهاگه 

يد کاوه تو گوشم تکرار شد : شای بودم دوباره تو ذهنم اومد و صدايده حموم از اون رو ح دی که توتصويری

 ..يست نيکی از شما دو تا عاشق اون يکی

 کم هوا بخورم ..يه ياط و گفتم :بچه ها من برم تو حيدم کشيق تو گلوم احساس کردم . نفس عمبغضی

 گم حالش بده ..ی که گفت : من که ميدم رو شنيانا آروم کی آشپزخونه که خارج شدم صدااز

 حالموين بود و ای گرفت . هوا بهاری به صورتم خورد و موهامو به بازی خنکيم نسياط حی رفتم تووقتی

 ؟؟ی هم اومد و گفت : چرا گرفته ايسا بعد پری کرد . کمیبهتر م
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ی از اون نتونستم حرفامو تو دلم نگه دارم و همه چيشتر بهم زد و منم بی بخشينان کردم . لبخند اطمنگاهش

 . دستمو گرفت و گفت : تو دوباره اونويد رنگش پريدم که دوباره اون رو ح رو ديد فهمیرو براش گفتم وقت

 ؟؟ياط تو حی اومديی و بازم تنهايدید

 دور نبودم ..ياد تراس نشستم و گفتم : زی پله ی لبه

 ؟؟ی کله شقينقدر .. چرا تو ای دور نبوديل از سهياد زی حرص گفت : تو حموم هم که بودبا

يست مهم نيگه .. آب از سرم گذشته .. حال دين رم .. ببی مين من بالخره از بيسا زدم و گفتم : پرلبخندی

چقدر ..

 .. يکا کشمت نی می حرفا بزنين از ايگه بار ديه گرفت و گفت : اگه يشگونم نيت حرص و عصباناز

 شه ..ی نميگه رو ح ديه دونم که جسمم مال ی برگردوندم و گفتم : بهتر .. حداقل مرومو

 حرف نزن ..يد نا امينقدر ايکا چشمهاش اشک جمع شد و گفت : نتوی

 رو که اونم کنارميسا پريکه و در حاليخت گونه هام ری اشک روی اشکهاش بغضمو شکست . قطره هاديدن

 کهی شم . اونی نميم قديکای وقت اون نيچ هيگه کنم دی .. احساس می کردم گفتم : پرینشسته بود رو بغل م

 شه ..ی آروم نميچی هيگه .. ديسا نداشت .. پری مشکليچ ش هیتو زندگ

 کردمی چون .. احساس ميد برام زجرآور بود .. شايلی خيسا پری هايه . گريم کردی ميه دو با هم گرهر

 شده ..يد نا اميگهاونم د

 کردمی چند ساعت احساس می خوش گذشت . برايلی خيه بهداد و بقی های روز تا عصر به خاطر شوخاون

 و خوب رو بايمی خواست اون جمع صمی چون دلم نميد کردم بخندم . شایمثه گذشته آزاد و راحتم و سع

 منم تو جمعشونه بود کی بارين آخرين ايد دونست .. ؟؟ شای چه می هام خراب کنم . خب .. کسیناراحت

 تونم مقاومت کنم ؟؟ی ميا شم ی مير شم تسخی که تنها می بعدی دونست دفعه ی میبودم . ک

 به من کرد و رفت . کتاب رو هم با خودش برده بود تا مطالعهی داری بچه ها رفتن . کاوه هم نگاه معنوقتی

 کنه . اون شب هم قرار بود من اونجا بمونم . سارا گفته بود کهی ميدا گفته بود که راهشو پيلکنه . به سه

 مونه . ی مين مامان مهيشپ

 بود بعد از رفتن بچه ها کنارمياورده خودش نی رفتار من شده بود و از صبح به روی که متوجه سردسهيل

 ؟؟يکا نی دونی گرفت گفت : چرا منو مقصر می دستش می با آرامش دستمو تويکهنشست و در حال

 بايکا با دلهره موهامو از تو صورتم کنار زد و گفت : نيل نگفتم . سهيزی تفاوتمو بهش دوختم و چی بنگاه

 کنم تا تورو نجات بدم .ی می نباش ... من هرکارينجوریمن ا

 نگم اما نتونستم ويزی دونم چرا نتونستم خودمو کنترل کنم . هرچقدر کاوه بهم اصرار کرد که چنمی

 ..يستی : تو عاشق من نيدمغر

 ؟؟يکا نی گی می گفت : چی گرد شد . با دلخوريل سهچشمای

 ..يستی نی لعنتيستی دلم بود گفتم : تو عاشق من نی که از صبح توی حرص و بغضبا
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 هامو , غصه هامو , بغض هامو با زدن چند تا مشتی دستاشو باز کرد تا بغلم کنه اما من تمام ناراحتسهيل

 گره شده و لرزونمو گرفت و گفتی مشت هايل کردم . سهی محکم و مردونه ش خالی ينهپشت سر هم تو س

 آروم باش ..يکا: ن

 ..ی : ولم کن لعنتيدم بود غريخته م تو صورتم ری فرفری کردم و موهای ميه بلند گری با صدايکه حالدر

 همونجور که مچيل بکشم . سهيرون نکردم دستامو از دستاش بی تلشی حال بودم که حتی اونقدر باما

 و گفت : من عاشقتم .. يددستامو گرفته بود منو تو بغلش کش

 ؟؟ ی فکر کنينجوری باعث شده ای گفت : چيل شد . سهيشتر م بيه گرشدت

 گفتم : چونی صدام بود وقتی . بغض تويدم شنی ضربان قلبش رو می بغلش گرفته بود . صدای توسرمو

 . تو عاشقميدم دی اون رو ح رو نميگه شدم و دی می نشونه گذاريومد ميش عاشقانه پی رابطه يه ينموناگه ب

 ..يستی .. نيل سهيستین

 گفت . سکوت کرده بود . ضربان قلبش تند شده بود و کوبششی نميزی چيل هام بلند بود . سهيه گرصدای

 بده و بگه که عاشقمه . بگه که منيحی توضيه کردم . انتظار داشتم ی مردونه ش حس می ينه سیرو رو

 کردم که حتماین فکر مي شدم که عاشقمه . و اونوقت به ای گفت مطمنئن می مينارو کنم . اگه ایاشتباه م

 بوده .. ير تاثی راهش نبوده و بینشونه گذار

يل . نگاه سهيدم کشيرون موند با خشونت خودمو از بغلش بيجه نتی حرفا بين ايدن شنی انتظارم براوقتی

ياد شکست . اونقدر زی دلمو ميلی خين گفتن نداشت . و ای برای حرفيچ حال بود .. انگار هی مات و بيلیخ

 مامان و بابا ويش . پمون خودی خواست همون لحظه از اونجا برم . برم خونه مون . خونه یکه دلم م

داداشم ... 

 اتاق نشسته بودم و داشتم اس امی گذشت . تويم بزنی ايگه حرف دينکه ايا يم شام بخورينکه شب بدون ااون

ينکه خوندم . با ای بود پاکشون کنم رو ميومده قبل بهم داده بود و دوستشون داشتم و دلم نيل که سهيیاس ها

 کردمی داد که حس می ميت کرد و اهمی بهم محبت می جوريه يشه کرد. اما همی بهم ابراز علقه نميلیخ

 بودم که عاشقم نبوده ..يده و فهميدم دی دوستم داره . اما حال ميلیخ

 اتاقيکی و تو تاريد گونه هام چکی صدا روی . اشک بيدم خودم کشی و پتو رويدم تخت دراز کشروی

يل بکشم تا سهيغ چرخوندم تا اگه اون رو ح اومد جی اتاق میچشمهام باز بود و نگاه نگرانم رو همه جا

 تو اتاق . يادصدامو بشنوه و ب

 وارديل بعد در اتاق باز شد و سهی بود خوش بود . کميکم کنارم و نزدينکه ناراحت بودم اما دلم به اازش

 و نگاهشو دوخت بهيد و بعد اومد سمت تخت . کنارم دراز کشيستاد اينه آی جلوی اتاق کميکیشد . تو تار

سقف . 

 تخت جمع کرده بودمی . منم خودمو گوشه يد رسی ش گذاشته بود و ناراحت به نظر ميشونی پی رودستشو

 داشتين تند من نشون از ای نفس های . صدايد کشی ميق عمی نفس هايل . سهيم نداشته باشیتا با هم تماس

 : نگران نباش .. بخواب . منيچيد تو گوشم پيل سهی و صدايدم مو بال کشينی . چند بار بيزم ریکه اشک م

 .. يفته برات نی مونم که اتفاقی ميدارب
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ی جواب موند . منم مثه خودش بودم . لجباز بودم . چون اون جواب حرفامو نداده بود منم نمی حرفش باين

 بهی نبود . کش و قوسيشم پيل شدم سهيدار شد که خوابم برد. صبح که بی دونم چیخواستم جواب بدم . نم

 بود که توجهم رو بهخاکستری ی دفترچه يه يل سهيوتر کامپيز می . رويدم پريينبدنم دادم و از تخت پا

 جمله بهتيه تونم تو ی بود که نوشته شده بود : " اونقدر عاشقتم که نميادداشت يهخودش جلب کرد . روش 

 "يل قبوله – سهيری تو بگيمی دفترچه بهت کمک کنه . بعدش هر تصمينثابتش کنم . اما فکر کنم خوندن ا

 شدم .يجان رو بخونم غرق هيل خاطرات سهی اجازه دارم دفترچه ينکه رو برداشتم و از حس ادفترچه

 کنم .ی رو نوازش ميل اون صورت سهی رويدن . انگار دارم با دست کشيدم روش کشینوازشگونه دست

 شد . انگار هری تو فضا پخش ميل عطر سهی صفحات دفترچه بوين بود که از بيببازش کردم . برام عج

 عطر سردی جلد دفترچه و بوی زد . سردی از عطرش رو هم به صفحه ها می نوشته کمیصفحه رو که م

 رو بهم منتقل کرده بود . يبی آرامش عجيل سهیو تند مردونه 

 افتاد چقدری ميادم عوض کردم . هروقت ی شلوار سورمه ايه و يد شرت سفی تيه مو با ی خواب خرسلباس

 بهميما شيم رفته بوديد خری که برای گرفت . روزی خنده م ميم سر انتخاب لباس خواب بحث کرديمابا ش

ی لباس خواب خرسی هم بخرم و من دوباره دست گذاشته بودم رويد لباس خواب جديهگفته بود که بهتره 

 و گفتن که منظورشون از اون لباسيدن خنديسا و پريما تاپ و شورت ساده و گشاد بود . شيه که یخوشگل

 بپوشم احساسيگه دی بخوام به قول اون دو تا از اون لباس خواب هاينکه من از ای ست وليگه دیخواب ها

 بودم ..يده رو خری خواب خرسس تمام اون لبای با لجبازين همی کردم . برای نمیراحت

 رو نگاه کردم . صبحيرون بيل اتاق سهی رو مرتب کردم و از پنجره ی لبم بود رو تختی که روی لبخندبا

 هوا خنک بود پنجره ها رو هم بازينکه و با وجود ايدم بود . پرده ها رو کنار کشی بهاری ابريمه روز نيه

 کرد . اصل صبح که با اون حال خراب و ناراحتی بودم . منو سرزنده می بهاری هواينگذاشتم . عاشق ا

 اون دفترچه رو بای شده بودم , وقتيدار دوستم نداره از خواب بيل کردم سهی که فکر ميشببه خاطر د

 دونستم که چقدری بخونم مينکه اون دفترچه رو بدون ای رو به اون رو شدم . حتين از ايدم روش ديادداشت

 بهی ذاشت . کش و قوسی وقت اونو واسم نميچ هيل سهبود نينطوری . اگه ايرم گی میاز خوندنش انرژ

 راحت شده بود و فقط دلميالم خيگه م عوض شده بودم . حال ديه . چقدر روحيدم کشيقیبدنم دادم و نفس عم

 بودم و حال حسيد اونقدر نا اميروز قابل درک نبود که ديد رو بخونم . شايل سهی خواست که نوشته هایم

 بخوام دفترچه رو باز کنم وينکه کردم . قبل از ای خونم احساس می رو تو قطره قطره ی به زندگيدام

 به اطراف انداختم و با خودم فکر کردمیبخونمش از اتاق خارج شدم . خونه ساکت و آروم بود . نگاه معذب

 . خب اگهشدم ازش دلخور ی کميه بزرگ تنها بذاره . ی خونه ين منو تو ايل نبود سهی کار خوبيدکه شا

 رفتمی مين شدم ... از بی مير نداشت . من تسخی ايده که خوندن دفترچه هم اصل فايومدالن اون رو ح م

 .. يگهد

 خودمون . منم کهی رسوند خونه ی کرد . اون وقت منم می ميدار از خونه بره منو بينکه قبل از اکاش

 بودم بتونم خودم برم . ياورده نينماش
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 شدم ويدار اون روحه متوجه نشه بيد نکنم تا شايجاد ايی کردم صدای می سمت آشپزخونه رفتم . سعبه

 شه . تای ش می حاليزا چين لبم اومد . انگار اون روحه هم ای رویمتوجه رفت و آمد من نشه . پوزخند

 . بعد که چشمم بهکشيدم يغ و ناخودآگاه منم جيچيد تو گوشم پی دخترونه ايغ جیوارد آشپزخونه شدم صدا

 بهش انداختم . سارا هول شده بود وی شدم . نگاه خاصيتم و تازه متوجه موقعيدم کشيقیسارا افتاد نفس عم

 کهيارم خودم نی کردم به روی شد . با لکنت سلم کرد . جوابشو دادم و سعی ميين ش بال و پاينه سیقفسه 

 ..يزم عزی دونستم خونه ای ساز رو به برق زدم و گفتم : نمی . چايدم دیچ

 .ی تو .. که تنها نباشيش صبح زود اومد دنبالم و منو آورد خونه پيل زد و گفت : سهلبخندی

 لب گفتم : اوهوم ..زير

 ؟؟يزم و گفتم : برات بريختم خودم ری آب جوش اومد براوقتی

 : نه ..گفت

يه رو نگاه کردم . يخچال ی بگم . توی ايگه ديز رفت و فرصت نداد چيرون زود از آشپزخونه بيلی خو

 .. يل . آخه .. سهيله دونستم کار سهی بود و دو تا تخم مرغ آبپز . میظرف خامه شکلت

 بود .ی و مهربونير پذيت پسر مسنئولچقدر

 داشتم .ی خوردم حس خوبی می ايسه کی چاينکه فنجون آب جوش فرو بردم و از ای رو توی ايسه کچای

 پسرونه .. ين خونه با قوانيه خاص خودشو داشت . ی تفاوت های بود و همه چيل سهی خونه ينجاا

يگار سيه وارد آشپزخونه شدم ی فکرم رفت سمت سارا . من وقتيختم ری می فنجون چای شکر تووقتی

 تند تر و متفاوت تريلی کرد اما دودش و بوش رو که خيم که سارا پشت سرش قايگاری . سيدمدست سارا د

 هول شديلی خيد دی اتفاقنو مينکه تونستم حس کنم . سارا از ای بودم ، بود رو ميده که تا حال ديگارايیاز س

 ..يرون زود از آشپزخونه رفت بيلی هم خين همیو برا

 بود . برشينت کابی روی مشکيپوی فندک زيه بود . يستاده که سارا ايی شدم و رفتم همونجای چايال خبی

 موهام فروی . دستمو تويکه کوچيلی خيدن کشيگار سيحی تفری برای فکر کردم که سارا حتينداشتم و به ا

يحیم  تفريگار , سيی کس تنهايچ فکر کردم که هين هم فشار دادم و به ای کلفه بودم . لبامو رويلیبردم خ

 کشه .. !!ینم

 آوردم ,ياد مظلومانه و پر از التماس سارا رو به ی زنگ بزنم اما چشمهايل لحظه تو فکرم اومد که به سهيه

 وی احساساتيلی کوچولو و مظلوم و کم حرف اما خيرستانی دختر دبيه که تا امروز تو نظرم يیسارا

ينش آخر هفته ها بودن با مامان مهيا بودن با دوستاش يحش کردم تنها تفری که فکر ميیمهربون بود . سارا

يچ وقت هيچ و هيخت ری صورتش می خوش حالتشو کج توی صاف و مشکی موهايشه که هميیبود . سارا

ين شرت آستی , تيره تين . جيد پوشی اسپرت ميشه که همی رژ کم حال . دختر ساده ايه نداشت جز يشیآرا

 انگشتهاش ..یبلند راه راه تا رو

 اسمش .. ی به سادگسارايی

 م نکردم . امای تو زندگی مقدسم و اشتباهيم کردم که مری وقت احساس نميچ دونم چرا بغض داشتم . هنمی

 دونستم اونقدر اراده دارم کهی بوده . ميح تفری کردم فقط برايی هايطنت دونستم اگر شی مينوحداقل ا
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 رويگار سيه ی حتی نوجوونن بودم و تو سيرستانی دبی وقت وقتيچ تونم متوقفش کنم . هیهروقت بخوام م

 تماميل که ... سهيی داره . اما .. سارا .. سارای دونستم مشروب چه مزه ای بودم . اصل نميده نديکاز نزد

 سرجاش نبود . سارا واقعايزی چيه بود . اما انگار ينجا داشته باشه , ای عادی زندگيه کرد که یتلششو م

 به باباش داشت اونم ازياز نی داشت اونو از دست داد . وقتياز که به مامانش نیتنها بود . سارا تو اوج سن

يه خواست از بودن با اون هم محروم شد . و فقط ی مامانش رو ميگزين و جای تنها حامیدست داد . و وقت

يگه ديزای رفت سارا به چيادش بود ی ماليازهای فراهم کردن نير که اونقدر درگیداداش براش موند. داداش

يه يف . چون احساسات لطيومد از دستش برنمی موند , کاری هم ميادش داره .. هر چند .. اگه ياز هم نیا

 تونه درک کنه و پاسخ بده .. ی داداش چند سال بزرگتر نميهدختر نوجوون رو 

 مشغول شده بود . مشکلتيلی سرد شده بود . فکرم خی برگشتم . چايز رو سرجاش گذاشتم و سر مفندک

 براش داشته باشم . دلميد بای چه عکس العملينکه کردم . به ای برده بودم و فقط به سارا فکر ميادخودمو از 

يد کردم . شای جلب معتمادشو ايد دختر بودم از جنس خودش . بايه بگم . من يل به سهيزی خواست چینم

 رفت خوردم .ی ضعف ميلی دلم خينکه تونستم کمکش کنم . تخم مرغ آبپز رو به زور و فقط به خاطر ایم

 تندی آهنگ خارجيه ی حال . در اتاق سارا بسته بود و صدایبعد هم آشپزخونه رو مرتب کردم و رفتم تو

 منحرف کنمی فکرمو کمينکه ای کنم . برايکار چيد باستم دونی . واقعا نميد رسی اتاقش به گوشم میاز تو

 کنم . چون النيدا راه خوب پيه تونستم ی مينجوری ايد رو برداشتم تا بخونم . شايلدفترچه خاطرات سه

 اونقدريل . خوندن خاطرات سهيدم رسی نمی راهيچاونقدر مغزم پر از افکار مختلف بود که مطمنئنا به ه

يکه در اتاق سارا باز شد و سارا در حالينکه برده بودم تا اياد بود که کل سارا رو از اده بهم دیاحساس خوب

ی کوچکی کوله يف داشت و کی شال مشکيه و يره تی کوتاه و گشاد خاکستری مانتويه و ی مشکين جيه

 ..يرون رم بی لب گفت : من دارم مير دوشش بود از اتاق خارج شد . نگاهش که به من افتاد زیرو

 ..يم شه باهم حرف بزنی بگم . فقط تونستم بگم : می چيد دونستم بانمی

 انداخت و گفت : اگه در مورديين معصوم و پاک دخترونه ش نگاهم کرد و سرشو با خجالت پای چشمهابا

 ندارم ..ی حرفيچ من هی کنی صحبتی خوای ميهاون قض

 گرفت وی به خودش می تری شدم حالت تدافعی تر ميک شدم و به طرفش رفتم . هر قدم که بهش نزدبلند

 ازيزی چيل خوام بگم . سهی و گفتم : سارا .. من فقط .. ميستادم ش ای شد . چند قدمیچشمهاش خشن تر م

 فهمه . ی نميان جرينا

 بودی اون چيان جری و تو به من بگيم برق زد و من زود گفتم : البته اگه .. من و تو به هم اعتماد کننگاهش

؟

ی نداشت . اما لبهاشو با حرص روی حالت خاصيچ . هيدم فهمی نميزی چشمهام زل زد . از نگاهش چتوی

 به کاری لب گفت : فقط کارير نداشت . زی اون خونه احساس خوبی داد . قطعا از بودن من تویهم فشار م

من نداشته باش .. 

 رفت . با کف دست تويرون از خونه بير اسی پرنده يه به سرعت نور به سمت اشپزخونه رفت و مثه و

 : خراب کردم ..يدم و غريدم م کوبيشونیپ
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ينکه و قبل از ايدم ترسی اتاقش که در قفل بود . از تنها بودن تو خونه می از اون وسوسه شدم برم توبعد

 هم گفت کهيانا زنگ زدم . کيانا شو جواب نداد و به کی که گوشيشم پياد زنگ زدم تا بيسا به پريفته بیاتفاق

يل که سهی خاطره اين تموم کردم آخرو ريل دفتر خاطرات سهياد بيانا رسونه . تا کی زود خودشو ميلیخ

 مون بود .ی نامزديکنوشته بود . مال شب قبل از اون جشن کوچ

 صحتيل – سهی خاکستری دفترچه

يکا خواستم امشب نی م بود . هر چند اگه اسم الن رو بشه شب گذاشت . نمی شب مجردين آخريبا تقرامشب

 دونمی مينکه اتاقش . با ای پنجره ير و زيرون تنهاست اومدم بيدم دی هم وقتين همیدر خطر باشه . برا

 راحت تره . اصل امشب احساسيالم خينجوری نداشته باشه اما .. ايری تاثيچ اصل هينجا بودن من ايدشا

يکا از نينکه گفتم . اين رو به بابا و مامان مهيان جرينکه زود اتفاق افتاد . ايز دارم . چقدر همه چيبیعج

 توينجا خواب بود . اما الن که من ايه مثه ی خانواده ش قبول کردن . همه چينکه کردم و ایخواستگار

ی رو گوش می فروغيدون فرياز نشستم و دارم آهنگ نين ماشی , تويکا اتاق نی پنجره ير کوچه زيکیتار

 کنم .ی جور آرامش خاص .. پس بالخره منم دارم ازدواج ميه موضوع دارم . ين به ای احساس خوبيهکنم 

 احساسيه که در برابرش ی که خالصانه و از ته دلم دوستش دارم . کسی ازدواج عاشقانه . ازدواج با کسيه

 ده . ی بهم دست ميبی و غرور عجیمردونگ

 اونی لج . حتی رو دنده يم افتاديگه با هم دينکه . تا ايدم دی نميکارو نيل شه که اون اوای باورم نمحتی

 شناختم .. ی ميه رو دوست اون دختر بور , چشم رنگيکا شناختم و نی رو از رو چهره ش ميسا پريلاوا

ی تلشيا بخوام ينکه که بدون ايه عشق . عشقين دونم . ای ميزو چيه اون روزا زود گذشت .. اما فقط چقدر

 منو هدف دار و لذتبخشی و روز مره ی تکراری داره . چون زندگيت اهميلیبکنم تو دلم اومد . اما برام خ

کرده .. 

 مجرد ...يل .. خدافظ سهپس

 .يره چهار نفر بگی . بهش سفارش کرده بودم غذا هم برايد رسيانا تموم شد کيل خاطرات سهينکه محض ابه

 ..ی چهار پرس غذا گرفته بود . با سر و صدا وارد شد و گفت : به به چشمم روشن . چه عروس تنبلياناک

 ...يشه همی بری آدمو می بابا .. آبرويس : هگفتم

 ؟؟ی و گفت : مگه تو آبرو هم دارخنديد

 ؟؟ی گرفتی گرفتم گفتم : چی غذاهارو ازش ميک پلستيکه حالدر

 : کباب ..گفت

 ..ير چپ نگاهش کردم و گفتم : مگه بهت نگفتم زرشک پلو با مرغ بگچپ

 کنم ..ی همکاريدت پلی خواستم تو نقشه ی ابروهاشو بال انداخت و گفت : من نمکيانا

 نقشه کجا بود ؟يانا حرص گفتم : کبا
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 خودم درستی تو قابلمه بگيزی غذاهارو بری خوای که ميست نقشه نين گرد کرد و گفت : واقعا اچشمهاشو

کردم ؟؟؟

 کباب گرفتم . چون هم هوس کردهين گفت : واسه هميانا که تو ذهنم بود خنده م گرفت , کيدی فکر پلاز

 نقشه ت با شکست رو به رويجه که .. پس در نتی کباب درست کردن نداریبودم , هم چون تو که عرضه 

يقت رو گرفته .. بذار با حقبلی استعداد و تنی رو گول نزن بذار بفهمه چه انسان بيل اون سهينقدرشد .. لطفا ا

رو به رو شه ..

 ..ی بردم با غرغر گفتم : چقدر حرف زدی غذاهارو به آشپزخونه ميکه حالدر

 گم ..؟ی اومد و حق به جانب گفت : مگه دروغ مدنبالم

 رو دوست دارم ..ی که آشپزی دونی هم نداشته باشم می هنريچ : آره .. حداقل اگه هگفتم

 ..ی گی راست مينو تکون داد و گفت : خب اسرشو

 شدم ..يدار از خوب بير دينکه و گفتم : پس اگه غذا درست نکردم بذار به حساب اخنديدم

 بده من عروس ..يی چايه و گفت : يد کشپفی

 داشت گفت : مگه بای شونه هاش افتاده بود بر می شو که روی روسريکه در حالی جديلی کردم . خنگاهش

تو نبودم ؟

 ؟؟ی خورن دوست داری می ايسه کی فقط چاينجا گذاشتم و گفتم : ايخچال تو غذاهارو

 : بعله که دوست دارم ..گفت

 فرصت موهامو برام پشت سرمين تو ايانا بود . کيومده بود . سارا هم هنوز نيشم پيانا کياد بيل سهی وقتتا

 کارا بود .ين .. عاشق ايگه بود ديانابسته بود . ک

 رم تو آشپزخونه برو استقبالش ..ی .. من مياد داره ميل بود و گفت : سهيستاده پنجره اپشت

 راحت بوسش کن ..يال با خيرم گی و گفت : نگران نباش گوشامو ميد خنديطنت با شبعد

 ذوق کرده ..يرستانی دبی زدم و گفتم : نگاش کن .. مثه دخترای کجلبخند

 .يدم نديک کنم تا حال عروس دوماد از نزديکار و گفت : خب چخنديد

 هم رفت تو آشپزخونه ..بعد

 بايد لبخند منو که ديل لبم نشونده بودم پررنگ تر شد . سهی که روی باز کردم و لبخنديل سهی برادرو

 ..يزممحبت گفت : سلم عز

 ..ی نشنوه گفتم : خسته نباشيانا کيکه لب طورزير

 دونست به خاطر خوندنی که ميل کنه . سهی اوپن نشسته و داره حرفامونو گوش مير زيانا دونستم کمی

دفتر خاطرات اونقدر سرحال و خوشحالم و متوجه اشتباهم شدم جلو اومد تا منو ببوسه و من خودمو کنار

 ..ينجاست ايانا گوشش گفتم : کير آروم زيلی و فقط خيدمکش

 کرد و در جواب نگاه معترض من ابروهاشو بالی بوس محکم مامان بزرگيه گونه مو يطنت زد و با شلبخند

انداخت . 
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 زشته ..يگه ديرون بيا بيانا گفتم : کبلند

 کرد و گفت : کدبانوتون امروز واستونيک سلم عليل شد . با سهيده با خنده بلند شد و از پشت اوپن دکيانا

کباب درست کرده ..

 گفت : واقعا ؟؟ محصول مشترک با کدوم رستورانه ؟؟يل و سهيديم خنديانا و کمن

 گفت : سارا کجاست ؟؟يل و سهيديم مون خندهمه

 ..يرون از خونه رفت بيش دونم دو ساعت پی لبم رفت و گفت : نمی از رولبخند

 ره ؟؟ی کرد و گفت : نگفت کجا می اخمسهيل

 نگفتم . يزی بال انداختم و چشونه

يز رم می گفت : من ميانا بره تو اتاقش گفت : خوبه بهش گفتم تنهات نذاره و بعد رفت . کينکه قبل از اسهيل

 .ی . من مردم از گرسنگياد بی کيست .. سارا معلوم نينمرو بچ

 گشت .ی تو کمدش ميگه شرت دی تيه شرتش رو در آورده بود و داشت دنبال ی رفتم تو اتاق . تيل سهدنبال

 ؟؟ی بگيزی چی خوای گفت : تو ميل برگشت . لبخند زدم و سهيد درو که شنیصدا

 : آره ..گفتم

 : باشه بگو ..گفت

 خوام . آخهی معذرت ميروز بابت ديل کردن سخت بود . گفتم : سهی . چقدر معذرت خواهيدم کشيق عمنفس

 دفتری . تو مجبور نبوديل کشم سهی خجالت ميلیمن چقدر احمقم که به احساس تو شک کردم ؟؟ خ

 !ين . همی عاشق منی فقط بگيشب بود دی .. کافی بخونم تا ثابتش کنیخاطراتتو بد

 ..يری بگيرون که بعد غذارو از بی دفتر خاطراتمو بخونی همه ی گفت : البته تو هم مجبور نبوديطنت شبا

 غذا درست کنم ؟؟ی گفتم : واقعا انتظار داشتيی و با پرروخنديدم

 چرای حرکت تنش کرد و گفت : آره .. پس فکر کرديه و تو يد کشيرون از کمدش بی رنگيی شرت آلبالوتی

زن گرفتم ؟؟

 ..ی بدجنسيلی محکمش مشت زدم و گفتم : خی بازوبه

يلی گفت : آره خيز وسوسه انگيی و با صدايد و مشت دومم رو تو هوا گرفت و بعدش منو تو بغلش کشخنديد

 بدونه که هر روز غذاش حاضر باشه .. يد و زن منم بايه من مرد سالریبدجنسم . تو خونه 

 کارت توين و گفت : جواب ايد گاز گرفتم . خنديينشو لب پايطنت و خواست لبامو ببوسه که با شيد خندبعد

 ؟؟ی دونستی کتکه . می مرد سالریخونه 

يانا کی چند تقه به در اومد و بعد صدای شد که صدای ميک دوباره داشت بهم نزديل . سهيد . اونم خندخنديدم

 بعد ؟؟ی براينش شه بذاری .. می : مردم از گرسنگيدبه گوش رس

 بازوهامو ول کرد . خودمو مرتب کردم و به طرف در رفتميل و سهيم خجالتزده به هم نگاه کرديل و سهمن

 ناهار ..يم .. حال بريد .. ببخشی گفت : آخيطنت با شياناو بازش کردم . ک

يام اگه روز اول ازدواجت نيستم صحت نيل من سهيانا همراه من از اتاق خارج شد گفت : کيکه در حالسهيل

 بهت کوفت نکنم ..يوخونه تون و همه چ
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 دوست دارم اتفاقا ..يلی ؟؟ خيای و گفت : اع ؟؟؟ جدا ميد خندکيانا

 بچه پررو ..ينيم بی گفت : حال ميل و سهيديم خنديل و سهمن

يرون بيد موقع ظهر نباين گفت : نگران سارا شدم . ای با نگرانيل رفت . سهيانا کيم رو که خوردناهار

باشه ..

 تونستی نميل سهينجوری گفتم . ای ميزی چيد نگران سارا بودم . اما نبايشتر هم . من بی رفت تواخمام

 گفت : تا الن بهش زنگ نزدم که احساسيل کرد . سهی با سارا نمی رفتار نا مناسبيددرست فکر کنه و شا

 کنم . اما بهتره بهش زنگ بزنم ..ینکنه دارم چکش م

 ؟؟يکا کنم نيکار چند بار زنگ زد و سارا جواب نداد گفت : حال چينکه از ابعد

 باشه .ين مامان مهيش پيد دونم .. شای و گفتم : نميدم تو موهام کشی واضح بود که نگران شده . دستخيلی

ی شده بود و تو خونه راه می عصبيل گفت که ازش خبر نداره . سهين به اونم زنگ زد و مامان مهسهيل

 آورد زنگير از دوستاش گی نخورد . خواست تو اتاقش بره که اگه شماره ايل بردم و سهیرفت . براش چا

 .يدم دی بگم صبح چيل به سهيد کردم بایبزنه که به در بسته خورد . اونقدر نگران شده بودم که احساس م

يل سهی خونه ياد حرف بزنه و من بهش گفتم بيل با من و سهيد م زنگ خورد . کاوه بود . گفت بایگوش

 . يناا

 فاصله همين . تو اينه خونه براش سنگی کردم فضای زد . احساس می و قدم مياط حی رفته بود توسهيل

 سمتيم برينا با خاله و مامان بزرگ و عمه ايفتيم راه بيگهمامان بهم زنگ زد و گفت : قراره دو روز د

 کنمی صحبت ميل . گفتم با سهيم باهاشون بريد هم بايل و گفت که من و سهيم اونجا باشيلشمال که سال تحو

 بزن ..ی سريه به خونه هم ی قطع کنه گفت : اگه دوست دارينکه دم . مامان قبل از ایو بهش خبر م

ی عاديط دوست داشت حد اقل امروز رو بگردم خونه . البته اگه تو شرايد کنم ناراحت شده بود . شافکر

 اومده بود نتونسته بودم برگردم . يش که پيی هايان کردم . اما .. به خاطر جری کارو مينبودم حتما ا

 بردم وی مبل نشست . براش چای اومدن تو . کاوه بهم سلم کرد و رويل که اومد هر دوشون با سهکاوه

 ؟؟ی کرديدا پيزی شد کاوه ؟ چی گفت : چيلاون تشکر کرد . سه

 ..ی گفتی کتاب رو باز کرد و گفت : آره .. تو درست مکاوه

 چشمهاش برق زد و گفت : خب ؟سهيل

 طلسم باشه .. يا تله يه تونه ی رو ح ميه از طرف يه هديه رو نشون داد و گفت : يزی کتاب چی توکاوه

 نداره ..ی اون مشکلی به کاوه کردم و گفتم : اما تو گفتی م حبس شد . نگاهينه سی کردم نفسم تواحساس

ی اما نگفتم روز عروسيست نی خاصيز کرد . کاوه گفت : گفتم چی هم داشت چپ چپ به کاوه نگاه مسهيل

 سرت ..يشت بذار

 چرا جلوموی دونی ميو و همه چی داريب نگفت . با خشونت گفتم : من احمقم .. تو که علم غيزی چسهيل

 ؟؟؟ینگرفت

 بدهکار شدم ؟؟يزيم چيه بود گفت : يمده بهم اشاره کرد آروم باشم . کاوه که از لحن تند من خوشش نسهيل
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 نداره . امای اگه خطری به من بگب که حتی تونستی . اما می بدهکار نشديزی شده بودم گفتم : نه چحرصی

 کنم ..ياط.. احت

 بودم که نگفتم ؟؟يشت منم اونجا پی کردی موهاتو درست می داشتی پوزخند زد و گفت : نکنه وقتکاوه

 نداره ..ی شده . منظوری الن عصبيکا .. نير گفت : کاوه به دل نگسهيل

 اصل کارين خواستم با محکوم کردن کاوه خودمو تبرعه کنم و ای گفت . می راست ميل نگفتم . سهچيزی

 از پسشيکا .. نی مشکله . ولی کميه تونم راه برداشتن طلسم رو بگم . ی نبود . کاوه گفت : من میدرست

 ..يادبرم

 ؟؟يه گفت : خب راهش چيل زد تا بهم بفهمونه از من ناراحت شده . سهی حرف ميل با سهمخصوصا

 . يست سخت نياد .. زين و گفت : خب ببيد کشيرون صفحات کتاب بی برگه از ليه کاوه

ی براين . کاوه ادامه داد : خب ببينه مبل نشسته بود سرشو خم کرد تا برگه رو ببی دسته ی که روسهيل

ی که می اتاقيوار رو که طلسم روش بسته شده رو با نخ از دی جسميد نوشته که باينجا طلسم اينشکستن ا

 باشه که آبی طوررشيد شب تا صبح موقع طلوع خويه همونجا خوابه از ی . که وقتی کنيزونخوابه آو

 کهی رو با چند قطره از خون کسياد که به دست می کاسه جمع بشه . آبيه اون چکه کنه و تو یمقطر از رو

 اونارو بخونه و بعد ازيد نوشته بايزايی چيه ينجا و همون موقع ای حرارت بذاری و روی کنیطلسم شده قاط

 توش . يزه روش و چند قطره بريرههر خطش شمع در حال آب شدن رو بگ

 ننوشته .. ی ايگه ديز چهمينه

 بخونه ؟؟يد بايارو نوشته ؟؟ چی گفت : چسهيل

يمی زبون قديه نوشته شده . . فکر کنم ی زبون خاصيه دونم به ی با دقت برگه رونگاه کرد و گفت : نمکاوه

 رفته ..ين باشه که از بيدبا

 ..يمش دی امشب انجام مين هميست نی گفت : مشکلسهيل

 ندارن من مرخص بشم ؟؟ی ايگه اگه خانوم امر دين کرد و گفت : باشه .. ببی نگاهکاوه

 گفت : کاوه لطفا کشش نده ..يل تند و گزنده بود . سهيلی رو دوست نداشتم خلحنش

 فهمم کهی اعصابم خورده . واقعا .. واقعا نميلی خوام کاوه . من خی نگفت . من گفتم : معذرت ميزی چکاوه

 ....ی ذاشتی من می اگه خودتو جايد کنم . شای ميکارچ

 کنم ..ی وسط حرفم و گفت : درک مپريد

 کاوه ..ی لب گفتم : مرسزير

 شه ؟ی حل ميه قضين با هميگه گفت : کاوه دسهيل

يز شه .. اما اگه .. به خاطر چی داشتم کاوه بگه اره اما گفت : اره اگه به خاطر طلسم باشه حل مدوست

 .. يم دنبالش باشيد باشه .. باز بای ايگهد

 ؟؟ی ايگه ديز گفت : به خاطر چه چسهيل

 کامل عاشقانهی رابطه يه شه که هردونفر عاشق هم باشن . ی ميل تکمی وقتی گفت : خب نشونه گذارکاوه

 نبوده باشه ....ينجوریو دو طرفه . اگه ا
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 وسط حرفش و نذاشتم ادامه بده ، گفتم : کامل عاشقانه و دو طرفه بود ..پريدم

 نگاهم کرد کهی هم طوريل طور سهين حرفشو قطع کرده بودم ناراحت شد و همينکه کردم کاوه از ااحساس

 .ی بديح توضينطوری لزم نبود ايعنی

 کار طلسمين با اين گفتم . کاوه گفت : پس اگه از اون لحاظ مطمنئن هستی ميزی چيد احساس کردم نباکل

ی آزاد ميکا تون نيگه دی کامل عاشقانه و دو طرفه ی رابطه يه بعد از ی محکم کاری شه و برایشکسته م

شه ..

 .ياد رو مورد خطاب قرار داد و احساس کردم کاوه کم کم داره از من بدش ميل فقط سهدوباره

 ..يگه شه دی تموم ميز گفت : خب پس خوشبختانه فردا همه چسهيل

يلی رو ح به هر دليه کتاب نوشته اگه ين ای هم از کتاب کشف کردم . تويگه ديز چيه من ی گفت : راستکاوه

ی رو بفرسته سراغ اون جسم . و حال روحيگه رو ح ديه تونه ی بشه ميک که عاشقشه نزدینتونه به جسم

 داشته . ی خانوادگی بهش وابستگيا هست که تو دنی تونه بفرسته روحیکه م

يه اون قبلی خانواده ی از اعضايکی حتما ينه بی ميدا جديکا که نی رو ح دخترين گفت : اها پس اسهيل

بوده ..

 طوره .. ين گفت : آره همکاوه

 هوای که بی . اون نقاشيت که از تو خوابم اومد تو واقعی ، اون گربه اينه آی روی : پس اون نوشته هاگفتم

 قرمز بود ..يش ری خانواده ی از اعضايکی ی همه ش کاراينا تاج و اين و ايدمکش

 کارارو بکنه ..ين تونست ای اون نمی گفت : که البته قدرتمند تر از اون بود . چون اگه دقت کنکاوه

 گفت : اوهوم ..سهيل

 شن ..ی تر می شرورانه انجام بدن قوی کارايشتر گفت : خب .. هرچقدر رو ح ها بکاوه

 بهش گفت بمونه که موقع انجام اون کارا وشکستن طلسميل گفت خواست بره . سهينارو اينکه بعد از اکاوه

 آب بالش قرار بدن و بعديک پلستيه کنه تا اون تاج رو وصل کنه و ی باشه . کاوه گفت کمکش ميشمونپ

 از تو کمد اتاق مامان وه کيی تاج رو توسط نخ کاموای . وقتياد ميد ره و صبح قبل از طلوع خورشیم

يک پلستيه يل . کاوه و سهيم کرديزون از سقف آويم کرديدا شده بود پی انباريه شبيی جورايهباباش که حال 

 گرهيزون آوی رو به کاموايم هامون از دوم دبستان درست کرده بوديافتهآب مقطر که خودمون با توجه به 

 روی سوراخ کوچکيل قرار دادن . قرار بود شب موقع خواب سهيرش زيرکسیزدن و ظرف کوچک پ

 تو ظرف .يزه تاج سر بخوره و بری کنه تا آب از رويجاد ايکپلست

 شناسمت ..ی نميکا با اخم نگاهم کرد و گفت : نيل کاوه رفت . سهوقتی

 کار کردم ؟؟ی شده ؟چی گفتم : مگه چی ناراحتبا

 .. من اصل ازت انتظار نداشتم ..ی با کاوه نداشتی با تاسف تکون داد و گفت : رفتار مناسبسرشو

 کنه ..ين من و تو هست توهين که بی جمع کردم و گفتم : آخه اون حق نداره به احساسلبامو

 نداشت ..ی قصدين کرد و گفت : کاوه همچاخم
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 هم داشت ..يد : شاگفتم

يمون و ازت انتظار دارم که به خاطر رفتارت پشی بحث رو ادامه بدين خوام ای گفت : نمی عصبسهيل

 ..یباش

 انداختم و گفتم : هستم ..يين پاسرمو

ين . ای کنی نمی کنه قدرشناسی کمکمون مينقدر اينکه گفت : پس اگه از کاوه به خاطر ای جديلی خسهيل

رفتارتو جبران کن ..

 تکون دادم و گفتم : چشم ..سرمو

 ..ين حال زد و گفت : آفری بلبخندی

 بار سارا جواب نداد . ين هزارمی سارا رو گرفت و برای بار شماره ين هزارمی برابعد

 دونستی تونست منو تنها بذاره نه می نه می خونه بمونه و از طرفی تونست توی کلفه شده بود نمسهيل

ی زنگ ميکی يکی که از تلفن خونه گرفته شده بود رو يی شماره هايم دنبالش بگرده . با هم داشتيدکجا با

 آل استارش اومد تو خونه .ی اسپرت مشکی و در باز شد . سارا با کفش هايد قفل چرخی تويد که کليمزد

 لب گفت : سلم ..ير انداخت و زيل به من و سهينینگاه خشمگ

 ؟؟ی متوقفش کرد : کجا بوديل پر تحکم سهی رفت که صدای طرف اتاقش مبه

 ..ينا می کرد و گفت : خونه يل به سهی چشم نگاهی از گوشه سارا

 ؟ هزار بار بهت زنگی دادی به طرف سارا رفت و گفت : چرا جواب نميد باری خشم ميل نگاه سهاز

زدم .. نگرانت شده بودم ..

 ..يست بذار برم تو اتاق .. الن اصل حالم خوب نی نگاهش کرد و گفت : داداشسارا

 بهيمت دستشو برد جلو و چونه شو با مليل . سهيد رسی معصومانه به نظر ميلی و خيد لرزی مصداش

 قرمزه سارا ؟؟ينقدردست گرفت و گفت : چرا چشمات ا

 و رفت تو اتاقشيد خودشو کنار کشياد گونه هاش بی اشکاش روينکه و قبل از ايد سارا لرزيف ظری چونه

 . يد بسته شدن و قفل شدن در به گوش رسیو صدا

 کرده ؟؟يتش اذی کسيعنی برگشت کنارم و گفت : سهيل

 وقت بهميچ ؟؟ اون هيکا نی مواظب سارا باشم .. اما آخه چه جوريد با دستهاش گرفت و گفت : من باسرشو

 کنه ...یاعتماد نم

يد پهنش گذاشتم و گفتم : بای شونه های شدم و دست رويک . بهش نزديد رسی ناراحت به نظر ميلی خسهيل

 ....ی رو در مورد سارا بدونيقيتی حقيه

 متعجب نگاهم کرد و گفت : چه حقيقتي ؟؟ چي مي خواي بگي ؟سهيل

 به خودم مي گفتم که واي نيکا چي کار داري مي کني ؟؟ نکنه مي خواي به سهيل بگي صبح چي ديديداشتم

؟؟ نبايد چيزي بهش بگي .. نبايد ...

 بدون اينکه متوجه باشم در جواب سهيل که کلفه مي پرسيد : پس چرا چيزي نمي گي ، گفتم : من صبحاما

سارا رو ديدم که داشت سيگار مي کشيد . از اينکه فهميد ديدمش خيلي ناراحت شد .. 
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 انگار ديگه حرفاي منو نمي شنيد . چشمهاشو باز و بسته کرد و گفت : سيگار ؟؟سهيل

 نگاهم کرد که براي يه لحظه احساس کردم چه اشتباهي کردم که بهش گفتم براي همين زود گفتم :طوري

سهيل ببين .. من نمي خواستم بهت بگم . من حتي به سارا قول دادم که چيزي به تو نگم . اما ترسيدم اگه نگم

 نمي دونستم جواب وجدانم رو چيياتفاقي واسش بيفته که قابل جبران کردن نباشه . خيلي ترسيدم . اونجور

بايد بدم .. ببين سهيل ..

 که روي شونه ش بود رو هول داد و از جاش بلند شد و بدون اينکه نگاهم کنه به سمت اتاق سارا ودستمو

رفت در زد . صداي سارا اومد : داداشي امشب نه .. نمي خوام چيزي بگم ..

 خشمگين سهيل توي گوشم پيچيد : همين امشب حرف مي زنيم .. باز کن اين در لعنتي رو ..صداي

 پر التماس سارا از پشت در به گوش رسيد : سهيل تورو خدا .. نمي خوام درو باز کنم ..صداي

 ديوونه شده بود داد زد : با من لج نکن سارا .. سهيل

 بغض الود گفت : نه .. نه .. داداشي ..سارا

 لگدي محکم به در کوبيد و با خشم از خونه رفت بيرون . از پنجره نگاه کردم . توي حياط داشت قدمسهيل

مي زد . دوست نداشتم سهيل عکس العمل به اين تندي از خودش نشون بده . صداي گريه هاي سارا از پشت

 کردم و نبايد چيزي بهشتباهدر بسته به گوشم مي رسيد . نمي دونستم بايد چيکار کنم . احساس مي کردم ا

سهيل مي گفتم . اما مطمنئنا هرکسي جاي من بود هم همين کار رو مي کرد . رفتم تو حياط . سهيل لبه ي پله

نشسته بود و در سکوت به آسمون خيره شده بود . هوا تاريک شده بود و صداي جير جيرک ها تنها صدايي

 و گفتم : دارم به اين فکر مي کنم که نبايد بهت مي گفتم ..تمبود که شنيده مي شد . کنارش لبه ي پله نشس

 نگاهم کرد و گفت : هيس !!!خشمگين

 دونم چرا سهيل از من ناراحت بود . چيزي نگفتم تا ناراحتش نکنم . فقط کنارش نشستم . سهيل نفسنمي

هاي تند و عصبي مي کشيد . کمي که گذشت گفت : من سعي کردم براي سارا همه کس باشم . همه چيزو

 .. اشتممهيا کنم . نمي خواستم هيچ کمبودي رو احساس کنه . بهم نگو که يه چيزي رو کم گذ

 تو موهاي پرپشت مشکي ش فرو برد و گفت : اون هنوز دبيرستانيه نيکا .. سيگار ؟؟ چرا ؟؟ کيدستشو

بهش اولين بار سيگار داده ؟؟ 

 کردم سهيل خيلي ناراحته . گفتم : سهيل .. من سعي مي کنم که درک کنم چقدر ناراحتي ولي اگهاحساس

نمي خواي وضع از اين بدتر بشه .. برخوردتو تغيير بده ..

 گوشه ي چشم نگاهم کرد و گفت : نمي تونم . . بايد سرش داد بزنم . بگم ديوونه .. احمق .. داري چيکاراز

مي کني ؟؟

 نگاهي رو روي خودم احساس مي کردم . فکر کردم بايد اون رو ح باشه اما تا به عقب چرخيدم پردهسنگيني

ي اتاق سارا تکون خورد و سارا از کنار پرده به کنار رفت . دستمو رو شونه ي سهيل گذاشتم و گفتم :

بهتره باهاش تو آرامش حرف بزني .. اصل لزم نيست بگي در مورد اون سيگار چيزي مي دوني .. همين

که به خاطر دير اومدنش نگراني کافيه .. باشه ؟؟
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 چيزي نگفت و من رفتم توي خونه . ديگه صداي گريه ي سارا نمي اومد . جو خونه خيلي سنگين بودسهيل

و منم به شدت احساس غريبي مي کردم . دلم مي خواست تو خونه ي خودمون باشم . دلم گرفته بود . اونجا

مثه يه غريبه بودم .. 

 بعد در اتاق سارا باز شد و سارا از اتاق خارج شد . چشمهاش سرخ بود و موهاشو خيلي نامرتب رويکمي

شونه هاش رها کرده بود . نگاهش که بهم افتاد جلو اومد و ملتمسانه نگاهم کرد و گفت : لطفا از جريان

صبح چيزي به داداشم نگو ... 

 ديد چيزي نمي گم ، گفت : تورو خدا نيکا جون .. اگه بفهمه منو مي کشه .. به خدا من نمي خواستم .وقتي

اتفاقي اينجوري شد . سعي مي کنم ترکش کنم . دوستام مي گم گراس رو راحت مي شه ترک کرد ...

 گرد شد . زل زدم تو چشمهاش وگفتم : چي ؟؟ گراس ؟؟؟چشمهام

 پايين انداخت . انگار پشيمون بود از اينکه اينو گفته . چشمهاشو جمع کرد و گفت : قول مي دم ترکشسرشو

مي کنم .. تورو خدا به سهيل چيزي نگو ..

 از اينکه بتونم چيزي بگم دوباره رفت توي اتاقش و اين بار من در سکوت به يه جا خيره شده بودم .قبل

گراس ؟؟ سارا ؟؟ چطور من نفهميدم اون بوي عادي سيگار نبود ؟؟ چطور من نفهميدم سارا چرا اونقدر

م  احمق بايد چي کار کنم ؟؟ انگار قضيه خيلي جدي تر از اون   هست که فکر ميچيزيهول شد ؟؟؟ من

کنم ...

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

 شب سارا ديگه از اتاقش خارج نشد . انگار سهيل هم آروم تر شده بود . منم ديگه چيزي از حرفاي سارااون

به سهيل نگفتم . هربار خواستم به سهيل بگم چشمهاي قرمز و دستاي لرزون و صداي پر التماس سارا رو به

 سهيل روزنه ي کوچکي روخوابمياد آوردم و پشيمون شدم . شب به محض اينکه روي تخت دراز کشيدم تا ب

توي اون پلستيک ايجاد کرد و آب قطره قطره از روي تاج سر مي خورد و توي ظرف زيرينش مي ريخت

. سهيل کنارم دراز کشيد و گفت : تو بخواب . من فعل خوابم نمياد ..

 لب گفتم : ساعتتو کوک کن .. نمي خوام خواب بمونيم . بايد قبل از طلوع خورشيد بيدار بشيم ..زير

 خيلي محکم گفت : بيدار مي مونم ..سهيل

 آروم گفتم : باشه . شب بخير!خيلي

 بسته بودم اما صداي نفس هاي سهيل رو مي شنيدم . براي فردا صبح دلشوره داشتم و با اينچشمهامو

دلشوره نمي تونستم بخوابم .. براي همين سعي کردم به چيزاي خوب فکر کنم . به اينکه فردا همه چي تموم

مي شه ..

 خواب بودم که با صداي سهيل از جا پريدم . نگاهي وحشتزده به اطراف انداختم و تو تاريک و روشنيغرق

اتاق سهيل رو ديدم که روم خم شده بود . نفس هام تند بود و قفسه ي سينه م پايين و بال مي شد . سهيل خيلي

 . ردمنرم موهامو نوازش کرد و گفت : ببخشيد نبايد اينجوري بيدارت مي ک
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 تکون دادم که يعني مشکلي نيست . چشمام به تاريکي عادت کرده بود و مي تونستم لبخندشو ببينمسرمو

وقتي گفت : پاشو تا دير نشده و کاوه هم اينجاست ..

 خوب نکته اي اشاره کرد چون اگه نگفته بود تا چند ثانيه ديگه حتما خودمو تو بغلش مي نداختم و بوسشبه

مي کردم . چون واقعا بهش احتياج داشتم . از اضطرابم کم مي کرد . نيم خيز شدم و کاوه رو ديدم که توسط

 رو مي ذاشت . نگاهش که بهمتيمنور کمي که تو اتاق بود روي يه ميز شمع و چيزاي ديگه ک هلزم داش

افتاد خيلي سرد و سنگين گفت : سلم ..

 : سلم .. گفتم

 زير پتو اومدم بيرون . سهيل با محبت گفت : اميدوارم همه چي خوب پيش بره .. از

 کردم . با محبت بهم لبخند زد . سهيل چقدر نرم شده بود . ديگه مثه ديشب عصباني و خشن نبود .نگاهش

کنار کاوه روي زمين نشستم و گفتم : هميشه اذيتت مي کنم ..

 اينکه نگاهم کنه گفت : وظيفه مو انجام مي دم خانوم ..بدون

 عميق کشيدم تا چيزي بهش نگم که ناراحتش کنم . کاوه گفت : خب تموم شد . بيا اين برگه رو بگير ..نفس

بايد از اينجا تا اينجا رو بخوني ..

 و فندک رو هم گذاشت روي ميز و گفت : ما بايد بيرون باشيم .. خب ؟؟ بايد تنها باشي ..شمع

 با اطمينان تکون دادم و گفتم : خيلي ازت ممنونم ..سرمو

 نگاهي به ساعتش کرد و گفت : زود باش .. کمتر از يه ربع وقت داريم ..کاوه

 رو به روم روي دو زانو نشست و گفت : مي دونم مي توني انجام بدي ش ..سهيل

 تکون دادم . سهيل جلو اومد و گونه مو بوسيد و گفت : پشت در اتاق مي مونم تا تموم بشه .. سرمو

 که دم در ايستاده بود گفت : خودت مي توني با تيغ رگتو ببري ؟؟کاوه

 : نه .. معلومه که نمي تونم ..گفتم

 با عجله جلو اومد و گفت : سهيل تيغ روي ميزه .. فقط چند قطره لزمه ..کاوه

 نگاهي به دسته تيغ انداخت و گفت : من نمي تونم ..سهيل

 دستمو توي دستش گرفت و گفت : بهتره تو انجامش بدي ...مچ

 دسته تيغ رو برداشت و بدون اينکه لحظه اي معطل کنه مچ دستم رو که سهيل آماده گرفته بود رو برشکاوه

کوچيکي داد که صداي آخ و اوخ من هم به هوا رفت . سوزشش رو با فشار دادن دندونام روي هم تحمل

کردم . دستم رو کج روي اون کاسه که کاوه روي سه پايه قرار داده بود و زيرش شمع بود گرفتم . قطره

هاي خون رقص رقصان توي آب به حرکت در اومدن و کاوه با عجله سهيل رو کشيد و از اتاق خارج

شدن . آب دهنمو قورت دادم و با هيجان شروع کردم به خوندن اون متني که کاوه بهم داده بود و هيچ چيزي

 ....ومورهازش نمي فهميدم : دامباله .. استگنا فيسا فورتي نا غيث

 طور که مي خوندم شمع رو کج روي اون کاسه مي گرفتم . حدود پنج دقيقه طول کشيد تا اون متنهمون

تموم شد . وقتي هم که تموم شد به گفته ي کاوه شمعي که زير کاسه بود رو فوت کردم و خاموش شد و اين

پايان کار بود . يعني همه چي تموم شده بود . اتاق توسط نور خورشيد روشن شده بود . ناخودآگاه لبخند
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زدم . احساس ارامش عجيبي داشتم . سرمو بلد کردم تا سهيل و کاوه رو صدا بزنم که چيزي رو پشت پنجره

ديدم . انگار کسي توي حياط بود . چشمهامو ريز کردم تا ببينم کي مي تونه باشه که در عرض يه ثانيه ديدم

که نزديک شد و پشت پنجره ست ..

 کج کردم تا بتونم واضح ببينمش .. تا پلک زدم از جلوي چشمام محو شد . کامل مشخص بود کهسرمو

توهمات خودم بوده . بلند شدم و تا ايستادم چيزي رو از گوشه ي چشمم حس کردم . به سمتش چرخيدم و به

خوبي شناختمش . صدايي آروم توي گوشم پيچيد : مجبوري تسليم بشي ....

 شوکه شده بودم کهيب غريب عجی اون صدايدن بودنش و شنيک کردم . اونقدر از نردی قلبم رو حس متپش

يلی چند می بود که در فاصله ی دختر مو مشکيه نگاهش کردم . اون رو ح يدی . با نا اميدم نکشيغ جیحت

 کنم .يم گرفتم که خودمو بهش تسليم لحظه تصميه تو ی حتيد . شايدم نکشيغ جی بود و من حتيستاده م ایمتر

 . بابک .. دوستتون دارم ..يل لب زمزمه کردم : خدافظ مامان و بابا . سهير زيفته برام بی اتفاقينکهقبل از ا

ی ميم تسليد راه حل هم جواب نداد , از همون اول هم باين بود که اين کردم ای که بهش فکر ميزی چآخرين

 نداختم . ی رو به درد سر ميه خودم و بقيد نباينقدرشدم و ا

 صورتشی چون موهاش توينم تونستم صورتش رو ببی گرد شده و کامل بازم رو بهش دوختم . نمچشمهای

ی زدم نه نفس می فشرده شده بود . از شدت ترس نه پلک می جسم نبود . مثه هوايه شده بود . مثه يختهر

ی شکمم گذاشت . سردی داد . دستشو روی هم فشار می . دست هامو مشت کرده بودم و دندودنامو رويدمکش

 کرد . دندوناميدن برخورد با اون بدنم شروع به لرزی پوست شکمم احساس کردم . از سردی رو رويبیعج

 وياورد . دستش رو کم کم بال ميد لرزی خورد . تمام بدنم می خورد و فکم با شدت تکون می هم میرو

 وقت اونيچ که انگار هيی جور سرمايه شد . ی که دستش با پوست بدنم تماس داشت سرد ميیقسمت ها

قسمت بدنم رو ح نداشته .. 

ی حال شوهر من بود و من داشتم برايل افتاد . سهيزش می رويل چشم نگاهم به عکس سهی گوشه از

 که عاشقش بودم ..ی رو .. کسيل کردم . سهی ترکش ميشههم

 افته .. مرگ .. اون مرگ بود کهی واسم می بودم که داره چه اتفاقيده فهمی دفعه ايه ی حال اتفاقانگار

 خودمو تکون بدمی تونستم حتی نميگه کردم خودمو کنار بکشم اما دی گرفت . . سعیداشت منو در آغوش م

 کم کمی حرکت شده بودن . حتبدون بدنم که اون لمس کرده بود ی. چشمهامو باز و بسته کردم . تمام قسمتها

 دهنم روينکه بکشم .. به محض ايغ تونستم جی تونستم , آره می کردم . میخودم هم سرماشون رو حس نم

 .يومد نيرون لبهام بين از بيی و صدايد گردنم و لبهام کشی بکشم . با سرعت نور دستشو رويغباز کردم تا ج

 از اون رو ح برام نمونده بود ..ی راه نجاتيچ هيگه خورد . دسر گونه هام ی بخوام اشک روينکهبدون ا

 !!يچیه

ی . سعينم چشمهام ببی کردم اون رو جلوی می که زندگی لحظاتين خواست آخری بستم . دلم نمچشمهامو

ی توی و متفاوتی معنی دوستشون دارم فکر کنم . کم کم با سرد شدن بدنم افکار بيلی که خيزايیکردم به چ

 رفتم ..یه خواب فرو مي گرفت و من کم کم داشتم به ی . مثه خواب .. اون داشت منو دربرميومدسرم م
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يمش شده بودم و داشتم تسليف قبل در برابرش مقابله کنم . ضعی تونستم مثه دفعه های نميگه من ديعنی اين

 رفته بودم . چطوريدنشون کاش به دی کردم که چقدر دوستشون دارم و ای شدم . به مامان و بابا فکر میم

 .. ؟؟ينمشون که برم و ببيدبه فکرم نرس

 .. چقدر من احمقم ...آه

 م حس کردمينه سی سرما رو سمت چپ قفسه ی کردم وقتی حس ميشه از هميشتر و بيشتر مرگ رو بحس

 بود که داشتم !!!ی احساسين آخرين .. و اين زمی رو حس نکردم جز پرتاب شدنم رويزی چيگهو د

ی . وقتيدم شنی باز کردم و قبلش صداهارو دور و مبهم می قبل چشمهامو به سختی دفعه های همه مثه

يدا دوباره نجات پيعنی ين من نمرده بودم . ايعنی ين چشمهام جمع شد و ای افتاد اشک تويلنگاهم به سه

 کردمی فکر ميا بودم , مرده کاش ی با خودم فکر کردم اينکه داشتم . از ای متفاوتیکرده بودم . احساس ها

 موهام بردی با محبت دست تويل . سهينم تونم مامان و بابارو هم ببی و ميدم رو ديلچه خوب که دوباره سه

ی مين کردم تو از بی تر درو باز مير ديه گه اگه چند ثانی نکن .. کاوه ميهو نوازشم کرد و گفت : گر

 ..یرفت

 تونستم راحتی نمين همی کردم و برای رو تو لبام حس می خاصی شد . احساس کرختيشتر اشکهام بشدت

 که روم بوديی پتويل کردم . سهی رو در تمام بدنم احساس می حسی و بی احساس کرختينصحبت کنم . ا

 خودمو بهتافتی ی مين زمی روی که داريدم درو باز کردم دی و گفت : وقتيد گردنم بال کشيررو تا ز

 زدهيخ تمام بدنت ينکه به خاطر ايم . من و کاوه وحشت زده شده بودی افتاديگه اما ديرمترسوندم تا بگ

بود . 

 ..ی دراومده باشيزر بود که از تو فرين گفت : مثه ايل کردم . سهی تو بدنم احساس ميی سرمايه هنوزم

 ..يدی شه که بازم اون رو ح رو دی باورم نميکا گفت : نيل زدم و سهلبخند

 .. يدمش گرفته بود گفتم : ديشه از حد معمول هميش که بيی لب با صدازير

 پس چرا ؟؟ی تو هم گره خورد و گفت : شک ندارم به همون اندازه که من عاشقتم تو هم هستيل سهابروهای

چرا ؟؟

 کردم و فقط گفتم : سردمه ..ی اسرفه

يم شوفاژ هارو هم روشن کردی . حتيی پتوين اير روز کامل زيه روم انداخت و گفت : يگه دی پتويه سهيل

اما تو هنوزم سردته ..

 : مامان و بابا .. اونا زنگ نزدن ؟؟گفتم

ی دونی مسافرت ؟؟ نميم قراره بری دونستی اونا بود . ميچوندن از همه سخت تر پيکا : اوه .. نگفت

 ..ی شديض . گفتم تو مريفتيم راه بيرتر کم ديه شون کردم که ی راضیچطور

 ؟؟يکار چيم حال مسافرت برين دهنمو قورت دادم و گفتم : با اآب

ی کبود شده بودی شه . اون چند ساعت اول حسابی داره خوب ميگه .. حالتم ديم ری زد و گفت : ملبخندی

 افتاده بود که اونقدر بدنت سرد وی . حال بهم بگو چه اتفاقی شی .. تا صبح بهتر هم می بهتريلیاما الن خ

 رو ح شده بود ؟؟یب
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 .. اون رو ح جلوم بود و دستشويل ترسونه سهی ش هم منو ميادآوری تکون دادم و گفتم : ی با ناراحتسرمو

 . يد کشی ميرون شدم و انگار داشت روحمو از بدنم بی سرد ميد کشی بدنم که میهرجا

 نه ؟؟يدم من به موقع رسيکا گفت : نسهيل

 شد .. ی چيگه ديدم نفهميد کشی قلبم می دستشو روی : اوهوم . وقتگفتم

 من باشه . اون بهی زندگی لحظه هاين روزا و اخرين آخرينا ايد .. شايل لب گفتم : سهير زی با ناراحتو

 .. باشه ؟؟ی باشيشم خوام همه ش پی کنه . می ميرهرحال منو تسخ

 با محبت گفت : حتما ..يل . سهيد گونه هام چکی ناخودآگاه اشک رودوباره

 .. يشم پيا بغض گفتم : ببا

 گوشم گفت :ير بغلم کرد و زی . بعد به نرميد تخت دراز کشی آروم پتو رو کنار زد و کنارم رويلی خسهيل

استراحت کن دختر کوچولو .. 

 داشتم تا حالم بهتر بشهياز بدن اون نی احساس لذت کردم . انگار به گرمايل بدن سهی زدم و از گرمالبخندی

يه بود و تو يستاده وسط اتاق ايل کردم . سهی می چشمامو باز کردم احساس شادابیچون فردا صبحش وقت

 ؟؟ی شديدار ذاشت . نگاهش که به من افتاد گفت : بی لباس میچمدون سورمه ا

ی خوری تخت می گفت : همونجا بمون . امروز صبحانه تو تويل کردم بلند شم که سهی : اوهوم .. سعگفتم

تا حالت بهتر شه ..

 کنه ..ی تخت خسته شدم . کسلم مين شدم گفتم : نه .. از ای تخت بلند می که از روی و در حالخنديدم

 . يفتيم راه بيد بايگه .. تا دو ساعت دی : هرطور راحتگفت

 غرغر گفتم : ساعت چنده ؟؟با

 ..ياد خوشگلش کرد و گفت : پنج صبح .. سارا هم با ما می به ساعت مچنگاهی

 به گراس صحبت کرد . يادش که سارا زد و از اعتی حرفياد اون شب افتادم . ياد اسم سارا يدن شنبا

 ؟؟؟ياد بی ؟ دوست نداشتی گفت : چرا اخم کردسهيل

ی اون شب افتادم .. با هم آشتياد سارا رو دوست دارم .. يلی تکون دادم و گفتم : نه نه .. اتفاقا من خسرمو

 ؟؟ينکرد

 اومده بود هم دعواش نکردم ..ير دينکه در مورد ای . حتياوردم به روش نيچی گفت : آره .. هسهيل

 سادهی صبحانه يه . از اتاق خارج شدم و رفتم سمت آشپزخونه . يدم کشی لبم اومد و نفس راحتی رولبخندی

 سارا اومد : در بازه ..یخوردم و رفتم دم در اتاق سارا . چند تقه به در زدم . صدا

 بود . چشمش که به من افتاد گفت : اع .. سلم ..يلش هول دادم و رفتم تو . مشغول جمع کردن وسادرو

 ؟؟ی جون ؟؟ بهتر شديکا نیخوب

 ؟ی زدم و گفتم : آره .. تو چلبخند

 اومد متاسفم ..يش که پيزايی زد و گفت : واسه چی محزونلبخند

 تختش نشستم و گفتم : اون شب نشد بگم .. اما ..ی لبه
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 نگم ..يزی چيل شرط داره که به سهيه . اما من ادامه دادم : اما سارا .. يد لب پوف کشير کردم زاحساس

 کمکت کنم ..ی و بذاری .. منو مثه خواهر بزرگترت بدونی کنيف رو واسم تعری که همه چينهاونم ا

 لب گفت : باشه ..زير

 ..يم با هم وقت بگذرونيشتر بيم تونی مسافرت .. ميريم خوشحالم که با هم ميلی خی : راستگفتم

 شم .. ی خوشحال نميچی از هيگه نگاهم کرد و گفت : دی چشمزير

 ؟ی جمع کرديلتو ؟؟ وسايی با در زدن وارد شد و گفت : ساراسهيل

 گفت : آره ..ی حالی با بسارا

 . من تو اتاقم هستم ..ين صدام کنيفتيم راه بيم چمدون قرمزش رو بست و گفت : هر وقت خواستزيپ

 و منم فقطياره بهم گفت که مامان واسم لباسامو ميل . سهيرون بيام از اتاقش بيد حرفش احساس کردم باين ابا

 پوستميدن روز کامل خوابيه داشتم . بعد از يش به آراياز کردم . واقعا نيم مليش آرايه و يستادم اينه آیجلو

 رنگ و رو شده بود .ی حال و بی کدر و بيلیخ

 زوديلی ذاشتن . سارا خی ميل سهين ماشی رو تويل داشتن وسايل . سارا و سهيرون و رفتم بيدم پوشلباسامو

 هم بعد ازيل جلو نشستم . سهی ش رو به چشمهاش زد . منم صندلی دودينک گرفت و عی عقب جایصندل

 رو بست و قفل کرد و دوبارهياط شد در حياده گرفت . بعد هم پیقفل کردن در خونه اومد و پشت فرمون جا

 ازی آهنگ خارجيه ضبط رو روشن کرد . يل سهين همی و برايم ساکت بوديلینشست . من و سارا خ

ی ميده شنين ماشی کرد و آروم و عاشقانه بود از بلند گو های گوش ميشه هميل که سهيیهمون آهنگ ها

 شماست ..ی گفت : قرارمون دم خونه يلشد . سه

 تو ..يا گفت : بيفون زنگ زدم مامان از تو آی . وقتيم ما بودی ربع بعد دم خونه يه زدم . حدود لبخند

 بودن . مامان تا چشمش بهم افتاد اومد جلو و گفت : تو چت شده بودين و سارا هم تو ماشيل داخل . سهرفتم

دخترم ؟؟

 دونم تب داشتم ..ی زدم و گفتم : نملبخند

 ؟؟ی م گذاشت و گفت : خوب شديشونی پی رودستشو

 اوهوم ..گفتم

 خونهيگه نامزد کردم دی کرد که از وقتی ميتم اذی هم حاضر و آماده اومدن . بابک کليما و بابا و شبابک

 بودن .يده هم رسينا . خاله و عمه ايديم خندی خواسته اتاقم رو غصب کنه و کلی ميومدمنرفتم و گفت اگه نم

 زدن .ی و داشتن با هم حرف مبودن هاشون خارج شده ين . صدف و مارال از ماشيرون بيمهمه با هم رفت

يی و همو سه تايم با ذوق و شوق سلم کرديدم هم با شوهر خاله م مشغول صحبت بود . تا بهشون رسيلسه

ی ميش بهتر پيان دفعه رابطه ش با شاين شده بود . به نظرم ای شاد و پر انرژيلی . صدف خيمبغل کرد

رفت .

 ما . وين تو ماشياد شون بيکی يدن ما رسی خاله اومده بودن تا به خونه ين و مامان بزرگ هم با ماششهاب

ين تو ايل با وجود من و مارال و سارا و سهيد دی . صدف هم که ميومدخب قطعا اون مارال بود که م

 ربع از حرکتيه ما . هنوز ين گذره مامان و باباشو تنها گذاشت و اومد تو ماشی خوش ميشتر بينماش
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 که احساسيل با هم گرم گرفتن و با هم جور شدن . من و سهیکردنمون نگذشته بود که سارا و صدف کل

يطنت شی و لبخند هايم بابت خوشحال شده بودين جور بشه از ای زود با کسينقدر سارا بتونه ايم کردینم

 ..يم زدی به هم ميزآم

يم رفتيم اتاق ها گذاشتی رو تويلمون همه وساينکه بعد از اينا مامان بزرگ ايلی ويديم رسی شب وقتاون

 رنگ مشغوليد سفی فلزی های اون صندلی تراس و روی . بابا و شوهر خاله و شوهر عمه و خاله رويينپا

ير زی تراس روی يگه اون طرف تر تو قسمت دی کردن بودن . مامان و عمه و مامان بزرگ کمیحکم باز

 لب ساحل ويم کردن بری کردن . صدف و سارا اصرار می نشسته بودن و مقدمات شام رو فراهم میانداز

ی کناريلی به اون وی دونم چرا احساس خوبی . نميم بزنی دوريه يم تا بريم شدی آماده ميم هم داشتيهبق

 دادهيه که اونجا قرار داشت تکی بودم و به ستونيستاده تراس ای . لبه ينمش خواست ببینداشتم . اصل دلم نم

 ؟؟يادته رو يم بودينجا که ای اومد کنارم و گفت : دفعه قبليلبودم . سه

 ..يم اومده بوديواشکی و گفتم : يدم دهن بسته خندبا

 لب ساحل ..يم زد و گفت : برلبخند

 اصرارينقدر صدف ؟؟ چرا ايه هم که اومدن با غرغر صدف رو به رو شدن و بابک گفت : چيما و شبابک

 تنگ شده ؟؟ينجا اروا ح سرگردون ای ؟؟دلت برای کنیم

 کارات رو اسلوموشنه .. سه ساعتهی تنبل خان .. همه ير به من انداخت و گفت : نخی نگاه مشکوکصدف

 ..ی شی حاضر میدار

 من معطل کردم ..يد گفت : صدف جون ببخششيما

 ..يگه ديم هول شد و گفت : نه اشکال نداره .. برصدف

ی ميزی چيه بود و هربار هرکس ياد سمت ساحل . تعدادمون زيم مون راه افتادی طور شد که همگين همو

 هم مشغول حرف زدن با ماهان بوديل بچه ها جلوتر بودن و سهی شد . وقتیگفت و باعث خنده مون م

 کچل من چطوره ؟يیخودمو به شهاب رسوندم و گفتم : حال دا

 زد و گفت : خوبم خانوم متعهل ..ی لبخندشهاب

 ..ياد نگو .. بدم مينجوری لوس کردم و گفتم : اعع .. اخودمو

 چقدر آمپرم بال زد ..يدمت ديل بار که با سهين ره اولی نميادم وقت يچ گفت : هشهاب

 ره ..ی نميادم هاتو ی و گفتم : منم بد قلقخنديديم

 .. نگرانت بودم ..يره تورو بگياد کردم بی آروم گفت : آخه فکر نمشهاب

 هم دلش بخواد .يلی آرنجم زدم تو پهلوش و هولش دادم و گفتم : خبا

 به ازدواجت نبود ..يدی گرفتت امی نمين اگه ای گفت : حال که دلش خواسته و گذشته .. وليطنت با ششهاب

 ..يگه گفتم : اعع .. شهاب دمعترض

 ..يه مونا هم خاليی زندای ودستشو دور شونه م انداخت . گفتم : جاخنديد

 هم رفت و گفت : دسته گل مامان بزرگتونه ..ی شهاب تواخمای

 : آخه چرا ؟؟گفتم
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 منی ولين دست و اون دست کرد و مارو عقد نکردن که تو و بابک ازدواج کردين اينقدر گفت : اشهاب

همچنان موندم ..

 طور .. کاش ازين جون . خب بالخره اونا که جوابشون مثبته شما هم که هميی .. قربونت بشم دای : آخگفتم

 با ما ..يومد مين گرفتیخانواده ش اجازه م

 مسافرت .. اصل مگهيارم شه دختره رو عقد نکرده با خودم بی ابروشو بال انداخت و گفت : مگه ميه

 داد ؟؟ی تو بود اجازه می دن ؟؟ مگه بابایخانواده ش اجازه م

 ؟؟ی کنی می : باشه بابا .. حال چرا قاطگفتم

 کم حالم گرفته ست ..يه خواست اونم باشه .. ی دونم .. دلم می و گفت : چه مخنديد

 درست کردن بودن ويش . پسرها مشغول آتينيم درست کنن و دورش بشيش تا آتيم ها گفتن همونجا بمونبچه

صدف و سارا با هم 

 .. يج با هم مشغول حرف زدن بودن . منم که هويما مارال و شو

ی زدم . از فکرم خنده م گرفت . روی .. اگه بود منم با اون حرف ميه مونا خالی جايدم فهمی آخ الن مآخ

 بهش داشتم . چقدريبی متروکه بود . حس عجيلی . چشمم رو اون ويدمماسه ها نشستم و به عقب چرخ

 کنارم نشست و گفت :يل بدنم راست شده بود . سهی هوا موهای . از خنکينمدوست داشتم برم داخلشو بب

 ..يز اونجارو نگاه نکن . اعصاب خودتو به هم نريگهد

 تايديم خندی گفتن و تمام مدت می کردم تو جمع باشم . بچه ها همه چرت و پرت می تکون دادم و سعسرمو

 بکشن پسرا کمکشون کنن . يخ خوان جوجه به سی چون ميل ويم بابا به بابک زنگ زد و گفت که برينکها

ی فکر ميم بخوابيل همه مون تو وی شب چه جورينکه در مورد ايم داشتيما راه برگشت با مارال و شتوی

 گفت : دو تا اتاقا باشه واسه تازه عروس و دومادامون..ی ميطنت . مارال با شيمکرد

 ..ی بديشنهادی پين و گفت : لزم نکرده همچيد خندشيما

 ..يگه از خدات باشه ديد گفت : تو که بامارال

يک تراس آورده بودش موزی که تا جلوينشون که شام رو آماده کنن ماهان با ماشی تا موقعيل ويديم رسوقتی

 . صدف دريدن رقصی کردن می کرده بود و همونطور که جوجه ها رو آماده ميادگذاشته بود و صداشو ز

 ما هم نخورده مستن نه ؟؟يل فامين گفت : بابا ایگوشم م

 ..يا نکرديف رو تعريان شايان تو جری کردم و گفتم : راستنگاهش

 بگم که با مامان هم آشنا شد .ينو گم برات فقط ای و گفت : حال ميد خجالت کشی کردم کماحساس

ی افغانينه بوزی کرديشرفت ذوق گفتم : واو .. پبا

 ..ی و گفت : عنتر برقخنديد

 .يم با ورق شدی دسته جمعی بازيه و بعدش همه مشغول يم باز خوردی شب شام رو تو همون فضااون

 کردن که من راه افتادم سمتی صحبت ميزا چين کجا بخوابه و ای کينکه از اون همه داشتن سر ابعد

 ازم جدا نشو ..يکا دنبالم اومد و گفت : نيلساحل . سه

 کنه ؟؟يرم تسخی ترسی کردم و گفتم : منگاهش
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 بود تورو از دست بدم .. يک ترسم .. من نزدی : معلومه که مگفت

 بشم ..يمش تسليد واقعا ؟؟ بالخره بايه همه تلش واسه چين زدم و گفتم : اپوزخندی

 مورد حرف نزن ..ين لطفا در ايکا گفت : نسهيل

 خوام به کاوه زنگ بزنم ی داشتم گفتم : مبغض

 افتاده ؟؟ی گفت : چرا اتفاقسهيل

 ؟يست نی ايگه راه دينم خوام ببی : نه .. مگفتم

 از ما دوتا عاشق نبوده ..يکی گه که ی می گفت : اگه بهش زنگ بزنسهيل

 ؟ی تکون دادم و گفتم : تو به احساس من شک کردسرمو

 : نه .. مطمنئنم !گفت

 راستشو بگو ..يل . تو چشمهاش زل زدم و گفتم : سهايستادم

 ..ی تونم بفهمم که تو هم عاشق منی گم .. واقعا می چشمهام نگاه کرد و گفت : راستشو متوی

 شد ؟؟ی چرا اونطوريل گفتم : پس سهيدی نا امبا

 نبوده ..ی راه مطمنئنی نشونه گذاريد گفت : شاسهيل

 ..يل خواد سهی می عادی زندگيه خسته شدم . من دلم يزا چين ای انداختم و گفتم : از همه يين پاسرمو

م  لعنتيف ضعينقدر اينکه داشتم . از ابغض  کردم .ی ميه روزا همه ش گرين ای شده بودم متنفر بودم . من

 ..يکا نی فکر نکنيزا چين خوام امشب به ای و اشکهامو پاک کرد و گفت : ميد گونه م کشی دستشو رويلسه

 ..يم زنی لب ساحل قدم می گفت : تا هروقت هم که بخوايل تکون دادم و سهسرمو

 ماسه ها گذاشتم .ی رو از پام در آوردم و پاهامو رويدم سفی های ل انگشتيی حرفش خم شدم و دمپاين ابا

 ماسه ها رو با پوشتم لمس کنم . بهم آرامشی بودم که سرما و خنکين کردم . عاشق ای کارو مين ايشههم

 ؟؟ی آب بازيا تو دريم گفت : بريل داد . سهی ميبیعج

 ..يم ذوق گفتم : آخ جون بربا

يان پای بيای و رو به دريم تا مچ پاهامون تو آب فرو رفته بوديديم دويا گرفت و با هم به سمت دردستمو

 بچه سوسول چرا همون اوليا گفت : بيل زدن . سهی شب برق ميکی . موج ها تو تاريم بوديستادها

 ؟؟يستادیا

 بشه ..يس ترسم خی .. ميلمه موبايبم : تو جگفتم

 ..ينم ببيا طرف خودش و گفت : بيد کشمنو

يسم .. خيل زدم : نه سهيغ خم شد و با دستش آب به طرفم پرتاب کرد . جيل زانوهام تو آب بودم که سهتا

نکن .. نه ..

يبم جی م رو توی . لرزش گوشيد خندی من اون می هايغ جيغ جی و با صدايد پاشی آب تو صورتم مسهيل

 ..يوونه زنه دی م داره زنگ می گوشيلاحساس کردم و گفتم : سه

 تورو خدا ..يل کردم گفتم : سهی داشتم از خنده غش ميکه کرد . در حالی ميس ول کن نبود و منو خسهيل

 افتادم ها .ی ايوونه عجب آدم ديرگ
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 ؟؟يوونه دی ؟ تو به من گفتيوونه گفت : ديطنت و با شيستاد اسهيل

 مو بردارم ..ی بذار گوشيل و گفتم : سهيدم غش خندغش

 گذاشتن ويل من و سهی رو برای بهم مهلت داد و من جواب دادم . مامان بود گفت که اتاق سمت راستسهيل

 . يم قراره کجا بخوابيم بدونيم رفتير خواست مطمنئن بشه که اگه دی خوابن . می ميين همه با هم پايهبق

 زدم و دست و پاهاموی ميغ و هوا معلق شدم . جين زمی شد روی بفهمم چينکه تماس قطع شد بدون اوقتی

 آب بندازه .. ی خواست منو توی منو بغل کرده بود و ميل دادم . سهیتکون م

 ..ی ها بکنی پشت وانتی شوخين قرار نبود از ايل گفتم : سهيغ جيغ جبا

..يگه نداره دی پشت وانتير و غی پشت وانتی و گفت : شوخيد خندسهيل

 تورو خدا منو ننداز تو آب .. لطفا .. عشقم ..يل کردم و گفتم : سهيزون از گردنش آوخودمو

 رفت و بعد منو تو ساحل گذاشت . تو بازوش مشتيرون همونطور که منو تو بغلش گرفته بود از آب بسهيل

 ..ی کله ای بيلیزدم و گفتم : خ

 کله باشم ..ی که بينی و گفت : تو هم عاشق ايد خندسهيل

ی ميد .. نبايست ؟؟ قبول نی دونی تو از کجا ميگه رفتم گفتم : آقا دی دنبالش راه ميکه و در حالخنديديم

 ..يدیفهم

 ..يگه ديدم و گفت : حال که فهمخنديد

 ..يم تا سرما نخورديم قدم هاشو تند کرد و گفت : بدو زود بربعد

 آروم تر برو. .يل گفتم : سهی و ميدم دوی ميبا تقردنبالش

 و از پشتيدم پريدم بهش رسينکه به محض ايدم کردم و به سمتش دويز کنه . دور خی توجه نميدم دوقتی

 دختر ؟؟ی کنی ميکار گفت : اع .. اع .. چيل کولش سوار شدم . سهیرو

 ..ی بدی بهم کوليد گفتم : بايدم خندی که دو تا دستام رو دور گردنش گرفته بودم و غش غش مهمونطور

 داشته باش ..ی ايده فايه بشه ؟؟ ی که چی بزرگ کرديکله

 ..يين پايا بی و گفت : تو جرئت داريد خندسهيل

 . به نظرم اومد خسته شده و گفتميم رفتيل کشوند تا وی منو می کولش بودم و اون به سختی که روهمونطور

 ..ين زمی منو بذاری تونی: حال م

 با مرگه..ی اومدنت مساويين گفت : پاسهيل

 ..يننمون بی زشته .. ميل و گفتم : سهيدم خندآروم

 گذاشت و گفت : باشه ..يين پامنو

 داخل . همهيم شده بود بشورم و بعدش هم با هم و بدون سر و صدا رفتی کمکم کرد پاهامو که ماسه ابعد

 تو اتاق . من حوله و لباسامو برداشتم و رفتم دوشيم بال و رفتيم بودن . آروم از پله ها رفتيده حال خوابیتو

 که تو اتاق بود درازی نفره ايه تخت ی رويل برگشتم سهی نشده بود . وقتيس خيلی هم که خيلگرفتم . سه

 ؟يداری ؟ بيل چشمهاش گذاشته بود . آروم گفتم : سهی بود و دستشو رويدهکش
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 ؟؟ خوابم برده بود ..ی گفت : اع .. اومديد و تا منو ديد نداد رفتم جلوتر و تکونش دادم . از خواب پرجواب

 ؟؟ی زدم و گفتم : قرار نبود پشت حموم منتظرم باشلبخند

 بردارميلمو اومدم تو اتاق موبايزه خاروند گفت : اممم.. چی سرشو ميکه برد تو موهاش و در حالدستشو

خوابم گرفت ..

 ..يومدن سراغم نيز اروا ح عزی و گفتم : پس شانس آورديدم خندآروم

 ..ی .. چقدر پر حرف شديگه بخواب دير و گفت : بگيد کشمنو

 غرغر گفتم : بچه پررو ..با

يد و بهت اتاق دادن ها.. وگرنه بای) حساب شدVIP (ی پی آی وی گفت : تو صدقه سر من جز مهموناسهيل

 ..يدی خوابی ميه با بقييناون پا

 دوست داشتم ..يشتر رو بيه بقيش فشار دادم و گفتم : پبازوشو

 ..!!يم .. بهتره بخوابيگه بست و گفت : باشه دچشمهاشو

 خودمی . پتو رو رويدم نفس هاش فهميکنواخت آروم و ی از صداينو زود به خواب فرو رفت ايلی خسهيل

ی يجه به نتينم فردا به کاوه زنگ بزنم و ببيد کردم که بای فکر مين پشت کردم . داشتم به ايل و به سهيدمکش

 که کاوه ست . با خودميدم دو م زنگ خورد . نگاه کردم ی نه که درست همون لحظه گوشيا يده رسيدیجد

يدار رو بيل که سهی آروم طوری تونه باهام داشته باشه . با صدای میفکر کردم ساعت دو شب چه کار

نکنم جواب دادم : سلم ..

 .. بد موقع که مزاحمت نشدم ..يکا : سلم نيچيد کاوه تو گوشم پصدای

 شده ؟؟يزی .. چيست گفتم : مهم نآروم

 ؟؟ی : خوبگفت

 .. ی : مرسگفتم

 راه هم جواب نداد من .. اون کتابو خوندم . همه جاشوين ای .. وقتيکا گفت : نيد رسی کلفه به نظر مکاوه

 مونده ؟؟يزی چيهخوندم .. فقط 

 ؟ی گفتم : چيجان هبا

 ..؟؟يل ؟؟ سهيی گفت : تنهاکاوه

 کردم : اون خوابه ..زمزمه

 اصل دوبارهيعنی يدی بردن طلسم هم هنوز اون رو ح رو دين و گفت : اگه با از بيد کشيقی نفس عمکاوه

 نشده ...اگه اون رابطه دويل تکمی که نشونه گذارين به هميگرده اون رو ح به خاطر تاج نبوده و بر ميدند

 رو گرفته باشه . بهتر بوداری نشونه گذيل تکمی هست .. که .. که ممکنه جلويزی چيهطرفه بوده .. فقط 

 من خواستم اول بهی ولی بگيل به سهی تونی .. اگه دلت بخواد می دونی خودت ميعنی بهت بگم .. يیتنها

خودت بگم ..

 کرد گفتم : باشه بگو ..ی مينی مقدمه چينقدر اينکه طاقت شده بودم از ابی
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ی رابطه يه که تو ينه کنه اير تاثی رو بی تونه نشونه گذاری که ميزی سکوت کرد و گفت : تنها چی کمکاوه

 ..ی داشتی اجباریجنس

 ؟؟؟ی گفتی گفتم : تو چيد لرزی ميجان که از فرط هيی صدابا

 بايگه دی جنسی رابطه يه ی دوست بوديل با سهی کنم که تو وقتی دونم .. منم فکرشو نمی گفت : نمکاوه

 .. منم شوک زده شدم ..ی داشته باشيگه دیکس

 .. ی برسی به چی خوای فهمم می زده به سرت ؟؟ نمی : کاوه نصفه شبغريدم

 گفت : فقط خواستم بهت گفته باشم ..کاوه

 ..ير باش .. شب بخيگه مجهول ديه .. دنبال يست نينم راحت کنم که ايالتو : پس خغريدم

 تند تنديت شد از شدت عصبانی ميين م بال و پاينه سی بگه قطع کردم . قفسه يزی منتظر باشم چينکه ابدون

يگه کس ديچ گفت . من با هينو کرد که زنگ زد و ای می دونم کاوه با خودش چه فکری . نميدم کشینفس م

 حرفو به من بزنه . اون به نجابت من شک کرد ؟؟؟ين تونه ای نداشتم . چطور میرابطه ا

 احمقانه فکر کنه و حرف بزنه ؟؟؟ينقدر تونه ای می جورچه

 خواد بهی نداشت . کاوه فقط می هم هست . اون منظوريان جرين خواست به من بگه که ای .. اون فقط ماما

 برخورد رو باهاش داشته باشم .. ينمن کمک کنه و من حق ندارم ا

 ناراحت شدم ويلی خوام . فقط من خی بشم بهش اس ام اس دادم : کاوه معذرت ميمون پشينکه از اقبل

 ! ی درک کنيدوارمنتونستم خودمو کنترل کنم .. ام

 بوديده با آرامش خوابی وقتيل سهيدن هنوز خواب بود . ديل شدم سهيدار از خواب بی اون روز وقتفردای

 ازی بلندی با عطسه يل ش زدم و سهينی پتو رو به بی يگوشه بود . مخصوصا وقتيز انگيجان هيلیبرام خ

 . پتو رو محکم گرفته بوديد سرم پتو کشی که سرمو تو بغلش گرفت و رويدم خندی . غش غش ميدخواب پر

 غلطيل گفتم : سهی دادم و می و نفس بکشم . دست و پاهامو تکون مينم رو ببيی تونستم جایو من نم

 شم ..یکردم .. دارم خفه م

 کهيين پايم و گفت : پاشو بريد خنديل بود با پوف تکون دادم . سهيخته خنده ولم کرد . موهامو که به هم ربا

 ..يله سال تحويگه دو ساعت ديکی

 از اتاقيل و بعد از شونه زدن موهام و عوض کردن لباس خوابم با سهيدم ذوق کف دستهامو به هم کوببا

 ها هم رفته بودن ساحلی ها مشغول صبحانه خوردن و بعضی شده بودن و بعضيدار . همه بيمخارج شد

ورزش کنن .

 و گفت : سارا صبح اومديخت ری . مامان برامون چايم آشپزخونه تا صبحانه بخوری تويم رفتيل و سهمن

 ..ين نشديدار بينکه کنه مثه ايدارتونب

 ..ينه سنگيلی و گفت : ما دو تا خوابمون خيد خندسهيل

 ..ين بوديده خوابير ديشب که تو آشپزخونه بود گفت : نه خاله جون دخاله

 خوشش اومده بود گفت : بله البته اون هم موثر بوده ..يلی که از لحن گرم خاله خسهيل

 ورزش رفتن ساحل .ی . گفتن صبح برايدن صبحانه مون تموم شد سارا و صدف و ماهان و مارال رسوقتی
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 هرچقدری اومدم دنبالتون ولی گرفت گفت : داداشی رو تو دستش ميل که دست سهی اومد جلو و در حالسارا

 ..ين نشديداردر زدم ب

ير کم ديه يشب . ديم .. خواب مونديزم سارا انداخت و گفت : آره عزيف ظری دستشو دور شونه هاسهيل

 ..يديمخواب

 ؟؟يدی خوب خوابيشب گفت : ديخت ری موهاشو به هم ميکه در حالبعد

 . من و صدف و ماراليم داستان داشتی کجا بخوابه کلی کينکه باحال بود .. سر ايلی و گفت : خيد خندسارا

 هستن ..ی خوبی دخترايلی . خيديم هم خوابيشپ

 خوبه ..يلی داشتن خيل به من نگاه کرد و گفت : خوش به حالت .. فامبعد

 ..ی داريل و تو هم فامی شديل به بعد با ما فامين زدم و گفتم : خب تو هم از البخندی

 زد .ی صدف که صداش ميش زد و بعد رفت پلبخند

 شو ..ی کم با پسرا قاطيه رفتم گفتم : ی ميل سهيش از پی منو هم صدا زد و من وقتصدف

 مبل ها نشسته بودن رفت .ی زد و به سمت شهاب و ماهان که رولبخند

 .ينن بچين هفت سی خواستن سفره ی دخترا که ميش رفتم پمنم

 کارمون تموم شد دخترا رفتن لباساشون روی وقتيم بودين هفت سی سفره يدن چير ساعت درگيه حدود

يزی رو همه دور ميل مونده به سال تحوی يقه بودم . چند دقيده پوشیعوض کنن و منم که از قبل لباس مناسب

ی ميمکه دست همو گرفته بودي رو همه در حاليانی پای هايه . ثانيم نشسته بوديم بوديده چينکه روش هفت س

 ويم فال حافظ گرفتينکه کردن . بعد از ای شد همه شروع کردن به روبوسيل سال تحوی . وقتيمشمرد

 گذاشت و همه شروعيک شهاب موزيم بود گرفتی هامون که همه نقديدی و عيم و شکلت خورديرينیش

 مبل نشسته بود وی محزون روی . با لبخندد سارا بويد رقصی جمع نمی که توی . تنها کسيدن به رقصيمکرد

 ..يستم برقصه و سارا فقط گفت : رقص بلد نياد بهش اصرار کرد بيلی کرد . صدف خی رو نگاه ميهبق

 کردهيغه کم حال به تن داشت و صورتش رو شش تی صورتيرهن پيه که داشتم با بابا جونم که همونطور

 مبلی نامحسوس از رويلی نگاهم به سارا افتاد که خيدم رقصی داد می عطر مخصوصش رو میبود و بو

 ..يرونبلند شد و رفت ب

 داد کهی قرار مير وقتا اونقدر منو تحت تاثی بعضی کرد . حتی ميتم اذيلی نگاه سارا بود خی که توغمی

 . بعد از بابا مشغوليد بابا محکم بغلم کرد و گونه مو بوسيدم دور با بابا رقصيه ينکه کردم بعد از ایبغض م

يه دونم چرا اما ناخود آگاه ی . نمه رقصی داره با مامان ميل با شهاب شدم و متوجه شدم که سهيدنرقص

 بود ..يد سال جدی برای لبهام اومد . شهاب زمزمه کرد : شروع خوبی بخش رويتلبخند رضا

 زدم و گفتم : آره ..لبخند

ی بارين آخرين رو دوست داشتم اما ممکن بود ايمی جمع صمين لحظه بغض کردم . من چقدر ايه ی براو

 برم ..ين .. من هر لحظه ممکن بود از بيرم گی رو جشن ميل و سال تحويام ميل وينباشه که باهاشون به ا

 کس حواسش به من نبود .يچ . هيرون رفتم بيل که داشتم از وی رقصم با شهاب تموم شد از شدت بغضوقتی

 . همون طور که به سمت ساحليد رسی هم به گوش ميل ويرون از بی بود که حتياد ضبط اونقدر زیصدا
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 کرد و ساختمانی معين باغ رو ميم که حری سنگيوارهای دين شدم . بيل از پشت ويی رفتم متوجه صدایم

 سبزه های پام روی صدايکه اروم طوريلی . خياد بود که متوجه شدم صدا از اونجا ميک راه باريه يلو

 تنگ بای سورمه اين جيه بود . يستاده که پشت به من ايدم نشه رفتم اونجا و در کمال تعجب سارا رو ديدهشن

 ساده بسته بود . مطمنئن بودم خودشه .يلی و خی اسبم به تن داشت . موهاشو ديخچالی يد شرت سفی تيه

 . بغض کردم .يدم دی رفت رو می که از سمت صورتش به بال می و دوديدم شنی شو ميه آروم گریصدا

 کار کنم ؟؟؟ی چيد دونستم باینم

 . چند قدم بهينم ببيت موقعين ای خواست اونو توی جوون و معصوم بود . دلم نميلی من .. سارا خخدای

ی .. همون طور که عقب عقب ميدمش ديت اون موقعی که تويارم خودم نی کردم به رویعقب رفتم و سع

 شد و متعاقب اونيده چشمهام تابی توی نوريدم چرخينکه بهم دست داد . به محض ايبیرفتم . احساس غر

يغ چطور تونستم جيدم . نفهميدم رو جلوم دی اون دختر مو مشکيه ثانيه و در کمتر از يد جلو دوی ايهسا

 .. ؟؟؟؟يکا گفت : نی که ميدم سارا رو شنی دستش بهم بخوره صدای اون رو ح حتينکهبکشم اما قبل از ا

 ..يده به سمتم اومد . دستمو گرفت و گفت : رنگت پريوار . از پشت ديدم سمت سارا چرخبه

 ..يدم زد . فقط گفتم : سوسک دی تونستم لبخند بزنم . هنوز قلبم تند منمی

 ازينقدر کرد . گفت : سوسک ؟؟ ای می خواستنيلی شو خی عروسکی بامزه . چهره ی خنده يه . خنديد

 ؟؟ی ترسیسوسک م

 حالشيدم دی مينکه تفاوت باشم . از ای و بينم سارا رو ببی سرخوشانه ی تونستم خنده ی زدم . نملبخند

 ..يدم ترسی از سوسک می از بچگيزم لب گفتم : اوم .. عزير گرفته بودم . زيهخوبه روح

ی ميه ساعت گريه اگه ی بود . حتياد زيلی چشمهاش خی قرمز سارا . قرمزی . نگاهم افتاد به چشمهاخنديد

 ؟؟يزم قرمز شده عزينقدر شد . گفتم : سارا ؟؟ چرا چشمات ای قرمز مينقدر چشماش ايدکرد نبا

 آروم گفتم :ی و طرز نگاهش عوض شد . اخم کرد و روشو برگردوند . با لحنيد لب سارا ماسی رولبخند

 ؟؟يادته يم گذاشته بودی شرطيهسارا ؟؟ ما 

 ؟؟ی من سرک نکشی تو کاراينقدر شه ای جمع کرد و گفت : ملباشو

 باهام حرف بزنه .ينجوری مظلوم ای خجالتی کردم اون سارای وقت فکر نميچ تند شده بود . هيلی خلحنش

 ..يم گفتم : اما ما شرط گذاشته بودی لبير و زيدملبمو گز

ی کردم . همون لحظه گوشی کامل از نگاهش حس مينو عذاب وجدان داشت ای معذب نگاهم کرد . کمسارا

 ..ييييی زنه . ازم فاصله گرفت و جواب داد : سلم بابایسارا زنگ خورد و سارا گفت : بابا زنگ م

 تو هم مبارک ..يدقربونت بشم .. ع

 بودن .يدن . رفتم داخل . هنوز مجلس گرم بود و همه در حال رقصيدم صداش رو نشنيگه دور شد و دازم

 که سارا گرفته بود ويی خارج شد . نگران شدم که نکنه از بويل من رفتم داخل ماهان از وينکهبه محض ا

 سمت سارا رفت سارا هنوزه بيقا که ماهان دقيدم ببره . رفتم لب پنجره و ديزی به چی چشمهاش پیقرمز

ی منزوی نامزد کردی ؟؟ از وقتيکا نيی بود . بابک صدام کرد و گفت : کجايلشمشغول حرف زدن با موبا

 ...یشد
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ی که رو به رويل و من نگاهم افتاد به سهيدن غش غش خنديدن رقصی و صدف که داشتن با هم مشيما

 کردم به سارا فکر نکنم .ی کردم تو جمع باشم . سعی . رفتم و سعيدن رقصیمارال بود و داشتن با هم م

 . خوششم کردم خوش بای فکر نکنم . سعيچی کردم به هی کردم به اون روحه فکر نکنم . سعیسع

 ....يرم خودم جشن بگی بودنم رو برای لحظه هاين آخرين ايد کردم شایبگذرونم .. سع

ی وقتا که همه دور هم جمع مينجور ، معمول ايم بزرگ نشسته بوديش آتيه شب همه لب ساحل دور اون

 شدن . داشت بهمون خوشی کردن و باعث خنده مون می ميف جوک تعری شوهر خاله م و بابک کليمشد

 اتاق بهمی توی پلو با ماهی بود که ظهر بعد از خوردن سبزيفی گردنبند ظری گذشت و منم دستم رویم

 آخر اونقدری روزاين بود که اين داشت اونم ای بديه فوق العاده بود فقط يلی خيل گرفتن از سهيدیداد . ع

 .يدم کشی بابت خجالت مين نگرفته بودم و از ايدی بودم که من براش عيردرگ

 گوشم گفت : چرا توير مو بهش داده بودم زيه نشسته بودم که تکی که کنارم نشسته بود و منم جورسهيل

 ؟؟يستیجمع ن

 گردنبند رو دوست دارم ..ين ايلی کردم و گفتم : خنگاهش

 خوشحالم که خوشت اومده ..يلی زد و گفت : خلبخند

 .يومد پلک ساده به نظر ميه کوچولو از توش رد شده بود و مثه يد مرواريه بود که يف گردنبند ظريه

 اونيشه خواد همی اون رو دور گردنم بست و گفت که ميل عاشقش شده بودم . سهيدمشهمون لحظه که د

 تونستی ميل بود که سهيی آرزوين بهترين . ايم که قراره با هم باشيی . تو تمام سالهاينهرو تو گردنم بب

 همونطور که منو بغل کرده بود چند بار منو دور خودشيل بغلش و سهی تويدم پرين همیبکنه . برا

 ...يدم خندیچرخوند و من غش غش م

ی که کاوه ست . فاصله يدم نتونم به اون لحظه فکر کنم . نگاه کردم و ديگه باعث شد ديلم زنگ موباصدای

 . اونقدر اونجا سر ويد م دی گوشی صفحه ی اونقدر باهام کم بود که مطمنئن بودم اونم اسم کاوه رو رويلسه

 ماسه ها راهی بدون کفش رور ازشون دور شم . همونطوی جواب دادن کمیصدا بود که مجبور بودم برا

افتادم و جواب دادم : بله ..

 ؟؟ی . خوبيکا: سلم نيچيد گوشم پی کاوه توصدای

 گفتم :ی لبير گرفت زی می خورد و موهامو به بازی به صورتم می خنکيم رفتم و نسی سمت ساحل مبه

 ؟؟؟ی .. تو خوبیمرس

 بگم ..يک رو بهت تبريد گفت : منم خوبم .. اوم زنگ زدم عکاوه

 گم ..ی ميک لبم اومد و گفتم : منم تبری رولبخندی

 گذره ؟؟ی گفت : سفر خوش مکاوه

 ؟؟يی کجای برم .. تو چطوری سفرم لذت مين : آره خوبه .. دارم از آخرگفتم

 کم هوا بخورم .. منظورتويه يرون از دوستاش .. الن اومدم بيکی سال نو ی اومده بودم مهمونيدا : با وگفت

 سفر ؟؟ين آخری چيعنی .. يکا نيدمنفهم

 گردم کاوه ..ی سفر بر نمين گفتم : چون من از ای تفاوتی ببا
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 پارهی گذشت و پرده ی شکسته پنجره ش می هايشه شين متروکه .. باد از بيلی سمت اون ويد چرخنگاهم

 ؟؟؟ی بکنی خوای می داد زد : چه غلطيجان داد . کاوه با هی که پشت پنجره بود رو تکون میا

ی دونی مشکل درست کنم . می خوام واسه کسی نمين از ايشتر بيگه بکنم . ديد که بای کردم : کارزمزمه

 کردم ...ی کارو مين هميد کاوه ؟؟ از اولشم بايهچ

 کنار رفت و برق دو تای لحظه ای . برايومد پاره بود که توسط باد به رقص در می اون پرده ی رونگاهم

 .. فقطی بکنی کارين همچی حق نداريکا زد : نی داد ميبا که تقريدم کاوه رو شنی . صدايدم رو دياهچشم س

 ؟؟ی شنوی مدامو ؟؟صيکا نی فهمی بوده .. می چی اجباری اون رابطه يان جريم بفهميهکاف

 : بس کن کاوه ..يدم داشتم غری برميل قدم هامو به سمت اون ويکه حالدر

 .. خدافظ ..ی بودی گفتم : کاوه تو دوست خوبی خاصيمت با ملبعد

 کارو نکن .. بهم وقت بده .. قولين ايکا : نيچيد گوشم پی ملتمس کاوه توی بخوام قطع کنم صداينکه از اقبل

 کنم ..ی مشکلو حل کنم .. خواهش مين دم ایم

 تموم شدهيز من همه چی کرد . بغض کردم و گفتم : برايک دونم چرا لحن کاوه اونقدر احساساتمو تحرنمی

کاوه .. 

ی ميدا روز .. من راهشو پيه به من وقت بده .. اصل يگه نشو .. تو فقط چند روز ديوونه ديکا گفت : نزود

کنم .. 

ی به دلم ميلی بود خی اما هرچيدم فهمی اصرار کاوه رو نميل . دليد گونه هام چکی اشک روی اقطره

ينکه کشوند ناخودآگاه سست شده بود . قبل از ای متروکه ميلینشست . قدم هام که منو به سمت اون و

صدام بلرزه گفتم : باشه کاوه . خدافظ ..

 و بهيل سهيش .. برو پيکا نی اس ام اس برام از کاوه اومد : مرسيه رو قطع کردم و همون لحظه گوشی

 فکر نکن ..يچیه

 که تويشی چشم آتی منو آروم کنه . از گوشه يط شراين تونه تو ای که ميله سهين دونست ای اونم مانگار

ين بيدم دی خانواده مو می شادينکه . از ايدن رقصی ميش دور آتيت . جمعيدم دیساحل روشن بود رو م

 زدن وی برق مياه تا چشم سو شکسته نگاه کردم . هنوزم اون دی به اون پنجره يگه بار ديه و يدم خنديهگر

 شو ..يم : تسليچيد پی باد تو گوشم می راز آلود مثه زوزه يیصدا

 اون رو حيدم پشت سرمه تا چرخی رفتم که که احساس کردم کسی ميش گرفتم و به سمت آتيل از ونگاهمو

ين زمی منو رويرويی کردم . مچ پام سرد شد و نيدن شروع به دوی قابل باوريرجلوم بود . با سرعت غ

ی کردم از دستش خلص بشم صدای می اون جلوم بود . همونطور که سعيدم زدم و تا چرخيغانداخت . ج

 چه خبره ؟؟يکا : نيدم رو شنيلسه

 که اصل ازش انتظاريتی دستمو گرفت و کمکم کرد بلند شم با عصبانيل محو شد . سهی رو ح به نرماون

 ازم ؟؟؟ی شی دور مينقدر اون وقت ای تو خطری دونینداشتم سرم داد زد : خوبه م

 ..؟ بفرما .. ی ببرين خودتو از بی خوای : ميد انداختم , غريين پاسرمو

 ..يگه متروکه هولم داد و گفت : برو ديلی طرف اون وبه
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 .. حقی منو هول بدی شدم . با حرص نگاهش کردم و گفتم : حق نداری عصبانيلی هولم داد خينکه ااز

 ...یندار

 خوندن .ی رو می آهنگيه ماسه ها نشسته بودن و با هم ی راه افتادم . شهاب و بابک رويش به سمت آتبعد

 زدن . جوونی دست ميدن رقصی که نميی زد و اونای ميم آورده بوديوه که توش می سطلیشوهر خاله رو

يل سهی کردير : دت مارال منو کشوند وسط و گفيدم رسينکه . به محض ايدن رقصی ميشترا هم دور آت

 ش ؟يدیاومد دنبالت .. ند

 لب گفتم : چرا .. اونم اومد ..زير

 نشسته بود . بچه ها هميش دور آتيل و بعد رفتم کنار شهاب نشستم . رو به روم سهيدم کم با بچه ها رقصيه

 . شوهر خاله هم رفت لب ساحل ويل ویکم کم نشستن . مامان و خاله و عمه و مامان بزرگ رفتن تو

ی شراره هاين . از بويل بعد بابا هم به همراه شوهر عمه رفتن به سمت ی شد . کميدن کشيگارمشغول س

 گوشم گفت : باير فکر بود . شهاب زی توی زل زده بود . حسابيا که به دريدم دی رو ميل صورت سهيشآت

 ؟؟ينهم قهر کرد

 مظلومانه و با صداقت گفتم : آره ..خيلی

 هارو ..ی قهر و آشتين اير نگيل تحوياد دوران .. زين تو اياد ميش و گفت : پيخت و موهامو به هم رخنديد

 رفتن لب ساحل . گفتم :ی و مارال و ماهان مشغول حرف زدن شده بودن . سارا و صدف هم داشتن مسهيل

 کجا رفتن ؟؟يما ؟؟ بابک و شیشهاب

 با حسرت گفت : رفتن قدم بزنن ..شهاب

 ..ياد مونا هم ميگه سال ديشال جون .. ايی دادم گفتم : غصه نخور دای مو به شهاب ميه که تکهمونطور

 ..يم کم قدم بزنيه يم و گفت : پاشو برخنديد

 ؟؟يکا نی بلند شد و گفت : چاق نشدبعد

 ..يدن پوست کشيه ليه استخونم که روش يه گه مثه ی و گفتم : بابک که مخنديدم

 ..ی کم چاق تر شديه .. تازه النم به نظرم يستی هم نينجوری .. ايگه و بعد گفت : نه ديد هم خندشهاب

نه ؟؟

 دونم ..ی تکون دادم و گفتم : نمسرمو

ی سارا و صدف ميش هم اومد و ماهان گفت پيل . سهياد گفت باهامون ميم قدم بزنيم خوای ما ميد که دمارال

 .يم بوديگه به ماهان انداختم که خودش متوجه شد . کل من و ماهان نقطه مقابل هم دیمونه . نگاه مشکوک

ی سنی . فاصله يدم فهمی رو نمارا شدنش به سيک نزديل . الن دليم با هم مشکل داشتيشه هم همیاز بچگ

 فکر نکنم . چونيزا چين کردم به ای تونست از سارا خوشش اومده باشه . سعی بود و قطعا نميادشون ز

 که عقب تر از اونا وی در حاليل . مارال و شهاب هم قدم شدن و من و سهيخت ریواقعا اعصابمو به هم م

 گفت : متاسفميل سهيم که در سکوت قدم زدی . کميم بوده هر دو سکوت کرديم رفتیدر کنار هم راه م

 که انجام دادم در حد من و تو نبود .. ی .. کاريکان
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 شد که تورو هول دادم وی کنم چی شد و گفت : همه ش دارم فکر ميشتر بيل نگفتم . عذاب وجدان سهچيزی

 ..يکا .. نی کرده بودی عصبيلی بود . چون منو خی عمدير حرکت غيه واسش ندارم . چون ی جوابيچه

 .. نی کی فرار می و داری شنوم . وحشت زده شدی زدنتو ميغ جی صدای شیهربار ازم جدا م

 ..ی بديح توضينقدر ايست کنم .. لزم نی تکون دادم و گفتم : درک مسرمو

 از من دور نشو ..يگه گفت : دسهيل

 لب گفتم : باشه .زير

 سخت بگذره ..ی روزاين هرچه زودتر ايدوارم دستمو تو دستش گرفت و گفت : امی آرومبه

 من فقط لبخند زدم ..و

 خوابش برد و منيد تخت دراز کشی رويل سهينکه نبود . موقع خواب به محض ای شب اصل شب خوباون

ين همی افتادم برای مين زمی خوردم روی . اگه تکون ميدم نفره دراز کشيه تخت ی آروم کنارش رويلیخ

 بهم داده بودکاوه که ی رد کردم و همون طور که نگاهم به سقف بود و محافظ خوابيل سهیدستمو از بازو

 مختلف فکر کردم تا خوابم ببره . اما کم کميزای کردم بخوابم و اونقدر به چی دستم گرفته بودم سعیرو تو

يدار بيل که سهيدم اتاق افتاد و کم کم دی توير حری پرده ين از بيد نور خورشی که اتاق روشن شد و حتيدمد

 شد و گفت :يدار از خواب بی با انرژيل جنگل . سهيمشد . اما من نتونستم بخوابم . اون روز قرار بود بر

 ؟؟يدی خوب خوابيشبد

 بودم ..يدار بيشب گفتم : تمام دی حالی زدم و با بلبخند

 ..ی کردی ميدار گرد شده نگاهم کرد و گفت : منم بی چشمهابا

 ..يزم پرپشتش فرو بردم و گفتم : لزم نبود عزی موهای نوازشگونه تودستمو

 حرفين دونسته ممکنه با ای مينکه به سمت جنگل , کاوه بهم زنگ زد و گفت که با ايفتيم راه بينکه از اقبل

 تونستم تا حال داشته باشم . ی می ای اجباری فکر کنم که چه رابطه ينناراحتم کنه اما امروز به ا

 نه .. که اگهيا بوده ی رابطه اين دارم بدونم همچياج .. من واقعا احتيکا گفت : نيم قطع کنينکه از اقبل

 باشم . ی ايگهنبوده .. دنبال راه د

ين دارم و از ای بدونه .. رازت رو نگه ميل سهی کس حتيچ هی آروم تر گفت : و مطمنئن باش اگه نخوابعد

 راحت باشه ..يالتبابت خ

 با سارا و صدفی راه کلی . تويم نشستم و راه افتاديل سهين ماشی . تويم تماس رو قطع کردينکه از ابعد

 ذاشت ..ی شاد و قر دار می هم برامون آهنگ هايل و سهيديم رقصينمارال تو ماش

 راه رودخونه به سمت آبشاری و مامان و باباها نشستن و ما جوون ترا از تويم . چادر زديديم رسوقتی

 اونجای کمی . آدمايدم خندی و ميم گفتی راه چرت و پرت می . تويم رفتی که اونجا قرار داشت میمعروف

 اما مشغول حرف زدن بارفت ی داشت کنارم راه ميل بکر و دست نخورده بود . سهيعت طبيه يبابودن و تقر

 داشتم ؟؟ی اجباری رابطه يه ی فکر کنم . واقعا من کی اجباری رابطه يه کردم به یشهاب بود . منم سع

 اما .. من اون لحظه حسيد اون منو بوسيم کردير گين ماشی که با سامان توی بود که اون روز برفيادم ينوا

510

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

 تعهدی ايگه که به کس ديتی اون موقعی توسط سامان تودن شيده به اون بوسه نداشتم . من از بوسیبد

ی به بودن دوباره با سامان هم فکر کردم . نه .. نميه هزارم ثانيه ی برايد شای نداشتم حتینداشتم حس بد

 بوده باشه .. امکان نداشت .. یتونست اون بوسه اجبار

 که اطراف رودخونه بود توقف کردن و منيی کنار درخت های جنگلی هايوه خوردن می ها برابچه

 فکريد منو بوسيل که سهی بارين نشسته بودم و نگاهم به بچه ها بود به اولی تخته سنگیهمونطور که لبه 

 شروع شده بود اماار بود . اگر با اجبی واقعی بوسه يه کردم . نکنه اون بوسه .. ؟؟؟ اما اون بوسه یم

 واسه توينارو ايزم عزيا منو از افکارم جدا کرد : بيل سهی خواستم . صدای بود چون منم اونو میواقع

کندم ..

 شو خوردم . آلوچهيکی رنگ رو که کف دستش بود رو برداشتم و ی به نارنجيل قرمز مای يوه مچند

 خوش طعم بود .يلی بود و خیجنگل

 ؟ی چه فکری گفت : توسهيل

 داشتم ..ی اجباری رابطه يه واقعا يد شاينم کنم ببی فکر مين زدم و گفتم : دارم به البخند

 به من اعتماد داشت ؟؟؟ينقدر ايعنی کنم . ی می . فکر کرد دارم شوخخنديد

 و من تو طول رودخونهيد دنبالم دويانه . شهاب انتقام جويختم از آب رودخونه رو شهاب ری شدم و کمبلند

 و من غشياد شدن بدم ميس چقدر از خی دونی ميکا گفت : نی تا ازش فرار کنم . پشت سرم بلند ميدم دویم

 . اونقدر به هم آبيد پاشی و همونطور که خم شده بود تند تند آب روم ميد بهم رسينکه تا ايدم خندیغش م

 نگاهمون به بچه ها افتاد که داشتميم باهم صلح کردی تازه وقتيم از آب شده بوديس که هردومون خيديمپاش

 شدهيس همه خيکه راه رو در حالی . ادامه يديم صحنه هر دو با هم خندين ايدن و از ديدن پاشیرو هم آب م

 مثهی حسی لحظه ای فکر کنم برای اجباری رابطه يه کردم به ی هم سعاز راه بی يه بقی . تويم رفتيمبود

يه يی جورايهانزجار بهم دست داد . دستهامو مشت کردم و متوجه شدم پوست بدنم دون دون شده . انگار 

 کرده بودم تا تمرکزم به هم نخوره . همونجايز تو ذهنم نبود . چشمهامو ريچی آوردم اما هياد به يزايیچ

 ..يد پلک هام دوير زيری و چشمهامو بستم . و تصويستادما

ی و خلوت بود و اون مرد با چشمهايک تاريابون . خيدم لرزی بود و از شدت ترس ميده چسبيوار" بدنم به د

ينکه کرد . به محض ايکخشن و نگاه پر از هوسش چونه مو به سمت خودش چرخوند و صورتشو بهم نزد

 و متعاقب اونيد به گوشم رسينی ماشی هايک شدن لستيده کشی لبهام احساس کردم . صدایلبهاشو رو

 .. "يکه گفت : ولش کن مرتی که ميدم کاوه رو شنی آشنایصدا

 با حالتيدم رو ديل شونه م احساس کردم و جا خوردم تا به سمت اون طرف برگشتم نگاه سهی رو رودستی

 بوده ..ی کيدم .. فهميل کردم سهيداش گفتم : پی ايروزمندانه و پيبعج

 ؟؟يدی رو فهمی متعجب گفت : چسهيل

 بوده ؟؟ی مال کی اجباری اون رابطه يدم بود گفتم : فهميد پر اميلی برق زد . لحنم خچشمهام

 کهی خونه تون منتظر تو بودم .. همون مردی که من جلوی هاش تو هم فرو رفت و من گفتم : همون شباخم

ی خواست بهم تجاوز کنه . اون می براش ندارم ميزی چيد دی . وقتيره رو بگيفم کيلمو خواست موبایم
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ی اجباریل .. مطنئنم رابطه ي . مطمنئنم سهيد کرد کاوه رسيداخواست منو ببوسه . اما تا لباش با من تماس پ

 ..ين شه .. ببیبه اون مربوط م

 شم .ی مينجوری کنم ای بهش فکر می وقتی دستم رو بهش نشون دادم و گفتم : حتی دون دون شده پوست

 بود ..یاون اجبار

 بود کرد . صدف خودشو به مايستاده به صدف که چند قدم جلوتر ای دستمو گرفت و نگاه مشکوکسهيل

 شده ؟؟يزیرسوند و گفت : چ

 ..يم برسيه به بقيم گه .. بری گفت : نه .. داره چرت و پرت مسهيل

 ؟؟يدی گوشم گفت : نکنه دوباره اون رو ح رو دير مو گرفت و زيگه دست دصدف

 خواست نگرانشی نگفته بودم . صدف ترسو بود و دلم نميزی اون رو ح ها بهش چيان وقت بود از جرخيلی

 گم ..ی . حال بعدا بهت ميزمکنم گفتم : نه عز

 ماهان و سارا ..يش صدف رفت پيديم رسيه به بقوقتی

يف کثی اون عوضی گوشم گفت : نگفته بودير زيل رفت .. سهی من باز ماهان در کنار سارا راه مخدای

 ..يدهتورو بوس

 اونی که باعث شدی ؟ هان ؟؟؟ اون تو بودی کنيکار چی خواستی گفتم مثل می گفتم : اگه می تفاوتی ببا

 افتاد ..ی اتفاقا نمين کدوم ايچ دم در هيومدی . اگه ميفتهاتفاق واسم ب

 دم ..ی باهاش انجام ميقشه که لی کنم و کاری ميدا رو پی کرد و گفت : اون عوضيشتر فشار دستشو بسهيل

 . باشه ؟؟ی خوام که خودتو مقصر بدونی نمی افتاده . حتيه .. اتفاقيل گفتم : سهآروم

ی .. پس ميديم رو فهميه قضين که اينه زدم و گفتم : الن مهم ايدوارانه امی چشمهام نگاه کرد . لبخندتوی

 منو ..ين .. ببيل تونم از اون روحه خلص بشم .. سهی .. ميم حلش کنيمتون

يدن خشن مردونه شو دوست داشتم . با دی چهره يلی ابروشو بال داده بود و ناخودآگاه اخم کرده بود . خيه

 ..يارم شد و گفت : اما من دخلشو ميشتر زدم ناخودآگاه اخماش باز شد و فشار دستهاش بیمن که لبخند م

 ..يست نيادم شو يافه قی .. ؟ من حتی کنيداش پی خوای می و گفتم : چه جورخنديدم

 . همه ش با همينجاست جوون مجرد ای .. زشته به خدا کليگه : بچه ها بسه ديچيد شهاب تو گوشم پصدای

 .. يست ماه عسلتون نين اين .. باور کنيگه هم دی تو چشماين زنی و زل ميستينوام

ی از ته دل ميکا بار من ، نين شکست ... ای خنده هامون بود که سکوت اون جنگل رو می بعد تنها صداو

 برم ...ينشون از بيا زودين قرار نبود به ايگه کردم چون دی با حسرت به جمع نگاه نميگه و ديدمخند

 - آخر  )17( فصل 
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 کردم .ی نگاه ميم گذشتی که ازش می سرسبزی گرفته بودم و به جاده يرون بين ماشی يشه از شدستمو

 لبخند زدم و گفتم : تند تری کردم . پرانرژی داشت که با پوست دستم حسش می مطبوعی خنکايرون بیهوا

 ..يلبرو سه

 ..يگه رم دی تا ميست دارم صد و بيزم نگاهم کرد و گفت : عزسهيل

 و نگاهت کنم .ينم بشير دل سيه تونم با ی تموم بشه تازه ميز همه چی وقتيل و گفتم : سهيدم خنديار اختبی

 م ..ی حواسمو بدم به زندگی تونم همه یتازه اون وقت م

يار با خنده گفت : بيل . سهيچيد موهام پی و باد ل به ليرون بردم بيشه فقط لبخند زد . سرمو از شسهيل

 ..يوونهسرتو تو دختره د

 بکشم کهيين رو پايشه رو بال داد . خواستم شيشه شين سرمو آوردم داخل ماشينکه و به محض اخنديدم

 ؟؟يل گفتم : اع ؟؟سهیمتوجه شدم از قفل کودک استفاده کرده با ناراحت

 تورو بکشم تويا م باشه ی دونم حواسم به رانندگی .. نميگه سر جات دين بشيقه دقيه و گفت : يد خندموزيانه

 ..ينماش

 کنه .. ؟ی کار می کارو کرده چين ای کيديم اگه کاوه بفهمه فهمی کنی گفت : فکر ميل زدم و سهلبخند

 شه ..ی خوشحال ميلی گفتم : خيبی و ذوق عجی خوشحالبا

 چند روز رو بهشين شه که ای کنم ناراحت می من فکر می کرد گفت : ولی دنده عوض ميکه در حالسهيل

 .يم کنيزش سورپرايم گردی برمی وقتيم خواستی فقط چون ميديم که فهميمنگفت

 شه ..ی خوشحال ميشتر در هرحال مطمنئنم بی چونه م بردم و گفتم : ولير زدستمو

 بعد ازيل خونه . سهيديم شد گوش کردم . اون شب رسی که پخش می نگفت و منم به آهنگيزی چيگه دسهيل

 کرد و گفتی اومده بود رو سوار کرد از من خدافظينا صدف اين ما سارا رو که با ماشی دم در خونه ينکها

 دنبالت ..يام: فردا بعد از شرکت م

 خونه . بابک وی سراغم اومد . همراه مامان و بابا رفتم تويبی عجی احساس دلتنگيم از هم جدا شدوقتی

 رفته بودن . اونقدر خسته بودميما شی بابک به خونه ين کرده بودن و با ماشی هم دم در ازمون خدافظيماش

 اتاق مامان و بابا به خواب رفتم .. ی حال رو به رویکه بعد از دوش گرفتن بالش و پتومو برداشتم و تو

ی با خواب آلودگيکه زد . در حالی بود که زنگ ميل شدم . سهيدار م از خواب بی زنگ گوشی با صداصبح

 گرفته بود گفتم : سلم ..يشه از حد هميش که از فرط خواب بيی کردم با صدای چشمهامو باز میو به سخت

 ؟؟ی .. خواب بوديکا : سلم نيچيد گوشم پی تويل گرم سهصدای

 گفتم : اوهوم ..ی لبزير

 شبا هشتی شی ميدار . صبح پنج بيه خونه خودمون . پادگان نظاميم تنبل خوابالو .. بذار بری گفت : اسهيل

 ..ی خوابیم

 نکن ..يمونم و گفتم : پشيدم حال خندبی

 ..ی بشيمون و گفت : عمرا تو پشخنديد
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 ؟؟يی : کجاگفتم

 کشين همی باعث شده بود بدنم خشک بشه . برايدن کاناپه خوابی تو همون لحظه بلند شدم و نشستم . روو

 رو به کاوهيان جری خوای می زنگ زدم بپرسم کيکا هم گفت : شرکت .. نيل به بدنم دادم و سهیو قوس

 نه .. ؟يا يده رسی ايجه به نتيکا که نيد کرد از بس پرسيوونه .. منو دیبگ

 رو بهشيان . هم جريم خوری ناهار ميی سه تايريم .. هم ميا و گفتم : بعد از شرکت با کاوه بيدم خندموزيانه

 ..يم گیم

 خونهيک کی رفتم سمت آشپزخونه . مامان داشت رويم تماس رو قطع کردينکه موافقت کرد و بعد از اسهيل

 کرد .ی مين تزئيز که پخته بود رو با شکلت و اسمارتیا

 خوام ..ی ميک .. آخ جون .. کير ذوق گفتم : صبح بخبا

 ؟؟يه ناهار چيان .. جرير نگاهم کرد و گفت : صبح بخی چشمزير

 ..يم بخوريرون و دوستش ناهارو بيل زدم و گفتم : قراره با سهلبخند

 لب گفت : آها ..ير زمامان

 سرد بشه ..يد .. بای بخوری تونی رو الن نميک گفت : کبعد

 خورم ..ی و کاوه ميل برم با سهی کم ميه گفتم : پس با خودم ی ناراحتبا

 ذارم تو ظرف..ی : باشه .. برات مگفت

 آزاد لذت ببرمی پنجره رو باز کرده بودم تا از هوايکه اتاقم و در حالی صبحانه خوردم رفتم توينکه از ابعد

 کردم . ی کرد رو گذاشته بودم و گوش می گوش مين ماشی تويل سهيشه که همی آهنگ خارجيه

ی بودم و احساس می کرده بود . حال خوشحال و پرانرژيير تغی تا حال کليروز از دی نگاهم به زندگنوع

 فهمم که ازدواج کردم . از اون روز اونقدری کردم تازه می قشنگ شده . احساس ميزکردم چقدر همه چ

 کرده فکر کنم ...يير م تغی زندگينکه گوش کنم و به ايک جا دراز بکشم و موزيه بودم که نتونستم يردرگ

يخچال رو گذاشتم تو يک اومد دم در اتاقم و بعد از چند ضربه که به در زد گفت : ننر جون .. ظرف کمامان

 مامان بزرگ .. ی رم خونه ی . منم دارم می نره برش داريادت

 ؟؟ی بری خوای وحشت نگاهش کردم و گفتم : مبا

 .. چطور مگه ؟؟ يزم من نشده بود گفت : خب اره عزی که متوجه حالت وحشت زده مامان

 اونجا .. شماها که همه شيم ری . مامان گفت : با خاله ناهار ميست نيزی چيعنی تکون دادم که سرمو

 ره استخر .. ما همی .. بابات هم که امروز با همکاراش بعد از شرکت مين خودتونی برنامه هايردرگ

 ..يمبرنامه گذاشت

 ..ياد بردمت .. مارال هم بعد از ظهر می می قرار نداشتيل زدم و مامان گفت : تو هم اگه با سهلبخند

 ..يام زدم و گفتم : باشه .. اگه کارمون تموم شد بعد از ناهار منم ملبخند

 زوديلی حاضر شدم و خی چطور و با چه سرعتيدم کرد و منم منتظر موندم تا بره . نفهمی ازم خدافظمامان

 .يرون رو برداشتم و از خونه زدم بيک بشه ظرف کيدا اون رو ح سرگردون پی سر و کله ينکهقبل از ا
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 تا ساعت دوازدهيم ساعت و نيک روندم . هنوز چند ينا نشستم و به طرف شرکت کاوه اين ماشیرفتم و تو

 هستم وی پر رفت و آمد و شلوغی راحت بود که جايالم شد مونده بود . اما حداقل خیکه کارشون تموم م

ی ساعتی شرکتم حتما مرخصی و جلويرون گفتم که از خونه اومدم بی ميل افته . اگه به سهی برام نمیاتفاق

 فقط اس ام اس دادم :ين همی . برايفته خواستم به خاطر من از کارش بی . اما نميشم پيومد گرفت و میم

 شرکت ..ی جايامساعت دوازده م

 و کاوهيل بود . راس ساعت دوازده سهيل کردم فکرم به سهی همونطور که به رفت و آمد مردم نگاه مبعد

 و کاوه بايم کاوه نشستين ماشی خارج شدم و به سمتشون رفتم . توين منم از ماشيروناز شرکت اومدن ب

 داره ..ی ترکی رستوران که غذاهايه خواد ببره مون ی گفت که ميجانه

 ناهار برنج بخورم .يی غذای تو وعده يد دوست دارم . حتما بايرانی ای با غرغر گفت : من فقط غذاهاسهيل

ی غذايه بار هم يه .. يل کرد گفت : غرغر نکن سهی ميم تنظی رانندگين وسط رو در حينه ايکه در حالکاوه

 امتحان کن ..يدجد

 شده شمای نگاهم کرد و گفت : چينه نگفت . کاوه از تو آيزی داد و چيه تکی گاه صندليه سرشو به تکسهيل

 ؟؟ين زنی مشکوک مينقدردوتا ا

 خوادی ميکا همونطور که چشماش بسته بود گفت : نيل زدم و کاوه نگاهشو ازم گرفت . سهلبخند

 کنه ..يزتسورپرا

 .. فقط اسم منو نگو ..ی کردی تو هم همدستيل و گفتم : سهخنديدم

 گفت : باشه بابا منم همدستش بودم ..ی نا محسوسی خنده با

 ؟؟يه چيان بگو .. جريکا گفت : خب نکاوه

 بوده ؟؟ی چی اجباری اون رابطه يدم ذوق گفتم : من بالخره فهمبا

 کوچولو به عقب برگشت و گفت : خب ؟؟يه ی نگاهم کرد و حتيجان با هکاوه

 حرفم تموم شد احساس کردم اخمينکه کردم . بعد از ايف رو بگم و من هم براش تعريان بود من جرمنتظر

 کاوه به وجود اومد و بعد کاوه سکوت کرد . ی تو ابروهايفیظر

 افتاده ؟؟ی و گفت : اتفاقيد تو جاش به سمت کاوه چرخسهيل

 فقط گفت : نه ..کاوه

 فروکش کرد . سرد شدم و رومو بهيکباره که داشتم يجانی و هی داشتم ؟ تمام انرژی دونم چرا حس بدنمی

 نزد اما کاملی کاوه حرفينکه دونم چرا با ای تو دلم اومد . نميدی برگردوندم . احساس بد نا اميابونسمت خ

 شه ... ی حل نميگه مشکل دين .. اينکهمطمنئن بودم به ا

ينی خلوت و اروم و دلنشی . فضايم داخل شدی تفاوتی هر سه تا مون با بی حرفيچ پارک کرد و بدون هکاوه

يه ی شده بود . روين لوکس تزئياز با لوازم مورد نيز بود و روز هر میداشت . تمام دکور رستوران چوب

يل غرق بود . من کنار سهش کلم گوش سپردم . هر کدوممون تو فکر خودی و به آهنگ اروم بيم نشستيزم

 بچه ها ؟؟ين خوری مینشسته بودم و کاوه رو به رومون بود . کاوه منو رو از گارسون گرفت و گفت : چ
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 ..ين منم سفارش بدی براين خوری خودتون می نداره . هرچی من فرقی گفت : براسهيل

 هرکدوم خوشمزه ترهی نخوردم کاوه . اگه تو خوردی ترکی به منو کردم و گفتم : من تا حال غذای نگاهمم

واسم منم سفارش بده . 

يی مثه محبتهای با محبتيل کردم و سهيل به هسين غمگی رفت تا سفارش بده و تو اون فاصله من نگاهکاوه

 ..يره گی مينا فاز تمرکز و ايشه .. همی شناسی کرد گفت : غصه نخور .. کاوه رو که میکه بابا بهم م

 گه ..یمطنئنا الن راهشو بهمون م

 توش داشتيعی بود و دو شاخه گل طبيز می که رويدی سفيکی برگردوندم و به گلدون سراميل از سهرومو

 برامون نمونده ..ی راهيچ هيگه گه که دی گفتم : احساسم بهم مينینگاه کردم و با لحن ناراحت و غمگ

 دوستم گذاشت و چقدر اون حرکتش آرامش بخش بود ..ی دست روی نگفت فقط به آروميزی چسهيل

 داد ساکتی ميح جور وقتا معمول ترجين هم ايل . سهيد رسی به نظر می عصبيلی برگشت خی وقتکاوه

 ؟؟ ی گی نميچی و گفتم : کاوه چرا هياوردم نزنه اما من طاقت نیباشه و حرف

 بعد ...يم ابروشو داد بال و گفت : ناهارمونو بخوری تايه کاوه

 زنم کاوه ..ی لب به اون غذا نمی شدينجوری وسط حرفش و گفتم : تا ندونم چرا اپريدم

 بهشيه قضين حل کردن ای . برايم کنيدا دزد متجاوز رو پی يکه اون مرتيد کرد و گفت : ما بای نچ نچکاوه

ين مثه ای بزرگين شهر به اين کردن اون تو ايدا . حال پيم بکنيم تونی نمی کاريچ اگه اون نباشه هيم داريازن

 ..ی مونه که تو انبار کاه دنبال سوزن بگردیم

 بهيدی . بغض کرده بودم . نگاه پر امينم تونستم ببی مشت شده شو می گفت اما دست های نميزی چسهيل

 باشه ..يد کم فکر کن .. شايه باشه .. ی راهيه يدکاوه انداختم و گفتم : کاوه شا

 کنميدش خواد نا امی وقت دلم نميچ که هی هستيی از تنها کسايکی تو يکا انداخت و گفت : نيين سرشو پاکاوه

 .. ی کارو باهات کرده رو بشناسين که ای کردم اون کسی .. دعا ميست نی ايگه راه ديچ.. اما .. واقعا ه

 منه ..ير : همه ش تقصيد لب غرير افتاد . زيل به سهنگاهم

 ..يل گفت : اتفاق بوده سهکاوه

 کردم ....ی نمی : تقصر منه .. اگه لجبازيد دورگه غريی با صداسهيل

 ..ی راهيچ جلوم نبود .. هی راهيچ هيگه بود . منم اصل حالم خوب نبود . من دی عصبانی نداد . حسابادامه

 ؟ چطور ؟؟يم کنيدا اونو پيم تونستیآخه چطور م

 . حتما اون از تو اون کوچهين نشيد آروم تر بود . گفت : بچه ها .. نا اميل وقتا از سهينجور ايشه همکاوه

 چهره شويکا .. نيم کنی ها پرس و جو ميه همسای از همه يم ری شناختش .. الن می ميکی شده یرد م

 ؟؟يادته

 داشت ..يبيل گفتم : آره سفقط

 ؟؟ين گفت : همکاوه

 ؟؟يست نيادت . تو خودت ياد ميادم ينمش : اگه ببگفتم

 ..ياد : نه زگفت
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 اون کجاست ..ی بفهمی تونی .. الن نميشه همی داريب حرص گفتم : کاوه تو که علم غبا

 بود کرد و با اشاره ازم خواست مواظب حرف زدنم باشم و گفت :يين که سرش پايل به سهی نگاه معذبکاوه

 چرند نگو .. يکان

 ما ..ين راز بود بيه ياورد سر در می که کاوه از همه چين اانگار

ی خونه يم خودشو سوار شد و رفتين شرکت و هرکس ماشيم رفتيم ناهار رو در سکوت خوردينکه از ابعد

 از اتاقش خارج شد و به ما سلم کرد زود رفت تو اتاقش و دروينکه . سارا تنها بود و به محض اينا ايلسه

 الن توينکه به ای اصل حته مشکل خودم بودم کيربست و قفل کرد . به نظرم مشکوک اومد اما اونقدر درگ

 گذره فکر هم نکردم . ی میاتاق سارا چ

 ازشون سوال کنن "ينکه کردن و به قصد ايم از سر کوچه تا ته کوچه رو با هم تقسی و کاوه خونه هاسهيل

 اونا رفتن سارای . وقتيرون شناسنش " از خونه رفتن بی ميا يدن رو ديبيلو مرد سيه يا آيشحدود دو هفته پ

 جون ؟يکا نی . نگاهم کرد و گفت : چرا ناراحتيروناز اتاق اومد ب

 . تو خودتو ناراحت نکن ..يست گفتم : مهم نفقط

 ..ی نگفتيل به سهيچی هيان مدت از اون جرين لبخند زد و گفت : ازت ممنونم که تو ابهم

 ؟؟ی مونی قولت می قولم نزدم .. تو هم روير تکون دادم و گفتم : من زسرمو

 ..ی ترکش کنی سخته که بخوايلی خيدم تکون داد و گفت : اما شنی با ناراحتسرشو

يس سرشو بلند کرد چشماش خی صورتش . وقتی تويخت صاف و لختش ری انداخت و موهايين پاسرشو

 موهاشو از تو صورتش پشت گوشش زدم و گفتم : برامی زدن . به آرومیشده بودن و مژه هاش برق م

 ؟؟يدی بار کشين چرا اولی کنی ميفتعر

 نفهمه ..يل : تورو خدا سهگفت

 مونه ..ی من و تو مين : بگفتم

 داشت . چند بار با دوستاميشی لوازم آرای آشنا شده بودم که مغازه ی پسريه راه مدرسه با ی : من توگفت

 بهشين همی و اون شماره شو بهم داد . منم ازش خوشم اومده بود . برايديم ازش لک و رژ لب خريمرفت

 و هشت سالش بود .. يست بيکزنگ زدم و باهاش دوست شدم . نزد

 هم بزرگتر ..يل لب گفت : از سهزير

ی که دلم ميزی سارا گوش کنم . تو اون لحظه تنها چی کردم مشکل خودمو فراموش کنم و به حرفاسعی

 جواب اعتمادش رو بدم ..ينکه بود که بتونم به سارا کمک کنم . اينخواست ا

 دوست داشت . منم .. منم .. يلی بود . منو خی ادامه داد : اون پسر خوبسارا

 انداخت و گفت : عاشقش شدم ..يين پاسرشو

يدم فهمی .. اونقدر بهش عادت کرده بودم که اصل نميدمش دی ادامه داد :هر روز ميشتری با خجالت ببعد

 شه ..ی می چينمش روز نبيهاگه 

 من ..ی خواستگارياد و اونم ميم کردم ما عاشق همی نگاهم کرد و گفت : فکر می خاصيت مظلومبا
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 .يم کنی فکر ميايی کردم که چقدر ما دخترا روی زد و من با خودم فکر می حرف مسارا

 گه عاشقی ميشه . همين سن ممکن هستين گه شما دخترا تو حساس تری مياتمون ادبير ادامه داد : دبسارا

 . با خودميدم فهمی نميزارو چين عشق کورکورانه ست . اما من که ايه عشق ين که اين دونی و نمين شیم

 ..ستم که .. من استثنا هيست نينجوری گه .. ای ميزی چيه ين کردم حال ایفکر م

 کهيدم وقت مدرسه رفتم دم مغازه ش دير روز که غيه ينکه و گفت : تا ايخت گونه هاش ری هاش رواشک

 که من , دوست دخترشيی که باهاش اون پشت واستاده بود جای تو مغازه ش . دختريگه دختر ديهاون با 

 رفتم .پس اونم دوست دخترش بود ..یم

 از ده بار بايشتر گفت : بی می خاصيت و با مظلوميخت ری سرخش می گونه های صدا روی هاش باشک

 هستم ..ی .. آخه عاشقش بودم .. حتيدمش و اون هر بار ازم خواست ببخشمش .. منم بخشيدمش ديگهکس د

 داديگار بودم بهم سيشش با پشت دستش اشکاشو پاک کرد و گفت : چند بار که تو مغازه پی حرصيلی خاما

 خودمی کشه و به روی بفهمه منو ميل گفتم اگه سهیبکشم . منم دوست داشتم امتحان کنم البته با خودم م

ی خوری " " تو به درد من نمولو خواد امتحان کنم اما اونقدر بهم گفت " ترسو " " کوچی که دلم مياوردمنم

 . اول همهيدم کشيگار بهتر بودن " منم وسوسه شدم و باهاش سيدی م که ديگه دی" و " همون دوست دخترا

 رفتمی ميدن کشيگار کردم اما بعد عادت کردم . تازه .. اونقدر خوشم اومد که به خاطر سیش سرفه م

مغازه ش ..

 هستم ..ی دونم من دختر بدی پلک زد و گفت : ميت معصومبا

 ..ی خوام بهم کمک کنی و گفت : ميد ش لرزچونه

 .. يزم تا کمکت کنم عزينجام گفتم : منم ايمت ملبا

 از صبح تا بعد از ظهر خونه نبود و قرار بود دوستميل بار که سهيه تند تند اشکاشو پاک کرد و گفت : سارا

 شه . اما گفتی خونه مون بهش گفتم نمياد خواد بی تنهام گفت ميد بهم زنگ زد دی خونه مون وقتياد بينام

 دوستش داشتم ... يلی تموم شده فرض کن . منم خيمونو شه دوستیاگه نم

 کشم بگم ..ی بهم کرد و گفت : خجالت می سارا سکوت کرد . نگاهاينجا

 نگران شده بودم گفتم : نه .. بگو ..يلی که خمن

 خونهياد بگم که نينا اصرار کرد مجبور شدم به ميلی خينکه با همون حالت معذب گفت : به خاطر اسارا

 غذا هم پخته بودم ..یمون . حت

ی گفت که سارا خونه تنهاست و مينا ايان باغ شايم رفته بوديل که با سهی آوردم اون روزياد زود به خيلی

 بار غذا درست کنه ..ين اولیخواد برا

 شد .ی اصرار کرد که منو ببوسه .. منم بهش اجازه ندادم .. اونم عصبانيلی اومد خی ادامه داد : وقتسارا

 کهياط حی تويم فرق داره . رفتيا با قبليدنش مدل کشيگارا سين گفت ای داد وليگار بهم سيشهبعد مثه هم

 و اونوقتی تا سرفه کنی دارهش و بعد اونقدر نگی چند پک پشت سر هم بکشيد . گفت بايرهخونه بو نگ

 ..يرون بیدودشو بد
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 حالين تو ای و حالت تهوع داشتم وقتيجه سر گيدم کشی کرد . اونروز وقتی فرق ميگه ديگارای با سبوش

 نشه و اون .. يکواحوال بودم نتونستم مقاومت کنم که بهم نزد

 گفتم . متاسفم ..ينارو که ايد جون ببخشيکا نذاشت ادامه بده . با بغض گفت : نيه گرشدت

يعنی سارا ؟؟ يعنی من .. ی . من تو شوک مونده بوده بودم . خدايد جاش بلند شد و به سمت اتاقش دواز

 دختر نبود ؟؟؟؟يگهسارا د

ی ميه بهم زنگ زد گفت که سارا داره گريل فهمم چرا اون شب که سهی چشمام حلقه زد . حال می تواشک

ين ای عشق نوجوونيه بود فقط سر يزا چين بود نه دنبال ایکنه و نگرانش بود .. اما سارا نه دختر پسر باز

 تو ؟؟يام شه بمیبل سرش اومده بود . رفتم دم در اتاقش و چند تقه به در زدم و گفتم : 

ی رو فرشی هايی درو باز کردم . سارا با دمپاياط ش اومد . با احتيه گری جواب بده صداينکه ای جاسارا

 کرد .ی ميه داده بود . بالشتش رو بغل کرده بود و به شدت گريه تکيوار تخت نشسته بود و به دیش رو

 سرت آورد .. ؟يی بلچه و شلوغ بود . رفتم و کنارش نشستم . گفتم : سارا اون يختهاتاقش به هم ر

 عاشقش نبودم ..يگه با چشمهاش قرمز و پف کرده نگاهم کرد و گفت : بهم تجاوز کرد .. اون لحظه دسارا

 نقشيشه . هميرم قرار بگيت موقعين ای کردم توی وقت فکر نميچ جلو بردم و اشکاشو پاک کردم . هدستمو

 شدم . اما النی ميت حمايه کرده بودم که توسط بقی دختر جوون خام و نپخته رو بازيه يا دختر بچه يه

 شد بهشی دورش داشت که نمی سنگيوار ديه يشه کردم . سارا همی ميت سارا رو حمايد بود که بايتیموقع

 کرد و حال ..ی برخورد مين سنگيلی کرد . خی نمی وقت روبوسيچ داد و هی دست ميشه شد . هميکنزد

 که اصل انتظارشوی .. تو لحظه ای . حتيد رسی به نظر می راضيدم کشی گونه ش می دست روينکهاز ا

 شده ويس جوجه بود که خيه کردن . مثه يه گربه داد و شروع کرد يهنداشتم به آروم سرشو به شونه م تک

 نرم بغلش کردم . سارايلی .. خيد خری بابک برام می که تو بچگيی کنه .. مثه جوجه هایآروم آروم ناله م

 گفت : بعد از اون روز ازش متنفر شدم . اما مجبور بودميد لرزی که ميیبازومو محکم گرفته بود و با صدا

 اونی گفت : "من عاشق محسنم" . من عاشقشم .. مخصوصا وقتی تو گوشم ميشه هميزی چيه .. يششبرم پ

يدم بعدا فهميديم کشيگارا . هر بار که رفتم از اون سيم کنی با هم ازدواج ميگه کردم دیاتفاق افتاد فکر م

ی شدم . کم کم هم محسن به من بی ميوونه ديدم کشی بهش عادت کرده بودم و اگه نميگه .. ديهاسمش چ

ی مينمش ببيشش رفتم پی وقتا که می بعضی . حتيچی زد و نه هی عاشقانه می نه حرفايگه شد . ديتاهم

 برو ..ياد م بيگهگفت الن قراره دوست دختر د

 که بهم شماره دادی بودم .. مگه روزيرستانی دختر دبيه کرد چون ی گفت : منو مسخره ميبی بغض عجبا

 ؟؟؟يدفرم مدرسه مو ند

 خوش حالتشی موهای روی داشتم . دستيبی کرد و بازومو محکم تو بغلش گرفته بود . حس عجی مگريه

 افتاد ؟؟ينتون بی چه اتفاقيقا و گفتم : اون روز دقيدمکش

 بود که من تونستميگه جور ديه کشم .. اون رابطه ی .. خجالت می لب گفت : من دخترم .. ولير زسارا

 ..يستم دختر نی .. از نظر روحيگه کنم دیدختر بودنم رو حفظ کنم . اما خودم احساس م
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 کمکتی رو به من گفتيز غصه نخور .. حال که همه چيزم دادم و گفتم : سارا ، عزيه مو به سرش تکچونه

ی ساده مينقدر ايد .. فقط نبايستی نی باشه ؟؟ باشه دختر خوب ؟؟ تو اصل دختر بديم کنم حلش کنیم

 .. یبود

 بگه .. ينارو نبود به من ايشکی مامانم مرده بود .. هيادمه ی : من از وقتيد غرسارا

 آسونترشی خوای گذره سارا .. فقط اگه می دوران مين روزا و اين اشکاشو پاک کردم و گفتم : ااروم

 خواهر بزرگتر بدون . باشه ؟ يه . منو مثه یکن

 کمکت کنم "ينکه باشم . به خاطر ای کنم آدم بهتری می تو دلم با خودم گفتم : " به خاطر تو هم که شده سعو

 با هم حرفی . تو اون فاصله من و سارا کليد طول کشی و کاوه برگردن دو ساعتيل سهی روز تا وقتاون

 خودم رو داشته باشه . سارا بهم گفت که تا النی و من شماره مو بهش دادم که اگه کارم داشت شماره يمزد

 مدت زمانين گراس نکشه نتونسته و هربار وسوسه شده . به نظرم ايا يگار سيگههر بار که خواسته د

 تونست کامل کنار بذارش .. چونی بود که نميلی دلين از مهم تريکی که سارا تو خونه تنها بود یطولن

يلی تونست خی ساعاتش رو کنارش باشن اون نميشتر بيا بودن که تمام طول روز ی مادرياقطعا اگه پدر 

ينقدر ارزه ای نمينکه شد با فرض ای هم که وسوسه متی بره و قطعا خواه نا خواه وقيگارراحت به سمت س

 رفت .ی شد و سمتش نمی ميال خیخطر رو به جون بخره ب

يشه . هميدم فهمی ميل سهی مشت کرده ی از دستاينو ناراحت بودن . ای اومدن حسابی و کاوه وقتسهيل

 شد ..ی آروم مينجوری ايد کرد . شای ناراحت بود دستاشو مشت ميا ی عصبانیوقت

 ؟؟ياری آب خنک ميوان ليه واسه من يکا کاناپه ولو کرد و گفت : نی هم خودشو روکاوه

 ..يارم زود گفت : من مسارا

 ؟؟ين کرديدا پيزی شد بچه ها ؟؟ چی سارا رفت گفتم : چتا

 رهگذر بوده ..يه اون يد مبل تک نفره نشسته و گفت : نه .. اصل شای هم روسهيل

 ها هم خونه نبودن البته ..يه حوصله گفت : چند تا از همسای بکاوه

 تا خونه درو باز نکردن ..يش کلفه دستشو تو موهاش برد و گفت : آره .. پنج شسهيل

 ؟؟يم بکنيد کار بای گفتم : حال چيدی نا امبا

 خونهياين خواستم شما رو هم دعوت کنم بی از دوستام از کانادا اومده . امشب شام ميکی گفت : من که کاوه

 .يم مشکلو حل کنين ايم کرديدا پی که اگه راهينمون .. شب هم همونجا بمون

 موشکافانه گفت : کدوم دوستت ؟؟سهيل

يه .. يکوب بده گفت : جيير که سارا جلوش گرفته بود تغی آبيوان نگاهشو از لير مسينکه بدون اکاوه

 .يسی تمام انگلی خانواده يه هست . از يل اصيليسیانگ

 ..ی هم داری خارجکی دوستاين دونستم همچی گفت : جدا ؟؟ نمسهيل

يدا پيق چقدر رفيس رفتم انگلی که از وقتی دونی .. می زد و گفت : چرت و پرت نگو داشی پوزخندکاوه

کردم.

 ؟؟يايم بيد لبخند زد و گفت : ما چرا باسهيل
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 سوالين کنن ای جا دعوتت ميه ی که وقتيه ادبی بيلی .. فقط خياين نين گفت : دوست نداری تفاوتی با بکاوه

 ..یرو بپرس

 بود ؟؟ی .. اسمش چين و گفت : ايد خندسهيل

 ..يکوب زود گفت : جکاوه

 ؟يران اومده ای .. واسه چيکوب گفت : همون جسهيل

 ..يحی گفت : تفرکاوه

 ؟؟ين داد گفت : کجا باهاش آشنا شدی نشسته بود لم ميل که سهی مبلی دسته ی رويکه در حالسارا

 رفته بودم اونجا .. باهاش اونجا آشنا شدم ..يحی گفت : خب من تفرکاوه

 رفتار کنه و بهی کرد عادی هول شده بود . کاوه متوجه نگاه من شده بود اما سعی نظرم اومد که کاوه کمبه

 جا ..ين هميم گردی .. اما شب برميايم گفت : شام رو ميل . سهياورد خودش نیرو

 ..يل سهی دستشو تو موهاش فرو برد و گفت : هر جور راحتکاوه

 ..يا و گفت : سارا جان شما هم بيد کشيقی نفس عمبعد

 .يام تونم بی .. من نمينجا اياد شب بابا می .. ولی سرشو تکون داد و گفت : مرسسارا

 پرپشت وی و سارا با خنده به سمتش برگشت و دستشو تو موهايد سارا رو کشی موهای به شوخسهيل

 .يد و غش غش خنديختشون فرو برد و به هم ريل سهیمشک

 شام منتظرتون هستم ..ی رم .. برای مقدمه گفت : پس من دارم می بيلی که تو فکر بود خکاوه

 ..ينمت بی و گفت : ميد به موهاش کشی کرد و دستی دست دست داد . بعد هم به من نگاهيل شد و با سهبلند

 شد بهم و گفت : خدافظ ..يره خيه چند ثانی برابعد

 ..يرون بيم بريی سه تايم خوای گفت : سارا حاضر شو ميل کاوه رفت سهوقتی

 ..ينجام حاضر و آماده ايگه ساعت ديم لبخند زد و گفت : نسارا

 افتاد به هم . نگاهمو ازش گرفتميل در اتاق رو بست نگاه من و سهينکه به طرف اتاقش رفت به محض ابعد

 گردم .ی برميگه ساعت ديم شب لباس بردارم .. نی رم خونه برایو گفتم : م

 ...ينما سيا پارک يا با هم يم ری . باشه ؟؟ الن ميداريم بر ميم ری به سمتم اومد و گفت : سر راه مسهيل

 ..يد خريم لب گفتم : پس برزير

 ؟ی دوست داريشتر بيد لبخند زد و گفت : خرسهيل

 : آره ..گفتم

 بهشيل سهی آوردم وقتياد گفت "باشه" به سمت اتاقش رفت تا حاضر بشه . لبخند سارا رو به ی ميکه حالدر

 بودم .يده و دخترونه ش ديک باری لبای کم رويلی بود که خی . لبخنديرون بيمگفت حاضر بشه تا بر

 .يومد و خوشحال ميد پر اميلیسارا .. اون به نظر خ

 خونه نبود بهی کردم . چون کسی شب انتخاب می برای و من داشتم لباسيم ما بودی ساعت بعد خونه نيم

ی . ظاهرا مامان بزرگ برايفته برام بی خواست تنها باشم و اتفاقی تو . دلم نميان و سارا هم گفتم بيلسه

 بابا خونه نبود . ين همیشب بابا رو هم دعوت کرده بود , برا
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 مون روی قرار رسمين اوليل که من و سهيی . همون جايد مرکز خريم رفتيی لباسامو برداشتم سه تاوقتی

ی دونی به سارا گفت : ميل افتاد به هم . سهيل نگاه من و سهيم وارد پاساژ شدينکه . به محض ايمگذاشته بود

 کجا بود ؟؟يکا قرار من و نيناول

 شاپ ؟؟ی مردونه بود گفت : کافيک بوتيه يترين وی که محو تماشاسارا

 گفت : نوچ ..سهيل

 ؟؟ينما دستاشو تو هم حلقه کرد و گفت : سسارا

 گفت : اونم نه ..سهيل

 .. خودت بگو ..يگه نکن ديتم اذی شد و گفت : اع .. داداشی شاکسارا

 ..يم جا قرار گذاشته بودين زد و گفت : باشه غرغرو .. همی لبخندسهيل

 انتخاب کرد ..ينجارو ای و گفت : کيد خندسارا

 ت..يقه سلی بی گفتم : داداشمن

 هم شد جا ؟؟ينجا .. آخه ايل سهی ايوونه ديلی و گفت : خيد خندسارا

 ..ی خوبين لبخند زد و گفت : به اسهيل

 خوام ..ی کمبندا و دستبندا مين مردونه و گفت : من از ايک همون بوتی تويد رو کشيل سارا دست سهبعد

 پسرونه ست ..ينا ابروشو بال انداخت و گفت : ايه سهيل

 که منی دونی دخترونه و پسرونه نداره .. بعدشم مياد اسپرتن . زينا و گفت : خب باشه .. ايد خنديز رسارا

 اسپرت دوست دارم ..يپایت

 جون ؟؟يکا داره نيب به من کرد و گفت : مگه عی نگاهبعد

 : نه ..گفتم

 .يومد سارا ميپ به تيلی . واقعا هم خيم انتخاب کردی سورمه ای کمربند کنفيه دستبند و يه با هم براش بعد

 . يد پوشی ساده می شرت های و تين اسپرت و آل استار با جی معمول کفشايشههم

 سارا که هوسی شاپ همون پاساژ و برای کافيم و بعد رفتيم دور زديگه دی کميم کرديد سارا خری براوقتی

 زد .ی .تمام مدت سارا لبخند ميم گرفتيوه خودمون آبمی بزرگ و برايفی قی بستنيه کرده بود يفی قیبستن

 داشتم .. ی اون خوشحال بود احساس خوبينکه . چقدر از ايد رسی به نظر می راضيلیخ

ی بابايش خونه پيم کنه تازه سارا رو گذاشته بوديادآوری شام بهمون ی زنگ زد تا برايل کاوه به سهوقتی

 . يم رفتی مينا کاوه ای به سمت خونه يم بود و داشتيده که اونم تازه رسيلسه

 بودميده شنيل با سهيلی آهنگ رو خين کرد . ای می آهنگ محبوبشو گذاشته بود و در سکوت رانندگسهيل

ی دو ساعت سعيکی ين بهم دست داده بود . هرچقدر تو ای بديلی احساس خيدنش.اما تنها الن بود که از شن

 وين ماشی يشه دادم به شيه تکمو باشم نتونستم . سری تفاوتی حالت بيه و تو يارم خودم نیکرده بودم به رو

 گه ...ی می کردم بفهمم خواننده چی می خوردم سعی بغضمو فرو ميکهدر حال
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Hello, helloسلم سلم

anybody out thereهست؟يرون اون بی?کس 

'cause I don't hear a soundيشنوم نميی صدايچچون من ه

alone, aloneتنهام تنها

I don't really know where the world is but I miss it nowکجاست امايا دنيدونم من واقعا نم 

دلم براش الن تنگ شد

I'm out on the edge and I'm screaming my nameلبه پرتگاهم و دارم اسمی رويرون من ب 

يزنم ميادخودم رو فر

like a fool at the top of my lungsيد زدم که نفسم بريادانقدر فر.

sometimes when I close my eyes I pretend I'm alrightيبندم چشمام رو می وقتا وقتیبعض

 که خوبميکنمتظاهر م

but it's never enoughيست نی وقت کافيچ هیول

cause my echo, echo چون پژواک صدام , پژواک صدام

is the only voice coming backيگرده که بهم بر مييهتنها صدا 

my shadow, shadowيه ام سايه سا 

is the only friend that I haveکه دارم يه تنها دوست 

listen, listen گوش کن گوش کن 
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I would take a whisper ifاگه يکنم ) نجوا رو انتخاب ميدنمن (شن 

that's all you have to giveی بديتونی که تو ميزيه چی همه ينا

but it isn't, isn'tيست نين ايست نين اما ا 

you could come and save meی و من رو نجات بديای بيتونیتو م

try to chase it crazy right out of my headيه (ی از سرم دنبالش کنيرون کن تا (فرارش)بی سع

 بره)يرون از سرم بی کنیکار

I don't wanna be down andشکسته باشم و يخوام من نم 

I just wanna feel alive andاحساس زنده بودن کنم يخوام من فقط م 

get to see your face again but 'til thenاما تا اون موقعينم بتونم صورتت رو بب 

Just my echo, my shadowام يه فقط پژواک صدام ، سا 

youre my only friendی تو تنها دوست من

ی چرخوندم . آهنگ رو عوض کرده بود و با تعجب گفت : داريل عوض شدن آهنگ سرمو به سمت سهبا

 ؟ی کنی ميهگر

 ..يست و گفتم : مهم نيدم گونه م کشی رودست

 ؟ی ناراحتی ؟؟؟ بهم بگو از چيست مهم نيو چی گفت : چی جديلی خسهيل

 ؟؟ی دونی نميعنی زدم و گفتم : پوزخندی

 آرومتيد باينکه .. از ايکا نيزارم بيت وضعين به رو به روش نگاه کرد و گفت : واقعا از ای با ناراحتسهيل

 ..يامکنم اما از پسش برنم

 شد ..ی نمی کردم اونطوری نمی : اگه من احمق اون روز باهات لجبازيد و غريد فرمون کوبی رومشتی

اگه ..
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 مشکليه شد ی نمی .. اگه اونروزم اونجوری حرف از اون روز بزنيگه خوام دی نميل : ششش!!! سهگفتم

 کنمی با تمام وجودم حس مينو نخواهم داشت . ای روز عاديه وقت يچ هيگه .. من ديل . سهيومد ميش پيگهد

...

 داشت .. حسرت ..ی معنيه ش داد . نگاهش فقط ی بهم انداخت و دوباره حواسشو به رانندگی نگاهيم نسهيل

 ..يدممن حسرت رو تو نگاهش د

 از دست داده .. چقدر تلخ ..يدشو هم اميل سهيعنی شه . ی تموم ميز همه چيگه ديعنی ! حسرت حسرت

 .. يده داد هم حال نا امی ميد که بهم امی بفهمم تنها کسينکها

 لبم اومد و دستمو جلو بردم و چند تا آهنگ بردم عقب و دوباره به همون آهنگ گوشی تلخ گوشه لبخندی

)Jason Walker - Ecoسپردم .. آهنگ (

 که رو به روم بود انداختم .ی به ساختمون هشت طبقه ای سرسری شدم نگاهياده پين و از ماشيديم رسوقتی

 تا بهيم در باز شد داخل آسانشور شديدم بهش رسی وقتيستاد به سمت در ساختمون رفت و منتظرم ايلسه

 .يم هشتم بریطبقه 

 ؟؟يکا گوشم گفت : نير زيل سهيم آسانسور که بودداخل

 لبموی صورتم . بعد با دو تا انگشت اشاره ش گوشه های زد و دستاشو بال آورد جلوی کردم . لبخندنگاهش

 ..ينجوری .. ايزم نافذ گفت : لبخند بزن عزيی زد با صدای لبخند ميکه بعد در حاليدگرفت و کش

 دستاشو برداشته بود امايل آسانسور به خودمون افتاد . سهی ينه مچ دستش گذاشتم و نگاهم تو آی رودستمو

 لبم بود . یمن هنوز لبخند رو

 خوامی . می من بوديد و امی که تو تنها دلخوشی خوام بدونی شدم ، مير کردم و گفتم : اگه من تسخنگاهش

 ...ی خوام بدونی دوستت دارم . ميلی خیبدون

 کردم بمونم .. فقط بهی زم گفتم : که اگه تلشی با کفشم به کفشش ضربه ميکه انداختم و در حاليين پاسرمو

 تو باشم ..يش پيشترخاطر تو بود .. که ب

 گذاشت و انگشت شصتشو نوازشگونهی گونه م می دستشو رويکه نگفت فقط خم شد و در حاليزی چسهيل

 ..يد لبامو بوسيد کشی گونه م میرو

يچ که هی که جواب تمام عشق و دوست داشتن من بود . بوسه ای بوسه ايه بود . ی واقعی بوسه يه اون

وقت دوست نداشتم تموم بشه . 

 به خودم افتاد . به قطرهينه از من جدا شد و از آسانشور خارج شد . نگاهم تو آيل باز شدن در آسانسور سهبا

 گونه م بود . با پشت دست پاک کردمش و ازی و دوست داشتن و عشق رويجان که از شدت هی اشکی

آسانسور خارج شدم . 

 به تن داشتی صورتی ساده يرهن پيه شونه هاش ولو بود و ی ش روی بلند و مشکی موهايکه در حالويدا

 . ين لبخند زد و گفت : خوش اومدی بود . با سرخوشيستاده در به انتظارمون ایجلو

 هستن ؟؟يا گفتم : کيدم بوسی رو ميدا وی گونه يکه و در حاليم وارد شديل و سهمن
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 . که خودمونمين شب عاشقانه داشته باشيه يم باغ .. گفتيم زد و گفت : مامان و بابارو فرستاديطانی شلبخندی

 .. ؟ين مونی . شب رو که ميمتنها باش

 سلم ويل کاوه اومد که با سهی بست . صدايل که منتظر جواب من باشه درو بعد از ورود سهين بدون او

 بود دادم و منم از راهرو گذشتم و چشمميستاده که منتظر ايدا کرد . مانتو و شالم رو به وی میاحوالپرس

 وقتا نسبت به کاوه حسی بغضم بشکنه . بعضينکه ای برایافتاد به کاوه . نگاهش بهم تلنگر زد . تلنگر

 تفاوتی سرد و بيلی سلم کرد . خی زد و پرانرژی داشتم . کاوه که متوجه حالتم شده بود لبخنديبیعج

 تا باهاشياين .. بينجاست ايکوب باشه گفت : بچه ها جی کرد عادی می که سعیجوابشو دادم . کاوه در حال

 ..ينآشنا بش

 سالهی چهل و خورده ايبا مرد تقريه . يم کرد رفتی مون ميی که کاوه راهنمايی به طرف جايل و سهمن

 کرد . متوجهی ما رو به هم معرفيسی از جاش بلند شد . کاوه به انگليد کاناپه نشسته بود که تا مارو دیرو

 هم در کناريدال نشستم و وي . کنار سهيارم خودم نی کردم به روی نگاهم کرد و سعیشدم که طور خاص

 دوختم ..يکوب گرفتم و به جيدا نشست و کاوه به سمت آشپزخونه رفت . نگاهمو از ويکوبج

 داشت بايدی خورد . پوست سفی توش کامل به چشم ميد سفی که تار هايره تی قهوه ای مرد با موهايه

ی خط صاف بود . لباسهايه بود و لبهاش هم مثه ی عقابی ش کمينی . بی خطی و ابرو هايز ریچشمها

 زدم .ی زورکدی متوجه شدم اونم نگاهش به منه لبخنی بود . وقتی جديلی بود و نگاهش خيدهاسپرت پوش

 رفتم به سمتين همی کلفه شدم برايکوب جی مشغول حرف زدن شده بودن و منم از نگاه هايدا و ويلسه

 کرد . تا متوجه من شد لبخند زد و من با حرصی دقت نسکافه درست ميتآشپزخونه . کاوه داشت با نها

 ؟؟ينجوريه مردک چرا اينگفتم : ا

 ؟؟يه با دهن بسته و گفت : چه جورکاوه

 ها هم چشم چرونن .. ی خارجين دونستم ای حرص گفتم : زل زده به من .. نمبا

 بای لوله تفنگی مشکين جيه آشپزخونه بود خودمو نگاه کردم که ی ورودی که رو به روی قدی ينه تو آبعد

 ست ..يده داشت و گفتم : خوبه لباسم پوشی مشکيونی پاپی يقه که يد سفی زنونه يرهن پيه

 . معترض گفتم : اععع .. کاوه به من نخند ..يد خندی م می صدا به حرکات عصبی بکاوه

 گذاشت گفت : نگران نباش اون چشمی می خوشگلينی سی رو تويکی سرامی که فنجون های در حالکاوه

 کردم .. يف ازت تعريلی کنه .. من خی نمیچرون

 ..ی کنی ميف تعريبه غری گم از من واسه مردای ميل مشت تو بازوش زدم و گفتم : به سهبا

 .. ؟؟ اون سن باباتو داره ها ..ی شديوونه و گفت : ديد صدا خندی بکاوه

 کردم ..ی ميتت زدم و گفتم : داشتم اذچشمکی

 ..يه بقيش پيم رو برداشت و گفت : برينی سکاوه

يکوب و جيل فاصله سهين خودم حس کردم . تو ای رو رويکوب اونا و دوباره نگاه جيش پيم هم رفتبا

 صحبت کنه . بايسی خوب انگلينقدر بتونه ايل کردم سهی وقت فکر نميچمشغول حرف زدن با هم بودن . ه
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ی دارم زبان ميمه نو هم بچه زرنگ بوده واسه خودش ها .. حال منو بگو که سه سال يلخودم فکر کردم سه

 گن ..ی می فهمم چی کنم خوب نمیخونم و هرچقدر هم تمرکز م

ی که سرفه می و در حاليد نسکافه تو گلوم پری کاوه شدم . کمی از نسکافه مو خوردم و متوجه اشاره کمی

 ؟؟يهکردم گفتم : چ

 ..يد از تو سوال پرسيکوب گفت : جکاوه

 ؟؟يد پرسی خورم ؟؟ حال چی دارم نسکافه مينه بی گفتم : کوره ؟؟ نمی لبير گذاشتم و زيز می روفنجونمو

 ؟؟ی ناراحتينجاست اينکه از ايد گفت : پرسسهيل

 . يست نينطور تکون دادم و دست و پا شکسته گفتم : نه .. اسرمو

 ..يد خونی ميسی انگليدم گلوشو صاف کرد و گفت : شنی کمجيکوب

 راحت و بدون تعارف گفت : اما تو صحبت کردن بهيلی خيکوب مثبت تکون دادم و جی به نشونه سرمو

 ؟؟يای خوب نميلینظر خ

 طوره ..ين لبم ناخودآگاه کج شد و فقط گفتم : همی گوشه

يدا که وی از مواردير بود . البته غی خشک و کامل جدينمون حالت گذشت . جو بين قبل از شام به همتا

 شد .ی ما هم می گرفت و باعث خنده ی بگه و خودش وسطش خنده ش ميسی انگلی کرد جمله های میسع

يلی خيون دکوراسينا اوه کای . خونه يز سر ميم و دعوتمون کردن که بريدن شام رو چيز با هم ميداکاوه و و

 ويی اروپای بزرگ نبود اما معماريلی شده بود . خين داشت و با لوازم ساده و لوکس تزئيدی و جديکش

 رو به روم نشسته دچاری آدم خارجيه ينکه کم به خاطر ايه يم که نشستيز داشت . دور ميبايی زيلیخ

 کردم که نکنه من کارد و چنگال رو جا به جا گرفته باشمی فکر ميناسترس شده بودم . تمام مدت داشتم به ا

و باعث بشم تو دلش به من بخنده ؟؟ 

 درست کرده ..يدا ها رو ويک استين گفت : اکاوه

 .. يدا ؟؟ حرف نداره وی گفت : جديز آمين تحسسهيل

 .. ی لبخند زد و گفت : مرسويدا

ی رو جمع کردن . کميز ميدا شام تموم شد . کاوه و وينکه بهش لبخند زدم و ازش تشکر کردم . بعد از امنم

ين آخرين بود که اين شون صحبت کردن . اما من تمام حواسم به ايی در مورد آشنايکوب و کاوه و جيمنشست

 ..ينم که دوست دارم رو ببيی اونای همه يد بودنم با دوستامه و تا وقت هست باين آخرين منه .. اینفس ها

 ؟؟يزم عزيم گوشم گفت : برير زيل گذشته بود که سهی ساعتنيم

 .. حال که باباتين ذارم بری گفت : من نميم بريم خوای متوجه شد مينکه تکون دادم . کاوه به محض اسرمو

 جا ..ين همين .. بمونيستخونه ست سارا هم تنها ن

 ..يم شب موندن برنداشتی به من کرد و گفت : ما لباس برای نگاهسهيل

 که همه شی .. اون زمانی ندارينجا دست لباس ايه کرد و گفت : آخ نه که تو يل به سهی چپ چپ نگاهکاوه

 ؟؟ی شدی چتر مينجاا

 موندن نداره ..ی لباس برايکا و گفت : خب نيد خندسهيل
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 اندازه بشه .. من اتفاقا چند تا لباس دارم که هنوزيکا نی من برای کنم لباسای با لبخند گفت : فکر مويدا

 . يدمنپوش

 ..يکا نيگه دين ملتمسانه گفت : بمونبعد

 ..يست نی گفتم : از نظر من مشکلفقط

 ..يست نی گفت : پس از نظر منم مشکليب عجی با لحنسهيل

يه به اتاقش رفتم و اون يدا رو گفت . همراه ويان هم جريکوب جی برايسی و کاوه به انگليدن دو تا خنداون

يل از اتاق خارج شدم . کاوه و سهيدم اونو پوشی کم حال بهم داد . وقتی شلوار صورتيه و يد شرت سفیت

 رو تراس ؟؟يم بريکا گفت : نيدا اونجا نشسته بود . ويکوبنبودن و فقط ج

ينا کاوه ای . تراس خونه ياد هم گفت که همراهمون بيکوب به جيدا مثبت تکون دادم . وی به نشونه سرمو

يابون خيه رو به روش ی گذاشته بودن و منظره يد سفی فلزيمکت نيه بود روش ی دنج و قشنگی جايلیخ

 .. يابون ها و خين چشمک زن ماشیبزرگ و شلوغ بود با چراغ ها

 که رو به روش هست . ی منظره اين همچيه جاها بودم و ينجور عاشق اهميشه

 زد گفت : دودش کهی آتش ميگاری که سی در حاليکوب کردم . جی رو حس می مطبوعی بود و سردشب

 کنه ؟؟ی نميتتوناذ

 : نه ..گفتم

 گفت ؟؟ ی گوشم گفت : چير زويدا

 و بهيم بوديستاده تراس ای يواره دی دادم و اون سرشو تکون داد . حال هر سه نفرمون جلويح توضبراش

يکوب آوردن چند فنجون قهوه به داخل رفت . تنها بودن با جی برايدا بعد وی . لحظاتيم کردی نگاه ميابونخ

یدم و نگاهمو دوختم به چراغ هاي کشيقی حس رو کنار بزنم . نفس عمين کردم ای کرد اما سعیمنو معذب م

 اون شهر شلوغ .. ی ها توينماش

 ..ی هستی ايچيده : دختر پيچيد گوشم پی تويکوب جصدای

 ..يست طور نين زدم و گفتم : البخند

 بهت داده ؟؟ی بهم بندازه گفت : اون دستبند رو کی نگاهيم که نين ابدون

 بهم داده بود و از جنوب برام گرفتهيل بود که سهی که دور مچم بود افتاد . همون دستبندی به دستبندنگاهم

 ..يلبود . ناخودآگاه لبخند زدم و گفتم : شوهرم ، سه

ی دارم حس ميدمت که دی توش هست که من از لحظه ای انرژی گفت : هرکس که اونو درست کرده کلفقط

کنمش ..

 ؟؟ی به دستبند کردم و گفتم : چه جور انرژنگاهی

 روی انرژين هست و قطعا ای اما اون منبع انرژيستم بهم کرد و گفت : نوعش رو هنوز مطمنئن نی نگاهنيم

 تو ...ی در کنار دست های انرژين کرده . که ايافتاز سازنده ش در

 شه دست هاتو لمس کنم ؟؟ی تموم گذاشت و گفت : ميمه کرد و جمله شو نمکث
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ين ژشت دستمو لمس کرد و گفت : ای به آروميکوب که مسخ حرفاش شده بودم دستمو جلو بردم و جمن

 شده .. ی منبع قويه تو ی در کنار دستهایانرژ

ی تونی کارا ميلی خی قوی دستاين گفت : تو با ايکوب نگاهش کردم تا ادامه بده و جيجان و با همتعجب

 ...یانجام بد

 ؟؟يه زده نگاهش کردم و گفتم : منظورت چشوک

 ..ی بشيگزين که جای شو داری کنم آمادگی تکون داد و گفت : احساس مسرشو

 فهمم ...ی گفتم : اصل منظورتو نميجی گبا

 تعارفيکوب هم به جيدا نشستن و ويمکت نی تراس . بچه ها روی اومد تويل به همراه سهيدا لحظه وهمون

 دادم ويه تراس تکی يواره . منم به دينم من نبود که بشی برايی جايگه نشست ديکوب جی . وقتينهکرد بش

يب عجيلی خيکوب جی . حرفاد و کاوه که تازه به جمعمون اضافه شيکوب ، جيدا ، ويلنگاهمو دوختم به سه

ی کمينکه و کاوه حرف بزنم . اون شب بعد از ايل گرفتم حتما در موردشون با سهيمبه نظرم اومد و تصم

 در نظر گرفته بوديکوب جی هم برای . کاوه اتاقيم خواب به اتاق کاوه رفتی برايم آزاد موندی هوایاونجا تو

ی حال روی موند خود کاوه که توی وسط مين شد و ای مده خواب امای اتاق خودش برای هم تويداو و

 نداشت .. ين جز ایکاناپه رو انتخاب کرد . البته چاره ا

 لبهام گذاشتی رو بهش بگم که دستشو رويکوب جی حرفايان تنها شدم خواستم جريل با سهينکه محض ابه

 نگو ...يچی گفت : ششش!!! هيخوليايی مالیو با حالت

 پسيم هست که ما با هميی شباين جز آخرين زمزمه کرد : اگه ايل پر از سوالم رو بهش دوختم و سهنگاه

 .. يم نگيچی خوام هیم

 نرميلی . خيم شديک . دستمو دور گردنش حلقه کردم و به هم نزديدم دی اتاق برق چشمهاشو ميکی تارتوی

 : دوستت دارم ..يم و همون لحظه هر دو همزمان زمزمه کرديشونيم شو چسبوند به پيشونیپ

 بود ... يايی لبهام گذاشت و اون تازه شروع اون شب روی رولبهاشو

 اتاق کاوه بودم .ی نفره يم و نيک تخت ی رويل شدم که کنار سهيدار از خواب بی اون روز وقتفردای

 اومدميين که با آرامش خواب بود . نا خودآگاه لبخند زدم . پتو رو کنار زدم و از تخت پايلنگاهم افتاد به سه

 بلند تريلی مو که خی فرفری موهاو يستادم اينه آی . جلويدم رو برداشتم و پوشيل سهی مردونه يرهن. پ

 بود . برشيز می زدم که چشمم افتاد به ادکلن کاوه که رویشده بود رو با کش بستم . داشتم به خودم لبخند م

 تو مشامميار اختی دانشگاه بی روز توين که اوليی داد . همون بوی کاوه رو می . بوييدمشداشتم و بو

 کنم . به محضيدارش خواستم از خواب بی رفتم . ميل و به سمت سهاشتم بود . ادکلن رو سرجاش گذيچيدهپ

 دورگه وی لبخند زد و با صدايدنم باز شد . با ديل سهی تخت نشستم تخت تکون خورد و چشمهای لبه ينکها

 ..يرخواب آلود گفت : صبح بخ

 کنم ..يدارت بابک بی خواستم با راهکار های می .. شانس آوردير لبخند زدم و گفتم : صبح تو هم بخمتقابل

 ؟؟يفه ضعی گفتی داد گفت : چی که بالشت منو به طرفم هول می آرنجش بلند شد و در حالروی

 ..ی بشيدار ت تا بينی بکشم به بيزی چيه خواستم ی ؟؟ ميفه ضعی گی و گفتم : به من مخنديدم
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 واسه خودش ..يه داداش تو هم مردم آزارين ابروشو بال انداخت و گفت : ايه

 شرکت رفتنی حوصله يکا نی خوابالود گفت : وای چشمهاشو بست و با همون صدايل . سهيدم صدا خندبی

 ..يادندارم .. خوابم م

 خر و پف تو خوابم نبرد ..ی .. اما من از صدای رو خواب بوديشب و گفتم : تمام دخنديدم

 باز کرد و گفت : خر و پف ؟؟ يطنت چشمشو با شيه جمله م تموم شد تا

 سمت خودش .. همون طور کهيد دستشو دراز کرد و مچ پام رو گرفت و منو کشيل و سهيدم خنديطنت شبا

 ..يد غلط کردم .. ببخشيل .. سهيل گفتم : سهيدم خندیم

 .. ؟يدی منو پوشيرهن گفت : باز تو پيل و سهيديم خندی صدا می دو بهر

 خواد ..ی لوس کردم و گفتم : دلم مخودمو

 چند تقه به در اومد و متعاقب اونی لحظه صداين . تو هميخت برد تو موهام و موهامو به هم ردستشو

 ؟؟يداری .. بيل کاوه اومد : سهیصدا

 ..يدارم بلند گفت : آره بسهيل

 ..يم صبحانه منتظری مکث کرد و گفت : پس برای کمکاوه

 رو که به کمک هم آماده کرده بودنی صبحانه ايدا و کاوه و ويم آشپزخونه بودی تويل ربع بعد من و سهيه

 کجاست ؟ يکوب که جيد پرسيل سهی هم نبود . وقتيکوب از جی بودن . خبريده چيز میرو رو

 زنه ..ی آزاد قدم می ره تو هوای گفت عادت داره صبح ها مکاوه

 شدن وی رفتن به شرکت حاضر می برايل . کاوه و سهيم که آماده کرده بودن رو خوردی مفصلی صبحانه

 از اتاق خارج شد تای دادم . کاوه وقتی اس ام اس ميسا و پريانا کاناپه نشسته بودم و داشتم به کیمن هم رو

 ؟؟يه چزت بهم کرد و گفت : برنامه امروی بره تو و لباساشو بپوشه نگاه خاصيلسه

 لبخند زدم و گفتم : چطور ؟؟بهش

يل تشکينيم ببير آمار کلسارو بگی ری اگه دانشگاه مينم خواستم ببی تو موهاش برد و گفت : می دستکاوه

 کلسارو در حال حذف شدنم ..يکی يکی .. يام بيرم بگی شه مرخصی ميل نه .. که اگه تشکيا شه یم

 شه .. ؟ ی ميل تشکيد اول بعد از عی هفته ی سرمو تکون دادم و گفتم : آخه کدوم کلسی حوصلگی ببا

 کلس ما باشه همون روز اول هم رفتن ..ی و گفت : اگه به بچه هايد خندکاوه

ينم آخر دوستامو ببی روزاين خوام ای تکون دادم و گفتم : در هر صورت من فکر نکنم امروز برم . مسرمو

..

 آخر رو ازت نشنوم ..ی روزای جمله ين ايگه رفت گفت : دی که به طرف آشپزخونه می در حالکاوه

 ؟؟يدين راحت خوابيشب گفت : ديانه دلجوی رفت تو هم و کاوه به خاطر لحن تند و خشنش با حالتاخمام

جاتون خوب بود ؟؟

 کاوهی تونست برای خورد . چقدر می آب ميوان ليه به سمتش برگشتم و نگاهش کردم . داشت ناخودآگاه

 تختی اتاقش و روی تويدش شب رو با عشق جديه دوست داشته ی روزيه رو که ی کسينکهسخت باشه . ا

 راحت درموردش حرف بزنه ؟؟؟ينقدر تونست ایخودش بگذرونه . واقعا چطور م
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 بود که به کاوه سخت نگذره ..ين بمونم اينجا دوست نداشتم ايشب که ديلی از دليکی دقيقا

 . ممنون ..يم راحت بوديلی مکث جواب دادم : آره خی با کمين همبرای

 .. تو برنامه تيريم ميم ما که داريزم به من کرد و گفت : خب عزی هم حاضر و آماده اومد نگاهيل سهوقتی

 خونه ؟؟ی بريا ی بمونينجا ای خوای ؟ ميهچ

 خوام با دوستام و خانواده م بگذرونم ..ی شدم گفتم : نه منو ببر خونه .. امروز رو می که بلند می حالدر

 کهيی خوام کسای می آخری روزاين گوشش گفتم : اير گذشتم آروم زی که از کنارش می در حالبعد

 ..ينمدوستشون دارم رو بب

ی که با لباس هايديم رو ديکوب جيين پايم منم حاضر شدم و با آسانسور رفتی فقط اخم کرد . وقتسهيل

 . موقعيشش پياد ميگه دو ساعت ديکی و کاوه بهش گفت يم شد . با هم سلم کردی وارد ساختمون میورزش

 خودش رفتو منو رسوند خونه يل خودم حس کردم . سهی باز هم همون نگاه خاصش رو رویخدافظ

ی به حرف زدن . نميم و شروع کرديم خوشحال شد و نشستی کليدنمشرکت . فقط مامان خونه بود و با د

 کردم . با حسرت به مامانی حساس شده بودم و هرجا که بودم با حسرت به اطرافم نگاه مينقدردونم چرا ا

 اس اميانا و کيسا فاصله پرين همو . تينمش بی هست که می بارين که انگار آخری جوريه کردم ینگاه م

 ويسا . پريم درست کردی ما . با کمک مامان ناهار قرمه سبزی خونه يان ناهار بيماس دادن و قرار گذاشت

ينه آی که جلوی در حاليانا . کيم و سر وصدا وارد خونه شدن . با هم به اتاقم رفتيجان با شور و هياناک

 ؟؟يه چی ناگهانی مهموناين يان گفت : جرياوردمانتوشو در م

 زنه ..ی غر می کنی .. دعوتش هم که ميا کردم و گفتم : بی نچنچ

 ناهار خونهياين امروز بی صبح اس ام اس دادی گم . کله ی نگاه کرد و گفت : مگه دروغ ميسا به پرکيانا

 ..يگه ما .. خو مشکوکه دی

 مشکوکه مثل ؟؟ من که شک نکردم ..ی چونه ش زد و گفت : به چير دستشو زپريسا

ين خواستم ای در آورد و گفت : ميفش از تو کی دی سيه نگفت . بعد هم يزی آورد و چيرون زبونشو بکيانا

 ..ينيم با هم ببياين پس بيه خنده داريلم ما .. فی خونه ياين بی که تو گفتينم رو امروز ببيلمف

 دانشگاه .. ؟؟ی بری تو هم قصد نداشتيعنی کرد گفت : ی که خنده شو کنترل می در حالپريسا

 .. ؟يم ره که ما بری اول می هفته ی ابروهاشو بال انداخت و گفت : نچ .. نچ .. ککيانا

 ..ينيم رو ببيلم کرد گفت : بذار اون فی ولو ميوترم کامپيتور تخت رو به مانی خودشو رويکه در حالپريسا

 گذاشته بودم روينی که آماده تو سی خوراکی سريه رو روشن کنه رفتم و از تو آشپزخونه يوتر کامپيانا کتا

 بود .يده کاناپه دراز کشی فاصله بابک هم اومده بود خونه و روينبردم . تو ا

 مناسب انتخابی جايه خودشون ی تخت انداخته بودن و برای به اتاق برگشتم اون دو تا خودشونو رووقتی

 گفتم : اععع ؟؟ چرا واسه منی . با دلخوريدن دی رو هم گذاشته بودن و داشتن ميلمکرده بودن و تازه ف

 . ؟ينصبر نکرد

 اولشه ..ين بود گفت : بشيتور که تمام حواسش به مانکيانا
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 بودی خنده داريلم شدم . فيلم فی دادم مشغول تماشای مو به تخت ميه که تکی تخت نشستم و در حاليين پامنم

يم و غذاهارو آورديين پايم رفتيسا ناهار با پری تموم شد برايلم فی . وقتيمو باعث شد دو ساعت تمام رو بخند

 دانشگاه ويم سر بريه داد بعد از ناهار يشنهاد پيسا . پريم مشغول خوردن شديیبال تو اتاق من و سه تا

 و گفت : پس منويد تخت دراز کشی زود رويانا و کيم . هر سه تامون قبول کرديمکلس ساعت چهار رو بر

 .. ين کنيدار بيمسه و ن

 رو در آورد ويسا که توسط من شروع شد و حرص پريسا من و پری مصادف شد با بالشت بازيانا کخوابيدن

 شد و مشغول شد .. يدار هم از خواب بيانا تا کيماونقدر اون کارو ادامه داد

يشنهاد زد پی که نفس نفس می در حاليسا پريخت هم موهامون به هم ريم هم خسته شدينکه بعد از ابالخره

 بالشت زد تو سرم ..يکا و گفت : فکر کنم آرتروز گردن گرفتم از بس نيد غش غش خندياناصلح داد . ک

 هم کهيسا و گفتم : پريدم شونه م کشی بازوم افتاده بود رو روی و بند تاپم که رويديم سه تامون خندهر

 که بپره رو آدم و بالشت بزنه تو سر ..ينهمتخصص ا

 چقدريسا تونست خوب حرف بزنه گفت : خدا بکشت پری که از شدت خنده نمی و در حاليد خندکيانا

 ..ی کنی کارو نمين وقت ايچ شه ، هی می ت چطوريافه قی .. اگه بدنیاحمق

 ..ينه .. چون تنها راه دفاع از خودم هميفتين با من در نين کنی .. سعينجوريه ايگه و گفت : ديد هم خندپريسا

 چقدرين .. اگه بدونين کرد گفت : کل دکورمو خراب کردی که غرغر می در حاليانا و کيديم خنديانا و کمن

رو موهام کار کرده بودم ..

ی پر از رد رژ لبايده اون بالش سفی فکر کنم رويکا داشت گفت : نی با نچ نچ برسم رو بر ميکه در حالبعد

من باشه .. 

 مولکوليه يعنی کرد گفت : ی به خودش نگاه ميق دقيلی کرد و همونطور که خيک نزدينه خودشو به آبعد

رژ هم برام نمونده ..

يه همون رژ لب صورتين گفت : ايد خندی که غش غش می رو بداشت و در حاليد زود بالشت سفپريسا

 ؟؟ی دو در کرديکا که از نيستن

 ..ی بگيد جلو خودش که نبايوونه و گفت : همونه .. ديد صدا خندی بکيانا

 ..ی وجدانی بيلی گشتم .. خی چقدر دنبالش می غر غر گفتم : اگه بدونبا

 کردی پرتاب ميش آرايز می که برس رو روی و با نچ نچ موهاشو شونه زد بعد در حاليد فقط خندکيانا

ممپش که ندار  ؟؟یگفت : شپش 

 ؟؟ی شی بابا . چرا هاپو ميدم پرسياط چپ نگاهش کردم که گفت : محض احتچپ

 گفت : تو خط چشماتم پاک شده بود ؟؟ی حالی با بيسا . پريدن تند تند شروع کرد به خط چشم کشبعد

 هم پاک شدهيملم ؟؟ ری کاری خط چشم بکشه گفت : کجايشتری چشمش رو بسته بود تا با دقت بيه که کيانا

..

 ؟؟ی زنی ضد آبا نمين گفت : مگه از ای با حالت مسخره اپريسا

 ...يستيم کج کرد و گفت : نه ما مثه شما با کلس نيسا پری برگشت دهنشو براکيانا
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ی معنی مسخره و بی هايالوگ دين همی نگم و فقط نگاه کنم . حتيچی حرف شده بودم . دوست داشتم هکم

 چند روزيد که شای لحظه هارو تو ذهنم ثبت کنم .. حافظه اين خواست تمام ای خودمون رو .. دلم مينب

 رفت .. ی مين از بيشه همی برايگه دی يقه چند ساعت و چند دقی حتيا يگهد

ی رژ لب با هم کلنجار ميه سر ی ينه که جلو آيانا و کيسا پرين اتاق از بی ينه من بودم که تو آين باز او

 ..يدم دیرفتن نگاه حسرت بار خودمو م

 تورو خدا چقدر شلوغه .. به جانين گفت : ببی که ميومد ميانا کی و صدايم ساعت بعد دانشگاه بوديک

 شده ..يل روز کلسا تشکينخودم از اول

 داره حذفشياد زيبت چون غياد گفت : بذار زنگ بزنم به بهداد بگم کلسشو بيد خندی ميکه در حالپريسا

نکنه .. 

 اون طرف تر و مشغول حرف زدن شد . .ی بلند شد و رفت کميمکت نی از روبعد

 و کاوه اسيل فاصله به سهين . تو اينيم بشيگه ديمکت نيه ی رويم پر بود و مجبور شديشگی هميمکت نروی

 خواد به خاطری می مهمونيه . کاوه گفت يان شه و بلند شن بی ميلام اس دادم که احتمال کلس تشک

 . ياد گفت که داره ميل . اما سهياد تونه بی نمين همی بده تا با بچه ها آشناش کنه و برايب ترتيکوبج

 بپوشه باهامونی چينکه ای داشت برايانا خوشحال شدن . کيلی رو گفتم خی مهمونيان به بچه ها جروقتی

 کردم .ی می بازيسا پريل با موبايمی عادت قديه کرد و من طبق یبحث م

 با خنده سلم کرد و گفت :يان تا سرمو بلند کردم چشمم افتاد به شايستاد کنارمون ای بعد متوجه شدم کسکمی

 ..ينمتون هفته دانشگاه ببينبه به انتظار نداشتم تو ا

 ؟؟ی کردی که انتظار نداشتم ؟؟ راجع به ما چه فکری چيعنی شوخ و معترض گفت : ی با لحنکيانا

 ..يد بابا ببخشيچی و گفت : هيد خندشايان

 ؟؟ی شده اومدی نگاهش کرد و گفت : تو چپريسا

 .يه اوضاع کلسا چه جورينم بزنم ببی سريه بودم اومدم يکار دستشو پشت سرش برد و گفت : بشايان

 .. کاوه بهم زنگ زد .. گفت فردايکا نی اومده باشه گفت : راستيادش يزی به من نگاه کرد و انگار که چبعد

 گرفته .. ی مهمونيه

 ..يستم نيان در جريلی منم خی : اوهوم .. آره فکر کنم .. ولگفتم

 ..ی مهمونياد عمه تو بزن دوست دختر منم بين التماس آلود گفت : جون من مخ ای با لحنشايان

 کنه صدف بچه ست ..ی گفت : عمه ت هنوز فکر ميان و شايديم سه تا خندما

 کنه . فقط چون ناظمی فکر نمينجوری دوست داشتم به دفاع ازش گفتم : اصل هم عمه ايلی عمه رو خچون

يه ی هر خانواده اين شه کرد .. ؟؟ بعدشم قوانی کارش می .. چيگه حساسه دی کميه دخترونه بوده يرستاندب

 ..يگهجوره د

يت رو عمه ش حساسيکا که نينجور گفت : ايانا دوباره طبق عادتش دستشو برد پشت سرش و رو به کشايان

 کنه ؟؟ی ميکار چی شه باهاش دعوا کرد . اگه بهش فحش عمه بدیداره نم
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ی : ميدم نشونه گرفتم و غريان رو از رو پاش برداشتم و به طرف شايانا و کلسور کيديم غش خندغش

 ..يانکشمت شا

يريم رو باغ ما بگی خواد مهمونی خواستم به کاوه بگم اگه می گم .. می می و گفت : باشه بابا ... راستخنديد

..

 .يه تکون دادم و گفتم : با خودش صحبت کن . فکر خوبسرمو

 حالت خاصيه کرد با ی ميک باهامون سلم و علی شد . وقتيک و بهمون نزديد هم رسيل لحظه سههمون

 پشتی فاصله صندليف رديه با يل سر کلس . سهيم شد و همه رفتی کرد . کم کم کلس شروع مینگاهم م

 هم گفت کهيل سهه دوباره بی مهمونی برايان نشسته بود و مشغول حرف زدن بودن . شايانسر من کنار شا

 . استاديم کردی و کل کل ميم کردی می بازيسا پريل با موبايم هم داشتيانا خواد به کاوه بگه . من و کیاگه م

 خوام به بهداد زنگ بزنم ..ی مين منو بدی کرد و گفت :اون گوشی غرغريسا بود . پريومدههم هنوز ن

ی خودشو جلوی گرفت تا مبادا من تقلب نکنم گوشی نمی گوشی همونطور که نگاهشو از رو صفحه کيانا

 بزن ..ين گرفت و گفت : با ايساپر

 ساعتم باهاش صحبتيم زنم نی ت زنگ می و گفت : از گوشيد رو از دستش کشی گوشی حرصيلی خپريسا

 دم ..ی کنم پول شارژتم نمیم

 گفت : باشه ..کيانا

 قرونم شارژ نداشتم ..يه گفت : يطنت با شيانا بره و کيرون بلند شد تا از کلس بپريسا

من من ؟؟با  خنده گفتم : جو

 و گفت : آره ..يد خندکيانا

 ها ... يوونه دين منو بدی برگشت و گفت : گوشيت با عصبانيسا بعد پريقه دقدو

 ..ين کنی م می عصبانين پرت کرد و گفت : داريز می رو رويانا کگوشی

 ...ين حرصم ندينقدر و گفت : ايد کوبين زمی با حرص پاشو رويم دی نميت بهش اهميد دوقتی

 .. يسا شو به طرفش گرفت و گفت : اعصاب خودتو خورد نکن پری گوشسهيل

 زنم . کاری بهش ميک تک زنگ کوچيه .. فقط يد رو گرفت و گفت : ببخشيل سهی گوشی با ناراحتپريسا

واجب دارم باهاش ..

 بود بلندی گوشی که هر دو نگاهمون رو صفحه ی هم در حاليانا از کلس خارج شد استاد اومد . من و کتا

 ..يم و بعد نشستيمشد

 ؟؟ی شو بهش بدی گوشيگه دی خوای .. نميزم به شونه م زد و گفت : عزی ضربه اسهيل

 کرد و مشغول ضربه زدن به بازوشيانا بود که کی حواس من به تقلبی چون همه يد نشنی جوابيچ هولی

 و نذارم نوبت منو بره .يرم رو ازش بگیبودم تا گوش

 آوردمين من با خودم ماشيد دی که ميل . سهيم اون روز بعد از تموم شدن کلس همه از هم جداشدخلصه

ياد شب می و براين مامان مهی برتش خونه ی زنه به سارا و اگه بشه می سر ميه ره خونه یگفت که م

 ما .یخونه 
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ی تونستم که تو کاراشون دخالت کنم . برای . اما خب نمينم خواست منم باهاش برم تا سارا رو ببی مدلم

ممن کردم و گفتم : می کمينهم ممن   شما که سارا همی خونه يم و بعد بريم ما بخوری شام رو خونه ی خوای 

تنها نباشه ؟؟

 بهی تونم تو خونه ی شه و سارا رو نمی ميروقت ديم تو موهاش برد و گفت : نه .. تا ما برگردی دستسهيل

 تنها بذارم . یاون بزرگ

 ..ی دونی تکون دادم و گفتم : هر جور خودت مسرمو

يگه شدن برو دی شاکيلی گفت : خيد دی که اونارو ميل منتظرم واستاده بودن و سهين کنار ماشيانا و کپريسا

خدافظ ..

يه برم ين برگشتم تا به سمت ماشينکه کرد و به محض ای خدافظی چقدر هولهولکيل نظرم اومد که سهبه

 صورتم کناری شو از جلوی-صورتی خاکستريف که کيدم رو ديسا خورد تو سرم تا به خودم اومدم پريزیچ

يما ساعته منتظريم بعد .. ما نی بذار براياتو زد : نامزد بازی برد و غر میم

 خان ..يل بلند گفتم : دارم برات سهيد خندی افتاد که ميل نگاهم به سهتا

يلی خانوم امروز خيسا نشست گفت : پری جلو می که صندلی در حاليانا زد و دست تکون داد رفت . کقهقهه

 شده ؟؟يزی .. چياهاپو شد

 خودت باشه ..ی .. حواست به کاراير مقنعه ش هول داد و گفت : نخی لختشو توی با حرص موهاپريسا

 منه ؟؟ی جواب نگرانين تو ؟؟؟ ای بلغور کردی و گفت : چيد به عقب چرخی شاککيانا

 حاضر به جواب گفت : آره .. سرت به کار خودت باشه ..پريسا

 چشمش بود رو پاک کرد. بای که گوشه ی نگاه کردم که با حرص قطره اشکيسا به پری وسطينه آاز

 شده ؟؟يزی چی : پريدم پرسيمتمل

 اصل .. ين .. ولم کنی پری پری زد : پرجيغ

 ؟؟يزم عزی چته هاپويسا نگم . اما من گفتم : پريزی بهم اشاره کرد چکيانا

 رم ..ی اخم کرد و گفت : حوصله تونو ندارم .. نگه دار من خودم مپريسا

 ؟؟يم شديبه چه مرگته ؟ حال ما غريسا گفت : پری عصبانی با لحنکيانا

ی اما نميم صورتشو پاک کرد تا ما متوجه نشی روی برگردوند و تند تند اشکايشه روشو به سمت شپريسا

 ؟؟ی ناراحتيومد ؟؟ چون بهداد نيزم عزيسا گفت : پريانا . کينمش بیدونست که من دارم م

 چرک به تن داشت که لطافت و ملحت چهره شو چند برابر کرده بود بای صورتی مانتويه پريسا

 ..يارين اسمشو جلو من نيگه نگاهم کرد و گفت : دينه آی توی خاصيتمعصوم

 گم بزن کنار ..ی بزن کنار .. ميکا شد و گفت : نير جوگيد شنينو تا اکيانا

 رو کنار بزرگراه پارک کردم .ين کنه راهنما زدم و ماشی مينجوری ايانا شده که کی دونستم چی که نممن

 جلو خودشوی کج کرد و از وسط دو تا صندليکشو اندام لغر و باريانا متوقف شد کين که ماشينبه محض ا

يخت ری سرخ شده بود می که کميدش سفی گونه های رو که حال اشکاش با سرعت رويسا و پريدعقب کش
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 بلند شد . درو باز کردم و رفتم عقب ويسا پری يه گری بغلش کرد صدايانا کينکهرو بغل کرد . به محض ا

 ويم تو بغلش . حال هر سه تامون تو بغل هم بوديد کنارش نشستم منو کشينکه نشستم . به محض ايساکنار پر

 ؟؟يزم شده عزی .. چی جون به لبمون کرديسا گفت : پربغض با يانا کرد . کی ميه بلند گری با صدايساپر

 زنم لت وی شده می چی شمرم اگه نگی تشر زد : به خدا ده ميانا کينکه شد تا ای قطع نميسا پری گريه

 ..يسا کنم پریپارت م

 داده بودير گيلی مامان خيشب شروع کرد به حرف زدن : دی بغض آلودی با صدايسا موقع بود که پراون

ی . براياد خوادت بگو زودتر کاراشو انجام بده و بی و می خواستگارياد خواد بیکه اگه پسره واقعا گفته م

 تو خونهينقدر گفت که ای و شوخخنده حرفارو زده و بهدادم با ين منم زنگ زدم به بهداد . گفتم مامانم اينهم

 شده ..ی نشده که منتفيدگی ازدواج رسی يهشون به قض

ی کنه . از صبح ازش خبری می داره شوخيشه گفت : فکر کردم مثه هميه و با گريد شو بال کشينی ببعد

ی جديشبم دی حرفايسا جواب داد و گفت که پری حوصلگی کلس با بيادنبود . اون موقع که زنگ زدم بگم ب

 شم ..ی ميوونه باشه .. دارم دی کنه ازدواج کردنمون فکر خوبی فکر نميگهبوده . گفت د

 کنه ؟؟.ی می که باهاش بازيه کنترلين گفت : غلط کرده .. مگه احساسات تو ماشيت با عصبانکيانا

 هم سرشو تو بغل من جا داد و با ناله گفت :يسا شروع کرد به فحش دادن و پريانا نگفت . کيزی چپريسا

 داد .. ؟؟يشنهاد خواست بهم پیچرا منو پس زد ؟؟ چرا اگه منو نم

 سرشو بلند کرد . چشمهاش قرمز و متورم شده بود و نگاهش خشن بود . با حرص گفت : فکر کرده منمبعد

يه خودم ی فروشم برای رم حلقه شو می . منم مير ؟؟ نه خيا کنم تو دری رم حلقه شو پرت می ميلمامثه ف

 خرم ..ی ميز ميزعالمه چ

 متعجب نگاهش کرد زد تو سرش و گفت : خاک تويسا خنده و بعد که پرير زد زيانا کيسا پری هايه گرميون

 ..یسرت که همه ش به فکر سو استفاده ا

 و احساساتی اشکاشو پاک کرد و گفت : زندگی لبخند زد و با دستمال کاغذيانا من و کی از خنده هاپريسا

 ..ين خندی مينمن به فنا رفته شما احمقا دار

 دمی ميسکی مون .. بهت ويی ما سه تای خونه يم ری امشب ميزم عزيا گفت : بيانا . کيد خودشم خندبعد

 بره ..يادت غصه هات ی مست بشیبخور

 من ..يم با معرفتيق رفين گفت : همچبعد

 نکنيه رو با پشت دستش پاک کرد و گفت : گريخت ری رو که دوباره رو گونه هاش ميسا پری اشکابعد

 ..يم ذاریقربونت بشم .. ما تنهات نم

 ؟؟ی چيعنی سرشو تکون داد که يانا نامحسوس بهش کردم . کی گذاشتم و اشاره ايانا کی شونه ی رودستی

ی که لب خونيانا خونه مون . کياد بيل صدا حرف بزنم و بهش بفهمونم که امشب قراره سهی کردم بسعی

يچون شب اون شوهرتو بپيه .. ی شدی .. تو چقدر شوهريکا نييی بود با غرغر گفت : وای عاليلیکردنش خ

 احمق جون ..يگهد

 ..يای خواد بی .. به خاطر من نميکا گفت : نيسا چپ نگاهش کردم و پرچپ
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 کنه ..ی درک ميل .. سهيزم عزيام شه نی چشم غره رفتم و گفتم : مگه ميانا کبه

 بچه ها ويش من برم پيم شام رو خوردينکه رو گفتم . قرار شد بعد از ايان اس ام اس دادم و جريل به سهبعد

ی که با حسودی در حالينا ايانا کی رو که گذاشتم خونه يسا و پريانا خودشون . کی هم بره خونه يلسه

 ها ..ين نخوريز ميز چيومدم کردم گفتم : تا من نینگاهشون م

 خوشی خب حال . خوشش اومده .. انگار ما برايله داد گفت : خی هولم مين به طرف ماشيکه در حالکيانا

 ..يم دور هم جمع شدیگذرون

 ده .. ؟ بروی تو حال ميای خوردن بدون خل بازيزی ميزی چپ نگاهش کردم که گفت : اصل مگه چچپ

 راحت باشه ..يالتخ

 بود و داشت جدول حليده مبل لمی رويشه هم خونه بودن . بابا هم مثه هميما خونه که بابک و شيدم رسوقتی

 دست لباسيه لباسامو عوض کردم و ينکه تو آشپزخونه مشغول بودن . منم بعد از ايما کرد . مامان و شیم

 با بابا ويل سهی و رفتارابرخورد اومد . يل که همون موقع هم سهيينواسه فردا گذاشتم تو ساکم رفتم پا

ير رو گيل شد به انتخابش افتخار کنم . بابک تا سهی باعث مين گرم و با احترام بود که ايلیمامان و بابک خ

 باکسش شد . منم رفتم آشپزخونه کمک مامان ويکس با ای و باهاش مشغول بازيون تلوزیآورد کشوندش پا

 بود .يده که عروس خانواده زحمت پختنشو کشيم داشتير و سوپ شيه شام سالد الوی . اون شب برايماش

 . آخهيدم م شد و اخمامو تو هم کشی کرد ناخودآگاه حسودی ميف تعريما بابا داشت از دست پخت شیوقت

 خواست بابا جونموی کردناشو واسه من نگه داره .. دلم نميف خواستم همه تعری من بود .. میاون فقط بابا

 بشم .. شريک یبا کس

 لباساشو عوض کنه ؟؟ مثهی گی نميل ؟؟ به سهيکا که مامان گفت : نيم از شام مشغول شستن ظرفا بودبعد

 ..يست راحت نينجا اينکها

 .. يم ری ما بعد از شام می گفتم : نه مامان .. راحته .. وليدم کشی رو آب ميوان ليه که ی حالدر

 جا .. ين همين .. بمونين خواد بری با غرغر گفت : نممامان

 ره خونه .ی هم ميل .. سهينا ايسا با پريانا کی .. من قراره برم خونه ی دی مير بابا مامان چرا گی : اگفتم

سارا تنهاست ..

 .. يستی همه ش نی نامزد کردی گفت : از وقتی با دلخورمامان

ی ذاشت . دلم نمی ميخچال غذاهارو تو ی يمونده طرفش برگشتم و نگاهم بهش افتاد که داشت با حرص باقبه

 ..ی وليم بمونينجا مامان . امشب قرار بود ايد گفتم : ببخشيانه دلجوی . با لحنينمخواست غم و غصه شو بب

 تنهاشيم تونی حالش بده .. نمدر چقی دونی تموم کنه .. نميسا دونم چه وقتش بود بهداد با پریمن نم

 ..يمبذار

 نگاهم کرد و گفت : اشکال نداره ..مامان

يد کشی من نازشو می باباين که اينقدر برگردوند . چقدر مامان زودرنج و حساس بود . ای با دلخورروشو

 بشم تايزونش مامان ازم دلخور شه و نازشو بکشم . آويگه خواد هزار بار دی کردم دلم می .. احساس ميگهد
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 مامان و بغلش کردم . لپشو بوس کردميش ظرف ها تموم شد رفتم پيدن آب کشينکهبخندونمش .. به محض ا

 ..ی مامانيگهو گفتم : ناراحت نباش د

 ش ..ی فرفری لبخند زد و گفت : برو خودتو لوس نکن .. با اون موهامامان

 ..ی آورديا به دنينجوری من ؟ خوبه خودت منو ای به موهاين دادير بابا باز گی اعتراض گفتم : ابا

 ش نکردم ..ی آوردمش فقط .. خودم که طراحيا گفت : خب من به دنيما با خنده رو به شمامان

 باشه ..ی و گفت : اتفاقا من آرزوم بود موهام فرفريد خندشيما

 ؟؟يم بری تا چشمش به من افتاد گفت : کيل زدم و از آشپزخونه خارج شدم . سهی چشمکبهش

 موقع شب ؟؟ين بابا اين ری به من انداخت و گفت : کجا می مطالعه ش نگاهينک از پشت عبابا

 و خودمو براش لوس کنم . با لبخند گفتم : من قرارهينم خواست الن برم و کنار بابا بشی که چقدر دلم مآخ

 ره خونه شون ..ی هم ميل .. سهيسا و پريانا کيشبرم پ

ی دوماد بمونه خونه ی کنم و گفتم : اصل چه معنيت رو اذيل کم سهيه تکون داد که دلم خواست ی سربابا

عروس هان ؟؟ 

 دوماد خونه عروس بمونه ..يم گه ما رسم نداری و گفت : راست ميد خندبابک

يم به من زد و گفت : ما رسم داری نگفت . بابک چشمکيزی زد و چی خجالتزده شده بود لبخندی که کمسهيل

 ..يمش زنی ميريم گی اگه انجام نداد ميم گی بهش می کاريه . مثل يم کشیاز دوماد کار م

ی ميد و سفياه خونه من دست به سيلی که تازه از آشپزخونه خارج شد گفت : نه که شما خودت خشيما

 .. ؟یزن

 ..ين رسما ندارين گفت : خب آخه شما که از ايی با پرروبابک

 ..ی به من نگفته بوديزی رسم و رسوماتون چين از ايکا زد و گفت : نی لبخندسهيل

 ش ..يری بگيومدی گفت که تو نمی گفت : آخه اگه مبابک

 و من با اعتراض گفتم : بابک .. يدن خندهمه

 نکن ..يت از من گفت : بابک دخترمو اذيبانی به پشتبابا

 کردمی . نگاهش کردم . چرا ؟؟ چرا فکر ميد . بابا هم گونه مو متقابل بوسيدم بابا رو بوسی و گونه رفتم

 .. چرا ؟؟ينمش بی که ميه بارين آخرينا

 واستادم و تا چشمم به خودم افتادينه آی به اتاق انداختم . جلوی نگاه کليه تو اتاقم و لباسامو تنم کردم . رفتم

 . زود ساکم رو برداشتم و از اتاق خارجيد گونه م دوی کرد . چند قطره اشک رويدنچونه م شروع به لرز

 نشدهی احساساتيلی مزدوج شده خی از وقتين : ايدشدم . بابک رو بغل کردم و بوسش کردم . بابک غر

مامان ؟

يد کردم بای تو دلم بود . فکر ميبی عجی دلشوره يه . يدم با خنده سر تکون داد . مامان رو هم بوسمامان

 لبخند ها ،ين حرفا ، آخرين نگاه ها ، آخرين بوسه ها ، آخرين بذارم .. آخرين آخريشوند پيه يز همه چیبرا

 که تو اون خونه بودم . ی بارين و .. و .. آخری خدافظينآخر
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ی نگاه به خونه انداختم . خونه ايه برگشتم و يم رفتی مينش به سمت ماشيل از خونه خارج شدم و با سهوقتی

ی های ها و خوشحاليه اشکا و لبخندا و گری که همه ی توش بزرگ شده بودم . خونه ایکه از شش سالگ

منو تو حافظه ش ثبت کرده بود .. 

 .يخت ری گونه هام می . عادتم بود . آروم آروم اشک رويشه که نشستم سرمو چسبوندم به شين ماشتوی

 نکن .. يه لب گفت : گرير زيلسه

 خارجين آروم گفتم و تا خواستم از ماشی خدافظيه توقف کرد يانا کی در خونه ی جلوی نگفتم . وقتچيزی

يه ی باعث شد به سمتش بچرخم . آروم با دستش اشکامو پاک کرد و گفت : حتيدبشم دستمو گرفت و کش

 ..يکا هم تنها نمون نيهثان

ين .. با هميکا تو ، نيد زنم بای بهت زنگ می تکون دادم . موهامو داد پشت گوشم و گفت : فردا وقتسرمو

 ؟؟ی فهمی .. می گرفته ت جوابمو بدیصدا

 ..ی بری تونی تکون دادم . گفت : حال مسرمو

 و با دستاش دو طرف صورتمو قاب گرفت ويد تکون بخورم خودشو به سمتم کشی بتونم حتينکه قبل از ااما

 لبام گذاشت . . یلباشو رو

 بار بود .ين آخرين ايد و شايم بوسه که دلمو لرزوند . ما عاشق هم بوديه و عاشقانه ، ی واقعی بوسه يه

 بوسه ...ينآخر

ين ماشی تويل که درو برام باز کنن سهی خارج شدم برام دست تکون داد . تو فاصله ايل سهين از ماشوقتی

ی فکر ميز چيه رفتم فقط به ی ساختمون که بال می درو برام باز کرد . از پله هايانامنتظرم بود . مامان ک

 نگفت که دلشی حتيا تونه . ی من نمن نگفت دوستم داره . نگفت عاشقمه . نگفت بدويل سهينکهکردم . به ا

ين و اون تمام ای واقعی بوسه يه و عاشقانه . ی ناگهانی بوسه يه يد فقط منو بوسيل شه . سهیبرام تنگ م

جمله ها بود . 

ير .. ديزم عزی با محبت سلم کرد و گفت : خوش اومديانا در باز بود . مامان کيدم سوم که رسی طبقه به

 ؟؟يومد نيش پی که مشکلیوقت اومد

 موقع اومدم .. مزاحم شما هم شدم ..ين تورو خدا .. ايد گفتم : ببخشی شرمندگبا

 ..يته . باباشم که مامورييم شبا تنهاين که ايانا ؟؟ من و کی چه مزاحمتيزم گفت : نه عزيی با خوشرومامانش

پس راحت باش ..

 .. يزم کرد و گفت : راحت باش عزيی راهنمايانا خونه شون که شدم مامانش منو به سمت اتاق کداخل

ينکه ای جايانا . شوکه شده بودم . سلم کردم . کيدن غش غش خنديسا و پريانا در اتاق رو باز کردم کتا

 بوست کنه ؟ هان ؟؟ يشتر بی ذاشتی می مردیجواب سلم منو بده گفت : م

 که تو کوچه نبود ..ی . کسين رفتی ميش پيشتر زد و گفت : اصل بی چشمکپريسا

 رو پارک کرده بودين ماشيل که سهيی اتاقش رفتم و تو کوچه رو نگاه کردم . کامل به جای طرف پنجره به

 پشت پنجره دو تا دختر تو کف نشسته بودن ..ی نبود ولیاشراف داشت . با حرص گفتم : تو کوچه کس

 خوام ..ی گفت : آقا منم شوهر مکيانا
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ی حرف می و گفت : امشب از هرچيد ش کوبيشونی تو پی مشتيانا . کيد جمع شد و چونه ش لرزيسا پرلبای

 ..ياد ميسا پرياد يان جرين تهش بازم ايمزن

 کنم .. من عاشقش شده بودم ..يکار گفت : خب چی با ناراحتپريسا

 دونم ..ی .. من خودمو مقصر ميسا عذاب وجدان گفتم : پربا

 نسبت به من ؟؟ی کردی که نظرشو منفی گفتيزی گفت : چرا ؟؟ چمتعجب

 بکنم ..ی کارين .. من عمرا چنی تو سرشو گفتم : چقدر تو احمقزدم

 شده ؟؟ی کرد و گفت : پس چی پوفپريسا

 کردهی .. اون وقتا بهداد از تو خواستگاری که با بهداد رابطه داشته باشی : تو به خاطر من مجبور شدگفتم

 و ...ی کنی که باهاش ازدواج می کردیبود و تو فکر م

 عذاب وجدانی حس لعنتين ايگه کردم .. دی می وسط حرفم و گفت : من واسه نجات تو هرکاريد پرپريسا

رو نداشته باش ..

 کنه ..ی از عذاب وجدان من کم نميزی چين .. اما ای گرفتم و گفتم : مرسدستشو

 ..يم پسرا حرف نزنين بابا .. اصل در مورد اين با غرغر گفت : بس کنکيانا

 ..يم بخوريزارو ميز اون چيار بيطون زدم و گفتم : خب شچشمکی

يسا هم با پريگار دو تا سيکی اگه مامان خوابه ينم ببيرم آمار بگيه با ذوق گفت : آخ جون .. من برم کيانا

 ...يمگرفت

ين با هميروز عنتر تا دی نچ من باعث شد حرفشو ادامه نده و با اکراه روشو برگردوند و گفت : دختره نچ

 ؟؟ی کنی نچ نچ می حال که شوهر کرديومدی عشوه ميل واسه سهيدنات کشيگارس

 بلندی و با قدم های بعد مثه کارآگاه ها به آرومی يقه . چند دقيرون از اتاق رفت بيانا و کيديم خنديسا و پرمن

 ..يده صدا وارد اتاق شد و گفت : مامانم خوابیو ب

 ..ينجا اياين رو باز کرد و گفت : بينيم توش بشيم تونستی ميی در تراس کوچک اتاقشو که به زور سه تابعد

 نراس داده بودی يواره شو به ديه همون طور که تکيسا . پريم و تو تراس نشستيم دنبالش رفتيسا و پرمن

 کنم ..ی می شونه م گذاشت و گفت : احساس پوچیسرشو رو

 حرف نزنينجوری کردم گفتم : اصل ای که نوازشش می لخت و نرمش و در حالی بردم تو موهادستمو

 ..یپر

 ..يسا : پرغريد

 ..ی گم پری باز من بهت می حوصله گفتم : تو خودتم بکشبی

 ؟؟؟يک .. خوبه من بهت بگم نيگه دی شی داد و گفت : آدم نمهولم

 ..يک شه .. آره بهم بگو نی بشم . اما من با ذوق گفتم : اعع .. چه خوب می داشت من عصبانانتظار

 ..يم شروع کنياين اومد و گفت : خب بچه ها .. بيانا بعد کی يقه نگفت . چند دقيزی برگردوند و چروشو

540

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

 و رو به کوچه دريستاد بلند شد ايسا پريم خورده بوديسکی وی کافی به اندازه ی ساعت بعد وقتيم نحدود

 کردی تنش بود و ماه کامل رو که رنگ قرمز به خودش گرفته بود رو نگاه می تاپ نازک نخيه يکهحال

 کنم ...ی .. ماه کامله .. من احساس گرگ بودن میگفت : وا

 و به کوچهيستاديم .. هر سه کنار هم ايدن به خنديم شروع کرديانا گرگ در آورد و من و کی آروم صدابعد

يک . باريف گردن ظری دندوناشو رويکه خم شد و در حاليسا . پريم شب چشم دوختيمه نيک خلوت و تاری

 داد گفت : اومم .. من گرسنه ام ..ی فشار مياناک

 ؟؟ اون خون آشاما هستن که گردنوی شديوونه .. ديسا زد با غرغر گفت : ولم کن پری که دست و پا مکيانا

 ..ی اينه .. تو گرگيرن گیگاز م

 چشماشو کج کرد و شروع به مالش گردنشيانا رو ول کرد . کيانا گردن کيسا . پريديم سه با هم خندهر

 . يچيد پی موهامون می و دستاشو از هم باز کرده بود . باد ليد خندی صدا می بيساکرد . پر

 و گفتم : انگاريدم صدا خندی بيومد صورتم می موهام توی طور که دستامو باز کرده بودم و تارهاهمون

 کنم ..یدارم پرواز م

يکا نيسا زد گفت : پری حرف می احمقانه ای با صدايکه در حاليانا . کيدم نفس کشيق هامو بستم و عمچشم

 زاغارته ..يلی که صداشون خيقوهاييهاز اون کلغ ر

 کردم و گفتم : من عقابم ..ی و من زبون درازيديم مون خندهمه

 ..ی داشتينی خود بزرگ بيماری باز بی هولم داد و گفت : قربونت بشم که اگه پرنده هم بودکيانا

 . تا به سمتشيديم رو شنيسا پری يه اروم گری که صدايم نگفتم . تو همون حالت بوديزی کردم و چی نچنچ

 داد نشستی ميه تراس تکی يواره که به دی خم شد و در حاليسا کنه . پری داره اشکاشو پاک ميدم ديدمچرخ

 کلغ هميم ؟؟ گفتيسا شد باز پرچی گفت : يانا . کيم کنارش نشستياناو پاهاشو تو شکمش جمع کرد . من و ک

 ؟؟ی بهداد افتادياد

 .. ؟؟يانا معترض گفت : کپريسا

 ؟؟ی افتاديادش يقو زود گفت : پس گفتم رکيانا

 گرفت و گفت : چرت نگو ..يشگون رو نيانا کی با حرص بازوپريسا

 شده ؟؟ی رو ناز کردم و گفتم : چيسا پرموهای

يره گی م ميه ناخودآگاه گريست م نی به بعد تو زندگين از ايگه تو ذهنم که بهداد دياد گفت : هروقت مپريسا

 ..يستدست خودم ن

 خوام تنها باشم .. تنها ..ی .. مين شد و با بغض گفت : تنهام بذاريشتر ش بيه شدت گربعد

ی از سرت می مستی کنيه نکن .. اگه گريه گريسا داد گفت : تورو خدا پری بدنشو تکون ميکه در حالکيانا

 رو حروم نکن .. تورو خدا ..ی که خورديی هايسکی اون ويساپره .. تورو خدا پر
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 شدهير جوگی هم حسابيانا لبهاش اومد .. کی و بغض لبخند رويه تو اوج گريسا خنده م گرفته بود و پرمن

ی کنم پسره ی آدمش می رو پاک کرد و گفت : خودم فردا تو مهمونيسا پری زود اشکاينکهبود . خلصه ا

 رسم ..ی هم مهيل .. حساب اون سين .. حال ببينه بی می کنترلين که تورو به چشم ماشيوونهد

 ..؟يگه دی کار داری چيل گفتم : اع .. به سهی کشداری صدابا

 ..ياد با اخم گفت : که اونم حساب کار دستش بکيانا

 .. هری .. اونم چه خوابيم تا بخوابيم بوديده کنار هم دراز کشيانا تخت کی بعد روی و لحظاتيديم سه خندهر

ير فقط غيم شی مست ميوونه ما سه تا دی ممکنه .. اما وقتير دونم غی نفره .. ميه تخت يه یسه تامون رو

 ممکنه !يرممکن ، غ

 پاشو انداخته بوديسا خشك شده بود پری حركتی شدم . كمرم از بيدار بيلم زنگ موبای صبح با صدافردا

 . يين تخت قل خورده بود پای هم از رويانا من و كیرو

 جواب دادم : بله ؟؟يومدم ميين تخت پای كه از روی حالدر

 ..ير : سلم . صبح بخيچيد گوشم پی كاوه توصدای

 ..ير گفتم : صبح تو هم بخی خواب آلودگبا

 سوال ازت بپرسم .. يه . زنگ زدم ی گفت : مرسكاوه

 گفتم : باشه ، بپرس ..ی طولنی ايازه با خمهمراه

 زده ؟؟ی به تو حرف خاصيكوب گفت : جكاوه

 ترسوند . ی كميه زد كه منو ی ميبی عجی حرفايه . ی انداختيادم گفتم : آره . خوب شد زود

 بهت گفته ؟؟ی زود گفت: چكاوه

 در مورديزايی چيه . يست نيادم گفتم : درست يده موضوع رو فهمين كاوه از كجا ايدم فهمی كه درست نممن

 كارا باهاش بكنم ..يلی تونم خی دارم و ميرومندی و نی قوی من دستاينكها

 زنم ..ی با عجله گفت : باشه . بعدا باهات حرف مكاوه

ی زنگ زدم . اون روز تا بعد از ظهر خونه يل م نگاه كردم و بعد به سهی قطع كرد متعجب به گوشوقتی

ی مهمونی صدف رو ازش برای زدم و اجازه ی حرف می و من تمام مدت داشتم با عمه تلفنيم بودينا اياناك

ير . تمام طول مسيم راه افتادينا ايان و به سمت باغ شايم كاوه آماده شدی مهمونی گرفتم . بعدش هم برایم

يت با عصبانيسا از خودش نشون بده . آخرش پری بهداد چه رفتاريدن داد كه با دی مياد يسا داشت به پرياناك

 .. يگه كنم دی ميش كاريه ياناگفت : ولم كن ك

 عقب و گفت :ی صندلی بود با حرص خودشو انداخت رويده خودشو جلو كشی دو تا صندلين كه از بكيانا

 .. ی رفتار كنی مثه احمقا باهاش معموليایفقط لطفا ن

 ؟؟يدی : فهميد غريانا نگفت و كيزی چپريسا

 گفت : آره .. آره ..پريسا

 –ی اسپرت آبی چهار خونه يرهن پيه با يره تی شلوار كتون سورمه ايه دم در بود . يل سهيديم رسوقتی

 هم تو محوطه پارك شده بود منميگه دين ببرم تو . چند تا ماشينو م كرد ماشيی به تن داشت . راهنمایصورت
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ی كه باهام دست می و در حالايستاد كنارم يل . سهيم شدياده پارك كردم و ازش پيل سهين رو كنار ماشينماش

 ؟يفتاده نی كه اتفاقيد پرسيشبداد در مورد د

 ..يل : سهيد پرسيل نگران از سهی خودشو به ما رسوند و با لحنيسا كردن بودم كه پريف مشغول تعرمنم

بهداد هم اومده ؟؟

 ..يدم الن رسين دونم منم همی گفت : نمسهيل

 ؟؟ بهداديان گفت : شايسا تو . پريم كرد و تعارفمون كرد بريك بود سلم و عليده كه تازه به مارسشايان

اومده ؟؟

 اومده ..ی دختريه شوخ گفت : آره .. با ی با لحنشايان

 ؟؟يان شای ندازی با حرص گفت : حال منو دست ميسا با خنده دعوتمون كرد تو . پربعد

 فرار كرد .يد دوی كه دنبالش ميسا و از پريد خندشايان

 دعوت كرده گفت : كه فقطيارو كاوه كيد پرسی كه ميانا در جواب كيل . سهيم شديل هم وارد ساختمون وبا

 خودمون رو ..يپ اكیبچه ها

 گرميكوب گوشه با جيه و بامداد هم زودتر از ما اومده بودن . بهداد هم يامين ها اومده بودن . بنخيلی

 . صدف هم تو اتاقيم تو اتاق تا آماده بشيمصحبت كردن بود و اصل متوجه ورود ما نشدن . ما دخترا رفت

 .. يكا عاشقتم من نيعنی محكم بغلم كرد و گفت : آخ .. يلی ذوق كرد و اومد جلو و خيدنمونبود . با د

 ويدن خنديانا و كيسا ار عمه اجازه تو گرفتم . پريان واسه خاطر شاير دادم و گفتم : به خودت نگهولش

 ..ی اينه بوزيلیصدف هولم داد و گفت : خ

يده بهداد رو دينكه گفت از ای ميانا جمع شد كه داشت به كيسا كردم و بعد حواسم به حرف پری دراززبون

 ناراحته ..يلیخ

يه .. فقط يسا امروز رو تحمل كن پريه بغلش كرد و گفت : يانا و كيخت قطره اشك زود رو صورتش ردو

امروز ..

ی زانو هام بلندی كه تا رويد سفی دخترونه يرهن پيه . من اون روز يرون بيم رفتيم آماده شدينكه از ابعد

يد كم حال قرار گرفته بود به تن داشتم . سفی هاش كه حلقه بود تور صورتين و آستيقهداشت و رو قسمت 

 ساده بايلی برسم . موهامو هم خنظر به يبا بارها زين بود كه بخوام آخری منطقين همی برايومد بهم ميلیخ

يه بود پاينا ايان تو باغ شای و شهره كه هروقت برنامه ايم و شميدا بسته بودم . وی دم اسبی كش معموليه

 هم به جكعشون اضافهيانا كه به محض ورود ما صدف و كيدن رقصیثابت جمع بودن داشتن اون وسط م

 ..ياين گفت : شما هم بيد پرین ميي بال و پای كه الكیشدن . صدف در حال

 دستمو گرفت و گفت : منو تنها نذار ..يسا برم كه پرخواستم

 كه نگاهش از چند متر اون طرف تر بهم بود با سريكوب . به جيم مبل دو نفره نشستيه ی و رويم هم رفتبا

 نشسته بود كهی سرشو تكون داد و بهداد كه مشغول حرف زدن باهاش بود و طوريكوبسلم كردم . ج

 فقطيسا دادم اما پربشو بلند سلم كرد . من با تكون دادن سرم جوايدنمونپشتش به ما بود برگشت و با د
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 داد وی دستمو كه تو دستش بود محكم فشار ميساروشو برگردوند . بهداد دوباره مشغول حرف زدن شد . پر

 رم ..ی دارم .. اصل من ميه تونم .. گری خواد باهاش رو به رو بشم .. نمی گفت : دلم نمی لب ميرز

 آروم كردنش بهش بگم . با سرعت به سمت اتاق رفت . بلند شدم تا دنبالشی برايزی فرصت نداد من چحتی

 خواستم تنهاش بذارم . چند قدم نرفته بودم كه كاوه جلوم ظاهر شد و تا خواست سلم كنه گفتم :یبرم . نم

 برم ..يد من الن بايدببخش

 داره ..ياز نيی .. اون به تنهای و مصمم گفت : بهتره تنهاش بذاری جدخيلی

 داره ؟؟؟ياز نيی به تنهای گی اون چشه كه می دونی : تو اصل مغريدم

 تر از قبل گفت : آره عشقش تركش كرده ..ی جدكاوه

 بهم نگاه نكن كه انگاری جوريه و گفت : بابا خود بهداد بهم گفته . يد گرد نگاهش كردم كه خندی چشم هابا

 ..يدیجن د

 دونم ازی و نميدن رقصی به اصرار صدف داشتن ميامين و بنيل نگفتم . سهيزی ازش برگردوندم و چرومو

 كاناپه نشستم و كاوه كنارم نشست . همونطور كه نگاهم به بچه ها بودی خنده شون گرفته بود . رویچ

 من كرده ..ی كه اون برای مواظبت كنم . كاريسا از پريدگفتم : من با

 كهيه كارين بهتريره بگيم در مورد بهداد تصميی كه تنهای و بهش فرصت بدی تنهاش بذارينكه گفت : اكاوه

 ..ی انجام بدی تونیم

 نگرانش نباش ..ينقدر به در اتاق كردم و كاوه گفت : ای نگاهيد امنا

 گفته ؟؟؟ يزايی چيه بهت گفت كه به من يكوب و گفتم : جيدم كشيقی عمنفس

 ..يال خی نبود .. بی مهميز هول شد و گفت : نه .. نه .. چی كمكاوه

 ..ی سوالی گفتم : تو هم پر از علمت هايت عصبانبا

 كه ساراست . جواب دادم : جونم خانوميدم م زنگ خورد و دی بگه گوشيزی كاوه بتونه چينكه از اقبل

خوشگله ..

 ؟؟ی جونم .. چطوريكا پر محبت گفت : سلم نی با لحنسارا

 ؟؟ی . تو چطوری : خوبم مرسگفتم

 ده گفتم :ی نميت اصل اهميدم دی داد نگاه كردم و وقتی چپ به كاوه كه داشت با دقت به حرفام گوش مچپ

 . چه خبر ؟؟یمرس

 . اما اونيام كرد و گفت : امروز محسن بهم زنگ زد . گفت برم خونه شون . منم گفتم كه نميير سارا تغلحن

 كشم ..ی گه كه من گراس می و بابا ميل ره به سهی كرد و گفت كه اگه نرم ميدادداد و ب

 ؟؟ی گفتی گفتم : خب .. تو چيجان هبا

 بلوندتی از همون دوست دخترايكی . گفتم بگو يام نداره بيلی و گفت : بهش گفتم كه دليد لرزی كمصداش

 .. گفتم درو برات بازينجا اياد كه من خونه تنهام . داره ميد .. بعدشم فهميای بيد .. اما اون گفت كه بايانب

 تو اگه درو باز نكنم ..ياد ميوار كنم و اونم گفت كه از رو دینم
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 برو خونه مامانير . خونه نمون . زود آژانس بگيزم و گفتم : سارا .. عزيدم كشيفی خفيغ جناخودآگاه

 ..ينمه

 خونه نبود .. بهش زنگ زدم ..ين گفت : مامان مهيجان هبا

 ازياد بخواد بينكه تا قبل از ايزم .. تورو خدا عزينا دونم دوستت می پدرت . چه می گفتم : خونه ی ناراحتبا

خونه برو ..

 زنه ..ی جون .. داره زنگ ميكا نيره ديگه سارا بلند شد : دی يه گرصدای

 بال درو قفل كن وياد بيوار از دينكه . قبل از ايزم : بدو در خونه رو قفل كن عزيدم بند اومده بود . غرنفسم

حفاظ پنجره هارو بكش ..

 ..ينه ترسم منو ببی دلهره گفت : مبا

 ..يستی شو و وانمود كن خونه نيم جا قايه ی كردينكارو ای .. وقتيزم داد زدم : بدو سارا نترس عزسرش

سارا عجله كن ..

 نگاهم افتاد به كاوه . يجان با عجله قطع كرد و من با هسارا

 شده ؟؟ی گفت : چی با نگرانكاوه

 نبود ..ی مهميز .. چيچی گفتم : هزود

 ..يدم حرفاتو شنی دونی زد و گفت : خوبه می پوزخندكاوه

 گفت وی هم ميل به سهيه چيان جريد فهمی . قطعا اگه ميارم خودم نی كردم به روی برگردوندم و سعرومو

 از كنارم رديكه رفت . كاوه در حالی مين و اعتماد سارا به من از بيد فهمی رو ميز همه چيل سهينجوریا

 ..كنی يتش كه حمای كرديدا پيكيو .. ی شی می حامی لب گفت : پس دارير شد زیم

 ؟ی زنی حرف می : درباره چيدم پرسازش

يوونه واقعا داشت منو ديگه کاوه ديب و غريب رفتار عجين جوابمو بده از كنارم گذشت . اينكه كاوه بدون او

يل که همون وسط بود . سهيل سهيش هم رفتم پين همی کردم اصل خودمو ناراحت نکنم . برای کرد . سعیم

 شده بود بهم .يره که با عشق خدم . تو چشماش نگاه کريد آهنگ باهام رقصيتمبا محبت دستمو گرفت و با ر

 کله حرفی کم با اون بهداد بيه اومدم ی : از وقتيد پريرون لب هاش بين از بيی زد , صدایلبهاش لبخند م

 ..يلی دليچ هی باشه .. اونم بيسا خواد با پری وجه نميچ به هيگه گفت که دیزدم .. تمام مدت م

 کم حرف زد نظرش عوضيه يکوب با جی دونم چرا وقتی نمی با خنده گفت : وليل گرد شد و سهچشمهام

شد . 

 و رابطه شون نباش..يسا نگران پرياد متعجب نگاهش کردم که با خنده گفت : خلصه زدوباره

ی سارا بود . نگران بودم اتفاقيش مبل نشستم . تمام فکرم پی رفتم و رويدم رقصيل کم با سهيه ينکه از ابعد

 جون .. خطر رفع شد . بعد ازيکا اس ام اس براش زدم که زود جواب داد : نيه ين همی . برايوفتهبراش ن

 . بعدشم رفتيستم خونه نيگه گفتم دم م زنگ زد و منی چندبار زنگ خونه رو زد و جواب نداد به گوشينکها

..
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 تنهاياط احتی .. فعل برای راحت کرديالمو نگران بودم . خيلی . خيزم اس ام اس زدم : باشه عزبراش

 نرو ..يرونب

 که جواب داد : چشم خوش بگذره ..يد نکشيقه دقبه

 رم تو باغ بچرخم ..ی من ميکا زد و گفت : نی از اتاق خارج شد . بهم لبخنديسا لحظه پرهمون

 ؟؟يام منم باهات بی خوای گفتم : مفقط

 دارم ..ياج آزاد احتی و هوايی محبت نگاهم کرد و گفت : به تنهابا

 بهيزی به در زل زد و بعد چيه خارج شد . بهداد که متوجه خروجش شد تا چند ثانيل از ساختمون وبعد

 زنن راحت شد .ی رن و باهم حرف می مينکه از ايالم . خيدم راحت کشی گفت و رفت دنبالش . نفسيکوبج

؟ ؟يای چرا نميم گفت : ده بار صدات کرديد کشی که دستمو میصدف اومد و در حال

 بابا حواسم نبود .. چه خبره مگه ؟؟ی گفتم : ای لبزير

يگولی جون ژيکوب خوان جی گفت : آقا کاوه مياورد کاوه رو درمی نامحسوس ادايلی خيکه در حالصدف

 کنن ..ی شونو به ما معرفیمگول

 بزرگ جمع شده بودن و کاوهی ناهار خوريز خورد خنده م گرفت . همه شون دور می حرص مينکه ااز

 بهی کرد . وقتی کرد و دونه دونه مارو هم معرفی دوستاش معرفين تريک از نرديکی رو به عنوان يکوبج

 کنم سالهاست کهی مس احسای از قبل آشنا شدم وليشون گفت : با ای با نگاه و لبخند خاصيکوب . جيدمن رس

 شناسمشون ..یم

 به من و حرفيلی کرد و نذاشت توجه همه خی رو معرفيل زود سهيلی هول شد چون خی انگار کمکاوه

 جلب بشه . يکوبج

 نوش .يم همه گفتيم خوردی می پر شد و وقتيکوب با جيی مشروب به خاطر آشنای جام های از اون همه بعد

 دادن کرد . اونقدر وسط حرف زدنشيح تند تند شروع به توضيانا و کيد نوش رو پرسی کلمه ی معنيکوبج

 از خنده . يم داد که همه مون مرده بودیسوت

يح ده . و کاوه با تسلط شروع کرد به توضی شده بود گفت که کاوه حرفهاشو ادامه ميع که ضای در حالبعد

 بل گرفته کجای يسا زد گفت : اون پری چشمک ميطنت که با شی خودشو بهم رسوند در حاليانادادن . ک

 .. ؟؟ينمش خوام ببی نميگه گفت دیرفته با بهداد جونش ؟؟ مگه نم

 و گفتم : حتما نظرش عوض شده ..خنديدم

 ..يم مجاز بخورير غی هايدنی نوشين و از ايم کنيطونی شيی کم دو تايه يم بريا دستمو گرفت و گفت : بکيانا

 تورويا در حد مجاز بخوری مهلت بده من حرف بزنم گفت : ولينکه بدون ايانا همراه شده بودم و کباهاش

 ..ی ترسم دوست پسرمو بدزدی .. می شی دونم چرا لوند می .. نمی بد مستيلیخدا .. تو خ

 رو ول کنم دوست پسر منگل تورو بدزدم ..ی به اون خوبيل تو سرش و گفتم : خاک تو سرت .. سهزدم

 ..يد از حرفم ناراحت بشه غش غش خندينکه اجای

 که نهيدن . البته رقصيم بوديدن وسط همه در حال رقصيم هم کرده بودی روياده ربع بعد هر دومون که زيه

 کهی کشداری با صدايانا . کيدن رقصی و بهداد هم با لبخند ميسا . پريم شدی ميين آهنگ بال و پايتمفقط با ر
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ينقدر پشت درخت مرختا بودن که ایکي دو تا تو تارين گفت : غلط نکنم اینشون به مست بودنش داشت م

 شدن ..يدوارشاد و شنگولن و به رابطه شون ام

ی شل و پلت مياد که گفت : نکن الن دوست پسرم ميم بپريين دور گردنش گذاشتم تا باهم بال و پادستمو

کنه ..

 برقصم ؟؟يکا شه با نی گفت : ميانا اومد و به کيل سهينکه تا ايديم رقصی صدا غش غش می بهردو

 چشماشو خمار کرد و گفت : بفرما ..کيانا

 برگشت و رفت سمت کاناپه ..بعد

 ..يزم عزی مست شديلی دستشو دور کمرم گذاشت و گفت : خسهيل

 بارين آخرين خواست ای شده بود . دلم نميخ صورتش می هم لبخند زد . نگاهم رويل . سهيدم خنديل دلبی

 موزون با اهنگ تکونيلی روم بودم . همونور که خی بود که اون جلوی بارين بود . اخری ميدباشه اما با

 کرد حسی جذابش مده که فوق العايشش ته ری . زبريدم صورتش و گونه هاش کشی دست رويم خوردیم

 داد . ی بهم میخاص

ی که از اون تصادفش و برخوردش با درخت روی ايه ش بردم و رد بخيشونی پی روی به نرمدستمو

ی جذاب شده بود . همه جايلی خينجوری . ايومد شده بود رو نوازش کردم . چقدر بهش ميجاد ش ايشونیپ

 نکن ..ينجوری گوشم گفت : اير سرشو جلو اورد و زيلصورتش رو دوست داشتم . سه

 خواد ..ی زدم و گفتم : چرا نه ؟؟ دلم ملبخند

 نه ..ينجا و گفت : ايد خندسهيل

 تو باغ ! يم و گفتم : بريدم گرفتم و کشدستشو

 ..يم ری کشدارم و اون اصرار هام باعث خنده ش شد : حال ملحن

 خوام ..ی غر کردم : الن مغر

 .. اما الن نه ..يم ری و گفت : ميد نرم منو سمت خودش کشيلی بازوم گذاشت و خی دستشو روسهيل

 قلبش گوش کردم .ی شونه ش گذاشتم و به صدای که دستام تو دستاش بود سرمو روی آروم در حالخيلی

 داده بودم .يه ش تکينههمونطور که سرمو به س

 .يومد عشوه می هرکسی بود که برايدا . نگاهم به ويدن رقصی که با هم ميدم دی رو ميدا و وجيکوب

 کاوه رو مثه داداشش دوستيا عاشق کاوه شده بود يدم نه . نفهميا کاوه رو دوست داشت يدمآخرش نفهم

 تونست ازی نميد . شابود نی گرفت . البته اون اصل دختر بدی گرم ميکی با يمداشت . اما هربار هرجا بود

 رمی ميل کرد گفتم : سهی کنه .. سرم درد ميدا خودش پی رو برايکی داشت ی سعيدکاوه دل بکنه . شا

 ..ينمبش

 که گفتيدم نگاهش کنم ازش فاصله گرفتم . فقط شنينکه و بدون ايدم کشيرون دستاش بی حلقه ين از بخودمو

 ..يزم عزی: تنها نمون

يل کردن و سهی و صدف داشتن اون وسط شلوغ ميانا نگاه به پشت سرم کردم کيه سمت در ساختمون . رفتم

 مشغول شده بود . يامينهم با بن
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 به صورتم خورد . باعث شد ناخودآگاه بغض کنم . دروی و خنکيم مليم . نسيرون باز کردم و رفتم بدرو

 بار نباشه .ين آخريد کردم . فقط بای نگاهش نميگه ديد فقط بايل جدا شدن از سهی صدا بستم . آره برایب

 بود کهی بهتری ينه گزين ای تونستم . حتی تونستم ازش دل بکنم . نمی کردم نمی نگاهش ميگه بار ديهاگه 

 باغ ..ی تويومدنش انتخاب کرد . با نيل بود که سهی اينه گزين بار نبوسمش . اين آخریبرا

 تونستم باهاشون راه برم . تمام پاهام تاول زدهی نميگه رو از پاهام درآوردم . ديدم پاشنه بلند سفی هاکفش

 آب .. دستمو بردم و اون کش رو ازی استخر نشستم و پاهامو گذاشتم تویبود . رفتم سمت استخر . لبه 

ی . پاهامو تويدم خنديار اختی . بپيچيد ی موهام می دورم . . باد ليخت . موهام آزاد ريرون بيدمموهام کش

ی توجه مو به خودش جلب کرده بود . سوت آرومين پام لک قرمز داشت و ای دادم . ناخن هایآب تکون م

 کنه ؟؟ير منو تسخيادزدم . پس اون رو ح کجا بود تا ب

 برم و اون حالين که از بينه ای برايت موقعين بهترينجا شبانه روز فکر کرده بودم که امروز و ايه من

 . يومدنم

 شدهين سرم سنگينکه بود . همون طور که پاهام تو آب بود به خاطر اياد زيلی بدنم خی مست بودنم دماچون

ير شب بود . زيک دادم و نگاهم به آسمون تاری سنگفرش ها .. پاهامو تو اب تکون می رويدمبود دراز کش

لبم اومد : خدافظ آسمون ..

 اونجا نبود بايزی شدم اما چيز خيم چشمم با سرعت رد شد . نی از گوشه يزی لحظه حس کردم چهمون

 ...يگه ديا ترسم ازت .. بی : نميدم کشدار غریلحن

يگه ديا : بيدم . دستهامو تو بغلم گرفتم و غريد از کنارم گذشت . سرماشو حس کردم و بدنم لرزيزی چدوباره

 ببر واسه اون داداش موير موشک خسته شدم .. منو بگيم از قايگه انتخاب منه .. انتخاب من .. دين... ا

 زدم ازی طور که حرف مهمون . ين رو بهم زهر کردی ت .. جسممو بده بهش . زندگی چشم آبيیخرما

 سمت راستيه هزارم ثانيک دور بود اما در عرض يلی شه خی ميک که داره بهم نزديدم چمم دیگوشه 

 شده بوديک با سرعت بهم نزدينقدر اينکه بود . از ايم متريلی چند میبدنم سرد شد و اون در فاصله 

 شده .يب که اون غيرون اومده بی کدوم خرابکاربينم شد . برگشتم تا بيب . با سرعت غيدم کشيغناخودآگاه ج

 تر شد ويد دور مچ پام شدی لحظه حس کردم سرديه ی آب سرد بود اما برای کس نبود . پاهام تويچاما ه

 که به صورتی آب افتادم و در حالی . تويد منو تو آب کشيرويی آب رو نگاه کنم نی بتونم توينکهقبل از ا

 آب نگه داشته . همون طور کهير زيين منو پايرويی که نيدم خودمو بال بکشم فهمردم کی میناخودآگاه سع

 قابل تحمل بود . چشمهام داشتير غيگه که دی شد به حدی زدم نفسم رفته رفته کم و کمتر میدست و پا م

 ..يری اميکا نی شد و با خودم فکر کردم که تموم شد . زندگیبسته م

 خواستم اما انتخاب کردم تموم شد ..ی که نماونجوری

 تونستم دست و پای نمی حتيگه بود که داشتم . ديی احساس هاين و قورت دادن آب استخر آخری خفگاحساس

 حس و سرد شده بود چشمهامو که به زور باز نگه داشته بودم به انتخابی دادم بدنم بیبزنم . داشتم جون م

 ترسونه . اما اگه چشمامی رو ميان اطرافيلی کردم که جسد با چشم باز خی فکر مينخودم بستم داشتم به ا

 اطراف روی تونستم صداهای شدم . هنوز ميده لحظه احساس کردم به بال کشينبسته باشه بهتره که تو هم
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 و پشت بندش گفت : تورو خدا نجاتش بده ..يچيد گوشم پی واضح تويلی که خی دختريه يغ جیبشنوم . صدا

 بکن ..ی کاريه

 اون ور .. ين : همه تون بريد که سرش داد کشی مردونه افرياد

 برو .. گفتم برو .. يل .. سهين : گفتم همه تون بريد داد کشيشتری با تحکم ببعد

 .يد کشی از داخل داشت قلبمو ميزی چيه کردم انگار ی م حس مينه سی قفسه ی رو رويادی فشار زهنوز

 تونستم چشماموی خواستم هم نمی اگه می حتيگه . ديدن کشی وزنه به قلبم وصل شده بود و قلبمو ميهانگار 

 شد .. ی که هر لحظه صداها دور و دور تر ميدم شنیباز کنم . . فقط م

 مقابله با اون رو ح روی برای توانيچ هيگه بار دين شدم و ای مير حس بود . انگار داشتم تسخی کامل بپاهام

 رم ..ی مين بار بهم حمله بشه از بين که اگه ايم دونستینداشتم . همه م

يدوارم . اميکا دم نی : نجاتت ميچيد گوشم پی دونستم متعلق به کاوه ست توی مردونه که حال می صدااون

 ..ينه .. چون تنها راه نجات تو همیصدامو بشنو

 شد ..ی شنوم اما .. نمی دستمو تکون بدم تا حداقل بهش بفهمونم که دارم صداشو می کردم انگشتهایسع 

يه نه ؟؟ من ی منو بدونی قصه ی دوست داشتيشه هميکا گفت : نيد لرزی که به وضو ح ميی با صداکاوه

ی دونی سرنوشته .. می تو ذهنت نه .. اسم من اسطوره ياد اسم اسطوره ميدن که با شنیاسطوره ام .. نه اون

 و هفت سالمه .يست که رضا بودم . از همون زمان بی و هفت ساله ام ؟؟ از همون وقتيستمن چند ساله ب

 دوننی رو انتخاب کنن اما نمی خوان راه بهتری رو که از ته دلشون ميی که سرنوشت کساينه من ای يفهوظ

 , عوض کنم . یچطور

ی بزرگ ، من ، رضا بهورز ، اسطوره ی اسطوره ين و قوانيين زد : طبق آياد فريبا تقری بلندتری صدابا

 کنم . . ی خودم ميگزين دونه رو جای که رازمو می نفرين رو به عنوان پنجميری اميکاسرنوشت ، ن

 م فشار داد و با هق هق گفت :ينه سی کنه . دستشو روی ميه . به نظرم اومد که داره گريد لرزی مصداش

 ..يکا .. زنده بمون نی جسمتو به اون بديد .. نبای بريد من عاشقتم .. تو نبايکا زنده بمون .. نيکان

ی که سرفه می قلبم بود کم شد و من با شدت در حالی که روی مو فشار داد و همون لحظه فشارينه سدوباره

 سوخت . دری که بهم وارد شده بود میکردم هرچه آب خورده بودم رو بال آوردم . چشمهام از شدت فشار

 سرمی آب بال آوردم . نگاهم افتاد به کاوه که بالی سرفه کردم و کميگه بار ديه شده بودم يز خيم که نیحال

 بودميج گی کردم .. حسابيدا دونستم که چطور نجات پی نميقا داشت و من حال دقیبود . نگاهش حالت خاص

 . کاوه معطل نکرد و بايدم و شنيدم رو تو خواب ديزايی چيه شدم و يدار کردم تازه از خواب بی. فکر م

 نسبت به آغوشش داشتهيشتری شد حس بی باعث مين بود و ايس . لباسهامون خيدعطش منو در آغوش کش

 نجاتتی انتخاب  بود براين .. بدتريکا خوام نی و گفت : معذرت ميد کشيسم موهام خیباشم . کاوه دست رو

 راه بود ..ين آخرينبود . اما ا

 شدی فهمم چی لب گفتم : نمير گرفته بود زيلی که بر اثر سرفه ها خيی بودم با صدايج که هنوز گنگ و گمن

 ..ينجام قدم با مرگ فاصله ندارم .. اما حال ايه از يشتر که بيدم فهمی.. من م
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يدنش بود . با ديستاده من ای جلويل . حال سهيم رو ول کنيگه باعث شد من و کاوه همدی ايجانزده هصدای

 زد .ی برق ميسش خی و موهايس خی باغ لباس های نور چراغ هاير و زيکی اون تاری م گرفت . تويهگر

 من عاشقتم "يکا گفت : " نی دو زانو نشست و بغلم کرد . بغض داشت وقتيلسه

 جملهين آوردم که اياد عقب تر برگشتم و به يقه بود . به چند دقيگه دی صدايه ی کننده ی ش برام تداعجمله

 بار کهين هم آخريد شايا بار ين اولين نگاهم به کاوه افتاد . ايل سهی شونه ی . از باليدمرو از کاوه شن

 کردمی فکر ميشه اما عشق نه .. همداشت کاوه دوستم يد کردم شای فکر ميشه . هميدماعتراف کاوه رو شن

 کهين ؟؟ ايدم شنی شد کاوه دوست داشتن من رو کنار گذاشت اما حال چی رسميل رابطه م با سهينکهبعد از ا

اون هنوز عاشق منه ؟؟

 ويد خندی با ذوق ميانا کرد و کی ميه گريسا . پريرون اومدم بيل از بغل سهيانا و کيسا پريغ جيغ جی صدابا

 ..ی بازم زنده ای ولی از ده بار تا حال مورد حمله قرار گرفتيشتر .. بيکا نی سگ جونيلی گفت : خیم

 ... يديم خنديه گرين در بهمه

 که حال طرز نگاهشيکوب و مردونه ش . جی با اون نگاه جديکوب .. جيکوب من نگاهم افتاد به جو

 داد جشن رو به خاطريشنهاد رو بهم بگه .. بهداد اون شب پيزی چيه خواست یعوض شده بود . انگار م

يه . منتظر بودم يج کردم و خودمم هنوز گيدا که چرا من نجات پيد کس نفهميچ و هيمنجات من ادامه بد

 شد . تمامی لحظه هم ازم جدا نميه ی حتيل و ازش بپرسم . اما سهيارم بيرفرصت بودم تا کاوه رو تنها گ

ی دستم روی کرد . وقتی چشمهام زل زده بود و عاشقانه نگاهم می تويد رقصی که باهام میشب در حال

 کمرم گذاشته بود و منی دستشو روهيل نگاهم تو چشمهاش بود . سيدم رقصیشونه هاش بود و باهاش م

 و گفتم : فکريل گرفتم . سرمو بردم کنار گوش سهياد رقص رو ين کردم که بالخره ای فکر مينداشتم به ا

 از دست اون رو ح نجات داد ..يشه همیکنم کاوه منو برا

 کهيبيلويی جز اون مرد سی راهيچ هيگه نجاتت داد ؟؟ ما که دی زده نگاهم کرد و گفت : چه جورشوک

 ..يم نداشتيمگمش کرده بود

يستم که مطمنئن نيدم شنيزايی چيه تو اون حال بودم ی .. من وقتيل دونم سهی کج کردم و گفتم : نمسرمو

 افتاد ..ی خوام از کاوه بپرسم که چه اتفاقی مين همی داشته باشه .. برايقتحق

 ..يم بپرسيم بريا گفت : بی جديلی خسهيل

 خوام تنها باشم ..ی ش نگه داشتم و گفتم : مينه سی جلودستمو

 بخش زدم و گفتم : نگران نباش ..ينان اطمی تو صورتش اومد . لبخندی کمرنگاخم

 تنهاش گذاشتم و به طرف کاوه که بهيدن رقصی بچه ها که مين وسط رقص و بی هنوز اخم داشت وقتسهيل

 خورد رفتم . کاوه تا چشمش به من افتاد لبخند زد . ههی رو با حرص ميسکی ويوان ليه داده بود و يهاپن تک

 ..يه لبخند زورکيه که اون فقط يدم فهمی .. کامل می ايهوده.. چه تلش ب
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 عاشقی شدم و گفتم : گفتيره چشمهاش خی شو از اپن گرفت . تويه و تکيستاد صاف ای کميدم که رسبهش

 ..یمن

 خواستم نجاتت بدم و ..ی هول شده بودم . ميلی هول شد و گفت : متاسفم من .. من فقط خی کمکاوه

 .. يا يدم نفرم .. ؟؟ کاوه من خواب دين من پنجمی چيعنی وسط حرفش و گفتم : پريدم

 بده .. من و کاوهيح تونه برات توضی از پشت سرم منو وادار به سکوت کرد : کاوه الن نميکوب جصدای

 ..يم بريد و بايم کار داريیجا

 باش ..يحاتش گفت : فردا منتظر توضی جديلی به طرفش برگشتم ختا

 ..يا به کاوه کرد و گفت : دنبالم بی جدی نگاهبعد

 ..ی نگی به کسيدی که شنيزايی شونه م گذاشت و گفت : به نفع هردومونه که فعل از چی دست روکاوه

 ..ينمت بیفردا م

 بعد از رفتن اون دوتا و صرف شام تمومی بکنم از کنارم گذشتن و رفتن . مهمونيتی بتونم شکاينکه از اقبل

 خودمون . ی گفتم که منو برسونه خونه يل راه برگشت به سهیشد . تو

 کردم امشبی خونه پارک کرد گفت : فکر می کوچه مون و جلوی تويچيد پی نگفت فقط وقتيزی چسهيل

 ..ی مونی من ميشپ

 موهاش فرو بردم . همونطور کهی و دستمو تويکش . رفتم نزديومد به نظر مين غمگيلی کردم . خنگاهش

 رو درست کنم ..يز کردم گفتم : فقط به من چند روز فرصت بده تا همه چیموهاشو نوازش م

 .. يگه گفت : بسه ديد خندی که می کرد و بعد در حالی همراهيل . سهيدم آروم لباشو بوسيلی رفتم و خجلو

يگه دی اگه تنها باشی و گفت : مطمنئنيد کشيين رو پاين ماشی يشه خنده ازش جدا شدم . دم در که بودم شبا

 ؟؟ياد نميش برات پیخطر

يه يشه . هميست نيکم اون رو ح نزديگه کردم که دی حس مينو تکون دادم و رفتم تو خونه . از ته قلبم اسرمو

 قرار نبود از اونيگه آروم شده بود . انگار دی تو وجودم بودکه الن نبود . انگار همه چی ترسيه و ينیسنگ

رو ح بترسم ..

 رو نگاهيرون بودم و بيستاده که لب پنجره ای اتاقم و در حالی بود همه خواب بودن . رفتم تويروقت دچون

ياد بهم گفته بود رو به يهوشی که کاوه تو اون حالت بيزايی و تمام چيارم کردم به ذهنم فشار بی کردم سعیم

 بودم ..يده کلمه رو شنين همقط نفر " انگار فين داشتم " پنجمياد رو به يز چيه .. تنها يارمب

 .ياوردم مياد که تو اون لحظه بهم دست داده بود رو به ی حسيشتر . بيارم بياد رو نتونستم به يادی زچيز

 من عاشقتم ... ".يکا : "نيچيد گوشم پی لحظه دوباره صداش تويه یبرا

 که کاوهين بود . ايبی حس عجينقدر دونم چرا ای زد . کاوه .. کاوه هنوز عاشق من بود . نميخ بدنم تمام

 لج بودم ازش بشنوم . اما الن ..يل که با سهيی خواست همون روزای بود که دلم ميزی چينعاشقم باشه . ا

 کنمی فکر ميشتر ؟؟ حال که بيمک بشي به هم نزديشتر .. چرا ؟؟ چرا کاوه نذاشت همون روزا بيدمالن شن

 بود ؟؟ی عاشقم بود منو از خودش دور کنه .. اما اون چينکه مجبور شد با ايزی چيهانگار به خاطر 
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يد . بايدم خودم کشی و پتومو رويدم تخت دراز کشی مختلف درد گرفته بود . روی فکر هاين از هجوم اسرم

 .. يدم خوابیم

 جواب دادم : جونم ؟؟ی بود . با خواب آلودگيل شدم . سهيدار از خواب بيلم زنگ موبای صبح با صدافردا

 خوابالو ..ير گفت : صبح بخی پر انرژسهيل

 لبم اومد : ساعت چنده ؟؟ی رولبخندی

 ..يم گفت : دوازده و نيطنت شبا

 ..ی گی دروغ می دونم داری : مگفتم

 با خنده گفت : آره ساعت دهه ..سهيل

 با کاوه قرار بذارم ..يد .. بای کرديدارم بی و گفتم : مرسيدم کشی اخميازه

 ؟؟يشش پيم با هم بريست .. بهتر نيومده مکث کرد و گفت : شرکت نی کمسهيل

 ..ينمش تنها ببيد و مصمم گفتم : نه .. بهت که گفتم بای جدخيلی

 .. راحت باش ..ی دونی گفت : خودت بهتر می ظاهری تفاوتی با بسهيل

 . طبق معمول فقط مامان خونه بود بعديين به کاوه زنگ زدم که جواب نداد . رفتم پايم قطع کردينکه از ابعد

ی هنوز بودم خوشحال بودم . وقتينکه نگاهش کردم . چقدر از اير دل سيه يم با هم صبحونه خوردينکهاز ا

 ؟؟ينيم همو ببی خوای گرفته گفت : ميیکاوه زنگ زد مجبور شدم برم تو اتاقم . کاوه با صدا

 گفتم : آره... ی سرد بود . با ناراحتی کملحنش

 شد آره ؟؟ی چی بدونی : کنجکاوغريد

 گفتم : اوهوم ..ی خاصيت مظلومبا

 بود ..يات کنجکاوين به خاطر همی همه چيشه حرص گفت : همبا

 بار با هميه ؟؟ يادته لله ست .. يابون که تو خی همون کوهيا نگفتم . کاوه گفت : بيزی کردم و چبغض

 ..يمرفت

 اونجا ؟؟يام بی .. کيادمه تکون دادم و گفتم : آره .. آره .. سرمو

 .. خدافظ ..يا گفت : دم غروب بکاوه

يم حرص خوردم . تصميبش غريب رفتار عجين مقدمه قطع کرد . لبامو رو هم فشار دادم و از ای بخيلی

 داشتم . دلم براش تنگ شده بود ويبی بهش احساس عجينقدر دونم چرا ای سارا . نميشگرفتم تا عصر برم پ

 مامان از خونه رفتمز ای حاضر شدم و بعد از خدافظين همی بهش داشتم . برايبی عجيت احساس مسنئوليه

 مکث کردم و بعد در زدم . در باز شد و رفتم داخل . سارا ازی کمينا ايل سهی خونه يدم رسی . وقتيرونب

 درست کردم ..يرينی .. شی جون چه به موقع اومديکا خوشحال شد و گفت : نيلی خيدنمد

 ؟؟ی بپزيرينی شی ؟؟ مگه تو بلدی گی می ذوق نگاهش کردم و گفتم : جدبا

 داده ..ياد يل به من و سهين و گفت : مامان مهخنديد

 ويد چی خوشگليکی داغ و تازه پخته شده رو تو ظرف سرامی هايرينی تو آشپزخونه . سارا شيم هم رفتبا

 بود . تا متوجه نگاهم شد گفت : توروينت کابی گذاشت . چشمم به فندکش افتاد که روی ناهار خوريز میرو
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 خواستی بکشم . دلم منجوريا اويگار خواستم از اون سی .. اونو گذاشتم اونجا چون میخدا بد متوجه نش

 پختن گرم کردم ..يرينی .. حواس خودمو با شیول

 خوام بذارمش کنار ..ی انداخت وگفت : واقعا خودم ميين سرشو پايمونی پشبا

 ؟؟ ی گرفتيگارا و ازش از اون سی دوباره رفتين همی گفتم : براموشکافانه

 ؟؟ی دونی گرد شد و گفت : تو از کجا مچشمهاش

ی انداخت و من تازه متوجه رديين دونستم . سارا سرشو پای دونستم , فقط می دونستم که از کجا می نمواقعا

 سارايه چين برداشتم : ايز بلند شدم و به طرفش خی صندلی ها از رويوونه گردنش بود شدم . مثه دیکه رو

 اومد تو خونه ؟؟ هان ؟؟يروز؟؟ نکنه د

 نگفت و فقطيزی . چيد گونه هاش چکی بود بغض کرد و اشک رويده من ترسی که از حرکات ناگهانسارا

رفت سمت حال .. 

 ؟؟يه رفتم و گفتم : سارا به من بگو .. اون چدنبالش

يچ بکشم . هيگارا دارم که از اون سياز نيلی طور که پشتش به من بود گفت : صبح احساس کردم خهمون

 بره بعد رفتم مغازه ش ..يل بهم بده .. صبر کردم سهيگارا شناسم که از اون سیکسو جز محسن نم

 مغازه ش ؟؟؟ی و صبح رفتی راهش نداديشب سارا ؟؟ دی کرديکار زدم : تو چجيغ

 .. سردرديد . بايدم کشی ميگارا از اون سيد گفت : بايخت ری که اشک می طرفم برگشت و در حالبه

 تونستم تحمل کنم ..یداشتم . نم

 شد ؟؟ی کنترل کردم و گفتم : خب چخودمو

 ناراحتيشبم کرد گفت اصل از رفتار دی خوش رفتاريلی انداخت و گفت : اولش خيين خجالت سرشو پابا

 و ..يستاد که خودش واميی جايد بهم بده منو کشيگارو خواست سی می . وقتيستن

 اتاقش . رفتم تو اتاق دنبالش ..ی شد و صورتشو پوشوند و رفت توياد ش زيه گرشدت

 باهاتی کرد گفتم : اون عوضی ميه بالشتشو داشت گری تخت نشسته بود و سرشو گذاشته بود روی لبه

 کرد ؟؟؟يکارچ

 صورت بهمين کرد . گفت فقط در ايتم و اذيد گفت : به زور منو بوسيد لرزی که صداش می در حالسارا

 ده ..ی ميگارواون س

 گفتم : مگه مغازه باز نبود ؟؟ی نگرانبا

 اومدی کنه در برم . چون مشتريتم اذيشتر بينکه تونستم قبل از اينم همی سرشو تکون داد و گفت : براسارا

 دنبالم اومد ..يی جاهايه تا ی برداشتم و فرار کردم . حتيگاروو منم س

 ؟؟ی فهمی .. می بشيگارا اون سيال خی بيگه ديد نشستم و گفتم : سارا باکنارش

 ..يرون بی ت پرت کنی محسن رو از زندگيد بايگه تکون داد که گفتم : دسرشو

 دارم .. ياز تو نيت لب گفت : من به حماير سرشو تکون داد و زدوباره

 ..يکا نی نجات منی زد تو چشمام و گفت : تو فرشته زل
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 که منين م نداشتم . ای تمام زندگی که تا حال توی داشتم . حسی چشمهام جمع شد . چه حس خوبی تواشک

ی بودم که سارا همه ی باشه . حال من کسيگران ديت لوس نبودم که چشمم به حمای دختر بچه يه يگهحال د

ين همی کردم . برای تونستم ازش مواظبت کنم . احساس قدرت می بودم که می به من بود . کسيدشچشم ام

 بردم . ی تو بغلم آروم شد لذت ميدم دی مينکهسارا رو بغل کردم و از ا

 افسرده و خسته از سر کار اومد و منو تو خونهی وقتيل سهيم ناهار خوشمزه درست کرديه روز با هم اون

يم خوشحالش کرده بودينکه ذوق کرد و من و سارا چقدر از ای آماده به مشامش خورد کلی غذای و بويدد

 بزرگ بود .يلی خياطشون  . حياط حی تويم رفتيل اتاقش و من و سهی . بعد از ناهار سارا رفت تويديمخند

ی يه ساير داشت . زيادی زی يه . اونجا چهارتا درخت بود که ساياط پشت حيم ها رفتيزه سنگریاز رو

ين ای دونستی به قد و قامت درخت انداخت و گفت : می با لبخند نگاهيل . سهيم از درخت ها نشستيکی

درخت هم سن منه ؟؟

 دونستم ..ی ؟ نمی ذوق گفتم : جدبا

 کهی مامان و بابا هستن . روزی با لذت به درخت نگاه کرد و گفت : آره . اون دو تا هم درخت هاسهيل

 اون دو تا رو کاشتن . يدن خونه رو خرينازدواج کردن و ا

 کاشتن کهينجا نهال ايه اومدم يا که من به دنی به درخت خودش نگاه کرد و گفت : روزی با نگاه خاصبعد

 درخت ..يهالن شده 

 که کوچکتر از همه بود کرد و گفت : اونم درخت سارا ست ..ی اشاره به اون درخت آخربعد

 نشونت بدم ..يز چيه يا لذت گفت : ببا

 ويد سفی بود پر از شکوفه هايلس درخت گيه درخت خودش که ی تنه ی گرفت و بلندم کرد . رودستمو

ين اولی نشونه ين اگه بگم ای کنی نمی زد و گفت : حسودی قلب کنده شده بود . لبخند با نمکيهخوشگل 

عشقمه ؟؟

يه يد م نشد . خب اون مال گذشته هاش بوده . فقط شای زد حسودی عشقش حرف مين درمورد اولينکه ااز

 که مال منی در مورد روزا و دورانياد خواست زی مال من بود .. دلم نميل تو دلم اومد که خب .. سهیحس

ين زنم اون موقع که ای و گفتم : حدس ميدم خندين همی و برايه عشق معمول حس جالبيننبود بدونم . اما اول

ی و می کردی تازه دراومده بود و موهاتو آب شونه ميبيلت شونزده سالت بود و سی حک کردينجاقلبو ا

 ..ی کردی به سرت و فرق وسط باز میچسبوند

 ؟؟ی حدس بزنی و گفت : جدا چطور تونستخنديد

 نگاهش کردم و گفتم : درست حدس زدم ؟؟متعجب

 دونه ..ی ميزو که همه چی و گفت : آره مثه کاوه شدخنديد

 لبخند زدم . اما چطور بود که مثه کاوه شده بودمی لب من محو شد . زورکی اما خنده از رويد خندی مداشت

 که سارای حس بهم دست داده بود . نگاهين کردم . از نگاه سارا به خودم ای رو حس ميير تغين؟؟ خودمم ا

 درخت اشاره کرد وی شاخه يه به يل من به کاوه بود .. سهی نداخت مثه نگاه های بهم ميتبا اون مظلوم
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 تونست منو نگه دارهی نشستم . اون موقع ها می رو اون شاخه ميومدم هروقت ناراحت بودم ميشهگفت : هم

 قشنگه نه .. ؟؟ی بچگی.. چقدر روزا

 ..يم درخت بکاريه واسش يم تکون دادم با ذوق گفت : هروقت من و تو هم بچه دار شدسرمو

 ..يم کنی کارو مين کردم و گفتم : حتما انگاهش

ی اتفاقين بهتريم بسازيم تونستی که می اينده اون بعد از ظهر و صحبت کردن درمورد آی تويل با سهبودن

 .يرون از خونه اومدم بيل از سارا و سهی غروب بود که بعد از خدافظيکای . نزديفته تونست بیبود که م

يمه . کوچه خلوت و نيدم کشفس نيق کوه سرسبز بود ناخودآگاه عميه که تهش ی به اون کوچه ايدم رسیوقت

 ش زنگی از کاوه نبود به گوشی بچه ها پارک کردم . خبری بود . رفتم و ته کوچه کنار لوازم بازيکتار

 تويا تا برگشتم لبخند زد . بهش سلم کردم و کاوه گفت : بيدم زدم که رد داد و صداشو از پشت سرم شنیم

 ..يم کوچه پس کوچه ها قدم بزنينا

 ازم بپرس ...ی خوای می کاوه گفت : خب .. هرچيم زدی موافقت کردم  و همونطور که قدم مباهاش

 بود .يبی .. احساس عجی حس رو داشتم ولين دونم چرا ای عوض شده بود . نميلی کردم . کاوه خنگاهش

 به منی دونستم که تو .. هنوزم احساسی لب گفتم : نمير . زيومد نقص به نظرم نمی و بی اونقدر قويگهد

 خوام بدونم ..ی .. میدار

 دم ..ی سوالتو آخر از همه جواب مين وسط حرفم و گفت : ايد پرکاوه

 ؟؟ی نگاهش کردم و گفتم : باشه .. پس بهم بگو چطور نجاتم دادمتعجب

 ؟؟ياد نميادت که زدم يی از حرفايچی دستاشو تو بغلش گرفت و گفت : هکاوه

 تو خواب ..يا يدم شنی ميداری که تو بيستم تکون دادم و گفتم : مطمنئن نسرمو

 من مجبورم دوبارهيکا رفت گفت : نی جدول راه می و همون طور که لبه يستاد جدول ای رفت لبه کاوه

 .. فقطينيم پارکه بشين تو ايم بدم . پس بريح برات توضيشتر لزمه بیتموم اون حرفارو تکرار کنم .. حت

 ..ی خوام خوب گوش کنیم

 . کاوهيم ها نشستيمکت از نيکی ی و رويم بود رفتياس که اسمش بوستان ی هم به سمت بوستان کوچکبا

 خاص خودشوی هايچيدگی . پيزم عزيست نيدی دی ميشه که همی اون شکليا دنين .. ايکا نينشروع کرد : بب

 پريا دنين آدم . ايه جلد ر هستن ديگه ديز چيه هاشون ی . بعضيستن نينی بی که می آدما اونیداره . همه 

 از اون موجودات بودم . يکی . منم يعه گن ماوراءالطبی که بهش ميهاز موجودات

 از دويشتر نگو و ادامه داد : من بيچی هينکه ايعنی بگم که دستشو جلو آورد يزی گرد شد خواستم چچشمهام

يلی دوست داشتم که خيه يش بود حدود دو قرن پی چی دونی و هفت ساله ام .. ميست جور بينقرنه که هم

ی وقتيه چه جور موجوديدم کردم و دخالت کردم که فهمی بود . اونقدر تو کاراش فضوليب و غريبعج

 چرا ؟؟ چونی دونی عادت کنم .. می و هفت سالگيست بهم گفت که به بيه چيتشمجبور شد بهم بگه موجود

 شه ..ی می اون نفر اصليگزين نفر جاين پنجميشه . هميدم فهمی بودم که رازشو می نفرينمن پنجم

 ..ی چيعنی ی دم نفر اصلی ميح زد و گفت : الن برات توضی کردم که لبخندی نگاهش مگيج
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يعنی ی اصلی شد انداخت و گفت : نفرهای ميده دی قرمز بهاری ابرهاين به ماه کامل که از بی نگاهبعد

 کنه .ی پنج تا نظارت مين کار ای بزرگ هم هست که باز روی اسطوره يههمون اسطوره ها پنج تا هستن . 

يد شون مشخصه . بايفه هستن . وظی سرنوشت , زمان , عشق , مرگ و زندگیاون پنج نفر هم اسطوره ها

 .. ؟؟يشتره ها کمک کنن . حدس بزن کار کدوم اسطوره از همه بينه زمين اطرافشون تو ایبه آدم ها

 شه .. اسطوره ها دری شامل مينارو تمام ايی جورايه نگاهش کردم که گفت : سرنوشت .. چون باز گنگ

ينکه مثه اين قوانی سريه شن . ی اسطوره ميقی طريه بودن که هرکدوم به يگه دی معمولیاصل مثه آدما

 ازيکی شده . عيين بزرگ براشون تی توسط اسطوره يزا چينجور خانواده بدن و ايل وقت تشکيچ هيدنبا

 خودشون قرار بدن .يت رو مورد حمای کسيه يشه هميد که باينه ای يه قضين هم مهمه هميلیقانون ها که خ

 اسطورهی نباشن , پروسه ی کسيه و محافظ ی باشن . اگه حامی کسيه کنن که محافظ ی انتخاب ميی جورايه

 سرنوشت .. ی اسطوره بودم . اسطوره يه من که بهت بگم ينجوری ايکا نين شه . ببی نميلبودنشون تکم

 باورت نشه .. سالهاست که ازيد دونستم چون من دو قرن تجربه دارم . شای ميزا چيلی بود که خين همواسه

 ..ی ولی حرفا شوکه شدين دونم که با ای کردن خسته شدم .. میزندگ

 همون رضام .. دوست بابابزرگت ..من

 رو که ازشی دهنم گرفتم . کاوه ادامه داد : من اون زمان تازه کسی و دستمو جلويدم کشيفی خفجيغ

 رو نداشتم . بابا بزرگت دوستی کسيگه کردم رو از دست داده بودم . اون مرده بود و من دیمحافظت م

 از نوهيکی محافظ نم توی بود . اون بهم گفت که ميده بود که راز منو فهمی نفرين من بود و سوميمیصم

 ت دورادوری دونم اما من تو همه مراحل زندگی انتخابشو نميلهاش بشم و خودش تورو انتخاب کرد . دل

 همون تمام تلشمو کردم کهی شد . برايک اون رو ح به تو نزدينکه نظر داشتمت . محافظت بودم . تا ايرز

 بشه ..يک بهت نزديشتر تونستم اجازه بدم بی و نمبودی يده بار ديهدانشگاه تو قبول بشم . تو اون رو ح رو 

ين . تو ايکه بهت نزديلی ها گذشته و خيم که از اون حريدم و اون اتفاق افتاد فهميل وين دوباره رفتیکه وقت

ی با هم تله پاتين همی برايم برقرار کرده بوديکی نزدی و احساسی با هم ارتباط عاطفيلیفاصله من و تو خ

 و منی کردی من شک می کم کم به رفتارای . تو داشتيم نوع خاص . چون ما خاص بوديه . اونم از يمداشت

.. من ..

ی بودی نفرين خواستم با دونستن رازم و چون پنجمی .. نميکا مکث کرد و گفت : عاشقت شده بودم نکمی

ی سخت چند قرنی زندگين ت جدا کنم و ای عادی تورو از انسان بودنت و زندگيدی فهمیکه راز رو م

 ازت دوريل دلبی ينم همی رو بهت بدم . برايبه غريب عجی هايت که پر از اتفاقات و مسنئولیاسطوره ا

 نکردمی اما کاری نشيل بدم که عاشق سهيير تونستم سرنوششتتو تغی مينکه اينبا همی کنار .برايدمشدم و کش

 نکردم سرنوشتتونو از هم دور کنم . چون اون انتخاب خودت بود ..ی سعی . حتی شيک نزديلتا به سه

ی خوای کرده بودم گفتم : کاوه ميخ حرفاش شوکه شده بودم و يدن نگفت . من که از شنيزی کرد و چنگاهم

 ..يعنی .. يعنی دونم .. ی مينارو الن که ایبگ

 تلشم رو کردم تا تورو هرطور شده از شر اون رو حی مدت همه ين انداخت و گفت : من تمام ايين پاسرشو

 کنهير تسخين ای خواست جسمتو برای عاشق تو شده بود و مينکه بود علوه بر اياهنجات بدم .اون رو ح س
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 که اصل خوب نبوديی کارها بکنه . کارايلی خواست با جسم تو خی نشه ميک بهت نزدی ايگه مرد ديچکه ه

 کنم ..يگزين که تورو جاين تنها راهش بود .. اين و ايکا دادم نی نجاتت ميدو ... من با

 کنم ..ی سرمو تکون دادم و گفتم : باور نمی چشمام حلقه بست . با ناباوری تواشک

 تا من آروم تر شدم و بعد من با بغضيم قدم زدی دستاش گرفت و بلندم کرد . کمی دستمو توی به آرومکاوه

 کاوه ؟؟ ی شی میگفتم : تو چ

 شد و ازيگزينشون جای که کسيی اسطوره های رم مثه همه ی مين سرشو تکون داد و گفت : من از بکاوه

 سه قرنين خدمت کنه . اگه تو ايا سه قرن به دنيد .. چون هر اسطوره حداقل بای رفتن . اما نه به راحتينب

ی که رازشو می نفرنجمين اگه زودتر از سه قرن پی وليست نیکمتر از پنج نفر رازش رو بفهمن مشکل

يه بزرگ تنبی مونه رو توسط اسطوره ی می که تا آخر زمان خدمتش باقی زمانی يمونده بشه باقيدافهمه پ

 کشه ..ی شه و عذاب میم

يدم گونه ش کشی . دستمو رويخت گونه هام ری که پلک بزنم اشک روين چشمهاش نگاه کردم و بدون اتوی

ی ذاشتی .. می رو در حقم بکنی فداکارين نبودم ای ؟؟ من راضی کرديکارو گفتم : تو با خودت و من چ

 .. ی خوام تو به خاطر نجات دادن من عذاب بکشی شد ؟؟ من نمی می کنه مگه چيرمتسخ

يعی که دوستشون داشتم رو از دست دادم که مرگ طبيی سالها اونقدر کساين زد و گفت : تو ای پوزخندکاوه

يه در اومدن توسط ير از سرنوشتشه اما به تسخی . چون جزئيست برام ناراحتت کننده نيگه نفر اصل ديه

 وی دختر قويه الن تو وض افتاد .. در عی تو اتفاق می برايد نبود که بايزی چينرو ح شرور .. نه ا

 کنمی دونم که بهت افتخار می .. از الن می کرديدا رو هم پی ازش محافظت کنی که بخوای . کسيرومندین

ی پرانرژی گفت دستای ميکوب ..جی دی که نجات ميی و کسای کنی ميين که تعيی.. به خاطر سرنوشت ها

 ..ی داريرومندیو ن

 ؟؟يه چی ؟ اون اسطوره ی چيکوب زدم و گفتم : جلبخند

 بهداد وين تونست بی عشق نبود می اگه اسطوره ی کنی عشقه .. فکر می اسطوره يکوب گفت : جکاوه

 رو درست کنه .. ؟.يساپر

ی و تو مرموز ميکوب سرنوشت شدم ؟؟ منم مثه جی من الن اسطوره يعنی زدم و با بغض گفتم : لبخند

شم ؟؟

 هميل .. به سهی رازتو بگی به هرکسی .. بريا سرشو تکون داد و گفت : اوهوم .. پنج نفرتو حروم نکنکاوه

 ..ی بمونيکی سه قرن عاشق ی تونی که مينه اسطوره بودن ايه خوبی دونی که امکان داره نگو .. ميیتا جا

ی النمه که دوستم بود و رازمو می و گفت : مثل نفر چهارم من بابايد بغض خندين کردم . کاوه در حبغض

 چقدر خندهينی بی و هفت ساله موندم . و قرار شد بابام بشه .. ميستدونست و اون بزرگ شد و من ب

داره .. ؟

 داشت ؟؟ی بود ؟؟ اون برات چه معنی ؟؟ اون چيدا .. وی مدت عاشق من بودين : کاوه پس اگه تمام اگفتم

يه دادم . اون دختريير کمک کردم . بارها سرنوشتشو تغيدا اخم کرد و گفت : من تا به حال بار ها به وکاوه

ی بد می کارهايق داشت که از طريی کمبودهای سريه ی کنه . . اون از لحاظ روانی خطرناک میکه کارا
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ی بود که دلش نمين کرد تا با من باشه ای می هرکاريدا که ويلی از دليگه ديکیخواست اونارو جبران کنه 

ی ش نبود نمی مثه من حامی کنه و اگه کسی زندگينجا خواست ایخواست برگرده شهرستان . اون دلش م

 کردم وی کمکش ميشه باشه همی خواست که انسان خوبی داشت و از ته دلش میتونست . اما چون دل پاک

 کنار اومده ...يه قضين بود که عاشق من شده بود . هرچند الن با اينا

 ..يم زدی از بچه هامون حرف ميم داشتيل کردم و گفتم : امروز با سهاخم

ی باشم . که نمی که نتونستم محافظ خوبيکا نيد جلو آورد و اشکامو پاک کرد و با بغض گفت : ببخشدستشو

ی بمونيل نامزد سهی مجبوريشه که همی وقت ازدواج کنيچ هی تونی که نمی داشته باشی عادی زندگيه یتون

ی تونی کمک کنه .. مبهت سپردم که يکوب .. به جيکا .. منو ببخش نی وقت مامان بشيچ هی تونیو نم

 برم اسطوره خانوم ..يشت از پيد بايگه ..من دی ارتباط برقرار کنی ذهنت و تله پاتيقباهاش از طر

 الن چند سالته ؟؟ی گفت : راستيطنت . کاوه با شيديم صدا خندی دو بهر

 و سه , چهار ..يست دونم .. بی جمع کردم و گفتم : نملبامو

 چهل سالهيل ره .. سهی وقت از ذهنت نميچ هيگه که دی کنی عدد رو تکرار مين اينقدر گفت : ايطنت شبا

 و سه سالته ..يست شه و تو هنوز بیم

 تو ذهنمون بمونه چونيدارمون دين از آخری خوبير تصويم خواستی ميد . شايديم خندی الکهرودومون

 . ياورديمش مياد چند قرن به يدهردومون با

 بگو .. يل به سهينو برم . تو هم هميران از ايشه همی خوام برای گفت :به همه گفتم که می جديلی خکاوه

 تورويدم که عذاب هامو کشين بعد از ای روزيه يد زل زد و گفت : شای تو چشمهام با حالت عاشقانه ابعد

ی شم می ميه نه .. اما .. حال که من دارم تنبيا دونم اون روز وجود داره ی . نمينم ببيگه ديای دنيه یتو

 ..ی .. ولنی کی فکر می با خودت چيست انجام بدم .. مهم نيگه اشتباه ديهخوام 

ی داد . حسی بهم ميبی دستاش حس عجی دو طرف صورتم گذاشت و صورتم رو قاب گرفت . گرمادستشو

ی که لبهاش به شدت می کرد و در حاليک دادم اون کارو انجام بده . صورتشو بهم نزدیکه بهش اجازه م

 رفت و برام دستب ازم دور شد . چند قدم عقب عقيام بتونم به خودم بينکه . قبل از ايد لبامو بوسيدلرز

 ..يکا مونم نی عاشقت مينمت که دوباره ببی لب گفت : تا روزيرتکون داد و ز

 کردم کهی و رفت و دور شد . دور شدنش رو نگاه ميد سمتش رفتم اما قبل از اون که بهش برسم دوبه

ی بخوام به سمت صدا رفتم . کمينکه و بدون ايد کشی ميغ که جی زنی . صدايدم از پشت سرم شنيیصدا

 .يره بگازش دختر جوون رو يه يف داشت کی مرد سعيه خلوت ی اون کوچه هايکی تاریاون طرف تر تو

 به اونی و ضربه اير رو محکم تر بگيفشبه سرعت خودمو بهشون رسوندم و به اون دختر کمک کردم تا ک

 افتاد . دختر با ترس فرار کرد وين زمی که بهش زدم روی موتور بود و از شدت ضربه ایمرد زدم . رو

 که نگاهم تو نگاهش افتاد در پسی پاش افتاده بود داد زد که کمکش کنم . لحظه ایاون مرد که موتور رو

 شد عوض بشه . فقط بای که می براش نبود . سرنوشتی قشنگيان که پای . سرنوشتيدمنگاهش سرنوشتشو د

 کشمت .ی جا مين .. وگرنه همی کارو نکنين وقت ايچ هيگه دی قول بديد من :" اگه کمکت کنم بای جمله يه

 شو انتخاب کن ".يکی بهتر ی زندگيه مرگ و ين. پس ب

558

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


نفر  پنجمین
Telegram.me/goldjar

 بدم بايص تونستم تشخی چشماش می جوون بود و ترس رو توی نوزده ساله يجده پسر هيه مرد که اون

 نکنم .. فقط تورو خدا نجاتمی غلطين وقت همچيچ هيگه دم دی دم .. قول می گفت : قول ميلرزيد که ميیلبها

 شکنه ..یبده ... پام داره م

 کرده بود . موتور رويير تغيدم دی ش و از نگاه کردن بهش در پس نگاهم ميشونی پی که روی سرنوشتحال

 ضرب المثل کهين .. انگار ايست نی راحتين به هميشه گفت همی بهم می حسيه پاس بلند کردم . یاز رو

 سرنوشت ساختن ...ی ش نوشته شده رو اسطوره هايشونی گن سرنوشت هرکس تو پیم

 رفتم ,ی ميل سهی زدم , به سمت خونه ی کوچه ها قدم ميکی تو تاری که با احساس قدرت خاصی حالدر

 قدر جوونين هميشه بمونم و هميشش تونستم تا آخر عمر پی که عاشقش بودم و می نامزدم , کسيلسه

يگه دونست که من دمی يد دونست .. بای رازمو ميد بود که بای از پنج نفريکی يلباشم .. آره به نظر من سه

 سرنوشت .. ی نفرم , اسطوره ين و پنجميستم نی لوس نازک نارنجیاون دختر بچه 

) پایان کتاب  )
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کانال  تلگرام کتاب های رمان
برای انواع گوشی های موبايل و کمپيوتر 

telegram.me/goldjar

----------------

صفحه تلگرام  مدير کانال
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