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 بسمه تعالی

S*M*S  اسمس 

 نویسنده:روژانو محمدی

 

 زندگی رسم خویشاوندی ست

 زندگی بال و پری دارد به وسعت مرگ

 پرسشی دارد اندازه ی عشق

 زندگی چیزی نیست که لب طاقچه ی عادت از یاد من و تو برود

 زندگی حس قطاری ست که در خواب گل می پیچید

 زندگی مجذور آیینه است

 گی گل به توان ابدیتزند

 زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست

 زندگی هندسه ی ساده و یکسان نفس هاست...

 سهراب سپهری

 

 

 مقدمه ی اصلی :

عشق کند ذهنه !! درک نداره ... نمیفهمه ... دلیل و منطق رو درک نمیکنه ...فقط کسی رو که دوست داره میخواد ... 

 ... هیچ چیز دیگه ای نمیخواد

 آدم نیست ... یه احساسه ...

یه احساس قشنگ و شاید هم تلخ ...به تلخیه یه لیوان قهوه ی اسپرسو !؟!؟ نه قهوه نه ... به تلخیه یه درد... یه درد 

 قدیمی ... که حاال به خاطرش همه چی میریزه به هم ... !

دختری تیستم از جنس شیشه ... از آهنم ... احساس  من شاید خل باشم , سوتی بدم , اما ... از هر آدمی قوی ترم ...

 دارم اما ... قدرتم فوالدینه ...

 مواظب باش ... روزی به زنجیر میکشم قلبت را ... 

 دوستت دارم ... دوستم داشته باش !!!!!

 ما آفریده شدیم تا اسطوره های عشق شویم ! 

 ما اسطوره ی عشق ایم ! داستان یک اس ام اس ...

 ام اس اشتباهی ... اما چه قدر درست !!!!... اس

کالفه شروع کردم به گشتن!پووووف!خدایا هی مونده دقیقا ده دقیقه به سال گوشی من گم بشه؟زیر بالش رو نگاه 

کردم و با عصبانیت پلکامو رو هم فشار دادم و با حرص بالش رو کوبیدم سر جاش!خم شدم تا زیر تخت رو هم نگاه 

رو خدا!ده دقیقه پیش جوگیر شدم یه اسمس احساسی بنویسم بفرستم واسه یکی از اون خال ولی مثل  کنم!ببین تو
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این که قسمت نیست!تازه تموم حسی که جوگیری داده بود بهم از ذهنم پرید!اشکال نداره هنوز یه کم حس دارم!به 

ن!آهان االن مطمئن شدم دقیقه مونده!شروع کردم به دوباره گشت 5ساعت نگاه کردم...وای نه!!!فقط 

کجاست!خودشه!در کمد لباسام رو باز کردم و کیف زردم رو درآوردم و دستمو کردم توش و با دستم شروع کردم 

به گشتن!خوب تو این نبود!کیف بعدی رو برداشتم و دوباره همین کار رو تکرار کردم!تو دلم غر زدم:االن همه ی 

هیچکدوم نباشه و سال هم تحویل بشه!اون موقع تا سال آینده باید دنبال گوشی این کیفا رو باید بگردم و از آخرم تو 

ام بگردم!ولی اگه تو یکی از اینا باشه چی؟؟با خودم در گیر بودم!اشکال نداره این کوله پشتی سبزه رو هم میگردم 

قتی بهشون هایی که ونبود بی خیالش میشم!دستمو کردم تو کوله پشتیه سبز و شروع کردم به گشتن!یهو مثل بچه 

 کادو میدن میپرن هوا پریدم هوا!و جیغ زدم:یهووووووو گوشیم پیدا شد!پیدا شد!

 یه قری زدم!و بعدش شروع کردم به نوشتن چون فرصت نداشتم تند تند مینوشتم:

 اسمس: 

 آرام,آرام

 صدای قدم های باران

 سکوت پایانی زندگی

 مرگ خاطره ها

 شروعی نو...

 باز...پایانی 

 پرده ی آخر تئاتر

 اشک شوق

 لبخند غمگین

 و کماکان جدایی...

 و در پایان فرود پرده های تئاتر بر روی سن...

 و صدای دست ها در خیال مرگ زندگی...

 

سال نو مبارک!همیشه شاد باش درست برعکس این شعری که نوشتم!دوست عزیزم من نمیدونم این متنو االن دقیقا 

ی کدوم یکی از دوستام مینویسم!فقط بدون تو جزو بهترین دوستامی که بی دلیل این متنو برات دارم برا

فرستادم!شاید به همین زودی از کنارت برم!شاید این آخرین چیزی باشه که تو از من گرفتی...یه اسمس که توش 

 ات به یادتم!...خداحافظ!پر حرفای ناگفته ست...همیشه به یادم باش و بمون...همونطور که من تو این لحظ

 

 

اووووف!عجب احساسی شد!یه فکر شیطنت آمیزی اومد تو مغزم و باعث شد لبخند خبیثی بزنم!اسمس رو ،رو 

اپلیکشن وایبر تو گروه دوستام فرستادم!بعد هم متن رو کپی کردم و جدا برای درسا فرستادم چون اینترنت نداشت 

 ونه!و نمیتونست اسمس های تووایبر رو بخ

اسمس رو برای درسا فرستادم!درست دو دقیقه به تحویل سال مونده،یادم افتاد درسا دو تا شماره داره که شماره ی 

دومیش رو تو گوشیم ندارم واسه همین اسمس رو برای اون شماره اش هم فرستادم!ولی چند ثانیه بعد متوجه شدم 
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نو برای یه شخص ناشناس فرستادم!سریع اسمس رو برای زدم!آخ نه ای 55,95که دو عدد آخر شماره رو به جای 

شماره ی درست درسا فرستادم!اومدم که یه اسمس عذرخواهی برای شماره ی ناشناس بفرستم که متوجه ی ساعت 

دقیقه و سی ثانیه مونده!چه دقیق!میخوای صدم ثانیه اشم بگو؟؟بی خیال!مامانم هم که یه ریز منو صدا  1شدم!فقط 

ز داشتم اسمس عذرخواهی رو مینوشتم که در اتاقم باز شد و مامانم اومد تو!اُه اُه اُه اوضاع خیطه!لبخند می کرد!هنو

دندون نمایی به مامانم که حرصی شده بود از دستم زدم و آروم با همون لبخند دندون نما که نگاهش می کردم از 

حواسش به من نیست سریع رو دسته ی پله ها  کنارش رد شدم و به سمت پله ها رفتم!همین که مطمئن شدم مامان

سرخوردم و از اون ور جیغ مامانم بلند شد:آتنا!من چندبار بهت بگم میفتی اینقدر سرنخور رو دسته ی این پله ها!یه 

 کم خانوم باش!

اری وپریدم مامانو بوس کردم و گفتم:تو حرص نخور من قول میدم تمام تالشمو بکنم که هیچوقت یه رفتار خانوم 

 اَزَم سر نزنه!

 مامان:آتنا!!!!!

دستشو کشیدم و بردم سمت سفره و سریع نشستیم به ثانیه نکشیده سال تحویل شد!همیشه لحظات تحویل سال 

میبود به خاطر این که از نظر من و آروین)داداشم(همیشه بهترین مهمان ها و برنامه ها رو  3تلویزیون رو شبکه 

چلسی و منچستر یونایتد بازی داشتن!با مامان وبابا و داداش رو بوسی کردیم و  4:95داشت!حاال امشب ساعت 

عیدی هامونو گرفتیم!یه ذوقی کردم نگوووو!مامان یه جفت گوشواره ی طال برام خریده بود و طبق معمول بابا بهم 

واسه سال جدید که لحظه پول میداد چون خودم میگفتم پوله به دردم میخوره!در کل آرزوهام رو از قبل کرده بودم 

 ی تحویل سال هول نشم واسه فکر کردن!:دی

 صدای تلفن زنگ خونه به صدا در اومد!مامان بزرگم بود که بهش میگفتیم:مامانی گاهی هم مامانینی!

جواب دادم و فرصت حرف زدن بهش ندادم و سریع شروع کردم به حرف زدن:سالم مامانی!سال نو مبارک!آرزو که 

د صدامو آوردم پایین و آروم ادامه دادم:( پیش من بگو آرزو هات چی بوده قول میدم به کسی نگم و کردی؟)بع

 تالشمو بکنم کمکت کنم!حاال مثال اگه بی افی چیزی میخوای برات جور میکنم وگرنه کاری از دستم بر نمیاد!

مبارک!شیطونی نکن و منو اذیت نکن مامانی خندید و با صدایی که خنده توش موج میزد گفت:سالم دخترم!سال نو 

 گوشی رو بده به مادرت!

 خودمو لوس کردم و گفتم:باشه مامانی خودت نگفتی پس منم آرزوهام رو بهت نمی گم!خودت خواستی!

بعد هم با خنده گوشی رو دادم دست مامانم که داشت بهم چشم غره میرفت!رفتم پیش آروین نشستم که تو 

یه نگاه به تلویزیون کردم و دیدم رضا یزدانی رو میده برگشتم دوباره آروین رو نگاه کردم تلویزیون غرق شده بود!

.چه قدر استرس داشت!آخه خوب برنامه استرس داشت!با انگشت اشاره ام کنار گیجگاهم رو خاروندم!کجای این 

تبال من نفهمیدم!غرق فوبرنامه استرس داشت؟بر گشتم و تلویزیون رو نگاه کردم!گفتم آخه! فوتبال شروع شده 

شدم که صدای آیفون بلند شد!ا چه زود اومدن عید دیدنی!!؟؟مونده بودم تو این که برم در رو باز کنم یا بشینم 

فوتبال نگاه کنم؟؟تو خودرگیری بودم که صدای خاله هامو که داشتن احوال پرسی میکردن رو شنیدم!آخیش پس 

ز این خود درگیری نجات دادن!به شدت استرس فوتبال رفته بود باال!شوخی که بابا یا مامان در رو باز کردن و منو ا

نبود تیم مورد عالقه ی من و آروین بازی داشت! منچستر یونایتد عشق من!با چلسی بوزینه بازی داشتند!)رمانه بچه 

اله ام اداش و آنیتا دختر خها ایراد نگیرید ممکنه طرفدار چلسی باشید ولی خوب کنار بیاید این فقط یه رمانه!(من و د
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طرفدار پر و پاقرص منچستر یونایتد و بقیه ی اقوام خانواده طرفدار چلسی!بابا عشق چلسی و مامان هم خنثی!خاله 

برابر شده بود!آروین داشت تند تند تخمه  2هام و دایی هام و عموها همه طرفدار چلسی!استرس فوتبال 

خمه برداشتم و شروع کردم!حس کردم یکی کنار دستمه!همونطور که تند میشکوند!منم دست به کار شدم یه مشت ت

تند تخمه می شکوندم و معلوم نبود آشغالشو کجا پرت می کنم برگشتم و با صحنه ی حیرت انگیزی مواجه شدم!به 

ا!اُه اُه مترتیب از کنار دستم به طرف راست:دخترخاله ام آنیتا,دختر دایی م ژینو,خاله شیالن,خاله شیرین,خاله شی

لشکر چلسی به خونه مون حمله کردن!!!اونام مثل من و آروین به شدت و با سرعت باال و هماهنگ هم تخمه 

میشکوندن و پوستش رو پرت می کردن تو هوا!بیچاره مامانم!از سمت آروین هم که سمت چپم نشسته بود به 

ه ها همه دربس طرفدارچلسی ان!ولی من و آنیتا و ترتیب بعد آروین:بابام,دایی آرمان,دایی فرهاد,دایی سهراب!خال

تا منچستری گیر افتادیم!هنوز داشتم تحلیل و تمجید میکردم که کی طرفدار 9آروین و ژینو طرفدار منچستریم!االن 

کدوم تیمه که صدای داد آروین بلند شد منم چنان پریدم هوا از ترس که نزدیک بود سکته کنم قشنگ!نگاهی به 

!منم همون لحظه پریدم هوا و جیغ 1و چلسی  2ردم که دیدم بله حدسم درست بوده!منچستر تلویزیون ک

 کشیدم!برگشتم و با نگاه هایی مواجه شدم که بهم می گفتن:به نظرت یه کم دیر اقدام نکردی واسه خوشحالی؟؟

!استرس االن به کله رفته بودیم 02دقیقه گذشته بود و االن دقیقه ی  22لبخند دندون نمایی زدم و نشستم سرجام!

بودیم!یه دفعه مامانم و خاله میترا که میشه مادر  2-2!چون دو تا تیم مساوی کرده بودیم و االن 1222بود باالی 

 آنیتا اومدن جلوی تلویزیون و مامان زحمت کشید تلویزیون رو خاموش کرد که داد همه از جمله من هم بلند شد!

 آروین:اِ چرا خاموش کردی؟

 ن:راست میگه مامان!نزدیک بود گل کنیم!م

 خاله شیالن:کجاش نزدیک بود گُل کنه؟شما خودتون رو هم بکشید به پای چلسی هم نمیرسید!

من:خاله جان حیف که بزرگتری و احترامت واجبه!ولی ابدا شما این مسابقه رو ببرید!!در ضمن یکم تو تاریخچه ی 

 لسی ببره از ما؟چلسی بگرد ببین کی تا حاال بوده که چ

 خاله شیالن پوزخند صدا داری زد و گفت:خیلی!

 من:خاله جان اگه خیلیه شما که کل تاریخچه ی چلسی رو از حفظید چند تا از این بُردا رو اسم ببرید ببینم!

 و یه تای ابرومو دادم باال!

ریخچه ی چلسی رو از حفظ بود!خاله سال داشت!و البته کل تا 30خاله شیالن هول کرده بود!این خاله ی من همَش 

که هنوز جوابمو نداده بود برگشت طرفمو با نگاه ملتمسش اَزم میخواست که بی خیال بشم!ولی من خیلی جدی دست 

 به کمر و یه تای ابر باال رفته نگاهش می کردم!همه رفته بودن تو جو دعوای خاله و من!

 کردی که اسم ببری!من:چی شد خاله؟فکرکنم اصال تاریخی رو پیدا ن

 خاله حرصی شد!اَخماش به شدت رفت تو هم و دستاشو مشت کرده بود!

خاله: نه خیر!یادم نیست!دوما چرا باید تو رو راضی کنم و جوابتو بدم؟مگه تو چندسالته؟داری نظر کارشناسی میدی 

 در این مورد؟؟

ورد خیلی بامزه می شد!خنده امو خوردم!صاف از حرص خوردن خاله خنده ام گرفته بود!آخه خاله وقتی حرص میخ

وایستادم تا جواب خاله رو بدم حتی خاله میترا و مامان نیترا رفته بودن تو جو دعوای ما!تا اومدم دهنمو باز کنم مامان 

 گفت:کافیه این دعوا رو تموم کنید! شیالن تو بزرگ تری تو دیگه چرا جواب حرفاشو میدی؟
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نستم جواب خاله رو بدم!با یه قیافه ی برزخی خاله رو نگاه کردم!با چشم و ابرو براش خط حرصی شدم از این که نتو

و نشون کشیدم!خاله خنده ی ریزی کرد و شونه هاشو باال انداخت!خودمو رسوندم کنار خاله شیالن و دم گوشش 

ارش رد شدم که از پشتم داد گفتم:خاله جان ایشاال بعد بردمون حسابت رو می رسم! و یه تنه به خاله زدم و از کن

 زد:عمرا شما ببرید!تو رویاهاتون!

 برگشتم طرف خاله و گفتم:اِ؟؟!باشه پس!میبینیم!

 مامانم:اِ کافیه دیگه دخترا!

 من و خاله با چشمای گرد شده داد زدیم:دخترا؟؟؟

ن دیگه نمیشه بهش گفت سال س 30مامان کالفه و گیج گفت:ببخشید از دخترا منظورم آتنا بود!قطعا شیالن با 

 دخترم!

 خاله جیغ زد:اِ نیترا!!

 مامانم خندید و گفت:اینقدر سر به سر هم نزارید!

 برگشتم و دور ازچشم مامان رو پله ها برای خاله زبون در آوردم!

خاله هم حرصی شده بود از دستم چون نمیتونست کاری کنه!من پشت سر مامان بودم ولی خاله جلوش رو به من 

وایستاده بود پس مامان میدیدیش و نمیتونست کاری کنه!شونه هامو انداختم باال!و به سمت اتاقم رفتم!وای که 

 حرص دادن خاله چه حالی میده!

در اتاقم رو باز کردم و رفتم تو!در کمدم رو باز کردم ,در کمد باز شدن همانا و ریزش یه کوه از کیف و لباس بر 

 روی سر من همانا!

ساعت قبل در همین کمد رو باز نکردم هیچ اتفاقی نیفتاد!؟ پووووف !حتما باید جیره ی سوتی و دست و  1ن مگه م

 پاچلفتی بودنم رو امروز میدادم!

 متوجه شدم یکی داره به در اتاقم میزنه!

 من:کیه؟

 :آنیتام!

 من:بیا تو!

ا خاله هام روبوسی و سالم و احوال پرسی نکردم حتی سال آنیتا در رو باز کرد و وارد اتاقم شد!تازه یادم افتاد اصال ب

جدیدم تبریک نگفتم!!!واییییی!از همون اول نشستیم پای فوتبال!!!!کال خانواده ی ما عشق فوتبالن!آنیتا رو تختم دراز 

 یکشیده بود و به سقف خیره شده بود!شروع کرد به بازی کردن باغ موهاش!من با آنیتا خیلی خیلی خیلی صمیم

ام!دختر خیلی خیلی خوبیه!االن داره لیسانسش رو می خونه البته آخراشه چون داره رو پایان نامه اش کار می 

کنه!معماری خونده!دو سال از من بزرگ تره !بچه که بودیم خیلی موهاش روشن تر از االن بود اما االن یکمی تیره تر 

 ی و پوستی روشن!قیافه ی خیلی خوشگلی داره!شده!موهای فر و درشت قهوه ای روشنش با چشمای قهوه ا

 من:کجایی؟

 آنیتا با گیجی نشست سر جاش و گفت:هان؟

 خنده ی ریزی کردم و گفتم:هان و مرض!کجایی نیم ساعته؟زل زدی به اون سقف بیچاره؟االن سقوط نکنه خوبه!

 آنیتا خندید و گفت:آخه تو فکر بودم!
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ا؟!!!پس می خوای کجا باشی؟؟عاشق سقف اتاقم شدی زل زدی بهش؟؟خوب پریدم وسط حرفش و گفتم:اِ ؟نه باب

 خَرَم میدونه که تو ، تو فکر بودی!

 آنیتا دوباره خندید و گفت:نگران پایان نامه مم!استاد راهنمام اصال درست و حسابی راهنمایی م نمیکنه!

 من:خوب عوضش کن!

 آنیتا:نمیشه خره!شوخی که نیست!

 من:چرا نمیشه؟

آنیتا:بزار بیای دانشگاه اون موقع میفهمی من چی می گم!آخه دیوونه تو وقتی نصف کارهاتو با یه استاد انجام دادی 

 نمیتونی که وسط کار عوضش کنی!عروسک بازی که نیست بگی دیگه این عروسکو نمیخوام!

 من:خوب چرا نمیشه وسط کار عوضش کنی؟؟

 ای کی توضیح میدم!ولش کن!اصال خودت رو درگیر نکن!آنیتا:ببین توروخدا نیم ساعته دارم بر

 خنده ای کردم و لباسمو پوشیدم!یه مانتوی سفید و شلوار سورمه ای و یه روسری سورمه ای!باحال شد!

 یه دوشی هم با عطر گرفتم!دست آنیتا رو کشیدم و بلندش کردم و بردمش پایین!

ده بودن!خیلی تند شروع کردم به حرف زدن:اومدم بگم که سالم نکردم رفتیم دم در!همه منتظر ما کنار ماشینا وایستا

 وقتی اومدید تو و همه نشستیم پای فوتبال!حاال همگی سالم!در ضمن سال نو تون هم مبارک!ایشاال بخوره تو سرتون!

 همیشه این مواقع قیافم خیلی خنده دار میشد!

 تم؟؟همه یهو زدن زیر خنده!رو آب بخندین مگه من چی گف

دقیقه تو ماشین بشینم خوابم  5سوار ماشین شدم و کنار دست اخوی گرام نشستم!طبق معمول چون حتی اگه 

 میگیره هندزفری رو از تو کیفم در آوردم و گذاشتم تو گوشم و اهنگ من عوض شدم از 

Arash ap &masih 

 رو پلی کردم!

 : ]مسیح[

 اگه بازم دلت خواست ، ببینی منو

 دیگه نیستم ، مثله قبلنانه من 

 من عوض شدم ، هستو رَد شدم...

 تو دروغ گفتیو ، من بلد شدم ...

 ببینم نیستم مثله قدیم

 فکرتم دیگه از سر پرید

 

 [AP]آرش 

 دیگه پات نمیشینم ، برات نمی میرم

 وقتی نیستی پیشه من ، سراغت نمیگیرم

 به نبودت عادت کردم ، دروغاتو باور کردم

 ورو از تو قلبم کَندَن ، روتو چشامو میبندمت
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 میبندم... . ... ..

 

 ]مسیح[

 تو رفتیو اما ، دادی یادمو

 مثله تو باشم ، من با آدما

 سخته بد شدن ، ولی من عوض شدم

 تو دروغ گفتیو ، من بلد شدم

 ببینم نیستم مثله قدیم

 فکرتم دیگه از سر پرید

 

 [AP]آرش 

 یشینم ، برات نمی میرمدیگه پات نم

 وقتی نیستی پیشه من ، سراغت نمیگیرم

 به نبودت عادت کردم ، دروغاتو باور کردم

 تورو از تو قلبم کَندَن ، روتو چشامو میبندم

 

 میبندم

.. ... . ... 

 همینطور وسطای اهنگ بود که یادم افتاد بچه ها رو اذیت نکردم!

 ین برگشت سمتم و گفت:تو باز دیوونه شدی؟چنان تو جام تکون خوردم که آرو

نیشخندی زدم و سریعا صفحه ی گوشیم رو باز کردم!رفتم رو وایبر!همه ی بچه ها جوابمو داده بودن:وای خدا نکنه 

این چه حرفیه میزنی و تو نمیمیری و ما که یه آتنا بیشتر که نداریم!براشون نوشتم:بچه ها ببخشینم!میدونم از دستم 

 میشید که چرا بهتون نگفتم!ولی...نمیخواستم عیدتون رو خراب کنم ولی...من سرطان خون دارم...!ناراحت 

 و براشون فرستادم!خدایا من چه قدر مرموضم!بیچاره ها االن باور می کنن!

 مبل هندزفری رو از تو گوشم در اوردم و از ماشین پیاده شدم و به سمت خونه ی مامانی دویدم!رفتم تو و دیدم رو

 نشسته!پریدم بغلش و سفت ماچش کردم!

 من:سالم مامانی جوووونم!آخرش تو به من نگفتی دوست پسر میخوای برات جور کنم یا نه؟؟

 مامانی اول لبشو گاز گرفت و بعد خندید و گفت:بس کن دختر جون کم منو اذیت کن!

 شب بود که برگشتیم خونه! 9و  3اون شب ،شب خیلی خوبی بود!خیلی خیلی خیلی خوش گذشت!ساعت اطراف 

 2وقتی داشتیم بر می گشتیم مامان و خاله تصمیم گرفتن که فردا صبح که نه االن خود صبحه!فردا ظهر ساعت 

حرکت کنیم سمت شمال!خسته و کوفته افتادم تو تختم و بدون این که لباسام رو دربیارم گرفتم خوابیدم!وای که چه 

 خوابی بود!

 ظهر بود که از خواب بیدار شدم!صدای ساعتی به اسم مامان بود که اسرار داشت بیدار بشم!!! 12ساعت اطراف 

 مامان:آتنا!!!!!بیدار شو!دیره!
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 ست!دو ساعت دیگه قراره حرکت کنیم! 12من:چی چیو دیره مامان؟خوبه خودتون می گین ساعت 

 مامان:خوب دوساعت دیگه ولی تا خودمونو حاضر کنیم دیر میشه!

مخصوصا با اون سرعتی که تو و آروین حاضر میشید!یعنی حلزون سریع تره!!!بابات که رفته حموم و خودت میدونی 

 حموماش چه قدر طوالنیه!آروین هم که اصال و ابدا از تختش نمیاد بیرون!تو هم که لنگه ی آروین!

!ببین چه قدر خوب از هم پیروی تو خواب با گیجی گفتم:همینه دیگه میگن خواهر کو نشان ندارد از برادر

 میکنیم!حاال نگفتی اینا به من چه؟

 مامان با صدای نسبتا بلندی گفت:نیم ساعته دارم برای تو الالیی میگم؟؟

 من:اِ!جدا؟؟د خوب اگه این طوره پس رو الالیی هات بیشتر کار کن مامان چون اصال آدم باهاش خوابش نمیگیره!

 مامان داد زد:آتنا!!!!!

دقیقه گذشته و منم همیشه از ترس این که  5دقیقه میگذره و من بیدار نمیشم به جاش میگه  1مامان همیشه وقتی 

 به کارام نرسم سریع بیدار میشم االن هم از همین ترفند استفاده کرد و منو بیدار کرد!

بود!آذین  1بته تازه ساعت دست وصورتم رو شستم و لباسام و ساکم و همه چیز رو جمع کردم و آماده نشستم!ال

 زنگ زد!

 همین که جواب دادم صدای گریه رو شنیدم!

 با نگرانی گفتم:آذین,آذین چی شده؟؟

 آذین:دیوونه میگی چی شده؟آخه تو آدمی؟!نه تو آدمی؟بیا دم در خونتون وایستادم!

تا از تارموهامو کندم و انداختم رو و سریع قطع کرد!وا!این چش بود؟؟آهان تازه یادم افتاد!جریان سرطان!سریع چند 

-لباسام یعنی موهام داره میریزه!وای که دیوونه ای آتنا!رفتم جلو در و دیدم به ترتیب از سمت راست به چپ:آذین

درسا!وایستادن!همه هم چشماشون گریون!یهو همه هجوم -کیانا-ویرا-ژینا-الناز-موژان-شنیا-روژینا-تینا-ساغر

 ود سکته کنم!آوردن سمتم که نزدیک ب

 شنیا:آتی جونم!میخوای ما رو تنها بزاری نه ما نمیزاریم!من نمیزارم!

 دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم و زدم زیر خنده!همه شون صاف وایستادن و منو نگاه کردن!

 ییلم!!:دیمن:بابا من شوخی کردم!من و چه به سرطان؟من جون به جونم کنن شما رو تنها نمیزارم خودم یه پا عزرا

 همه شون یه دور همو نگاه کردن و بعد منو!

یهو آذین برزخی شد و به سمتم حمله ور شد!یا خدا خودمو می سپرم دستت!دویدم و از دستش فرار کردم!اونم 

 دنبالم کرد!همینطور که میدوید پشت سرهم چیز بارم میکرد!

ی ما بازی می کنی؟میدونی از دیشب هرکدوممون آذین:آخه دختره ی دیوونه!مرگ شوخی داره؟با اعصاب و سلوال

 چه قدر گریه کردیم!؟میدونی عید کوفتمون شد؟

 نفرشون! 11برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم!یا خدا!!!!!!!همه شون پشت سرم بودن نه فقط آذین همه شون!هر

هم گیرم انداختن و تا تونستن  وای به حال اونوقت که منو بگیرن!خدا خودت اون روز رو نیار!فقط میدویدم!آخرش

منو زدن!منم که با بدنی کبود ازشون با شوخی و خنده خداحافظی کردم!ولی خدایی قیافه هاشون خیلی خنده دار بود 

 وقتی که فکر می کردن من سرطان دارم!داشتم در اتاقم رو باز میکردم که یه اسمس برام اومد!

 همون شماره ی ناشناس بود!
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 ناشناس بود! همون شماره ی

 تو اسمس نوشته بود:شما؟

تازه یادم افتاد که از این شماره عذرخواهی نکردم!این شماره همون شماره ای هستش که براش اشتباهی اسمس 

 درسا رو فرستادم!

سریع براش نوشتم:سالم,ببخشید من یه عذرخواهی به شما بدهکارم!دیشب اشتباهی اون اسمس رو برای شما 

 یکای سال تحویل بود که دیگه فرصت نشد اَزَتون عذرخواهی کنم!فرستادم!نزد

 براش فرستادم!

گوشی رو هنوز تو جیبم نذاشته بودم که لرزید!وای!سرعت عمل در این حد؟یعنی سرعت تایپ اینقدر...!بی خیال 

 آتی!اسمس رو ببین!

ا ه اسمتون رو نگید!راستش من دیشب باسمس رو باز کردم!نوشته بود:خواهش می کنم!افتخار آشنایی میدید!؟البت

خودم گفتم اولین اسمسی که از یه ناشناس اومد,با اون ناشناس دوست بشم!حاال فرقی نمیکنه که اون شخص کی 

باشه حتی یه پیرمرد!اسمتون رو نگید فقط یه اسم به عنوان لقب بگید!البته اینو هم بگم که با اون اسمس احساسی 

 د!درست حدس زدم؟تون صد در صد پسر نیستی

شوکه شده بودم!االن من جوابشو چی بدم؟بی اختیار دستام رفت رو صفحه و شروع کردم به نوشتن:باشه البته!میتونید 

منو به این اسم بشناسید:آتی!مخفف اسممه!حاال تا فردا بشینید حدس بزنید اسمم چیه!حدستون هم درسته من 

طر عالقه ی بیش از حدم به سینما کنکور هنر هم ثبت نام کردم!امسال دخترم!تجربی خوندم تو دبیرستان ولی به خا

 کنکور دارم!

 و شما صد در صد یه پسرید نه؟؟

براش فرستادم!نمیدونم چرا ولی از اون شخص ناشناسی که االن هیچی اَزَش نمیدونم و تنها چیزی که دارم اَزَش یه 

شم اومده بود!از اعتماد به نفس باالش خوشم اومده بود!از این شماره ی موبایله!من حتی نمیدونم دختره یا پسر؟خو

که چنین جسارتی کرده بود!از این بازی خوشم اومده بود!یه تنوعی و یه هیجانی رو به زندگیم اضافه می کرد که 

 همیشه دنبال یه نفر باشم تو اطرافم که ببینمش!من به چیزی گیر بدم ول کُن نیستم!:دی

 م که مامان صدام زد:آتنا بیا پایین باید حرکت کنیم !تو همین فکرا بود

چمدونم پایین بود!یه نگاه بخودم کردم تو آینه و یه بوس برای خودم فرستادم!داشتم از پله ی آخر پایین میرفتم که 

 پام سُر خورد و افتادم!

 پوف!اینم از جیره ی سوتی امروزم!تعجب کردم که جیره امو ندادم!

یم که حرکت کنیم!االن فرصتی کردم یه نگاهی به گوشیم بندازم!جوابمو داده بود:اهوم من یه سوار ماشین شد

پسرم!و البته باید بگم چه تفاهمی!!!چون من هم مثل تو کنکور هنر ثبت نام کردم!عاشق سینما هم هستم!با این 

 نید!صدا بز"دوست ناشناس"تفاوت که من مثل تو تجربی نخوندم تو دبیرستان ریاضی خوندم!می تونید من رو 

جان؟؟؟؟؟؟االن من بگم به این دوست ناشناس!ای بابا آتی تو هم این وسط بین این همه حرف گیر دادی به این 

لقبه!؟؟؟یه چیز مهم تر هم داره مثل خوره این مغز آکبندم رو میخوره!به خاطر همین سوالم رو براش فرستادم:شما 

 هم سن منید؟

 نوم آیکیو!من از کجا بدونم شما چندسالتونه که جوابتون رو بدم؟:دیسریع جوابمو داد:خا
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 از جوابش خنده ام گرفته بود!اینم از سوتی دوم امروزم!

 سالمه و امسال کنکور دارم!و شما؟ 15براش نوشتم: )شکلک خنده(ببخشید!!!من 

 سالمه!دیر کنکور دادم و االن با شما کنکور میدم! 21جوابمو داد:من 

 م یه سوال دیگه!چرا دیر کنکور داده؟خوب چی کار کنم حس فضولی م به کار افتاده!باز

 براش نوشتم:ببخشید قصد فضولی نباشه که خودمم خوب میدونم دقیقا قصدم همونه :دی چرا دیر کنکور دادید؟

هم به دنیا دقیقه جوابمو داد:)عالمت خنده(من بزرگ شده ی آمریکام و اون جا درس خوندم همونجا  3بعد 

سال پیش به خاطر مریضی مادربزرگم برگشتیم ایران تا برای همیشه 3اومدم!پدر و مادرم هم اصالت ایرانی دارند!

بمونیم!من هم به خاطر مشکالت زیاد نتونستم وقتی برای درس خوندن و کنکور و دانشگاه داشته باشم!تا این که 

 امسال فرصتشو کردم!

 

!آخیش!خیلی برام جالب بود که اتفاقی با کسی دوست شدم که تفاهم زیادی باهم خوب حس فضولی بر طرف شد

داریم!بعد از اون دیگه نه من اسمسی فرستادم نه اون!هندزفری هامو طبق معمول گذاشتم تو گوشم و به آهنگ 

 از"شال"

(THE WAYS) 

 پخش شد!

 شال اون شال سرخ تو

 

 موج ، موج موی تو

 

 نرمترین حادثه

 

 تو روی دور…چه زیباست 

 

. 
 

 آفرین به آخرین

 

 شاهکار روی تو

 

 توی اوج سادگی

 

 تو اندوه …چه زیباست 

 

. 
 

 وای که این واژه ها

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ام اس اس 

1 2  

 

 اللند در پیش تو

 

 آه چه بد زخمی

 

 تو آغوش هم …که فردا کیست 

 

. 
 

 آه ! که این لعنتی

 

 این قرصهای افسردگی

 

 گ ، دوز به دوزرنگ به رن

 

 زندگی آرام …به باد داد 

 

. 
 

 شال اون شال سرخ تو

 

 موج ، موج موی تو

 

 نرمترین حادثه

 

 تو روی دور…چه زیباست 

 

. 
 

 آفرین به آخرین

 

 شاهکار روی تو

 

 توی اوج سادگی

 

 تو اندوه …چه زیباست 

.... 

ده ی چالوس قشنگ ترین جاده یی که تا حاال نشده از رفتن بِهِش خسته به بیرون نگاه کردم!چه جاده ی قشنگی!جا

 بشم! و مهم تر , منی که همیشه تو ماشین خوابم میگیره وقتی تو این جاده ام به هیچ وجه خوابم نمیگیره!
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گار ساعت می ریم با این ترافیکی که هست!کال عید که میرسه ان0,4ساعته رو با  3,9ولی خداییش مطمئنم راه 

کل تهرانو با یه دست بلند میکنن میزارن شمال!من دیشب چه قدر به اینا گفتم شمال نریم شلوغه,امکان تصادف داره 

بیاین بریم کیش نیومدن که نیومدن!خدایا یعنی شانس من تو حلقم!من اینقدر بد شانسم که اگه برم دریا باید با 

ه این گندی؟؟االن اگه میرفتیم کیش باید بلیط هواپیما می خودم یه سطل آب ببرم که نکنه خشک بشه!آخه شانس ب

 گرفتیم ولی قطعا بلیط نبود!کال بهتره به هیچ مسافرتی فکر نکنم این بهتره!

هندزفری که در آوردم مامانم یه آهنگ پخش کرد!البته خودش پخش نکرد :دی ضبط ماشین پخش کرد اون فقط 

ی!وای خدا من عاشق این آهنگم مخصوصا برای تو ماشین!کالً حال روشنش کرد!آهنگ فکر بکر از زانیار خسرو

میده!درسته که چالوس هم خودش هم جاده اش قشنگه ولی یه چیز ترسناک داره!بعد از این که سد امیرکبیر رو رد 

میکنی کوه هاش خیلی ترسناک میشه!شکالی ترسناکی پیدا میکنن!یادمه دفعه ی قبل که اومدیم چالوس به خاطر 

رافیک به شب خوردیم و دیگه صدبرابر ترسناک شده بود!خدا کنه شب نرسیم!!!!چون که منو یاد این فیلمای ت

 ترسناک میندازه!

 از تو کوله پشتی م مینی لپ تاپم رو در آوردم و چندتا آهنگا جدید زدم رو گوشیم!

تیا و یه هیچی بهتر بود رفتم رو نودهش با اینترنت مبینت جیبی اینترنت داشتم البته قطع و وصل میشد ولی خوب از

 سری به دوستام زدم!

همیشه وقتی میایم شمال تو نمک آبرود میمونیم و یه ویال اونجا داریم!یه شهرک کوچیک تفریحی واقعا بهترین جای 

یشه این م شمال بود!!!همه چیز داشت!از تلکابین و جنگل گرفته تا سورتمه سواری و ترامبولینگ و کارتینگ و....!کالً

 تساوی رو میشه نوشت:نمک آبرود=خوش گذرونی!

 چه تساوی هم شد!بابا معادله ت تو حلقم البته این معادله استثنا ست چون عدد نداره!:دی

به گوشیم نگاه کردم!یه اسمس از آنیتا داشتم!نوشته بود:االن یه جا وای میستیم پیاده شو بیا تو ماشین ما!من تنهام 

 رفته!حوصله ام سر 

آنیتا تک فرزند بود لی من یه برادر شیطون و شر داشتم که به موقعش اذیتم میکرد و به موقع خودش هم یه 

 سالش بود! 24پشتیبان عالی بود!البته هنوز ازدواج نکرده و میدونم آرزوی عمه شدن رو به دلم میزاره!االن 

 یه گوشه وایستادیم و من پیاده شدم رفتم پیش آنیتا!

ن که نشستم تو ماشین پر چونگیمون گل کرد!آنیتا از دانشگاه می گفت و من اَزَش درباره ی کنکور همی

میپرسیدم!خاله میترا که معلوم بود خوابش میاد ولی از سر و صدای ما نمیتونه بخوابه گفت:بچه ها توروخدا یه 

 استراحت به اون فک وا مونده بدید!سرطان فک میگیرید!

 م سرطان فک داریم یا نه سرمو خاروندم و رو به آنیتا با حالت گیجی گفتم:مگه سطان فک داریم؟!من که مونده بود

 نمیدونم شاید!-آنیتا هم مثل خودم گیج گفت

بله که داریم سرطان از تولید بیش از حد سلول تو یه مکان به وجود میاد و خوب قطعا استخوان فک هم -خاله میترا

 یش بیاد!میتونه این شرایط براش پ

 آهان!-من و آنیتا که هیچی در ک نکرده بودیم رو به هم شونه هامونو انداختیم باال و رو به خاله باهم گفتیم

 من که مطمئنم شما کامالً درک کردید!-خاله هم خنده ی ریزی به ما کرد و گفت

 و دوباره خندید که باعث شد من و آنیتا و بابای آنیتا هم بخندیم!
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ی جاده خیلی خوش گذشت ولی به خودم قول دادم هر وقت فرصت کردم در مورد سرطان فک تو خداییش تو

 اینترنت یه گشتی بزنم!

بود که رسیده 0/5ساعت تو راه بودیم!من گفتم با این ترافیک دیر میرسیم!اطراف ساعت 5حدسم درست در اومد!

 جام هیچکاری خودمو انداختم رو تخت و خوابیدم!بودیم!و من مستقیم رفتم تو اتاق همیشگی م تو ویال و بدون ان

وقتی بیدار شدم هوا دیگه کامال تاریک شده بود یعنی می شد گفت که از این تاریک تر نمیشه!کورمال کورمال راه 

افتادم سمت دستشویی!دست و صورتم رو شستم و اومدم بیرون!برگشتم تو اتاقم!متعجب از این بودم که چرا 

دقیقه ی صبحه!نه؟؟؟یعنی من  2:52ه خاموشه!؟؟نگاهی به ساعت موبایلم کردم و دیدم ساعت چراغای پایین هم

 ساعت!من خواب کامل روز رو کردم! 5یعنی  3تا ساعت تقریبا میشه گفت  0این همه خوابیدم؟از ساعت 

بزنم!شخصیتش ساعت و نیمه!نمیدونم چرا ولی دلم میخواست با دوست ناشناس یه کم حرف  4خواب کامل یه روز 

شب قطعا فرصت مناسبی برای این 3برام گنگ بود!دوست داشتم بیشتر شخصیتش رو میفهمیدم!البته االن ساعت 

کار نیست!رو تختم نشستم و به بیرون زل زدم!به ساحل خوشگل نمک آبرود!چه اسمی هم برای خودش انتخاب 

؟؟ولی خوب به استثنا این بار به واقعیت پیوسته کرده!!!دوست ناشناس!آخه چه طور یه دوست میتونه ناشناس باشه

 واین دوست ما ناشناسه!

این دوستی که من چیزایی درباره ی رشته اش و این جور چیزا میدونم ولی قیافه شو تا حاال ندیدم!ولی چه جالب بشه 

لند !صدای اسمسم باگه من و اون تو یه دانشگاه باشیم تو یه کالس ولی حتی ندونیم کدوم اون یکیه؟باحال میشه

شد!سریع یورش بردم سمت گوشیم تا برش دارم و نمیدونم چرا خیلی دوست داشتم اون باشه تا یه کم بیشتر 

 درباره اش بفهمم اَزَش سوال کنم!ولی هیجانم فروکش کرد چون در واقع اصال هیچکی نبود!همراه اول بود!

 مد!دوباره نگاهش کردم خودش بود!میخواستم گوشیم رو بزارم سر جاش که یه اسمس دیگه او

 بازش کردم نوشته بود:بیداری؟

 براش نوشتم:اهوم!

 سریع جوابمو داد: )شکلک خنده(اهوم چیه دختر؟من بزرگ ترتم ها!!باید بگی بله؟

مثل این که نصف شبی سر شوخیش باز شده بود!منم کم نیاوردم و براش نوشتم:بزرگ تر چیه ؟ هَمَش دو سال!تازه 

 من فقط به اشخاصی میگم بله که متشخص باشند و احترام الزم باشه!)شکلک زبون(هم 

 حال می کنم با این جواب دادنم!االن مخش هنگ میکنه که این شوخی بود یا جدی بود؟ خ خ خ خ من مرض دارم!

 بعد یه دقیقه جواب داد:االن این شوخی بود یا جدی بود یا برا اذیت کردن بود؟)شکلک سوال(

 براش نوشتم:نه پسرم این رو باید دقیق بخونی این یه نوع اذیت کردن نامفهومه که من اختراعش کردم پسرم!

 جوابمو داد:بله بله؟من کی شدم پسر شما؟؟؟

 نوشتم:تو خیلی وقته پسر منی ولی گُمِت کرده بودم پسرم!حاال پیدات کردم!

 د داری!حاال مامان جون یه کَم بیشتر از شیطنات بگو!نوشت:ای کلک!مثل این که تو هم مثل خودم شیطنت زیا

نوشتم:وایسا یه کَم فکر کنم...آهان مثل همین دیروز اون اسمسی رو که برای بچه ها فرستاده بودم که اشتباهی برای 

هر ظ تو هم فرستاده بودم رو براشون فرستاده بودم یه کَم بعد براشون نوشتم که سرطان خون دارم!بیچاره ها دیروز

اومده بودن جلو در خونمون و چنان ریختن سَرَم و گریه می کردن!نگو!باید بودی میدیدی!!!بعدهم بهشون گفتم 

 اذیتتون کردم چنان دنبالم کردن که فاتحمو خوندم! 
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 نوشت:شیطنت زیاد میکنی مامان جونم!!حاال این دوستات چند نفر هستن؟

را!یعنی در وی-کیانا-تینا-ساغر-روژینا-م و ژان_شنیا_درسا_آذین_الناز_ژینا-نوشتم:ما کال یه اکیپیم!که شامل:من

 نفریم!12کل با خودم 

-نفریم!من 0نفر!!!!بابا شما چه حالی می کنید!من با دوستام در کل  12نوشت: )شکلک تعجب(!!!!نه؟؟؟؟یعنی 

 میالد!-آترین-سامیار-هامین-نریمان

نفریم خوب در طی سال های طوالنی تعداد نفراتمون  12گی کم؟؟ما که نفر می 0نوشتم:کم نیارید یه وقت!!تو به 

رفته باال!یعنی از اول راهنمایی دوست بودیم ولی از سوم راهنمایی خیلی صمیمی تر شدیم و کم کم در طی چندسال 

 نفر از ما کمترید! 5تعدادمون باال رفت!شما هم که 

شه فکر میکردم دخترا کم ترباهم دوست میمونن و خیلی پشت نفر انگار خیلی کمه!من همیی 5نوشت:جوری میگی 

 هم نیستن!!

 یه کمی از حرفی که زده بود ناراحت شدم!ولی جوابشو دادم:

نه اتفاقا اشتباه به عرضتون رسوندن!همه ی دخترا مثل هم نیستن!میبینی که با یه اذیت کردن که گفتم سرطان دارم 

 هم نزدیک تریم! چه طوری شدند!!ما ها از خواهرم به

 نوشت:جالبه!پس باید یه کم دیدگاهم رو تو این موارد تغییر بدم!

نوشتم:اون که حتما ولی از این به بعد بیشتر در مورد موضوعی دقت کنین و بعد نظر شخصیتون رو بیان کنین!نه 

 !الکی الکی!البته گاهی وقت دخترا اون طورین که شما میگید!ولی پشت همو خالی نمی کنن

 همیشه این طور بودم وقتی میخواستم یه چیزیو به کسی بفهمونم که اشتباه میکنه ضمیرا رو جمع میبندم!

 جوابمو داد:اُه اُه چه خشن!!!!

 نوشتم:االن خشونت این کجا بود دقیقا؟

 نوشت:هیچ جاه!

 نوشتم:اون که صد البته!

 نوشت:کاری نداری خوابم میاد باید برم!

 خواب هیوالی تو داستانا رو ببینی!من:نچ ایشاال 

 نوشت: )عالمت خنده(ایشاال تو هم خواب شپش ببینی!

 نوشتم:اَیی!نگو و و !حالم بد شد!

 نوشت:شب به خیر!

 نوشتم:شبه تو هم به شر!خ خ خ!

 من:اِ!بای!

 اون:بای!

الت ایستم و خودمو به حهمیشه دوست داشتم اگه تخت دو نفره داشتم برم لبه ی تشکش و پشت به تخت روش ب

 سقوط به پشت ول کنم!

 خیلی حال میده احساس میکنی یه سقوط کوتاه کردی ولی نمردی!
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تا اتاقش تخت دو نفره داشت!اونقدر خوابم میومد که سرم به بالش  9االن هم همون کار رو کردم چون این ویال هر 

 نرسیده بود خوابیدم!

بودم!!!!مامانی همیشه می گفت:آدم زیاد بخوابه به جای رفع خستگی بیشتر ساعت خوابیده  5نمیدونم چرا؟؟؟من 

 خوابش میاد!

 االن میفهمم چی می گفت!به هر حال من خوابیدم!

صبح با سر و صدای آنیتا از خواب بیدار شدم!آنیتا در حالی که غر می زد که چرا بیدار نمیشم پرده ی باال سرم رو 

حالی که با دست جلوی چشمامو گرفته بودم گفتم:آنیتا جون مادرت نکن ! نور می زنه کشید و نور زد تو چشمام!در 

تو چشمم!باشه قول میدم بیدار بشم فقط تو پرده رو کنار نزن!!!آنیتا در حالی که لبخندی از پیروزی بر لباش نقش 

تنبل  تاده بودم گفت:زودبااشبسته بود پرده رو کشید و دست به کمر رو به من که حاال با چشمای بسته رو پا وایس

 خوابیدی,چیزی هم که نخوردی اگه فکر خودت نیستی فکر این معده ی بیچاره ت باش! 0خان از دیروز ساعت 

بعدش هم آنیتا هلم داد توی دستشویی اتاق!منم بعد از شستن دست و صورتم از دستشویی اومدم بیرون!یه تی 

 رتی بود تنم کردم!شرت صورتی با یه شلوارک سفید که کمرش صو

به پله ها که رسیدم نگاهی شیطنت آمیز به میله ها کردم و سریع تصمیم گرفتم که روشون سُر بخورم!خیلی خیلی 

حال داد!در حالی که از میله ها میومد پایین نگاهم تو نگاه مامان گره خورد که با شماتت نگاهم میکرد!با نیش باز 

 ؟:دیگفتم:جانم مامان جون کارَم داشتی

مامان سری تکون داد و رفت سمت آشپزخونه!اون که میدونه من عاشق این کارَم تا حاال هم هزار بار گفته در حالی 

که ادای مامانو در آوردم و گفتم:عیبه واسه یه دختر ، دختر باید خانوم باشه با وقار باشه مودب بیاد و بره نه شوخی 

 هم هر هر بخندن ، نه سُر بخوره.... های بی ادبانه جلوی بزرگترا بکنه و اونا

پووووووف!من از این غر غرا متنفرم!بعد از خوردن صبحونه ی کامل به همراه آنیتا رفتیم تو باغ تا عکس 

بگیریم!هرسال اگه میشد تنهایی هم میومدیم اینجا شمال و تا دو سه ساعت فقط عکس می گرفتیم و برمی 

عکس با ژستای مختلف گرفتیم و کلی مسخره بازی در آوردیم!بعد از گرفتن  گشتیم!االن هم برنامه همین بود!کلی

از بابک جهانبخش!!از همون اول که کلمه ی برف از آهنگ اومد بیرون آنیتا "برف"عکس یه آهنگ انداختم!آهنگ 

 گوشیمو اَزَم گرفت و آهنگ رو عوض کرد و منم که داشتم با بهت نگاهش می کردم گفتم:چی کار میکنی؟

 آنیتا:تو این هوا تو آهنگ برف انداختی؟؟

 سرمو خاروندم و رفتم تو فکر!بعدش یه لبخند احمقونه زدم و گفتم:راست میگی!

 آنیتا زد زیر خنده و گفت:وقتی میری تو فکر خیلی بامزه میشی!!

گن  !البته تو این مواقع میشونه هامو باال انداختم و کنار آنیتا راه افتادم!تقریبا فهمیدم که داریم میریم لب ساحل

داریم میریم لب دریا نه ساحل!!من کال همه چیزم برعکسه!:دی با آنیتا روی شن های ساحل نشستیم و به دریای 

خروشان زل زدیم!یه دفعه آنیتا زد زیر گریه و بعد یه کَم گریه گفت:وای نه!!!!من دلم دوباره براش تنگ شده 

 دوباره!

فش و و دیدم اصال گریه نمیکنه!ادای گریه رو در میاره من تو نخ بازیگری این موندم به با حالت تعجب برگشتم طر

 خدا خیلی جدی بازی میکنه!موندم چرا سینما نخوند...!!بازَم گیج پرسیدم:دلت برای کی تنگ شده؟
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 و این جا نشستیم کهبرگشت طرفم و یه نگاه عاقل اندر سفیه بهم انداخت و گف:دختر من دارم اَدا در میارم! من و ت

انگار شکست عشقی خوردیم!!پاشو یکمی آب بازی کنیم!حال دریا به همونشه!و دستمو کشید و برد سمت 

دریا!صندالی ابریمو در آوردم و با آنیتا پاچه های شلوارمون رو دادیم باال!رفتیم سمت آب!خیلی خوش گذشت!من 

ستگی افتادیم رو شنای ساحل!دستمونو گذاشتیم رو خیسش میکردم,اون منو خیس میکرد!آخرش هم باهم از خ

ظهر بود!برگشتم طرف آنیتا و گفتم:پاشو وقت  2دلمون و اونقدر خندیدیم که دیگه نفسامون باال نمیومد!فعال ساعت 

سرش رو تکون داد و باهم سرتا پا خیس راه "فهمیدم"ناهاره !من دارم میمیرم از گشنگی!آنیتا هم به نشونه ی 

سمت ویال!خیلی ها از این که لباسشون خیس بشه و بچسبه به بدنشون متنفرن و تحملش رو ندارن,من هم افتادیم 

بچه بودم همینطوری بودم اما االنا اصال اون طوری نیستم و برعکس عاشق اینم لباسام از خیسی بچسبه به 

 ا نمیدونستم چی کار کنم؟!!واقع"دوست ناشناس"تنم!نمیدونم چرا از صبح یه دلشوره داشتم!نسبت به همون 

 احساس میکردم کار خوبی نکردم که باهاش دوست شدم!البته این دوستی فقط یه دوستیه معمولیه!

کال من تا حاال به پسر جماعت رو ندادم که این دومین بارَم باشه!بهتر بود با چندتا از دخترا موضوع رو در میان 

نه ی خوبی بود!بهتر بود هم به یکی از دخترا بگم هم به آنیتا!با آنیتا میذاشتم!هرچند آنیتا دختر خاله مم هم گزی

رفتیم تو و از اون جا که آنیتا از اون دسته آدمایی بود که که تحمل این که آب تموم لباساشونو خیس کنه و به 

 بدنشون بچسبه رو ندارن بود سریعا رفت باال تا لباساش رو عوض کنه!

 کجا بریم؟؟ 5و  9بحث سر این بود که بعد از ظهر اطراف ساعت  با آنیتا سر سفره نشستیم

 یه کم بحث کردیم و آخر سَر همه موافقت کردیم که بریم تلکابین نمک آبرود!

بعد ناهار با آنیتا رفتم باال!بِهِش گفتم که وسایلشو جمع کنه و بیاد تو اتاق من که باهم بخوابیم و شب هم خوش 

رفت وسایالشو بیاره!رفتم سمت اتاقم و طبق معمول به حالت سقوط خودمو انداختم رو  بگذرونیم!موافقت کرد و

 تختم!

گوشیم زنگ خورد!مطمئن بودم که اون نیست چون که قرار نبود نه هم دیگرو ببینیم و نه صدای همدیگرو بشنویم!و 

دادم و صدای ساغر پیچید تو  نه اسم همدیگرو بدونیم!کال شهید گمنامی بودیم واسه خودمون!!!گوشیم رو جواب

 گوشی!

 من:سالم بر تو ای ساقی! 

 ساغر:چی رو؟

 من:در پارکینگو!در دهنتو دیگه!

 ساغر خندید و گفت:سالم بر تو ای دیوانه ی دیوانه ها اصن نه ملکه ی دیوانه ها!

 من:ببند!

 خندید و ادامه داد:چه خبر خانوم سرطانی سَر نمیزنی؟

گاز بگیر اون فقط در حد یه شوخی بود!دوما چرا باید سَر بزنم؟اومدم عشق و حال با دخی  من:اوال زبونت رو

 خاله)دختر خاله(!

 ساغر:آهان پس بگو...آنیتا رو دیدی و ما رو هم بیخی!!فراموش کردی رفت؟؟؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ام اس اس 

1 8  

 

زد:(من رو با یه بچه که بعد صداشو به حالت گریه درآورد و ادامه داد:ای نامرد!خیانتکار!)در حالی که با گریه داد می

حاال یتیم شده تنها گذاشتی؟!آره؟؟خیلی بدی...!آشغال کثافت عوضی!!و صداش مثل این زنا بود و جیغ میزد!زدم زیر 

 خنده!

 ساغر اکثر اوقات این جوری مسخره بازی درمیاورد واسه خندوندن!در حالی که نفسم باال نمیومد بریده بریده

 ردم از خنده!گفتم:ساغر بسه توروخدا م

 ساغر در حالی که خودش هم میخندید گفت:حقته تا تو نخوای من رو اذیت کنی!

 اَی پر رو!اَی پر رو!

 ساغر:حاال کجایی؟

 من:شمال دوست عزیز!شمال!

 ساغر با صدای تقریبا متعجبی داد زد:شـ ـ ـ ـ ـمال؟؟؟؟؟؟؟

 من:پ ن پ شوخی کردم دورهمی بخندیم!

 رو!حاال جدا شمالی؟ساغر:بس کن شوخی 

 من:اهوم!

 ساغر:باشه پس فعال خداحافظ!

 من:ساغی چیزی شده؟

 ساغر:نه فقط می خواستم یه کم باهات حرف بزنم!کاری نداری خداحافظ!

 من:باشه پس گلم خداحافظ!

ردیم!تا و حال میکآنیتا وسایلش رو تو اتاق چیده بود!یادم میاد بچه تر که بودیم همیشه خونه ی مامانی میخوابیدیم 

 صبح فیلم ترسناک و کُمِدی نگاه می کردیم!

 بعدش هم اونقدر پرچونگی میکردیم که خوابمون میگرفت!

 رفتیم سمت تلکابین نمک آبرود!اون باال که انتهای تلکابین بود یه جورایی بهشت بود!

دیه تنفر بود و من و آنیتا هم شرط بنکلی عکس گرفتیم با آنیتا و همه ی عکسامونو خاله شیالن گرفت!از عکاسی م

سَرِ بازی چلسی و یونایتد بردیم و این شرط رو براش گذاشتیم!عصبی شده بود از دستمون و من و آنیتا هم هی بِهِش 

 میخندیدیم!

سالش بود با رهاد پسرِ خاله شیرین و گفته بود بهم بگن که ازشون عکس  11بعدش آران پسرش رو که 

م خواسته حرصشو خالی کنه از بچه ها عکس گرفتم و رو به آران گفتم برو بگو به مامانت :تو که بگیرم!مطمئن بود

 میدونی من از عکس گرفتن خوشم میاد پس به جای تالفی کردن کارتو بکن و تو رویاهات منتظر برد چلسی باش!

ه بگردیم دنبال جاهای دیگه نه این کهمیشه با آنیتا دوست داشتیم توی این کوه این باال تو سردی هوا و بارونی ش 

 فقط راه مستقیم رو بریم!همیشه از جاده های پیچ واپیچ رد می شدیم!!!

واسه همین ما یه مخفی گاه داشتیم!البته مخفیگاه نه یه جاییی بود که بقیه بهش دید نداشتن!شاید باور نکنید ولی تمام 

اهه بود!!!اون جا که میگم یه جای پرت وسط جنگله! یعنی همه از عشق من و آنیتا از اومدن به شمال برا همین مخفیگ

کنارمون رد می شدن ولی ما رو نمیدیدن ولی ما به بقیه دید داشتیم!!این مخفیگاه یه درخت بود خیلی عجیب چون دو 

 م!!!یتا تنه داشت که انتهاشون بهم وصل می شد و شبیه یه تاب بود که رو زمینه!همیشه اونجا رو تنه مینشست
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 کلی عکس هم می گرفتیم!!تصمیم گرفتم با آنیتا درباره ی دوست ناشناس حرف بزنم!االن فرصت خوبی بود!!!

 آروم گفتم:آنیتا!!!؟؟؟

 جوابمو نداد!چشماشو بسته بود و تو هپروت سیر می کرد!!این بار با صدای بلندتری صداش زدم:آنیتا!!!

 بازَم جوابمو نداد!

 آنیتا!!!!-

 آنیتا!!!!!!!!!!-زدمداد 

 بله؟بله؟چرا داد میزنی؟-سریع برگشت طرفم و گفت

 چرا هرچی صدات میزنم جوابمو نمیدی؟کجایی؟سفر در هپروت شمالی خوشگذشت؟؟؟-من

 ببخشید حاالامر بفرما!!-آنیتا که حاال چشماش می خندید خنده ی ریزی کرد و گفت

 م!من:می خواستم درمورد چیزی اَزَت مشورت بخوا

 ما که همیشه مشاور مدرسه ی موش هاییم!-آنیتا

 پروووو به من میگه موش!

 آنیتا اذیت نکن دیگه گوش کن!-من

 باشه خوب ، بگو!-آنیتا

 شروع کردم و همه چیزو توضیح دادم!از دو رقم اشتباه شماره تا همین دیشب!

و کن آتنا...اگه این پسره میخواست از تو سآنیتا رفته بود تو فکر!بعد چند دقیقه ای برگشت طرفمو گفت:گوش 

استفاده ای بکنه میگفت می خوام ببینمت در حالی که این پسر به تو گفته اسماتونم به هم نگید!اگه یه کمی فکر کنی 

 میبینی هیچ قصد بدی نداشته!هرچی بوده درست بوده!پس نگران نباش!

 نداشته... به حرفای آنیتا فکر کردم...راست می گفت...هیچ قصدی

 آنیتا گذاشت تو فکر خودم باشم...

 راست میگی آنی!-من

 آنیتا سرشو تکون داد و با لبخند سرشو تکون داد!

سال از من بزرگ تره ولی 2گاهی وقتا خوبه آدم یه دوست یه خواهر داشته باشه که کنارش باشه...درسته که آنیتا 

 همیشه یه دوست و خواهر خوبی برام بوده!

*++++++** 

 از تلکابین برگشتیم و تصمیم گرفتیم که کال بریم خونه و باقی برنامه ها بمونه واسه فردا!

 همه موافقت کردن و برگشتیم خونه!

 رو تختم دراز کشیده بوده که اسمس برام اومد!خودش بود!

 نوشته بود:سالم کجایی؟

 متعجب از سوالش جواب دادم:چه طور؟

یه هفته افتاده عقب!یعنی سه هفته دیگه کنکور داریم!گفتم شاید سفر باشی خبر نداشته باشی  جوابمو داد:آخه کنکور

 بهت بگم!

 ذوق زده از این که افتاده عقب براش نوشتم:ممنون که خبر دادی!راستی من شمالم!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ام اس اس 

2 0  

 

 نوشت:جدی؟؟؟؟؟؟

 مشکوک نوشتم:آره چه طور!؟؟

 همیدم!ِاون:آخه منم شمالم و از طریق یکی از دوستام ف

 من:اِ!!پس کجای شمالی؟؟

 اون:نمک آبرود!

 من:نــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــه؟؟؟

 دهنم باز مونده بود از تعجب !!

 شوخی می کنه؟؟

 ساعت پیش رفته بودیم تلکابین نمک آبرود!جات خالی! 1اون:آره!!اتفاقا تا 

 نه نه این دیگه امکان نداره...

 ای تو شوک بودم!!! دقیقه 5حدود 

 برام اسمس اومد!نوشته بود:چی شد مردی آتی؟؟

 اسم منو از کجا میدونه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟

 تو هم خود درگیری داری آتی!اسم تو رو از کجا بدونه خودت بهش گفتی با این اسم صدات بزنه!!!

 پوفی کردم!

 نوشتم براش:جام خالی نبوده!

 گی؟؟چه ربطی داشت؟؟حالت خوبه آتی!؟اون:جان؟؟چی می

 من:حالم خوبه!تلکابین جام خالی نبوده چون منم تا یک ساعت قبل اونجا بودم!

 اون:نه!!!!!شوخی می کنی دیگه؟؟؟یعنی ممکنه من و تو همدیگرو دیده باشیم و نفهمیده باشیم؟؟

 من:ممکنه!

 فهمیم!اون:جالب شد!بعد فکر کن دانشگاه کنار هم بشینیم ولی ن

 من:)شکلک خنده(آره راست میگی!برای کنکور آماده ای؟

 اون:آره!راستی رشته ی دبیرستانت گفتی تجربی بوده!؟

 من:آره!

 اون:پس کنکور تجربی هم شرکت کردی دیگه؟؟

 من:اهوم!

 اون:بعد کنکورش کِی هست؟

 من:سه هفته دیگه! میخوای اونم شرکت کنی؟؟

 اید امتحانش ضرری نداشته باشه...اون:شاید!نمیدونم گفتم ش

 من:میل خودته هرچند که میدونم تو سَرِت چی میگذره!

 اون:چی میگذره اون موقع؟

 من:تو فکر میکنی تجربی خیلی آسونه چون خودت ریاضی خوندی...ولی کور خوندی تجربی اصال هم آسون نیست...
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یه توصیه از طرف من بود! من شخصا خودم هم برای اگه کنکور رو بیای قطعا فقط خسته میشی سر آزمون!این 

کنکور تجربی آماده ام ، هم هنر ولی ریاضی رو شرکت نکردم چون من که ریاضی نخوندم!البته اگر هم میرفتم سر 

 آزمون فقط برای لج و لجبازی میوبد!

 

 اون:چه طرز فکری داری تو ها!!!

 من:چرا؟؟

 همچین حرفی زدم که تو این طوری جوش میاری!!!؟؟اون:خوب چرا نداره که...آخه من کی 

 من:من کی جوش آوردم؟

 اون:مطمئنی؟؟

 من:اره!)شکلک عصبانی(

 اون:چرا خودتو الکی حرص میدی؟؟

 من:من کی خودمو حرص دادم؟؟

 اون:شرمنده شرمنده تو خودتو حرص ندادی!

 من:حاال نگفتی با کنکور تجربی چی کار می کنی؟؟

 ه خودم مربوطه!!!اون:اونش ب

 من:یعنی نمیگی؟؟)شکلک سر به زیر(

 اون:نچ نچ نچ مثل این که فضولیت گل کرده!!!نه؟؟

 من:اون که آره!

 اون:پس بمون تو خماری!!

 من:بی تربیت!!تو که میدونی خانوما چه قدر فضولن!نه؟؟

 اون:آره دیگه واسه همینه نمیگم!

 من:بی شعور!اصن من قهرم!

 یگه قرارمون قهر و دعوا نبود!بود؟؟اون:نشد د

 من:نه!!)شکلک ناراحت و گریه(

 اون:حاال چرا گریه می کنی؟؟

 من:به خودم مربوطه!

 اون:ای خائن!داری تالفی می کنی دیگه!پس منم به وقتش تالفی می کنم!تو ازدواج کردی؟

 من:حالت خوبه؟!من با این سن کمم!ازدواج؟نه بابا!تو چی؟

اگه ازدواج کرده بود احساس می کردم داره سواستفاده می کنه و از خودم متنفر می شدم ولی اگه مجرد یه جورایی 

 باشه مشکلی نداشتم...

 اون:نچ بابا!بی خیال! زندگی کن!من دوست دارم تا آخر عمر مجرد بمونم!

اری بلکه واقعا زندگی می من:جووونم تفاهم!!!کامال باهات موافقم!اگه خودت باشی ادای زندگی کردن رو درنمی

 کنی!حاال فردا برنامه کجا رو دارین برای گردش؟؟
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 اون:فردا میریم سورتمه و کارتینگ!

 من:ما هم فردا برنامه ی سورتمه و کارتینگ داریم!

 اون:بازم فردا ممکنه همو ببینیم ولی...

 همیم؟؟؟من:همدیگرو نشناسیم!یعنی ممکنه باهم تو کارتینگ مسابقه بدیم ولی نف

 اون:آره اونم امکان داره ولی مهم اینه کی میبره!!

من:قرار نیست که بدونیم چون اگه بدونیم که برده یه جورایی سوتی دادیم و همدیگرو میشناسیم!!!راستی من حس 

 فضولیم به کار افتاده میشه یه سوال بپرسم؟؟؟فقط همین سوال!!!

 اون:مشکوک میزنی!بپرس؟؟

 گیه؟؟؟:دیمن:چشمات چه رن

واقعا میخواستم بدونم!حداقل یه راهنما باشه که همیشه دنبال پسری با اون رنگ چشما باشم!هرچند سوال بی موردی 

 بود!

 تا(هان؟این سواله آخه تو میپرسی؟؟9اون:)شکلک تعجب 

رنگ  پسری به اونمن:خوب چیه؟؟اینم یه سواله مثل هزارتا سوال دیگه!باید یه نشونی داشته باشم و همیشه دنبال 

 چشما بگردم!

 تا(تو خیلی خیلی بامزه و شیطونی و البته فضول!!3اون:)عالمت خنده 

 من:هی هی!اوال لقبای خودتو به من نده دوما بحث رو نپیچون!)شکلک بدجنس(

وال ساون:شیطون!!ای کاش میشد االن قیافه ی تخس و شیطونتو ببینم!!خیلی خوب تو هم باید در ازای جواب این 

 جواب سوال منو هم بدی!!

 ناخودآگاه بدون توجه به این موضوع که این پسر منو نمیبینه یه تای ابروم رفت باال!!

 من:خیلی خوب بستگی داره سوال چی باشه؟؟؟

 اون:االن که اون سوال مهم نیست چون االن هیچ سوالی ندارم بمونه برای روز مبادا!!!بگذریم من چشمام آبیه!

 خی می کنی؟؟من:شو

 اون:)شکلک تعجب(نه!چرا؟؟

 من:)شکلک خبیث(دروغ که نمیگی؟؟

 اون:چه اهمیتی داره به یه دختر کوچولو دروغ بگم!!!

 حرصم گرفته بود!از این که کسی منو کوچولو خطاب کنه متنفر بودم!!!

 من:من کوچولو نیستم!!!!!)شکلک عصبانی(

 رگ!)شکلک خنده(اون:خیلی خوب چرا جوش میاری مامان بز

 من:بی شعور کوفت!رو آب بخندی!!!

 بعد اون با چندتا دیگه اسمس از هم خداحافظی کردیم!

شب با آنیتا یه فیلم ترسناک نگاه کردیم که وقتی خواستیم بخوابیم چنان همدیگرو بغل کرده بودیم از ترس,که 

 یشیم!!خودمونم باورمون شده بود مثل توی فیلم به زودی تبدیل به جن م

 دیگه دَم دَمای صبح بود که خوابمون گرفت!
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****** ************************************************** 

 از ماشین پیاده شدم!وای که چه قدر دلم میخواست سورتمه سوار بشم...هرچند از یه چیزی واقعا میترسیدم!

شده وسط راه یه میمون میبینه که به درخت درسا می گفت که سال قبل دخترخاله ش رفته سورتمه سوار 

آویزوونه!از ترس می ایسته!میمونه هم نمیره و با بدبختی و ترس رد میشه ولی میمونه خودشو میندازه تو سورتمه 

اش!هرچند این موضوع خنده داره ولی اگه اون اتفاق برات بیفته دیگه اصال نمیخندی کال میری تو کاری ف ح ش 

 ی سورتمه!!کاری به سازننده 

هرچی باشه این سورتمه وسط جنگله و احتمال داره برات اتفاق بیفته هرچند من خودم به دفعات زیادی سوار این 

 سورتمه شدم ولی بازَم میترسم...بی خیال...خوشگذرونیو عشقه...

شقش به سوار سورتمه ها شدیم همیشه دسته ی سرعتشو تا آخر میبرم و هیچوقت هم واینمیستم!آخه خوب ع

 سرعتشه...

آنیتا جلوتر از من سوار یه سورتمه ی زرد شد و منم پشتش سوار یه قرمزش شدم!یه پسر هم پشتم نشسته بود 

سالش باشه!کال بعد من همه پسر بودن فقط من و آنیتا اون وسط دختر بودیم!جوونم  23..21,22بهش میخورد 

دختریم یعنی به اندازه ی پسرا جرات داریم؟؟؟خل شدی ها  جرات!!!چه ربطی داشت االن مثل چون فقط من و آنیتا

 آتی!

ولی خداییش اون پسره خوشتیپ بود و خوش قیافه!!!یه عینک ری بن دودی زده بود !یه بلوز آبی روشن؛یه شلوار 

و ر سرمه ای لوله تفنگی و یه جفت کالج که حاضر بودم قسم بخورم مارکش بنتونه!جونم ست کردن!البته همه ی اینا

 زیر چشمی نگاه کردم!خودم یه مانتوی سفید با شلوار مشکی و شال مشکی...

آنیتا هم مانتوی سبز با شلوار سبز و شال سبز تنش کرده بود....یه لحظه ترسیدم نکنه این میمونا به خاطر این که 

 سورتمه ی آنیتا زرده بپرن تو سورتمه اش فکر کنن موزه!!!!

خدا چی میشد رنگ چشمای من آبی میبود؟؟؟درسته همه می گن چشمات رنگش خوشگله  یاد رنگ آبی افتادم...ای

ولی من آبی میخوام!اصن خدا جون تو اومدی به ما لطف کنی یا دِقَم بدی!!!واال...چشمای منو کردی طوسی با رگه های 

 آبی که بیشتر منو دق بدی؟؟

 هش بکنم..هی هی!!شایدم اومدی بگی بچه س دلش آبی میخواد بزار یه لطفی ب

همینطور که تو هپروت سیر می کردم سورتمه ها حرکت کردن!یه کَم که گذشت دیگه آنیتا رو گم کرده 

بودم!همیشه سورتمه سواری اینطوریه!جووونم سرعت!!!!!خدا رو شکر هیچکدوم از اون حیوانات سر راهم قرار 

وریل بپره بیرون و منم جیغ و داد کنم و بیفتم پایین و نگرفت!!بین راه یه دفعه ترسیدم االن بین این درختا یه گ

 ضربه مغزی بشم...کال توهم زده بودم...آخه بگو گوریل از کجا بیاد آخه...

آنیتا پیاده شده بود و داشت عکسایی رو که اَزَش گرفتن رو نگاه می کرد...منم داشتم نزدیک میشدم به آخرش 

که وایسم!همین که وایستادم نمیدونم چی شد که سورتمه تکون خورد و واسه همین لحظات اخر سرعتمو کم کردم 

 من هم هنوز پیاده نشده بودم و با کله رفتم جلو و شکمم خورد به لبه ی جلویی سورتمه و واقعا شکمم درد گرفت!

وش ر برگشتم دیدم همون پسر خوشتیپه چنان زده بود به سورتمه ی من که تکون خورده بودم!پیاده شدم!رو به

وایستادم و گفتم:هی آفا مواظب باشید چی کار میکنید!چنان زدید به سورتمه ی من که خوردم به لبه ی 

 جلویی!حواستون کجاست مگه نمی دونین وقتی دارید وایمیستید باید سرعتتون رو کم کنید؟؟
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 و دست به سینه وایستادم تا عذر خواهی کنه!!!

داد باال و چشماش شیطون شد و رو بهم گفت:میله خودمه دوست ندارم سرعتمو یه نگاهی بهم کرد و یه تای ابروشو 

 کم کنم و به شما هم هیچ ربطی نداره خودتون هم باید زود پیاده میشدید تا این اتفاق نیفته!

 پروووو!وایسا جواب خودت رو به خودت پَس میدم!

شم همونجوری که شما نخواستید آروم حرکت داشت میرفت که سریع گفتم:میل خودم بود نخواستم زود پیاده ب

 کنید!!

 و یه تای ابرو دادم باال!

برگشت طرفمو معلوم شد حرصی شده!یه چشم غره رفت بهم که نزدیک بود خودمو از ترس خیس کنم ولی به روی 

از  نه واسه همینخودم نیاوردم ! بی تفاوت از کنارم رد شد!ولی نمی خواستم کم بیارم , اونم نمیخواست عذر خواهی ک

 پشتش داد زدم:فکرکنم من عذر خواهی تونو نشنیدم!یا شما نگفتید یا گوشای من حتما مشکل داره؟؟

برگشت طرفمو و سریع گفت:هی دختر خانوم فکر این که من از تو به خاطر هیچی عذر خواهی کنم رو از اون مغز 

ن عذرخواهی نکردم و نخواهم کرد ولی فکر کنم تو نخودیت بیرون کن!حاال هم لطف کن راهتو بکش برو در ضمن م

 در هر حالت گوشات مشکل داره!

 سریع هم دور شد!!!حرصی شده بودم از این که نتونسته بودم اذیتش کنم!پسره ی مغرور عوضی!!!خودخواه!!!

 فقط یک بار دیگه ببینمش چنان حرصمو سرش خالی میکنم که به چیز خوردن بیوفته!!!

تادم اون عقب عقبا!فقط خدا خدا می کردم که عکاسی که عکس سورتمه ها رو میگیره اون لحظه که با فکرامو فرس

 کله رفتم تو سورتمه از من عکس نگرفته باشه!!به سمت عکاس رفتم!

 من:ببخشید خانوم میتونم عکسمو ببینم؟؟

 دی...ایناهاش نگاهش کن!!!خانوم ناراحت نگاهم کرد و گفت:شرمنده گلم عکست تار افتاده چون تکون خور

عکسو نگاه کردم.....ای بمیری...پسره ی....همون لحظه بود که زده بود بهم!از حرص شروع کردم به گوشه ی لبمو 

 جوییدن!

 از خانومه خداحافظی کردم و خانومه هم عذرخواهی کرد!

دنیارو میبینی یکی دیگه گند زده باید ببین تو رو خدا ! آخه به این خانوم چه ربطی داشت که اون عذرخواهی کنه...

 عذرخواهی کنه اون وقت...پو و و و ف!رفتم سمت آنیتا!

 آنیتا:کجایی نیم ساعته؟؟؟اون پسره بهت چی میگفت؟؟

 چشمم افتاد به عکس دست آنیتا!با حسرت نگاهش کردم!یاد اون پسره افتادم!

 روزم!!!حرصی تر میشدم وقتی یاد اون پسره میفتادم!اَه رید تو 

 من:هیچی ولش کن بیا بریم!

 چون ما زودتر بلیط گرفته بودیم باو پسرا افتادیم تو یه دور سورتمه سواری و بعد ما خاله هام و مامان بابا میرفتن...

سیاه لشکر)منظورم خاله هامو بقیه بودن(رفتن سوار بشن و من و آنیتا هم رفتیم تا توی یکی از این کافی شاپا یه 

بخوریم!من یه آب آلبالو خوردم و آنیتا آب پرتقال!همینطور که نشسته بودیم که دیدم اون پسره با دوستاش چیزی 

اومدن و رو میز جلویی نشستن!آنیتا پشتش به اونا بود ولی من کامل بهشون دید داشتم!پسره هم دقیقا رو به روی 

بودم به شدت!عوضی!عذرخواهی که نکرد عکسم  من بود!تا منو دید یه پوزخند زد!!دیگه تحمل نداشتم!حرصی شده



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ام اس اس 

2 5  

 

هم که خراب شد حاال هم اومده پوزخند میزنه!فقط میخواستم حرصمو سرش در بیارم همین!!!یهو یه فکر شیطانی به 

 سرم زد!و باعث شد یه لبخند شیطانی رو لبم جا خوش کنه!

یوه ام رو برداشتم و بی توجه به آنیتا که صدام نگاهی به پای پسره کردم!یکم اون طرف تر از میز بود!خودشه!!!!آب م

میکرد و میپرسید چی کار میکنی رفتم سمت میز اونا!همینطور که داشتم از کنار میزشون رد میشدم به حالت 

مصنوعی که یعنی پام گیر کرده به پای پسره خودمو انداختم جوری که باعث شد تموم آب میوه بریزه روش!سریع 

 افه شو ببینم و حال کنم و فیض ببرم!برگشتم طرفش تا قی

اخم غلیظی کرده بود و صورتش ارغوانی شده بود و دوستاش با تعجب به من و اون نگاه میکردن!لبخندی حرص 

درآر زدم و گفتم:اِوا!ببخشید حواسم نبود افتادم!شماهم پاتون رو این طوری نزارید هرکس دیگه ای هم بود 

ز این به بعد اذیت دختری مثل من نکنید تا تالفی کنه چون دخترایی مثل من لجباز میفتاد!در ضمن حواستون باشه!ا

تر از این حرفا هستن که بزارن همچین پسری)انگشت اشاره امو گرفتم سمتش و باال پایین کردم و پوزخندی 

 !زدم(اذیتشون کنه و سریعا از اون جا دور شدم!لیوان آب میوه رو پرت دادم و زنگ زدم به آنیتا

 من:آنیتا پاشو بیا پشت کافی شاپ!

 آنیتا:چرا همچین کردی آتنا؟؟

 من:تو پاشو بیا این پشت تا بهت بگم!

 سریع قطع کردم!آنیتا اومد پشت کافی شاپ!

 آنیتا:آتنا چی شده؟؟این پسره کی بود؟؟

ه خاک بر سرت آتنا کمن هم تند تند کل جریانو گفتم!لبخندی شیطانی روی لبای خوش فرم آنیتا جا خوش کرد!

 حتی به آنیتا رحم نمیکنی!منحرف!!!

 آنیتا:منم پایه ام!

 متعجب گفتم:برای چی؟؟

 آنیتا یکی زد به پشت سرمو گفت:خوب خله برای اذیت کردن این پسره دیگه!

 بعد هم دستامونو کوبیدیم به هم!

 ا پَسِه , بدو بریم!آنیتا که رو به روم وایستاده بود و پشتمو می دید گفت:اُه اُه هو

 آنیتا دستمو کشید و منو برد کنار ماشین باباش!

 متعجب گفتم:آنیتا چی شد؟

 آنیتا:هیچی اون پسره همون که اذیتت کرد داشت میومد طرفمون!اُه اُه داره میاد!

 تا پسر دارن میان طرفمون!با اخم برگشتم طرف آنیتا و0برگشتم و پشتمو نگاه کردم دیدم بله!

 تا پسر؟؟؟زودباش!سوییچ ماشینتونو داری؟؟0تا به دوتا؟؟اونم 0تم:اِ یعنی چی؟؟گف

 آنیتا با ترس گفت:من بلد نیستم شاسی بلند برونم همیشه تصادف میکنم!!!سوییچشم ندارم!!!

کر ف پوفی کردم!اوضاع از این خیط تر نمیشد!!نچ مثل این که شانس داریم!از دور آروین رو دیدم!آنیتا هنوز داشت

 میکرد چی کار کنیم...دست آنیتا رو کشیدم و دوییدم طرف آروین!

 با هول گفتم:آروین جونم داداشی االن فرصت ندارم بشینم خرِت کنم فقط سوییچ ماشینت رو بده!بی هیچ سوالی!
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و  شآروین داشت با چشمای گرد شده نگام می کرد!حوصله نداشتم وایستم یعنی فرصتش نبود!دست کردم تو جیب

سوییچ رو برداشتم!آنیتا دستمو کشید که ببرتم که با هول برگشتم و لپو آروینو بوس کرد!بزار بیشتر تو بُهت 

 بمونه!:دی

با آنیتا دوییدیم سمت ماشین و پریدم توش و ماشینو روشن کردم و دِ برو که رفتیم!از صحنه دور شدیم!همین که از 

دیم بیرون و پوفی کردیم بعد برگشتیم همدیگرو نگاه کردیم و زدیم زیر اون جا دور شدیم هر دوتان نفسمون رو دا

 خنده!

 آنیتا:یه چیزی بگم؟؟

 من:بنال!!

 آنیتا:اِ بی شعور بزرگترتم ها!!!میگم...

 پریدم وسط حرفش!

 من:بگووووووو!

ور  ین مجبور بودم یکم اینآنیتا خیز برداشت سمتم و چون راه فرار نداشتم مگر این که از ماشین خودمو بندازم پای

 اون ور کنم ولی دست آخر موفق شد دوتاپس گردنی بهم زد!دستشم چه سنگینه ها!!

 آنیتا خندید!!

 با دست پشت گردنمو مالیدم و گفتم:کوفت!نخند!

که باعث شد بیشتر بخنده!یه چشم غره بهش رفتم که ساکت شد و منم خوشحال از این که چشم غره هام جذبه داره 

 نیشمو شل کردم!

 آنیتا:حاال نذاشتی بگم....

 من:بگوووو!

 آنیتا با داد و اعتراض گفت:اِ آتنا خوب بزار حرفمو بزنم!

 خندیدم و گفتم:بفرما!

آنیتا:نظرت چیه بقیه ی جاها رو دو نفری خودم و خودت بگردیم با خانواده نریم!!فقط جواهرده رو دسته جمعی با 

 ون جا دسته جمعی خوش میگذره!!مامان بابا بریم چون ا

 یه کمی فکر کردم و دیدم بیراهم نمیگه!اینطوری کیفش بیشتره!

یه فکری تو ذهنم جرقه زد!فردا دوستای آروین میومدن شمال و بعد از اون آروین دیگه پیش ما نبود و با دوستاش 

 میرفت!

 ه عالی میشه!پس ببینم میتونم ماشینشو قرض بگیرم با ویالشو اگه بشه که دیگ

خوابه بود!نقلی بود ولی توش  3چیزی که تو فکرم بود رو برای آنیتا گفتم و اون هم موافقت کرد!ویالی آروین 

راحت بودیم! فقط امیدوارم با دوستاش قرار نذاشته باشه برن اونجا!!!چون اگه اون طور بشه که دیگه زدحاله!!حاال 

 اومدیم کارتینگ!امشب با آروین حرف بزنم ببینم چی میشه!

آنیتا با مامانم حرف زد و الکی گفت چون حوصله نداشتن منتظر بمونیم واسه همین رفتیم!روی یکی از صندلی های 

 کنار میز نشستم و دوتا شیرکاکائو رو گذاشتم رو میز!همون موقع هم آنیتا تلفنش با خاله میترا رو قطع کرد!

 من:شک که نکردن؟؟
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 میدونی من کال آدم کم حوصله ای ام واسه همین االن فکر کردن حتما انیتا حوصله نداشته! آنیتا:نه بابا تو که

 سرمو به نشونه ی تاکید تکون دادم و انگشت اشارمو گرفتم طرفش و گفتم:این یکی رو خوب اومدی!

باساشو بسته شد!لآنیتا یه چشم غره بهم رفت که خندم گرفت ولی با دیدن همونا یعنی اون پسره و دوستاش نیشم 

 عوض کرده بود و معلوم بود حموم رفته چون از موهای نَم دارِش معلوم بود!

گفت!اومد پاشه که بره اون طرف تر و دورتر بشینه ولی با دست "هه"آنیتا که رد نگاهمو گرفت برگشت و 

ون دستشون و میفهمن اَزَش نشوندمش و به آنیتا گفتم دیوونه اگه بری اون طرف تر یه جورایی یه نقطه ضعف دادیم

 میترسیم!بشین سَره جات تا نشون بدیم اصال برامون مهم نیست!

آنیتا هم با تکون دادن سر موافقتش رو اعالم کرد!داشتن از کنارمون رد میشدن که برن سمت باجه ی بلیت که من 

 ت کنه!رو به همون پسره یه نیشخند زدم! باعث شد اخماش بیشتر تو هم بره و دستاشو مش

آنیتا:وای نه....مثل این که افتادن تو دور ما یعنی ما با اونا مسابقه می دیم!یا خدا...انواع خاک هوموسی و گلی و رسی و 

 ماسه ای مخلوط رو سرمون!!!

بی خیال شونه هامو باال انداختم و گفتم:اتفاقا بهتر یه حالی ازشون بگیریم!تو که میدونی من عشق سرعتم و تو 

 کم نمیارم؟!؟سرعت 

به آنیتا چشمکی زدم که باعث شد لبخند بزنه,! اکیپشون اومدن رو میز کناری ما نشستن!یعنی طرف راستمون!شیر 

کاکائومون که تموم شد لیوانا رو ریختم دور و با آنیتا رفتیم که حاضر بشیم!کاله های ماشین سواری رو سرمون 

یکبار مصرف سرمون کردیم واسه همین روسری هامونو  کردیم البته زیرش هم یه کاله پارچه ای سفید

 تا دختر دیگه هم همراهمون بودن! 3برداشتیم!اونا هم حاضر شدن این بار 

 تا پسر نبودیم...0یعنی فقط من و آنیتا و اون 

واد خهنوز سری قبل از ماشیناشون پیاده نشده بودن تا ما سوار بشیم که اون پسره اومد طرفم!یا خدا چی کار می

 بکنه؟؟!

 خیلی ریلکس جلوم وایستاد!خوبه پس خبری نیست!

 پسره:ببین خانوم کوچولو...

 پریدم وسط حرفش و گفتم:من خانوم کوچولو نیستم !

 دستامو مشت کردم همیشه متنفر بودم بهم بگن خانوم کوچولو!!

ین پسر بودم...خیلی قد بلنده!مجبورم درسته که قدم کوتاهه ولی دلیل نمیشه!!!وای خدا من فقط تا سرشونه های ا

 سرمو بلند کنم تا ببینمش!!!

لبخند خبیثی رو لباش بود و با خونسردی حرفشو ادامه داد:بیبین خانوم بزرگ اصال مامان بزرگ حواست باشه دور و 

 بر من نپلکی!چون...

 بازم پریدم وسط حرفشو گفتم:سگ کی باشی که به حرفت گوش کن؟!

رصیش کردم چون دستاشو مشت کرد و از الی دندوناش غرید:گوش کن مانان بزرگ من اصال خوشم مثل این که ح

 نمیاد کسی سر هیچی به من توهین کنه !کار امروزت رو هم میزارم به پای بچگیت!

با خنده ی خبیثی که به خاطر گفتن کلمه ی مامان بزرگ رو اعصابم بود پریدم وسط حرفش و گفتم:آخرش من 

 بزرگم یا بچه؟!مامان 
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 دست به کمر وایسادمو یه تای ابرمو دادم باال!مثل این که از سوتی خودش حرصی شده بود!!

 گفت:دختر به پر رویی تو ندیدم و نخواهم دید!

 بازم پریدن وسط حرفشو گفتم:اون که معلومه چون من تکم!نابم!

ای بلند ادامه داد:تا حاال هیچ دختری تو روی من یه چشم غره بهم رفت و زیر لب گفت:رو رو برم!بعدش هم با صد

واینستاده چون خودشو در اون حد ندیده!!بازم میگم خانوم کوچولو به پر و پای من نپیچ!چون اگه بپیچی بدجور 

 حالیت می کنم با کی طرفی!

ی بازم اگه جایخیلی ریلکس با پورخندی که گوشه ی لبم بود گفتم:خود دانی ولی بدون من هنوزم خالی نشدم و 

 ببینمت تالفیشو سرت در میارم!دیگه خود دانی!

 و رو پاشنه ی پا چرخیدم و از کنارش رد شدم و به سمت آنیتا رفتم!

 آنیتا:وای وای مثل این که بد زدی تو پرش یعنی تو برجکش!میگم پایه ای کورس بزاریم؟!

 با تعجب گفتم:من و تو باهم؟!؟

 این هفتا غول!!آنیتا:نه خره من و تو با 

 لبخند خبیثی زدم!

 من:آهان اونو که پایه ام!!!

من جلوترین ماشین نشسته بودم!پشتم اون برج زهرمار بود و بعدش آنیتا و بعدش هم به ترتیب دوستاش!برج 

 زهرمار خودشو کشید جلو و آروم گفت:شروین نیستم اگه تو این کارتینگ ازَت نبرم!

 تو رو خدا حیف این اسم نباشه واسه این؟؟!آهان پس اسمش شروین بود!

پوزخندی زدم و گفتم:تو خواب های رویاییت همچین چیزی رو ببینی!!و همین که پرچم شروع رو تکون دادن 

گازشو گرفتم و رفتم!منم عشق سرعت!چنان گاز میدادم که نگو!اون بی شعور هم دقیقا کنار دستم بود و تالش می 

ش می کردم جلو بمونم!اما شروین در خواب بیند پنبه دانه! چه زودم اسمشو یاد گرفتم! کرد بزنه جلوم و منم تال

 تقریبا داشتم میزدم جلوش که بدنه ی ماشینی خورد به ماشینم!برگشتم و نگاه کردم که دیدم بله خودشه و زد جلوم!

ازه دور اول بودن!یا ما خیلی خیلی اخمام رفت تو هم!ما االن دور دوم بودیم در حالی که آنیتا و دوستای شروین ت

سرعتمون زیاد بود یا اونا خیلی کند بودن!که من با گزینه ی اول موافق ترم!گاز دادم و گاز دادم و گاز دادم...!تقریبا 

کنارش بودم!دور سوم و دور بعدی هم به همین منوال گذشت...یا اون جلو میزد و من خودمو می رسوندم بهش یا 

 ,اون می رسید بهم! من جلو میزدم و

نمیدونم دور چندم بود که یه مردی پرچم تکون داد که وایسیم!اما مطمئن بودم اگه وایسم با کله میرم تو الستیکای 

 دور پیست ! واسه همین تصمیم گرفتم سرعتمو کم کنم و یه دور دیگه آروم برم تا بتونم وایسم!

بردم....ولی نه...چون اونم دقیقا کار منو تکرار کرد !درسته سعی ولی نگران بودم که مثال شروین وایسه و بگه من 

میکردیم بزنیم جلوی هم ولی سرعتامون کم بود!وقتی رسیدیم هنوز آنیتا و بقیه واینستاده بودن!باهم وایستادیم 

 دقیقا کنار هم!یعنی میشد گفت مساوی کردیم!

بلند میشد...اون هم از ماشین پیاده شد!رو به روی هم  با حرص از ماشین پیاده شدم!از ماشینامون یه دود سیاهی

 وایستادیم و هردو با داد گفتیم:من بردم!!

 شروین:من!
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 من:نه خیرم من!

 من:من!

 شروین:من!!

 من:من!!!

 شروین:من!!!!

 شروین:من!!!!!!

گذاشتید رو سرتون!؟اوال  یه دفعه همون مرده که پرچم رو تکون داد اومد و گفت:بس کنید!چه خبرتونه این جا رو

 هر دو باهم وایسادید دوما برید خسارتتون رو بدید!

من و اون بی شعور با تعجب سرمونو برگردوندیم سمت مرد که سمت چپمون وایستاده بود و با صدای بلندی از 

 تعجب گفتیم:خسارت؟

 ن برید سمت دفتر خسارات!مرده:بله!پس چی؟میدونید داشتید با چه سرعتی میرفتید؟؟لطف کنید هردوتاتو

 با حرص و اخم غلیظی برگشتم سمت شروین یا بهتره بگم همون شرک!و داد زدم:تقصیر تو بود!

 اون از من بد تر بود!صورتشم ارغوانی شده بود و اخم خیلی خیلی غلیظی داشت!دستاشم مشت کرده بود!

 داد زد:سر من داد نزن!فقط من مقصر نیستم بلکه تو هم مقصری!

 ابروهام رفت باال!!االن این چی میگفت؟؟؟

با حرص گفتم:ببین بفهم چی میگی!!اگه تو فقط یه عذرخواهی کوچولو تو سورتمه سواری میکردی االن کار به این 

 جاها نمیکشید!

شروین در حالی که داشت میرفت دستشو تو هوا تکون داد و گفت:هه؟من؟؟عمرا!من و عذرخواهی؟اونم از یه 

 برو بابا!دختر؟!

تومان بود رو دادم و رفتم!بعد از  022رفتم سمت باجه ی خسارت!بعد از این که زنه گفت چه قدر خسارت بوده که 

تومان بود!بسوزی!مال من کم تر بود!ّ آنیتا سوار ماشین شدیم و  422من هم شِرکه خسارتش رو داد!مال اون 

ز پایین!با خوردن باد تو صورتم حالم بهتر شد و دیگه خبری اگازشو گرفتیم رفتیم!یکمی عصبی بودم!شیشه رو دادم 

 اون اخما نبود!

*********** 

من:آروین!خواهش!!بابا چی میشه این ویالتو بدی!؟؟نمیخوریمش که!اگه بخوایم بخوریمش هم تو حلقمون جا 

 نمیشه!

 آروین:نچ نچ!نمیشه!اصال بر فرض من دادم , مامان مگه میزاره؟؟

 یترا باهاش حرف زده!اُکی شده فقط مونده تو!االن فقط تو مهمی!!خواهش!!!من:خاله م

 آروین:باشه فقط به یه شرط؟؟

 من و آنیتا پریدیم هوا و گفتیم:چه شرطی؟؟

آروین:خوشم میاد مثل بچگی هاتون همینطوری شرطو قبول نمیکنین!...و شرط...خوب هر وقت خواستم ویال رو پَس 

 بگیرم پَسِش میدید!

 من و آنیتا نگران گفتیم:کِی؟؟
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 آروین لبخند خبیثی زد و گفت:پس فردا!

 من و آنیتا با لب و لوچه ی آویزون با صدای تقریبا بلندی گفتیم:چـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـی؟؟؟؟

 آروین نرم خندید و گفت:شوخی کردم!از همون اولم میدادم!یه کمی میخواستم اذیتتون کنم!

 ده بود!حرصم گرفت!منو خر فرض کر

 جیغ زدم:باز تو دوباره منو خر فرض کردی؟؟؟

 آروین به حرص خوردن من می خندید و می دوید،منم دنبالش!!

 اون شب قرار شد بریم ویالی آروین!ماشینش رو هم بهمون داد !

ز ست همه چیویالش دو طبقه بود که طبق معمول باال اتاق خوابا و پایین هال و پذیرایی بود!خونه ی اسپرتی بودش!

 سیاه و سورمه ای و سفید بود!دو سال پیش این ویال رو خرید!

 البته فردا کامال نقل مکان میکردیم!االن فقط اومدیم یه سری بزنیم!!

 سوار ماشین شدیم!

همینطور که صدا داده بودم به آهنگ و آنیتا داشت باهاش میرقصید و آروین هم همش شوخی میکرد و ما رو سرکار 

شت دو تا ماشین کنار دستمون دیدم!برگشتم و زیر چشمی یه نگاهی بهشون کردم!خودشون بودن!جناب آقای میذا

 شرک و دوستانش!عوضیا...امروز...بی خیال چرا من خودمو حرص بدم وقتی اون اینقدر ریلکسه؟؟

 کاری بهشون نداشتم!یعنی اصال حوصله ی کورس نداشتم اونم بعد کورس کارتینگ...

 اِس داده یا نه!! "دوست ناشناس"امروز اصال گوشیمو چک نکرده بودم ببینم  راستی

****** 

آنیتا کنار دستم خوابیده بود و من داشتم با دوستی که آخرش نفهمیدم آشناس,آشنا نیست,غریبه ست,چی کاره 

 ست اسمس بازی می کردم!

 من:کارتینگ و سورتمه خوش گذشت؟؟

 ه یکی رو اعصابم نبود...!تو چی؟؟اون:در کل روز خوبی بود اگ

 من:اگه بعضی چیزها و اتفاقات رو حذف کنیم در کل بد نبود حال داد...حاال کی رو اعصابت بود؟؟؟

 

 اون:هیچی بابا ولش کن!اگه بخوام واست بگم خودش میشه یه کتاب!راستی تا کی شمالی؟

م هم  22,21دیگه!البته قبل عید بهمون گفتن تا  م!بعد اون مدرسه دارم!باالخره دبیرستانی ام15من:تا آخر 

 ام هستیم!تو تا کی اینجایی؟؟15میتونیم نریم ! حاال ببینم برنامه چی میشه ولی فعال تا 

 م و اینا...! 23اون:تا 

 من:کوفتت بشه الهی!خوش میگذرونی!!

 البته امیدوارم دیگه نبینمش...اون:آره دیگه فقط اگه یه نفر رو اعصابم راه نره و مثل دارکوب نکوبه روش!

 من:کی؟؟؟؟؟

واقعا برام سوال شده بود!دوست داشتم بدونم!!خیر سرم دخترم!دخترم که کنجکاو البته کنجکاو مودبانشه وگرنه در 

 اصل اسمش فضولیه!

 اون:بی خیال!داستانش همون کتابه س!)شکلک خنده(حاال فردا کجا میرید؟؟
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 هنوز! من:نمیدونم!!تصمیم نگرفتیم

 اون:آهان!ما شاید فردا کال جایی نریم و خونه بمونیم!راستی تو االن با دخترخاله تی؟؟

 من:اهوم چه طور مگه؟؟

 اون:آخه جای تعجب داره که چه طوری شما االن تنهایی دو تا دختر تو یه ویالیید؟؟چه طور بهتون اجازه دادن؟؟

 من:چرا مگه چِشِه؟؟

 ایرانم خانواده هایی باشن که اینطوری به دختراشون اجازه بدن!!! اون:آخه فکر نمیکردم تو

 من:نه بابا!ما ایرانی ها هم اونقدر جهان سومی نیستیم!کال خانواده ی ما روشن فکرن!!!:دی

 نفر!:دی! 11اون:آهان!راستی االن میخواستم زنگ بزنم دوستام بیان اینجا فردا!یعنی اون 

 ؟؟؟میدونی چند تا ماشین میخواین؟؟نفر 13اون:هان؟؟یعنی بشید 

نفر!ماشین خواهر آذین که میده دستش یه المبرگینی کوپه 9من:خوب نگرانی نداره!ماشین برادرم بی ام وِ!

ست!یعنی عاشقشم ها!به ندرت پیش میاد خواهر آذین ماشینشو بده دست آذین!آذرای مامان تینا هم که تینا 

 نفر باقی مونده! 3اینم نفر!لگسوز برادر روژینا  9میارتش 

 اون:نه بابا خوشم اومد!کال دسته جمعی نظرت چیه یه بنگاه ماشین بزارید؟؟همه نوع ماشین ا زهمه نوع کمپانی دارید!

 من:ما اینیم دیگه!راستی ماشینت چیه؟؟

 اون:ما فقیر فقرا که مثل شما نیستیم!همَش یه فراری و یه المبرگینی!

 بنگاه بزاری!!! من:به نظرم بهتره خودت

 تا!(ای شیطون!رو که نیست سنگ پای قزوینه!حاال هم مثل دختر خوب برو بخواب!5اون:)شکلک خنده 

 من:نمی خوام!

تا 9اون:فکر کنم نیاز به عملیاتی به اسم خر کردن داری!!دخترم...گلم...برو بخواب...آفرین...برات بستنی میخرم 

 تا اگه زود بخوابی!!!9

 نبود که من و اون قرار نیست تا دو سال دیگه همو ببینیم! اصال حواسم

 من:جون من!باشه میرم میخوابم قول میدم!فقط قبل خواب زنگ میزنم به بچه ها که فردا راه بیفتن!

 اون:آفرین دختر خوب!فقط طولش ندی ها!خدا حافظ!

 من:نه نه خدا خیام!!!

 اون:)شکلک خنده( 

و گفتم فردا بیان این جا!خرسای خواب آلو همشون خواب بودن!خوب البته حق دارن تا خل زنگ زدم  11به اون 

 شبه!:دی 3خواب باشن، ساعت 

 م بمونم!اونقدر این جا بمونم تا بشم شمالی!خ خ خ خ!:دی14فروردین زوده واسه برگشتن!میخوام تا  3فعال 

*+*+*+*+* 

یه اِکیپ کامال دخترونه بودیم!امروز دوباره رفتیم کارتینگ بود که دخترا رسیدن!حاال دیگه  12و 11اطراف ساعت 

که این بار خیلی خوش گذشت!موژان اول شد!رفتیم سورتمه بازَم خیلی بیشتر خوش گذشت!تلکابین نمک آبرود هم 

رفتیم و تا دلت بخواد عکس گرفتیم!کال تو اِکیپمون هممون عشق عکسیم!کلی هم شیطنت کردیم و مردم رو اذیت 

م!اینقده حال داد!یه پسره دیده بودیم که خیلی خوش تیپ بود واسه همین تینا خودش رو الکی به غش کردن کردی
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انداخت و منم هی میگفتم:وای تینا جون قربونت برم چی شده....تینا .... بعد الکی گریه میکردم و اون پسره هم 

 دویید طرفمون و گفت:چی شده خانوم؟؟حالشون خوبه...

دونم گریه رو ازکجا آوردم!!!!پسره دکتر بود!بعد وقتی پسره یکمی باال سر تینا بود تینا الکی به هوش منم که نمی

 اومد و گفت:چی شده؟؟من کجام؟؟

 هیچی دیگه اینطور شد که مثل این که این دُکی جون دلباخت و شماره ی تینا رو گرفت!

ه و مختصری ولی پر ذوق برای اون دوست ناشناس کال هممون سادیسمی هستیم!بعد هم که برگشتیم توضیح کوتا

 عزیز دادم که اونم گفت امروز اصال نرفتن بیرون و کلی هم خوابیدن!

خدا رو شکر امروز جناب شرک رو مالقت نفرمودم!البته برای دخترا هم تعریف کردم که چه قدر با این پسره دعوا 

 حرص خوردن من؟؟کردم و چی شده که کلی خندیدن!کوفت کجاش خنده داره؟

 رو آب بخندین!

 خالصه روز خوبی بود!فقط نمیدونستیم فردا رو چی کار کنیم؟؟

 االن هم بحث سر این بود که کجاها نرفتیم و فردا بریم کجا؟؟

 آذین:بچه ها در کل جواهر ده و هلی کوپتر و پینت بال و دریا و جنگل و خرید نرفتیم!

یم هم چون وقت زیاده هم این که همَش رو تو یه روز بریم که دیگه هم از شمال موژان:من میگم هر روز یکی رو بر

 خسته میشیم ,هم این که دیگه کاری نمیمونه که بکنیم!

روژینا با حالت مسخره بازی و احمقانه ای دو تا دستش رو گرفت سمت موژان و گفت:موژان راست میگه!موژان 

 راست میگه!موافقم!

 یز بخندیم!که باعث شد هممون ر

 من:نه جدا حق با موژانه!

 موژان:اون که آره همیشه حق با منه!

 من:اعتماد به مریخ!!!!

 تینا:نگران این که دیگه کاری نمونه که بکنیم نباشید برای ما دیوونه ها همیشه کاری هست که انجام بدیم!

 خنده ی ریزی کردم و گفتم:فردا رو بریم پینت بال و هلی جون!!!

 ژینا:جـ ــ ــ ـ ـ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ـان؟؟؟هلی جون؟؟؟االن منظورت از هلی جون , هلی کوپتره؟؟؟رو

 با سرتقی سرمو تکون دادم که باعث شد بخندیم!

 کال به همه چیز میخندیدیم!!الکی خوش به ما میگفتن!

رو کاناپه به حالت نشسته که خر و همه با حرفم موافقت کردن!خالصه اون شب همه یه جا گرفتیم خوابیدیم!آذین 

 پف هم میکرد...

 ساغر و تینا که همو بغل کرده بودن و نشسته رو کاناپه خوابیده بودن...

 آنیتا و روژینا و درسا که رفتن تو اتاقا...موژان و الناز و شنیا هم هرکدوم یه جا...

 بود... الناز سرش رو گذاشته بود رو دستاش رو میز ناهار خوری خوابیده
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شنیا هم که تکیه داده بود به مبل...موژان هم سرش رو گذاشته بود رو پای چپ شنیا و منم سرم رو گذاشته بودم رو 

پای راست شنیا و ژینا هم سرشو گذاشته بود رو پای چپ من،ویرا هم نشسته روی زمین خوابش برده بود...خالصه 

 یه کاروانسرایی بود برای خودش...

 دنمون خشک نشه خودش یه خوش شانسیه...!!!اگه سر و گر

**+**+** 

از خواب بیدار شدم!وقتی همه بخواین ,یکی ساعت کوک نکنه همین میشه!!هرچند من به  11صبح که نه!ظهر ساعت 

 از خواب بیدارمیشدم... 1یا  12عادت روزانه باید ساعت 

 کدوم در حال انجام کاری بودن...وقتی بیدار شدم تقریبا همه تک و توک بیدار شده بودن و هر 

گردنمون اکثرا خشک شده بود!باالخره دل از خواب کندیم و دسته جمعی اِغفالشون کردم که ورزش کنیم!اول 

همشون غر غر کردن ولی چون میدونن من یه حرفی بزنم تا آخرش هستم و نمیتونن کاری بکنن مجبور شدن 

 همراهیم کنن...

تا حموم داشت که هر کدوم تو یکی از اتاقا بود!بعد 3ش بگیره!!نوبتی رفتیم!این جا در کل بعد از اون هرکی رفت دو

 از حموم هم یه صبحونه ی مفصل دسته جمعی خوردیم و بعد از اون به قول الناز پیش به سوی جنگ پینت بالی!

 من و آنیتا و الناز تو ماشین من بودیم!بقیه هم تو اون دوتا ماشین دیگه بودن!

دیگه رفتیم که حال کنیم!ولی خوب!بدترین چیز دنیا رو اعصابمون بود اونم کنکور!!سعی کردم فکر کنکور رو از تو 

نفر جا داشت واسه همین  9مغزم بیرون بکنم و موفق هم شدم!رفتیم هلی کوپتر سوار بشیم که اونجا هواپیما بود که 

 تا هواپیما رو گرفتیم تا هممون جا بشیم!9

داد!من کمک خلبان بودم در واقع کنار خلبان نشسته بودم و ساغر و تینا هم عقب بودن!همَش از ذوق  خیلی حال

 دست میزدم به دگمه ها که هی خلبانه تذکر میداد ولی میگه تو گوش من میرفت!!!!

 از هواپیماها که پیاده شدیم راه افتادیم سمت ماشینامون!

 که الناز گفت:یه لحظه وایسید بچه ها!

 همه برگشتیم طرفش و چنان مشکوک نگاهش میکردیم که نگو!!

 نزدیک بود من جای الناز خودمو خیس کنم تا این که الناز گفت:چرا اینطوری نگاه میکنید مگه قاتل گرفتید؟؟

 زدیم زیر خنده!

 الناز:موافقید کایت سواری هم بریم؟؟

 من:اهوم موافقم!نظر خوبیه!

 ر شد دست آخر بریم کایت سواری!همه موافقت کردن و قرا

نمیدونم چرا ولی یکمی از کایت سواری میترسیدم خوب این که خودت تنهایی و به یه پارچه و چندتا تکه چوب 

 وصلی!!!فقط موندم با این واهمه ای که تو وجودم بود چرا من اول موافقت کردم؟؟خُلم دیگه!

 دای چندتا پسر کنار دستمونو شنیدم برگشتم و دیدم بله!جنابرفتیم سمت پینت بال!داشتیم پیاده میشدیم که ص

 شرک و دوستانش!

حتما اون پسر مو مشکی هم االغه س و دست چپی هم زن شرکه فقط مدل مردونه اش!از افکار خودم خنده ام 

 گرفت!
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 منو دید!معلوم بود تعجب کرده!پوزخندی بهش زدم و رفتم سمت دخترا!داد زدم:یه لحظه بیاید!!

برگشتن سمتم و مثل اون موقع که الناز رو نگاه میکردن منو نگاه کردن!دستامو سپر خودم کردم و گفتم:به خدا من 

 شریک جرم الناز نیستم که منو مثل اون نگاه میکنید!

 همه زدن زیر خنده!الکی خوشیم دیگه!!!

 من:بیاید جلوتر کارتون دارم!!

 رمونو آوردیم جلو و دستامونو انداختیم رو شونه های هم!جمع شدیم و یه دایره درست کردیم و س

 منکبچه ها اون پسره چشم آبیه همون شرکه!

 النازه مکثی کرد و بعد خیلی جدی گفت:نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه؟؟مگه شرک چشماش آبی بود؟؟سبز بود!داری اشتباه میکنی!!

 شنیا:نه بابا عسلی بود!

 !!آذین:شاید شرک مدرن شده لنز گذاشته!

 دهنم باز مونده بود از خلی اینا!!!!جدی جدی داشتن در مورد شرک فکر میکردن!

 موژان:آذین راست میگه!آذین راست میگه!لنز گذاشته!!!

 تینا:چی میگید مگه شرک تو دنیای واقعی وجود داره؟؟

در سفیه نگاشون کردم و به هو همه با این حرف تینا برگشتن و منو نگاه کردن!من هم با همون قیافه ی عاقل ان

گفتم:آخه خاُل یکم فکر کنید مگه پریشب نگفتم به اون پسره میگم شرک!همون که اذیتم کرد!یهو داد زدم:بابا 

 نگ!خسارت...یادتون اومد؟؟؟� �یاروه!سورتمه!عذرخواهی!کارت

 ـ ـ ـه؟؟؟همه برگشتن سمتش و باصدای نسبتا بلندی گفتن:نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

که بیچاره کِپ کرد!!برای یه لحظه دلم براش سوخت که گیر این خال افتاده!البته فقط یه لحظه ها!چشماش گرد 

شد!وای این اولین بار من چشماشو با دقت میبینم!آبیه!آبیه!از اون قشنگاش!!!بمیری پسره که همه چیزت عینهو این 

 رماناس!!

 چی زل زدید؟؟برگردید! سریع به خودم اومدم و داد زدم :به

ساغر برگشت سمتمو گفت:بابا این یه پا انریکه اس!!خیلی خوش تیپه!!خوش قیافه ام که هست!!چشماشم 

که...!نمیری پسر...بدو بیا بغلم...آفرین گوگولی مگولی...اصال من جای تو بودم جا این که دعوا کنم تور پهن 

 میکردم!!

واسه این چشم آبیه تور پهن کنم؟؟اونم یه پر خشک و مغروری؟؟حاال  خندیدم و گفتم:آخه دیوونه!من بیام

 خوشتیپ باشه , خوش قیافه ام باشه!خوب به من چه؟؟مبارک صاحابش!

 الناز:مگه این صاحاب داره؟؟یعنی اینقده زود شوهر کرده؟؟؟

ن خوش ه شم این به ایشنیا که کنار دستش بود با دست یکی زد پشت گردنش و گفت:خره شوهر نه زن گرفتن!!تاز

 تیپی و خوشگلی معلومه زود هم زن میگیره!!!

من:ای بابا من یه چیزی گفتم شما دیگه چرا اینقد کشش میدید!!ولی این مجرده ها حلقه هم دستش نبود اون روز 

چشم آبی به من کمک کنید یه جوری بسوزونمش  2219دیدم در ضمن میشه االن به جای دعوا سر این شرک مدل 

 دیگه دختری مثل من رو اذیت نکنه...!

 آذین که همیشه پایه ی اینجور کارا و شیطنت بود گفت:....
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آذین که همیشه پایه ی اینجور کارا و شیطنت بود گفت:گوش کن آتنا تو و من و شنیا و ژینا و آنیتا و درسا یه تیم 

 نا بیفته!اید زود بلیط بگیریم جوری که نوبتمون با ایمیشیم!با اینا میجنگیم دور بعدی هم بقیه باهم مسابقه بدن!فقط ب

 از نقشه ش خوشم اومده بود!لبخند خبیثی زدم و گفتم:پایه ام!

 آذین دستشو آورد جلو و من هم با دستم کوبیدم به دستش و آذین گفت:ایول پس بزن که بریم!

ه تیم!و آخر سر هم با مرده که یه پیرمرددوییدیم سریع تو صف بلیط وایستادیم و سریع چون خلوط بود بلیط گرف

خوش رو بود حرف زدم و گفتم:آقا من و دوستام میخوایم روی این پسرای مغرور خودخواه رو کم کنیم دفعه ی قبل 

 تو کارتینگ بد ما رو اذیت کردن می خوایم تالفی کنیم!توروخدا ما رو با اینا بندازین!!

 ود گفت:امان از دست شما جوونا!باشه خانوم!مرده که از حرفای من چشماش گرد شده ب

ذوق کردم و تشکر کردم و رفتم سمت بچه ها!کم کم داشت شلوغ می شد!تا این که نوبت ما شد!با بچه ها آماده 

شدیم و رفتیم تو!فکر کنم فکر نمیکردن با ما بیفتن چون خیلی متعجب شده بودن و از تعجب زل زده بودن به ما که 

 شده بودیم خلی ژست خنده داری به خودمون گرفته بودیم هر لحظه آماده ی حمله بودیم!! مثل بادیگاردا

 یهو ژینا گفت:خوشگل ندیدین؟!

دَمِت گرم دختر!االن موندم این حرفو از کجا آورد!!!کال تو اِکیپ ما من وصله ی ناجور بودم همه یا مثل خودم شیطون 

رفتار می کردن یا کال ساکت بودن و خانوم!!!ولی من!!!من شیطون بودم و بودن ولی به وقتش تیز بودن و خانوم وار 

 گیج و خل!!کال بلد نیستم خانوم وار رفتار کنم!!

پسرا به خودشون اومدن و یکیشون که چشماش عسلی بود گفت:دیده بودیم فقط از نسخه ی پرمدعا و پررو و 

 اعتماد به سقف دارش رو نه , ندیده بودیم!!!

شخندی زد و گفت:نه دشمن عزیز)همیشه میگن دوست عزیز ولی این گفت دشمن عزیز(اونایی که شما آذین نی

 دیدین اُمُل بودن فقط تظاهر به خوشگل بودن کردن!

 یکیشون برزخی شد و گفت:خانوم من با شما شوخی ندارم!!

رِک زدم و با دخترا پشت سنگرا آذین:مگه من شوخی کردم؟و دست به کمر یه تای ابروشو داد باال!پوزخندی به شِ

جمع شدیم!تیر زیاد خوردیم ولی مساوی بودیم!شرک دوتا تیر بهم زد ولی هرکاری می کردم نمی شد بزنمش!یه 

 تیر بهش زدم!ولی خیلی زرنگ بود و جا خالی می داد!

ی ین لحظه ی آخر وقتاز آخر که بازی تموم شد میشه گفت اونا بردن!چون ما یه تیر بیشتر خورده بودیم!اونم شرو

 بازی تموم شد جرزنی کرد و یه تیر دیگه منو زد!اونم زد تو بالم!دردم نگرفت ولی قاطی کردم!

خیلی جرزن بود!بعد از در آوردن لباسا رفتم سمتش!فکر کنم حدس میزد که میرم پیشش چون لبخند خبیثی زد!این 

م رفت تو گوشت دستم!از درد صورتم جمع لبخندش عصبی ترم می کرد!دستامو مشت کردم!آی آی ناخونا

شد!دوباره قیافه ام خونسرد شد!معلوم بود از خونسردی قیافه ام تعجب کرده حتما منتظر یه قیافه ی خیلی برزخی 

 بوده!وایسا آقا شروین دارم برات!!

د دیگه باهام کاری نمیدونم چرا ولی احساس میکردم اگه امروز باهاش جنگ راه نمینداختم اگه جای دیگه منو میدی

نداشت!رفتم جلو و گفتم:فکرنمیکردم جرزن باشید ولی نشون دادین که جرزن خوبی هستین و وقتی کم بیارید 

 جرزنی میکنین!واقعا براتون متاسفم!!
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انگار دست گذاشته بودم رو نقطه ی ضعفش چون صورتش ارغوانی شد و دستاشو مشت کرد!دیگه خبری از اون 

 !لبخند خبیث نبود

شرک:هی خانوم مواظب حرف زدنتون باشید!شما خودتون این بازی رو شروع کردید)لبخند خبیثش برگشت(!کار 

 بدی کردم؟اگه گلوله ی آخر رو نمیزدم که باز دوباره مساوی میشدیم!بیا و خوبی کن!

ه دارید!بیچار با حرص گفتم:خوبی به شما پسرا نیومده!همتون عین همید!چون فکر می کنید مذکرید خیلی زور

 همسرتون!ولی اینو بدونید من وای نمی ایستم شما رو نگاه کنم!روز خوش!

 رو پاشنه ی پا چرخیدم و رفتم سمت دخترا!!

 قرار شد بعد اون بریم کایت!!

تو راه که آنیتا و آذین پیشم بودن براشون تعریف کردم چی شد!!اونام کلی باهام حال کردن که نذاشتم جوابمو بده 

 رفتم! و

بعد کایت سواری رفتیم تا یه چیزی بخوریم!من میلک شیک خوردم!کاکائویی!یعنی عاشق میلک شیکم من!خسته 

 نمی شم از خوردنش!!

کال من یه شانس دارم!!هرچی بخورم چاق نمیشم!!!همونطور که هستم میمونم!!اینقده حال میده!!!دخترا هم همش به 

 چی کار کنم استعداد چاقی ندارم!!!:دیخاطر این موضوع بهم فحش میدن!خوب 

 بعد اون سوار شدیم که بریم دریا!!!

نشده بود!چه گیری هم دادی به ساعت ها آتی!!آفتاب کم کم  0بود!یعنی میشه گفت هنوز  0و  6ساعت اطراف 

 داشت غروب می کرد!

وشیمو چک کردم!اس ام اس میخواستیم غروب لب ساحل باشیم!البته می گن لب دریا نه لب ساحل!تو ماشین گ

 نداشتم!دلم میخواست باهاش حرف بزنم!اس ام اس فرستادم براش:سالم هستی؟؟

 سریع جوابمو داد:اهوم بیدارم!

 من:مگه من گفتم خوابی؟؟

 اون:نچ!

 من:پس چرا می گی بیدارم؟؟

 اون:مگه بیدارم فقط برای خواب و بیداریه؟!

 من:اهوم پس چی؟؟مال چیه؟؟

من منظورم این بود تو زندگی خواب نیستم فقط خوبی ها رو نمی بینم!دنیا همیشه قشنگ "بیدارم" اون:این

نیست!همیشه بر میل ما آدما نیست!گاهی زندگی اونقدر سخت میشه که نمی فهمی!شاید باور نکنی من تا به امروز 

ارن ولی امروز...امروز یه نفر همیشه دنیا رو سخت می دیدم همیشه فکر می کردم همه یه مشکالتی تو زندگی د

باعث شد که بفهمم که نه ,هنوز هستن آدمایی که هنوزم که هنوزه بچه ان...زندگی رو سخت نمی گیرن!آزادن!شاید 

من امروز اولین دلیل عصبی کردن اون آدم شده باشم...نمیدونم ولی احساس میکنم خوشبخت ترین آدم دنیاست 

 ی می کنه!!بزرگ نیست!!چون دنیاش کوچیکه و بچگونه زندگ
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دهنم باز مونده بود از حرفایی که زده بود...حاال کار نداشتم اون آدم کیه!دختره یا پسره یا دوسش داره چه میدونم 

اَزَش بدش میاد ولی اصال فکر نمی کردم که آدم سختی باشه!یعنی سختی کشیده تو زندگیش!؟؟شخصیت این پسر 

 بیشتر در موردش بفهمه ولی هرچی بیشتر میفهمیدم گیج تر می شدم!!!برام مُبهَمه!!آدم دوست داره 

 قبل از این که جوابشو بدم رسیدیم دریا!از ماشین پیاده شدم!چه منظره ی قشنگی!غروب دریا!

 جمع شدیم و پشت به دریا وایسادیم و عکس گرفتیم!هم تکی هم یکی دسته جمعی!نشستم لب ساحل!

 بی!!جوابشو دادم:تو خیلی عجی

 براش فرستادم!

 اینترنت سیم کارتم بود واسه همین عکسایی که گرفته بودم رو گذاشتم رو اینستاگرام!امیدوارم الیک زیاد بگیره!!

 اون:چرا؟تا حاال کسی همچین حرفی بهم نزده بود!!!!

 ه!!گنگ تر میشمن:نمیدونم!هرچی آدم بیشتر در موردت میفهمه به جای این که شخصیتت براش آشکار تر بشه 

هرچی بیشتر در موردت میفهمم سواالم در موردت به جای کمتر شدن زیادتر میشن!نمیدونم چرا کسی تا حاال بهت 

نگفته ولی تو شخصیت پیچیده ای داری!من با این که ندیدمت حدس میزنم که در ظاهر آدم مغرور و خودخواهی 

ظرم باید یه دوره ی زمانی تلخی رو تو زندگیت گذرونده ای که باشی ولی در باطن مهربونی و قلب بزرگی داری!به ن

اینطوری زندگی رو به خودت سخت می گیری!ولی به نظرم آدم باید رها باشه من اگه مشکلی داشته باشم 

میسپارمش به زمان و خدا!زمان در عین این که زودگذره اما به نظرم آرامش توش نهفته ست که هیچ آدمی درکش 

 نمی کنه!

براش فرستادم!روی شن های ساحل دراز کشیدم و چشمامو بستم!فقط به صدای موج گوش دادم!همیشه صدای آب 

 آرومم میکرد!!

... 

 در کنار غروب آفتاب زندگی کردم

 قطره اشک هایم را دریا کردم

 ساحلی از غم ها ساختم

 تا دریای اشکم غم را بشوید

 صدای اسمس باعث شد به خودم بیام!

 شیمو برداشتم و اسمس رو باز کردم خودش بود!!گو

اون:چه تشخیص دقیقی!!واقعاً می گی شخصیت من برات گُنگه؟؟!تو که کامل منو شناختی با این توضیحاتت!اما 

تو!نمیدونم چرا ولی احساس میکنم اگه مشکلی داشته باشی خیلی راحت حلش می کنی!حتی اگه بحث مرگ خودت 

ه بمیری خیلی راحت باهاش کنار میای!!!شخصیت نامفهومی نداری!!راحت میشه تشخیصت باشه!اگه حتی قرار باش

داد!درست برعکس من ، تو آزادی!!اما من...زندگیم نظم خاصی داره...انگار من یه نُتم که نوازنده باهاش آهنگ 

ست....خواننده هاش زیادن...داد آروم و بی کالمی می زنه!!!اما تو...یه ملودی پر شور و شوق...یه ملودی که بی کالم نی

می زنن که کی ان؟؟؟!میخوان وجودشون رو اثبات کنن!!این ملودی گاهی باال پایین میشه گاهی آرومه و پر از غم 

گاهی اونقدر شاده که هیچی یادت نمیاد و فقط میخوای گوش کنی!اما این ملودی در ظاهر خیلی تند و پرشور اما 

رو بهت نشون میده....تالش می کنی بفهمی اما درکش فراتر از هر چیزیه...آتی این چه گاهی یه چیزی خیلی غمگینی 
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چیزیه که من احساس میکنم باعث شده ملودیت گاهی بهم بریزه،؟؟؟مهم نیست نگو....ولی کاش منم مثل تو 

 بودم....

!!!چیزی که منو در برابر سال پیش!!!همون خاطره ی لعنتی ۵با جمله های آخرش...قلبم درد گرفت و برگشتم به 

نفر و خانواده ام محبت داشته باشم!!چیزی که باعث شد با دیگران به جز 12همه سنگ کرد و کاری کرد فقط به 

نفر از رازش با خبرن!!آروین و دوستام!!!آروین بهترین برادر دنیاس!!!همیشه ۳۱ظاهر از سنگ باشم و فقط 

 م خیس شد!!!پشتمه!!!اصالً نفمیدم چه طور شد که چشما

یکی دو ساعت رو ساحل دراز کشیده بودم!خوابم برده بود!!!صدای آب دقیقا یه الالیی بود!!!با همون لباسا رفتم سمت 

آب!!تو آب نشستم!گرمی تنم با آب سازگاری نداشت!!!نمیدونم چرا اینقدر تو خودم بودم کم و بیش تو یه ماه دو 

نطوری دلم میگرفت میرفتم تو حموم تو وان می نشستم و شیر آب رو باز سه باری این طور می شدم!همیشه وقتی ای

 میکردم و به صدای آب گوش میدادم...از جام بلند شدم و رفتم سمت بچه ها...

+*+*+*+*+*+ 

 شب بود! ۹و  ۸اطراف ساعت 

 !همه دور آتیش جمع شده بودیم!داشتیم حرف می زدیم که شنیا گفت:بدو برو گیتارت رو بیار!!

 من:با منی؟؟؟

ساغر عاقل اندر سفیه نگام کرد و گفت:نه با منه!آخه کدوم یکی از ما گیتار میزنه!؟من و تینا ویولون میزنیم،آذین و 

موژان و شنیا و کیانا و ویرا همه شون اَز دَم پیانو میزنن!الناز هم ویولن میزنه!ژیناهم که پیانو میزنه هم فلوت هم 

 ویولون!تو هم گیتار!!

 بعد یهو با ذوق برگشت سمت بچه ها و گفت:بچه ها نظرتون چیه یه موسسه ی موسیقی باز کنیم ؟! 

 همه زدیم زیر خنده!!

 من:یکی رو جا انداختی آنیتا گیتار و پیانو، هر دو رو میزنه!!

 ساغر:واقعا؟؟!

 من:نه پس شوخی کردم دور همی بخندیم خوش بگذره!!

 ت:دیوونه!بچه ها خندیدن و الناز گف

 من:چندبار بگم القاب خودت رو به من نسبت نده!!

سالمون بود همه کالس موسیقی میرفتیم و هرکسی یه چیزی ۳۳رفتم تا گیتار خوشگل مشکی ام رو بیارم!!از وقتی 

 رفت و چندتایی مون هم که چندتا ساز یادگرفتیم بزنیم!

 نشستم وسط بچه ها!!

 زدم!!خیلی تیلور گوش نمیدادم ولی این آهنگش رو خیلی دوست داشتم!!از تیلور رو  love storyآهنگ 

 

 

We were both young, when I first saw you 

 وقتی اولین بار دیدمت خیلی بچه بودیم

 

I close my eyes and the flashback starts 

 چشامو می بندم و به یاد اون روزا می افتم
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.I'm standing there, on a balcony in summer air 

 من اونجا رو بالکن وایستادم در حالی که باد تابستونی میوزه

 

::::: 

 

.I see the lights; see the party, the ball gowns 

 نورهارو می بینم, همچنین جشن رو, لباس های توپی. 

 

I see you make your way through the crowd 

 به طرف جمعیت میریمیبینمت که داری 

 

...You say hello, little did I know 

 و بهشون سالم می کنی کمی فهمیدم که...

 

::::: 

 

That you were Romeo, you were throwing pebbles 

 که تو مثل رومئو بودی و سنگ پرت می کردی 

 

And my daddy said "stay away from Juliet" 

 ه ازش دوری کن ژولیتو پدرم می گفت ک

 

And I was crying on the staircase 

 و من رو پله ها نشسته بودم و اشک میریختم

 

begging you, "Please don't go..." and I said 

 و التماستو می کردم که نرو، و گفتم

 

::::: 

 

Romeo take me somewhere, we can be alone 

 بتونیم تنها باشیم رومئو منو جایی ببر که

 

.I'll be waiting; all there's left to do is run 

 منتظرت می مونم و تنها کاری که ازمون بر میاد اینه که فرار کنیم

 

,You'll be the prince and I'll be the princess 

 تو پادشاه میشی و من پرنسس تو
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.'It's a love story, baby, just say 'yes 

 این یه قصه عاشقانست, عزیزم, فقط بگو باشه

 

::::: 

 

So I sneak out to the garden to see you 

 پنهانی میام تو باغ تا ببینمت

 

We keep quiet, because we're dead if they knew 

 صدامون در نمیاد, چون اگه بفهمن پوستمونو می کنن

 

So close your eyes... escape this town for a little while 

Oh, Oh 

 پس چشماتو ببند... و واسه چند لحظه هم که شده از این شهر فرار کنیم

 

Cause you were Romeo, I was a scarlet letter 

 چون تو میشی رومئو, ]و من میشم یه نامه سرخ )عاشقانه()؟([

 

And my daddy said "stay away from Juliet" 

 درم گفت که از اون دور باش ژولیتو پ

 

but you were everything to me 

 ولی تو همه چیز منی

 

I was begging you, "Please don't go" and I said 

 و التماستو میکنم که نرو، و میگم

 

::::: 

 

Romeo take me somewhere, we can be alone 

 باشیم رومئو منو جایی ببر که بتونیم تنها

 

I'll be waiting; all there's left to do is run 

 منتظرت می مونم و تنها کاری که ازمون بر میاد اینه که فرار کنیم

 

You'll be the prince and I'll be the princess 

 تو پادشاه میشی و من پرنسس تو

 

'It's a love story, baby, just say 'yes 

 شقانست, عزیزم, فقط بگو باشهاین یه قصه عا

 

::::: 
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Romeo save me, they're trying to tell me how to feel 

 رومئو نجاتم بده, اونا میخوان بهم بگن که باید چه احساسی داشته باشم

 

This love is difficult, but it's real 

 این خیلی عشق سختیه, ولی واقعیه

 

Don't be afraid, we'll make it out of this mess 

 نگران نباش, ما از پس این بر میایم

 

It's a love story, baby, just say yes 

Oh, Oh 

 این یه قصه عاشقانست, عزیزم, فقط بگو باشه

 

::::: 

 

I got tired of waiting 

 از منتظر موندن دیگه خسته شدم

 

Wondering if you were ever coming around 

 و در این عجبم که میای پیشم

 

My faith in you was fading 

 اعتمادم نسبت به تو داشت سست میشد

 

When I met you on the outskirts of town, and I said 

 وقتی تورو خارج از شهر دیدم, و بهت گفتم

 

::::: 

 

Romeo save me, I've been feeling so alone 

 نو نجات بده, خیلی احساس تنهایی می کنمرومئو م

 

I keep waiting, for you but you never come 

 منتظرت موندم ,ولی هیچوقت نیومدی

 

Is this in my head, I don't know what to think 

 یعنی از روی احساس تصمیم گرفتم, نمیدونم باید به چی فکر کنم

 

He knelt to the ground and pulled out a ring and said 

 چون اون رو زمین زانو زد و یه حلقه از جیبش در آورد و گفت
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::::: 

 

.Marry me Juliet, you'll never have to be alone 

 با من ازدواج کن ژولیت و دیگه هیچ وقت تنها نخواهی بود

 

.I love you, and that's all I really know 

 این چیزیه که از ته قلب بهش ایمان دارممن عاشقتم و 

 

I talked to your dad -- go pick out a white dress 

 با پدرت حرف زدم, برو یه لباس سفید بپوش

 

It's a love story, baby just say... yes 

Oh, Oh, Oh, Oh, Oh 

 این یه داستان عاشقانست, عزیزم, فقط بگو باشه

 

'cause we were both young when I first saw you 

 وقتی اولین بار دیدمت خیلی بچه بودیم

 

 

 صدای آب هماهنگ شده بود و فضای قشنگی رو به وجود آورده بود و خیلی دوست داشتنی بود!!!

 آهنگ که تموم شد بچه ها دست زدن!!

 ساغر:یعنی گیتارت تو حلقم دختر!!!راستی کسی ویولون آورده؟؟!

 :من آوردم!تینا

 ساغر:منم آوردم!پس پاشو برو هم مال منو بیار هم مال خودت رو یه هم نوازی بکنیم با خانوم گیتار زن!!!

اونشب خیلی خوش گذشت یعنی اگه پیانو هم داشتیم یه گروه ارکست میشدیم برای خودمون!!ولمون می کردن 

تور باید گرفت چون داشتم کور می شدم برای همون لب ساحل میخوابیدیم!!!ولی کو خواب؟؟؟البته منو فاک

خواب!!!موندم تو اینا ! امروز تو جاده بودن و بعد اون کلی خوش گذرونی ولی هنوز انرژی دارن االن میخوان برن 

 خونه فیلم ترسناک ببینن!خدایا خودت رحم کن!!!!!!!!!!!!

 خت!!همین که رسیدیم ویال مستقیم رفتم تو اتاق و خودمو اندختم رو ت

 ژینا:فیلم ترسناک نمی بینی؟؟!

 با صدایی خواب آلود که به زور میشد فهمید چی میگم گفتم:نه...خوابم میاد...!!

ژینا:چی چی رو خوابم میاد؟!؟پاشو یه آب بزن دست و صورتت!بیا میخوایم فیلم ترسناک ببینیم!فیلمه مال 

 کیاناست!در ضمن آبی که میزنی دست و صورتت سرد باشه!

 ژینا داشت میرفت بیرون از اتاق که صداش زدم!

 ژینا:هوم؟؟!؟

 من:هوم و کوفت!من خوابم میاد شما ببینید!من بعداً فوقش میبینم!

 ژینا:باشه خواب آلو!شب به خیر!!
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چراغ رو برام خاموش کرد و منم سریع چراغ خواب رو روشن کردم!پووووووف!ولو شدم رو تخت!!مانتوم رو در 

روسری رو هم!حال نداشتم بلند شم شلوار رو عوض کنم و حال هم نداشتم با جین بخوابم!!ای خدا!!!با یه آوردم و 

چشم باز و یه چشم بسته شلوار رو عوض کردم و به خواب گرانبها جان سپردم!!جوووونم ادبیات!!تو حلقم!!ایش 

 کثیف!ادبیات تو حلقت!!؟؟؟؟؟؟

 درسا:آتنا پاشو دیگه!!کُشتی ما رو!!

 

 من:باشه بابا اومدم!

 

 درسا: چند بار بهت بگم من مامانتم نه بابات!

 

 اصال االن حوصله ی شوخی های درسا رو نداشتم!

 

 در حالی که زیر لب غُر می زدم از پله ها رفتم پایین!!

 

چ اشتم حتما سرنذاشتن من یکم بگردم ببینم سرطان فک داریم یا نه؟!به خودم قول داده بودم هر وقت فرصت د

 کنم درباره ش تو اینترنت ولی مگه اینا میزارن!!

 

 امروز قرار بود بریم خرید!

 

 یه روسری صورتی با یه مانتوی سفید و شلوار صورتی و کفشای پاشنه بلند سفید صورتی پوشیدم!!

 

 دو تا تل هم زدم به سَرَم!!

 

 مین باهم به زور یه تل میشدن!!یکی صورتی یکی سفید!تال خیلی باریک بودن واسه ه

 

 یه دستبند زیپی هم انداختم دستم!!

 

 سریع رفتم پایین!!

 

 درسا جلوی پله ها وایستاده بود.معلوم بود از دیر کردنم کالفه شده!

 

 سریع سوار ماشینا شدیم و حرکت کردیم.

 

 از نمک آبرود اومدیم بیرون و رفتیم سمت چالوس!

 

 ر و پود.عاشق ویترینشم!!پر از بادکنک سفید و قرمزه!!اول رفتیم تا
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اونجا یه جفت کفش سورمه ای پاشنه بلند و یه مانتوی عروسکی سورمه ای و روسری سورمه ای!مانتو یه وجب باالی 

ه ی زانو بود و پایینش حالت پُف چروکی داشت!بعد از اون رفتیم ایران کتان!!اونجا یه تی شرت مشکی یقه مردونه با

شلوار سفید خریدم!یه جفت کفش تابستونیسفید که خیلی خوشگل بود هم خریدم!!بعد از اون رفتیم جای مورد عالقه 

 Adiddasی من یعنی نمایندگی

 

اونجا یه تونیک آستین کوتاه سورمه ای خریدم که رو سینه ش با نیگن های شبنمای سورمه ای آرم گُل آدیداس رو 

 درست کرده بودن!

 

 کوله ی مشکی و سفید چهارخونه ی آدیداس هم خریدم!! یه

 

یه سوییشرت توسی هم که از آستیناش تا باالی شونه هاش روبان پارچه ای طوسی چسبونده بودن دوخته شده 

 بود.یه جفت کفش مشکی هم خریدم که اسپرت بود.

 

بیرون!رفتیم سمت نمایندگی تعطیالت یا بعد از این که یه گرمکن مشکی و یکی سفید هم خریدم از اونجا اومدیم 

اونجا چیز زیادی نخریدم یه دامن سفید پرنسسی کوتاه با یه تاپ قرمز و جوراب شلواری قرمز هم Holidyهمون

 ظهر طول کشید ولی خیلی حال میداد! 3صبح تا  11خریدم!!!خریدمون از ساعت 

 

ظرمون رو بر می داشتیم بعد نوبتی می رفتیم تو و هر نوبتی چیز می خریدیم یعنی اول همه مون لباسا ی مورد ن

لباسی که تنمون می کردیم رو باید نشون بچه ها می دادیم و اونا نظر میدادن!بعد خرید رفتیم یه جا تو چالوس که 

 پیتزاهاش مدل ایتالیایی درست می شد!اما من الزانیا سفارش دادم تا الزانیا هست کی میره سمت پیتزا!واال!

 

عد ناهار برگشتیم ویال!با دخترا جمع شدیم تا تصمیم بگیریم فردا و امشب کجا بریم!؟شب که جایی نمیشد بریم ب

باری میرفتم کارتینگ  5, 9یعنی فقط کارتینگ و ساحل می شد که کارتینگو رفته بودیم!!اما من اکثر اوقات باید 

کارتینگ دوباره! ولی فردا رو چی کار کنیم واقعا  وگرنه شمالم شمال نمیشد!!واسه همین راضیشون کردم شب بریم

 نمیدونستم!!

 

 ژینا:نظرتون درباره ی جنگل واسه فردا چیه؟!

 

 الناز: به نظرم بریم پالژ!

 

 ژینا: آخه اون جا رو که پری روز رفتیم!

 

 کیانا: نه دیگه خُله منظورش اینه نرفتیم اسکی و کشتی و قایق و ...

 

 ز اون لحاظ...!باشه پس من هم میگم بریم پالژ!ژینا: آهان ا

 

 من:من هم موافقم!
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 ویرا:باشه ولی پس فردا رو بریم جنگل!

 

 تینا:آره راست میگه ولی جنگل فقط با کباب میچسبه!اما خوب کسی بلد نیست!

 

ب میخوام!من کباب ساغر:راست می گه! بعد به حالت بچگونه ای خودشو لوس کرد و با جیغ و داد گفت:من کبا

 میخوام!!

 

 زدیم زیر خنده!قیافه ش مثل یه بچه ی تُخس شیطون بهانه گیر شده بود!!

 

لبخندی شیطانی زدم و برگشتم سمت الناز که اون هم لبخندی شیطانی رو لباش بود نگاه کردم و دستامونو آوردیم 

 باال و دستامونو به هم کوبیدیم و هم صدا گفتیم:

 

 ا!!اون با م

 

 بعد هم برگشتیم سمت بچه ها و گفتم:من و الناز کباب درست کردن بلدیم البته جوجه کباب رو!

 

 الناز: آره پارسال با آتنا کلی تالش کردیم یاد بگیریم بعد چندبار خراب کردن گوشت ،باالخره یاد گرفتیم!

 

 اصن امام هزارم!سم ندید در خوردمون!! یهو موژان بی هوا گفت:یا ابلفضل!یا قمر بنی هاشم! یا امام صدم

 

 همه مون که چشمامون گرد شده بود یهو زدیم زیر خنده !!

 

 آذین:حاال امام صدم و هزارم رو از کجا آوردی؟؟

 

 موژان:مگه نداریم؟؟!من فکر می کردم هرچی شماره ش بره باال بیشتر اسر داره!!

 

 همه پق زدیم زیر خنده!!

 

 مطمئنید؟!موژان:حاال 

 

 الناز:آره بلدیم، تو که نه فقط ، شما فقط اطمینان کنید فردا مواد الزم رو بخرید!!

 20عصر بود ولی هوا روشن بود!!!اصن من به دو دلیل بهار رو دوست داشتم!!یکیش به خاطر تولدم بود که  6ساعت 

 ظهره!!! 3انگار ساعت اردیبهشت بود یکیش به خاطر همین روشنی هوا!!!وقتی ساعت هشته ولی 

خیلی وقت بود با دوست ناشناس عزیز حرف نزده بودم!!آره جون خودت همین دیروز باهاش حرف زدی!!نمیدونم 

 چرا ولی خیلی دوست ندارم ببینمش!!دوست دارم همون شخص خیالی تو فکرم بمونه!!گوشیمو برداشتم!!

 تا اسمس اَزَش داشتم!!!5

 شب بود!! 5و  4همش مال دیروز ساعت 
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 اولی نوشته بود:سالم هستی؟؟

 دومی:الوووووو

 سومی:نچ نچ آخه تو آدمی؟؟

 چشمام گرد شد!!پروووو!غیر مستقیم بهم میگه حیوان!!!

 چهارمی:زلزله نزده بهت؟؟!

 لبمو گاز گرفتم خدا نکنه!!چه پروووو ها!!!

 پنجمی بیشتر جنبه ی نگرانی داشت!!

 ایی چرا جواب نمیدی؟؟!نوشته بود:حالت خوبه؟!کج

 این آخریه مال ساعت یک ظهر امروز بود!!!

براش فرستادم:سالم ببخشید گوشیمو چک نکرده بودم!!!کال استعداد خوبی تو گوشی گم کردن و چک نکردن 

 دارم!!!در ضمن خر خودتی!!)شکلک زبون(

 دقیقه جواب داد!! 9بعد 

 طرا؟؟؟!!اون:به!!آتی خانوم!!از این طرفا!!!؟؟؟چه خ

 چشمام گرد شد مگه من چی کار کردم!؟!؟!؟

 من:من چی کار کردم مگه؟؟

 اون:چی , چی کار کردی؟؟!من چه میدونم؟؟؟؟

 اخمام رفت تو هم داشت اذیتم میکرد؟؟؟؟؟

 من:اذیت میکنی؟؟!

 اون:هان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 گره اخمام شده بود گره ی کور!!

 ردم میگی چه خطرا؟؟؟!من:هان و کوفت!!مگه من چی کار ک

 دقیقه جوابمو داد!!! 3بعد 

تا(دختر حالت خوبه؟؟؟منظور من از چه خطرا چه خبرا بود؟؟؟تا حاال این اصطالح رو  12اون:)شکلک خنده 

 نشنیدی؟؟! پوکیدم از خنده! 

از این  چشمام گرد شد!!وا خوب مثل آدم حرف بزن بفهمم منظورت چیه!!!هر چند خودم بعضی وقتا دست کمی

 ندارم!!!

من:)شکلک نیش باز(آهان گرفتم!!!هیچی چه خبر؟؟!خاک تو سری!!جایی نمونده نرفته باشیم اونم تازه امروز 

 م اینجایید؟؟!!22م اینجا بمونیم!!راستی شما کجاها می رید که تا 15م یا 10هفتمه!!ما می خوایم تا 

میریم!!در کل جای دیگه ای نداریم!!!واسه همین می خوایم  اون:ما تو همون نمک آبرود میگردیم و جواهرده!ساحلم

 !!15و  19زودتر برگردیم شاید 

 من:آهان!!!ولی چه جالب شد ما روزامون رو طوالنی تر کردیم شما کوتاه تر! جا به جا شدیم!!

 اون:آره راست می گی!!!برنامه امشبتون کجاست؟؟!!

 من:کارتینگ!!
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 اون:جون من؟؟!!

 سیدم:اهوم!!!چرا؟؟؟!کنجکاو پر

 اون:ما هم امشب شاید بیایم کارتینگ!!فعال بحثمون سر اونه!

 من:آهان!راستی کنکور آماده ای؟؟!

 اون:آره!بی خیال درس!به نظرم هرچی خوندیم کافیه!!

 من:آره باهات موافقم!!راستی تو ساز بلدی؟؟!

 اون:آره گیتار رو بلدم پیانو هم در حد پیشرفته!!

 ن من؟؟!!من:جو

 اون:جون تو!!!

ذوقیدم!!!همیشه آرزو داشتم یکی بهم پیانو یاد بده!!خوبیش اینه بعد یه مدت که همدیگرو می بینیم و اون بهم پیانو 

 یاد میده!

براش نوشتم:منم گیتار بلدم ولی پیانو رو زیاد نه !راستی بعد یه مدت که قرار شد همدیگرو ببینیم باید بهم پیانو یاد 

 !!بدی

 اون:اوههههههه!کو تا دوسال دیگه!!پیشنهاد می کنم کالس بری!!!

 تعجب کردم چرا دو سال دیگه؟؟!

 براش نوشتم:چرا دو سال دیگه؟؟!)شکلک تعجب(

 اون:چون دوست دارم هیجانشو ببرم باال تا دوسال دوست باشیم بعد همو ببینیم!!!

 من:باشه ولی چرا اینقدر طوالنی؟؟!

 ه این که اون موقع نصف لیسانسمون رو خوندیم و داریم واسه فوق خودمونو آماده می کنیم!!اون:خوب واس

من:)شکلک خنده(آره راست می گی این طور هیجانش باالتر میره!!راستی اگه باهم تو یه دانشگاه بودیم واحدامون 

 رو یکی برداریم که سر هر کالس باهم باشیم!!

 انش باال بره!!این طوری که باشه میشه یه نوع سوتی!!سریع میفهمیم کی کیه!اون:نچ نچ نچ دلم می خواد هیج

 من:آره راست می گی!!

 اون:اهوم!من باید برم کاری نداری؟!؟

 من:نه خدا حافظ شایدم خدا سعدی!!!

 اون:شیطون!)شکلک خنده(خدا خیام!

 گوشیمو گذاشتم رو پا تختی اتاقم و از اتاق اومدم بیرون!!

 

 تا بیرون یکمی قدم بزنم! رفتم

 

 دلم می خواست یکم تنهایی تو این هوای بارونی و گرفته قدم بزنم!

 

 نه دلم گرفته بود نه چیز دیگه!
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 اما االن فقط دلم برخورد قطره های باران به صورتم رو می خواست!

 

 صدای نسبتا بلندی گفتم:یووووهووو!جونمیه جفت بوت با خودم آورده بودم به هوای این که نکنه بارون بگیره و با 

آتنا!آفرین به اون مخ تیلیتت که یه جا به درد خورد !بوتای سفیدم رو پوشیدم و با یه مانتوی مشکی با کمربند و 

 روسری چروک سفید! تو آینه به خودم نگاه کردم!نه خوشم اومد

 

سال اخیر  3,9نمی گرفتم!یعنی فکر کنم تو  جوونم تیپ!چتر سفیدمو برداشتم!هرچند من هیچوقت چتر تو دستم

این اولین باری بود که چتر دستم می گرفتم!آرایش هم کردم که شامل یه رُژ صورتی دخترونه با ریمل!!همین! تازه 

 به نظرم زیاد هم بود!

 

 نه دیگه این آخری شوخی بود!

 

 روژگونه و رژ ای چه میدونم پر رنگ بزنم!!!کال من عادت نداشتم واسه یه بیرون رفتن عادی کلی سایه بزنم و 

 

 سرمو تکون دادم تا فکرام بپره!

 

 موهامو به حالت کج زدم پشت گوشم زیر روسری!پامو از ویال بیرون نذاشته بودم که صدای الناز از پشت سرم اومد!

 

 نه!!!!!!یه سرخر!!!

 

 با حالتی گرفته برگشتم طرفش:بله الناز؟!

 

 روشو داد باال و گفت:نچ نچ نچ معلومه سرخَر نمیخوای!یه تای اب

 

 نیشم باز شد و دندونام افتاد بیرون!!

 

 من:از کجا فهمیدی؟؟!

 

الناز:هه! خانوم من ده ساله دوستتم بعد تو برگشتی میگی از کجا فهمیدی؟! آخه من تو رو نشناسم کی 

 بشناسه؟هان؟البد بی اف ت!!

 

 و گفتم:ببند!من رفتم در ضمن سر خَر نمیخوام کار داشتین گوشیم هست! یه چشم غره بهش رفتم

 

الناز نیششو باز کرد و گفت:نه معلومه خیلی دلت می خواد تنها باشی!بع با یه حالت شیطون ادامه داد:من چه میدونم 

 شاید بیرون که رفتی تنها نباشی!!

 

 و ابروشو باال باال انداخت!
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 و زدم تو سرش!چشم غره رفتم بهش 

 

 من:خدافظ!

 

 الناز: خدا داریوش!!

 

 زیر بارون آروم آروم قدم میزدم!چشمم افتاد به یه نیمکت!!روش نشستم!!

 

 چشمامو بستم و ذهنم رو خالی کردم!برام شعر میومد!شروع کردم به خوندنش!

 

 به ترنم بهار

 

 به شوق خداحافظی در یادت می مانم

 

 سبز قدم زدن را فراموش کردم در کنار جنگل

 

 در کنار ساحل دریا دیدن را فراموش کردم

 

 زیر آسمان آبی قلب ها در انتظارم

 

 به خدا می سپارمت و بس

 

 و در پایان مرگ...

 

 شعر رو با صدای بلند میخوندم و حالت غمگینی تو این بارون پیدا کرده بود!

 

اشک سمج رو گونه ام راهشو پیدا کرد و من بعد از سال ها بغض سردم رو آزاد با تموم شدن شعر ناخداگاه قطره 

 کردم و گریه کردم!!!

 

 چشمام هنوز بسته بود!

 

 پلکام لرزید

 

 شروع کردم به خوندن یه شعر دیگه:

 

 مرگ من آغاز زندگی ست

 

 نور آفتاب می درخشد از پنجره ی وارونه
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 ای می بردو مهتاب مرا به خواب کهنه 

 

 و چشمان نمناک زندگی ساعتهاست بیدار است

 

 هم اکنون قلب وارونه می زند , وارونه ی زنجیر

 

 و خواب به چشمان مهمان می شود

 

 قطره اشکی بر روی گونه های غم زده ام از شادی راهی را می یابد

 

 آرام آرام با آهنگ تنهایی به خواب عمیقی فرو می روم

 

 صخره ی لحظات به پایین پرتاب می شوم از روی

 

 و انگار این سقوط پایانی ندارد

 

 آزاد است...آزادِ آزاد

 

چشمام رو باز کردم!متوجه ی چندتا دختر و پسر شدم که بُهت زده من رو نگاه می کردن بعد چند ثانیه با ناباوری و 

 !!حالتی که تقریبا میشد گفت شگفت زده شروع کردن به دست زدن
 

داشتم با تعجب نگاشون می کردم و اومدم بپرسم چرا دست میزنید؟!که متوجه شدم همون پسره شروین ,شرک 

خودمون شدم که تکیه داده به یه ماشین و دست به سینه با یه تای ابروی باال رفته نگام می کنه!!!معلوم بود اونم 

 اومد سمتم و کنارم نشست!تعجب کرده!یکی از دخترا که دختر خوشگل و ملوسی هم بود 

 

با صدای بلند و پرهیجانی که خیلی ظریف و نازک بود گفت:وای دختر!چه شعرای قشنگی و چه صدای قشنگی!واقعا 

 محشر بود!شعرا رو تا حاال نشنیده بودم ماله کین؟!

 

 با لبخند نگاش کردم و گفتمکممنون!شعرا مال خودمه!

 

گفت:واقعا؟!حیرت انگیزه واقعا تعجب آوره!دختر تو چند سالته که این طوری شعر یه پسره که اونور وایساده بود 

 سالت باشه!نه؟!درست می گم؟! 16یا  15میگی ؟!بهت نمیاد شاید 

 

 1سالمه؟؟ 15نیشم شل شد همیشه دوست داشتم یکی ازم تعریف کنه ولی از آخریه بدم اومد من 

 

 و قواره رو نمی بینی!!ساله این قد 15اصن چه طور به من میگه 

 

 ساله!! 22اردیبهشت این ماه میشم  20سالمه البته  15نیشم از بین رفت و ناراحت گفتم:نه من 
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 پسره با چشمای گرد نگام کرد و گفت:شوخی می کنی؟؟!

 

 بی تفاوت گفتم:مگه من شوخی دارم با شما؟!؟

 

 تعجب بودن!سالمه و اینطوری شعر میگم م 15همه شون از این که 

 

 دختره که کنار دستم بود گفت:واقعا شعرای قشنگی بودن!!ببخشید ولی می تونم شماره ت رو داشته باشم؟!

 

 دستپاچه شدم!االن من چه طور به این دختر اطمینان کنم!؟!

 

 خوب آتی تو که هیچوقت بدبین نیستی حاال چرا بدبین شدی!

 

 اکستریم!!با نیش بازیهو یه فکری اومد تو اون سلوالی خ

 

 گفتم:باشه شماره تو بده یه تک زنگ بزنم شماره ام برات میفته!

 

 معلومه آدمِ باهوشی هستی!شماره مو میخوای تا شماره ت رو بدی!!;دختره شیطون خندید و گفت

 

 من:اتفاقا خیلی هم خُلم!

 

نا رو از کجا می شناختم؟؟!اصن االن اون پسره یه دفعه فهمیدم چی گفتم؟!؟چشمام از حرفم گرد شد!!االن من ای

 شرک ازم آتو میگیره!!هول

 

 برگشتم ببینمش فهمیده یا نه که دید داره پوزخند میزنه!!لعنتی لعنتی!!!

 

همه ی پسرا و دخترای اطرافم به جز شروین خودشونو زده بودن به اون راه!!آخه کدوم ادم عاقلی به خودش میگه 

 غریبه؟!؟ خُل؟!؟اونم جلوی

 

 دقت کن آتی تو گفتی کدوم آدم عاقل به خودش میگه خل مگه تو عاقلی و ما خبر نداشتیم؟؟!

 

 پووووف!!این وجدانه این یکی رو خوب اومد!!

 

دختره شماره شو داد و خودش رو ملیسا معرفی کرد!باهاش دست دادم!از رو نیمکت بلند شد که بره و من تازه 

ه شرک همون جور نگاهم می کنه و بد تر دِقِش باال اومده!تعجب کردم این که تا دو دقیقه قبل متوجه شدم اون پسر

 به من پوزخند میزد!!!!!

 

 اونوقت چرا حاال...؟!

 

 قبل از این که ملیسا کامل بره صداش زدم:ملیسا!
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 برگشت طرفمو با لبخند نگام کرد:بله؟!

 

 با لبخندی شیطون گفتم چند سالته؟!

 

 سال! 25خنده ی ریزی کرد و گفت:

 

 با بهت گفتم:شوخی می کنی؟!

 

 سالمه؟! 32مهربون خندید و گفت:نه!!بهم نمی خوره!وای چه زود پیر شدم فکر کردی 

 

 سالت باشه!! 23 22با تعجب از حرفش گفتم:نه!من فکر کردم شاید 

 

 ؟!نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه!!!23؟! 22ی؟من متعجب با صدایی که خنده توش موج می زد گفت:شوخی می کن

 

 با خنده گفتم:حاال چی خوندی؟؟!

 

 ملیسا:معماری!

 

 سوتی کشیدم و گفتم:بابا خانوم مهندس!

 

 نیشش باز شد!

 

ملیسا:شاید باور نکنی ولی من همیشه ذوق می کنم بهم بگن خانوم مهندس!این شروین دیوونه همش بهم میگه 

 خانوم سوسکه!!!!

 

 عد نگاهی زیر چشمی به شروین کرد و به حالت قهر سرشو برگردوند که تو اون لحظه خیلی با نمک بود!!ب

 

 می دونستم منظورش همون شرکه خودمونه!

 

ولی به روم نیاوردم میدونم!حتما دوست پسرشه ولی اصال به شرک نمیاد سنش باالتر از ملیسا باشه!!شاید سن براش 

 همه نیست!

 

 حال حیف دختر به این گلی نیست؟؟!به هر 

 

 با یه حالت تعجب گفتم:شروین؟!؟

 

ملیسا:بابا داداشم!همون پسره که عقب کنار ماشین وایستاده بود!اَزَم کوچیک تره!!هرچی گفتم چرا نمیای جلو فقط 

 شونه هاشو باال انداخت!
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 پس بگو!!!

 

رو اَزَش بپرس!راضیش کن بهت بگه بعد می فهمی!!حاال هم خندی شیطونی کردم و گفتم:خودش خوب میدونه چرا!ب

 برو منتظرن!!

 

 ملیسا با تعجب نگام کرد که گفتم:برو!خدافظ!

 

 خداحافظی کرد و رفت!!

 

 پس خواهر برادرن!!

 

 منو بگو فکر می کردم دوست دخترشه!!ولی اصال اسماشون به هم نمیاد!!

 the waysاون بلند شدم و از تو جیبم هنزفریمو در آوردم و آهنگ شال از بعد رفتن ملیسا یه کم نشستم و بعد 

 رو گوش دادم!

 شال اون شال سرخ تو

 

 موج ، موج موی تو

 

 نرمترین حادثه

 

 تو روی دور…چه زیباست 

 

. 
 

 آفرین به آخرین

 

 شاهکار روی تو

 

 توی اوج سادگی

 

 تو اندوه …چه زیباست 

 

. 
 

 ه این واژه هاوای ک

 

 اللند در پیش تو
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 آه چه بد زخمی

 

 تو آغوش هم …که فردا کیست 

 

. 
 

 آه ! که این لعنتی

 

 این قرصهای افسردگی

 

 رنگ به رنگ ، دوز به دوز

 

 زندگی آرام …به باد داد 

 

 شال اون شال سرخ تو

 

 موج ، موج موی تو

 

 نرمترین حادثه

 

 ر روی تودو…چه زیباست 

 

 آفرین به آخرین

 

 شاهکار روی تو

 

 توی اوج سادگی

 

  تو اندوه …چه زیباست 
 

 

 این آهنگو خیلی دوست دارم!!

سالم بود!!دلم براش تنگ شده!!اون از یه دوست به من نزدیک تر 15رفتم به چندسال قبل!!درست زمانی که 

 ه هاش که میوفتم دلم میگیره!بود!دوباره اشکام شروع به باریدن کرد!یاد خند

لبخند تلخی رو لبام جا خوش کرد!اطراف رو نگاه کردم!یه کافی شاپ دیدم!پوزخندی زدم !هوای بارونی دلت گرفته 

و تنگه برای یکی که دیگه نیست...!و یه لیوان قهوه ی داغ و سکوتی که تمام نشدنیه!و زل زدن به بیرون از پنجره ی 

این افکار به سرم سریع تر رفتم سمت کافی شاپ!دلم تنهایی هامو میخواست که کسی بهم کافی شاپ!...با هجوم 

 نمی گفت چرا گریه می کنم!!رفتم تو!لبخند تلخم عمیق تر شد!!هیچوقت تنها نیستم!!
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جه تا پسر!من متوجه ی اونا شدم ولی اونا متو9تا دخترن و 3ملیسا و شرک هم اینجا بودن!با دوستاشون!در کل جمعا 

 ی من نشدن!!

 بهتر!!رفتم طبقه ی باال!خوبه از طبقه ی باال هم پنجره داره به بیرون!!

یه جا کنار پنجره و وته ته که خیلی کسی بهم دید نداره البته کسی جز من و اکیپ ملیسا اینا که پایین بودن کسی تو 

 کافی شاپ نیست!!

 هنوز هم داشتم آهنگ گوش میدادم!!

 فته بود...من خیلی وقتا بی دلیل دلم می گیره اما این بار...دلم بدجوریی گر

 سال زندگیم گریه کردم! 15این بار خیلی فرق داره...من بعد 

حتی وقتی پام شکست گریه نکردم هیچوقت!!و برای اولین بار امروز حس سبک شدن و راحت شدن از دست این 

وای یه نفر رو کرده بود...یه نفر که ازم قول گرفته بود بعد ساله باهامه رو کردم!این بار دلم ه5بغض لعنتی که 

رفتنش دیگه هیچوقت بهش فکر نکنم و من قول داده بودم...هیچوقت قولم از یادم نمیره و نمیزنم زیرش اما امروز 

 ..میخوام بزنم زیرش...چون دلم تنگه عزیز ترین کسمه که دیگه نیست که پا به پام غصه بخوره و منو بخندونه.

 دلم تنگه یه نفره که خیلی دوسش داشتم!

 البته اون موقع نو جوون بودم...نفهم تر بودم,احساسی تر بودم....

 اما االن...

 هنوز همون دختر شیطون و تخسم ولی این بار فهمیده تر ,باشعور تر

 ,خانوم تر

 آره جون خودت تو خانومی؟!؟

به من نیومده!اینم این وسط گیر داده یه بار ما خودمونو تحویل گرفتیم خنده ی ریزی بین گریه کردم!!کال خانومی 

 زد زایه مون کرد...

 دوباره رفتم تو فکر!

 من بدجوری خودمو مقصر میدونستم!هنوزم این رو قبول دارم!

 ...اولین بار بود که چنین کاری کرده بودم...بی صدا اشک میریختم ولی یهو شروع کردم به هق هق گریه کردن

 به حال خودم گریه کردم...به اشتباهی باعث تموم شدن یه نفر از خاطرات زندگیم بود و مقصرش من بودم...خدا...

 چرا من؟!هان؟!چرا نمیتونست کس دیگه ای مقصر باشه ها!؟

 چرا اون لعنتی به من گیر داده بود؟!

 اون پسر...با تنفر به گریه ام ادامه دادم...

 ه بود...زمان و مکان از دستم رفته بود....هق هقم اوج گرفت

 گاهی بی صدا اشک میریختم...

 گاهی هق هق می کردم...

 گاهی بغض خفه ام می کرد...

و نیم بعد از ظهر بود!یه زنگ به الناز زدم و آدرس کافی شاپ رو دادم و گفتم همه 5وقتی به خودم اومدم ساعت 

 بیان اینجا!!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ام اس اس 

5 6  

 

 م سمت دستشویی کافی شاپ!از جام بلند شدم و رفت

 دست و صورتم رو شستم و دوباره ریمل و رژلب زدم.

تو آینه یه نگاه به خودم کردم اصال معلوم نبود گریه کردم!یه الیک به خودم دادم تو آینه و از دستشویی اومدم 

 بیرون!مثل همیشه سریع فراموش کردم تا ده دقیقه قبل گریه می کردم.

 همین باال بود واسه همین نیاز نبود برم پایین!دستشویی کافی شاپ 

صدای در کافی شاپ اومد. از باال به پایین نگاه کردم!خودشونن دوستای خل و چلم!هیچوقت از دیدنشون اینقدر 

 احساس خوشحالی نکردم!

 اِ چه جالب ملیسا اینا هنوز نرفتن!

رفتم پایین و بی توجه به اونا رفتم سمت دخترا !جلوتر  اون موقع که دقت کردم دیدم دارن مشاعره می کنن!از پله ها

از همه شون کیانا وایستاده بود!از رو همون پله های کافی شاپ پریدم بغلش بیچاره اگه دخترا پشتش نبودن افتاده 

بود چنان سفت بغلش کردم فکر کنم استخوناش شکست!!! دستاش از دو طرفش باز شده بود!!بعد آروم دستاشو 

لقه کرد و گفت: آروم دختره ی خل و چل منگل آروم منگلم! استخونام شکست! با مشت یکی کوبیدم به دورم ح

 پشتش که باعث شد دستاش از هم باز بشه و دستاشو تو هوا تکون بده و بگه:آخ آی!کمرم چرا میزنی؟؟!

 !!نیشمو تا بناگوش باز کردم و گفتم: تا تو باشی دیگه القاب خودتو به من نسبت بدی

 بعد تک تک به برو بکس سالم کردم!

زیر چشمی به شروین اینا نگاه کردم , همه شون داشتن با تعجب نگام میکردن!میخواستیم بریم باال که یه پسر که 

مسئول کافی شاپ بود اومد سمتمون و گفت جا برای همه باال نیست لطفا پایین بشینین! اَه االن باید پیش اینا 

اعره می کنن آرومن ولی ما که یه جا آروم نمیگیریم!همه ش می خندیم!بی خیال این جا کافی شاپه بشینم!اینا هم مش

و مال اونا نیست ! نشستیم و من یه میلک شیک سفارش دادم و بقیه هم یا میلک شیک یا بستنی یا نسکافه!کال تو کار 

بلکه همه مون معتقد بودیم اینا که میان کافی قهوه نبودیم زیاد!اصال قهوه ی اسپرسو هم نمی خوردیم ، نه تنها من 

شاپ تریپ باشعور و فرهنگ دیده و غم دار برمیدارن قهوه به اون تلخی سفارش میدن اگه ازشون بپرسی چرا 

 اسپرسو برات تریپ برمی دارن و می گن:این قهوه به تلخی این دنیاس!

م کنی!!!من شعار نمیدم بهتره بگم ما شعار چششششش!آقا اومدی تو کافی شاپ خوش بگذرونی نه به خودت ظل

نمیدیم ولی تو این دنیا هر چه قدر سختی و غم و شکست وجود داشته باشه ولی بازم قشنگه چون اگه سختی نباشه 

اگه غم و شکست وجود نداشته باشه هیچکدوم از ما آدما برای بُرد تالش نمیکردیم , هیچکدوم برای ساختن رویاها 

ش نمیکردیم هیچکدوم تالش نمیکردیم تا انتقاممون رو از دنیا بگیریم , هیچکدوم بد نمیشدیم تا و آرزوهامون تال

 انتقام بگیریم و در نتیجه هیچکدوم عاشق نمیشیم!!!این یه قانونه و قانونا رو نمیشه گذاشت زیر پا!

شاپ فکر میکرد دیوونه اونجا بودیم!!!ولی تو این نیم ساعت خندیدیم طوری که حتی مسئول کافی  5:32تا 

شدیم!این شرک عزیز هم فقط عصبی نگاه می کرد ولی ملیسا فقط لبخند مهربون می زد!همه شون به جز شرک 

عزیز از شاد بودن بیش از حد ما خوش حال بودن!و من متوجه شدم که اونا همشون قهوه ی اسپرسو سفارش 

سا رو فاکتور بگیریم چون مطمئنم از اون دسته آدما دادن!!چششش قطعا اینام از همون آدما بودن!!البته ملی

 سالشه! 22, 21به باال میزدن!من هنوزم فکر میکنم ملیسا  26و  25و  29نیست!همه شون جز شروین و ملیسا 

 داشتیم میخندیدم وفتی خنده امون قطع شد نظرمو گفتم:دخترا بلند شید بریم ساحل!
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 ساغر:زدی تو خال!

 تونه خال نباشه نقطه باشه خط باشه!آذین:حاال مثال می

خندیدیم!آخر نفر من داشتم میومدم بیرون چون من سفارشا رو حساب کردم!داشتم میرفتم بیرون که یکی صدام 

 کرد.

 برگشتم پشتم رو نگاه کردم , ملیسا بود!چرا من اینقدر این دختر رو دوست داشتم ولی از برادرش متنفرم!!؟

 با لبخند گفتم:جانم؟!

ملیسا خجالت زده گفت:چه قدر زیادید!میگم من فال گوش واینستاده بودماااااا!ولی صداتون زیاد بود واسه همین 

 شنیدم!فهمیدم دارید میرید ساحل!پس اگه دوست دارید منتظر باشید ما هم بیایم!

 هم خوشحال شدم که اونام میان و هم این که فرصت خوبی برای دق دادن شرک بود!

 ندی ذوق زده گفتم:حتما!چرا که نه؟!با لبخ

 ملیسا دستاشو کوبید به هم و گفت:باشه پس نرید تا با هم حرکت کنیم!فقط میرید ساحل ویالی خودتون یا پالژ؟

رفتم تو فکر اصال حواسم نبود ویالی آروین ساحل خصوصی داره!!اِ چه طور یادم رفت!!!!ولی ولش کن بهتره نگم 

ب میرن دم ساحل ولی مطمئنن االن تا حاال دو تا فضول فهمیدن!ژینا و الناز!باید مواظب باشم وگرنه این دخترا هر ش

 بقیه نفهمن!

 لبخندی زدم و گفت:نه بیاید پالژ...!

 ملیسا رفت بگه به بقیه و منم رفتم پیش دخترا تا بهشون بگم چه طور شد با اینا آشنا شدم و اینا!!

 

 ز پایه بودن واسه اذیت کردن این شرک جون!شنیا و آذین و کیانا و النا

 

بعد چند دقیقه ملیسا و بقیه هم اومدن و من با قیافه ی برزخی شروین مواجه شدم!یه تای ابرومو دادم باال و خبیث 

 نگاش کردم و تکیه امو از ماشین گرفتم و سوار شدم!

 

 نفر بودیم!! 15نفر جمعا  0نفر و اونا  12االن دیگه تعدادمون خیلی زیاد شده بود و ما 

 

نشسته بودیم دورهم به صورت دایره و من نمیدونم واقعا این آتیشه که وسطمون روشن کرد برای چی بود؟!هوا به 

 این گرمی!واال!

 

 هرکی داشت واسه خودش با یکی حرف میزد!من و شرک عزیز هم سرمون تو گوشیامون بود!

 

ر و دختر اون ورتر!چندتا اکیپ پسرونه و دخترونه هم پشت ما!داشتم به دوست اطرافمون هم مردم بودن!!چندتا پس

 ناشناس اسمس می دادم!

 

 اون:االن کجایی؟!

 

 من:لب ساحل!
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 اون:جدا؟!

 

 من:اهوم!

 

 اون:منم لب ساحلم!حاال کدوم پالژ؟!پالژ یا ساحل خصوصی ویالتون؟!

 

 من:نه پالژ!پالژ.....!

 

 کنی؟!اون:شوخی می 

 

 من:نه! چرا؟!

 

 اون:چون االن منم اونجام!

 

از جا پریدم!داشتم با چشم کنکاش میکردم ببینم میتونه این پسره رو پیدا کنم و بشناسم!فعال فقط یه نشون 

 میدونستم!اونم رنگ آبی!!ماله یه جفت چشم!!

 

ید!میگم نکنه...؟!؟توهم زدیا باز آتنا!!آخه نمیدونم ولی مثل این که شرک جون هم مثل من داشت اطراف رو می پای

شروینو چه به این حرفا!!البته رنگ چشماشونم شبیه ولی مگه فقط شروین چشماش آبیه؟! واال!البته تو کشور ما 

کمبود چشم رنگی هست البته به لطف این عمل تزریق رنگدانه به چشم االن نصف مردم یا کور شدن یا چشمشون 

 رنگیه! خ خ خ خ!

 

همینطور که داشتم می گشتم ببینم این دوست ناشناس ما کجاست چشم تو چشم شروین شدم چون رو به روی هم 

نشسته بودیم!یه پوزخند زد!منم در جواب پوزخندش یه چشم غره رفتم!و دوباره هر دوتامون سرمونو کردیم تو 

 گوشی هامون!

 

 تو اسمس نوشتم!ناخدآگاه طرز تفکرم در اون لحظه درباره ی شروین رو 

 

 نوشتم:پسره ی الدنگ...زدحال میزنه به آدم!!

 

 همون لحظه که براش فرستادم برام یه اسمس اومد!

 

 نوشته بود:دختره ی دیوونه ی خُلِ چِل!...فکر می کنه خیلی باحاله...

 

 چشمام از جا در اومد افتاد کف دستم! االن منظورش من بود؟!
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گرد شده سرمو بلند کردم و روبه روم رو نگاه کردم!میخواستم دوباره دنبالش بگردم که بازم  ناخودآگاه با چشمای

چشم تو چشم شروین شدم که این بار از مال من هم گردتر شده بود فکر کنم اون چشماش افتاده بود کف دستش 

 بعدش هم افتاده بود تو شنا و گم شده بود!تقریبا دو برابر من تعجب کرده بود!

 

 هردوتامون سریع سرمون رو پایین انداختیم!

 

 براش نوشتم: چـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـی؟!

 

همون لحظه یه اسمس از اون برام اومد که دقیقا مثل من نوشته بود:چــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـ ـ ـــ 

 ـی؟!

 

 فقط چی ش طوالنی تر بود!

 

 !!االن جریان چی بود این وسط!!؟؟بازم تعجب کردم

 

 ای بابا خُل شدم رفت!

 

 براش فرستادم:من منظورم شخص دیگه ای بود که االن این جاست نه تو!!!!

 

 سریع همون لحظه برام اومد:من هم منظورم شخص دیگه ای بود نه تو!!!

 

 یه دفعه به این سوتفاهمی که پیش اومده بود زدم زیر خنده!

 

 بود که شرک جان هم دقیقا مثل من زد زیر خنده!!!همه ساکت شده بودن و ما رو نگاه می کردن! جالب

 

من اصال نمیتونستم جلوی خنده امو بگیرم!!شروین هم فقط می خندید!هردوتامون پر رو پر رو به هیچکس توجه ای 

 نمیکردیم و به خنده امون ادامه می دادیم!

 

 رو نگاه می کردن و ما هم که ماشاال به روی خودمون نمیاوردیم!همه شون با چشمای گرد ما 

 

 بعد چند دقیقه همه مون ساکت شدیم!

 

با آستینم آب چشمام که از خنده در اومده بود رو پاک کردم!اونقدر صدای خنده امون بلند بود که چند نفر که 

 اطرافمون بودن متوجه شدن!

 

 خندین!؟!ملیسا:االن چی شد؟!شما به چی می

 

 من و شروین هر دوتامون صاف نشستیم و به حالت اسلوموشن سرمون رو چرخوندیم سمت ملیسا!
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 من:اون!

 

 احساس کردم یکی دیگه هم همراه من گفت اون!فکر کنم شروین بود!

 

 سرمو با تعجب برگردوندم سمت شروین که اونم متعجب داشت نگام می کرد!!

 

 ت من به چی اونطوری میخندیدم؟!!؟یعنی شروین خبر داش

 

 یا این که شاید حس ششم داره میدونه من االن میخوام چی بگم واسه همین میخواد اذیتم کنه؟؟؟!

 

 برو بابا آتی!تو هم جو گیری ها!!

 

 ملیسا که هنوز از جواب دادنای ما گیج و متعجب بود گفت:اون؟!؟!اون چیه؟!؟

 

 ه!!من و شروین: خوب اون دیگ

 

بازم برگشتم شروینو نگاه کردم!خدایا من دارم خواب می بینم؟!؟یا شایدم انعکاس صدای خودمه که فکر میکنم 

شروینم داره باهام همونا رو میگه!!!همه متعجب ما رو نگاه می کردن اون وسط نمیدونم ساغر چرا داشت ریز ریز 

دادم باال!؟یعنی به چی میخندی که نیشش بسته میخندید!!!پشت چشممو براش نازک کردم و یه تای ابرمو 

شد!!دختره ی پر رو حتما داشته به ما دوتا میخندید؟!؟ساغر کال تو اکیپمون از هممون دقیق تر بود آخه هممون خُل 

 میزدیم!!!

 

 ملیسا گیج تر از دفعه ی قبل گفت:اون؟!اون کیه!؟اصال االن این جاست!؟

 

 کجاس!من و شروین:آره ولی نمیدونم 

 

 اخمام رفت تو هم نه یه کاسه ای زیر نیم کاسه بود!

 

 ملیسا بیست سوالی راه انداخته بود!

 

 ملیسا:اصن آدمه یا حیوان یا اشیاء؟!

 

 من و شروین:آدم!

 

 پووووف!اینجا چه خبر بود؟؟!

 

 ملیسا:خوب اسمش چیه؟!

 

 من و شروین:نمیدونم!
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 ای درونم گفت:تو خُل بودی! این باز من اومدم حرفی بزنم پرید وسط!!!وای خدا داشتم خل میشدم!صد

 

 سوالیش ادامه داد! 22ملیسا کنجکاو از این که ما جوابامون عین هم دیگه س به 

 

اما یهو پشت چشماشو نازک کرد و گفت:اصن چرا شما جواباتون شبیه همه؟!.ایسا ببینم!هردوتاتون به یه چیزی می 

 خندیدین؟!

 

 من و شروین متعجب همو نگاه کردیم!

 

 من:تو به چی می خندیدی؟!

 شروین:مجبور نیستم بگم!اصال تو به چی میخندیدی؟؟!

 یه تای ابرومو دادم باال!

 من:همونطور که تو مجبور نیستی بگی من هم مجبور نیستم بگم!

به خودتون مربوطه!اونم اتفاقی جواباتون ساغر پرید وسط دعوامون و گفت:کافیه!دیگه حاال به هرچی میخندیدن 

 شبیه هم بوده ! االن میخواستم بگم آتنا گیتارشو بیاره برامون بزنه!!!

 و بعد چشمک نامحسوسی به من رفت و گفت:آتنا میزنی برامون!؟

 نید!!نو میشیه چشمک بهش زدم و از جام بلند شدم تا برم گیتارمو بیارم!!این اولین بار بود که شروین کامل اسم م

 زیر چشمی نگاهش کردم که دیدم با تعجب و یه جور نگرانی و حالت خاصی که مشکوک میزد نگام میکرد!

خوب چیه؟!؟درسته قورتم دادی!یه چشم غره بهش رفتم و رفتم سمت ماشین!!گیتار قرمزم رو درآوردم و نشستم 

 دم امتحان کنم!!شروع کردم به زدن آهنگ!کسی آهنگ درخواستی نمیداد گذاشتن خو

 چشمامو بستم و تو یه لحظه تصمیمو گرفتم چی بزنم!!

When i see you again?! 

 کی دوباره می بینمت؟

You left with no goodbye, not a single word was said 

 بدون خداحافظی گذاشتی رفتی، حتی یه کلمه هم نگفتی

No final kiss to seal anything 

 بوسه که همه چیز رو تموم کنه بدون آخرین

I had no idea of the state we were in 

 اصال نمیدونم توی چه وضعیتی بودیم

I know I have a fickle heart and bitterness 

 میدونم که قلب احساساتی و تلخ و شیرینی دارم

And a wandering eye, and a heaviness in my head 

 یک سنگینی توی سرم و چشمان متعجب و

But don't you remember, don't you remember 

 ولی یادت نمیاد؟ یادت نمیاد؟

The reason you loved me before 
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 علت اینکه قبال عاشقم بودی

Baby please remember me once more 

 عزیزم خواهش میکنم یکبار دیگه منو یادت بیاد

When was the last time you thought of me 

 آخرین باری که بهم فکر کردی کی بوده؟

Or have you completely erased me from your memories 

 یا کال منو از توی خاطراتت پاک کردی؟

I often think about where I went wrong 

 همیشه به این فکر میکنم که کجا اشتباه کردم

The more I do, the less I know 

 کارهای زیادی انجام دادم ولی کمتر چیزی یادم میاد

I know I have a fickle heart and bitterness 

 میدونم که قلب احساساتی و تلخ و شیرینی دارم

And a wandering eye, and a heaviness in my head 

 و چشمان متعجب و یک سنگینی توی سرم

But don't you remember, don't you remember 

 ولی یادت نمیاد؟ یادت نمیاد؟

The reason you loved me before 

 علت اینکه قبال عاشقم بودی

Baby please remember me once more 

 عزیزم خواهش میکنم یکبار دیگه منو یادت بیاد

 

Ohhhh 

 اوووه

 

I gave you the space so you could breathe 

 بتونی نفس بکشی بهت فضا دادم تا

I kept my distance so you would be free 

 ازت فاصله گرفتم تا بتونی آزاد باشی

And hope that you find the missing piece 

 و امیدوارم قطعه ی گمشده ات رو پیدا کنی

To bring you back to me 

 تا دوباره پیش من بیای

But don't you remember, don't you remember 

 ولی یادت نمیاد؟ یادت نمیاد؟

The reason you loved me before 

 علت اینکه قبال عاشقم بودی

Baby please remember me once more 

 عزیزم خواهش میکنم یکبار دیگه منو یادت بیاد

When will I see you again 
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 کی دوباره می بینمت؟

 

 

 ز آدل(اDon’t you remember)آهنگ 

 من این اهنگ و آهنگ سام وان الیک یو رو خیلی خیلی دوس دارم!!!

سرمو انداخته بودم پایین و چشمامو بسته بودم!اونقدر این آهنگو زده بودم که نیازی به نگاه کردن به گیتار نداشتم 

میومد بچه ها کامل  نتاشو و جای سیما رو از حفظ بودم!این آهنگو فقط تو تنهایی هام میزدم!!!کم و بیش پیش

 بشنونش!!!

 این آهنگ آهنگی بود که یه زمانی عزیز ترین کَسَم دوسش داشت!!

بعد از تموم شدن آهنگ سرمو بلند کردم و چشمامو باز کردم!سعی کردم بغضمو قورت بدم و نزارم بیاد باال و فوران 

 کنه!!!

نگام می کردن که یهو همه شروع کردن به دست  چند لحظه جمعیت تو سکوت رفته بود و همه حتی شروین با بهت

 زدن!

بعد اون چندتا آهنگ دیگه از آدل زدم!بعد اون همه مون بلند شدیم که برگردیم ویالهامون!از اکیپ ملیسا اینا البته 

به جز شروین خداخیامی کردیم و سوار ماشینا شدیم و پیش به سوی ویالمون یعنی در واقع پیش به سوی ویالی 

 ن!:دیآروی

 تا لحظه ی آخر شروین مشکوک نگام می کرد!بچه پر رو انگار دزد گرفته!!!

 ساغر خودشو انداخت رو مبل و گفت:ای ول حالشو گرفتیم!

 ویرا:االن دقیقا چه طوری حالشو گرفتیم!!!؟؟

 ار بزنه!ه گیتساغر یه کم مثل خنگا فکر کرد و گفت:خوب دقیقا نمیدونم چه جوری!!فقط بهش فهموندیم آتنا بلد

 کیانا:خوب خنگه این به چه دردمون میخوره؟!

ساغر با انگشت اشاره اش سرشو خاروند و گفت:خوب فکر کنم نشونش دادیم آتنا اونقدرام بی استعداد نیست البته 

 اگه این گیتار و شعراشو فاکتور بگیریم کال استعدادی نداره!

 !!!جیغ کشیدم:ساغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر!

 ساغر نیششو برام باز کرد و گفت:خوب چیه مگه دروغ گفتم!؟

 یه چشم غره بهش رفتم و خونسرد رفتم کنارش وایستادم از ترس یکم تو خودش مچاله شد!!

 ساغر:چی کارم داری؟!

شیدم کبهش یه لبخند زدم که باعث شد آروم بشه و به حالت عادیش برگرده و یه دفعه موهاشو گرفتم و تا تونستم 

 و راه افتادم دور تا دور خونه!!ساغر هی آی آی می کرد و دخترا میخندیدن و من ف ح شش میدادم!!

 از ترس خوابم برد! 5:32خوابم نبرد از ترس و ساعت  5:32اون شب یه فیلم ترسناک نگاه کردیم که تا ساعت 

یه کباب چنجه ی حسابی خوردیم!!با الناز تو همین چند روزه که مونده بود کار خاصی نکردیم!رفتیم جواهرده و 

برای جنگل باهم جوجه درست کردیم و انصافا خوشمزه در اومده بود!!!اکثرا لب ساحل بودیم من ساحل خصوصی 

 ویال رو ازشون قایم کردم که هر شب لب ساحل نباشن ولی هیچی جلودارشون نیست اینا کار خودشونو میکنن!
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ن و تینا و ساغر و کیانا گیتار و ویلون میزدیم و دیگه دستام پوست پوست شده هربار هم میرفتیم لب ساحل م

بود!ولی خداییش خیلی فاز میداد چون هرکی پاتوقش اون پالژ بود ما رو شناخته بود و بهمون میگفتن ارکست گربه 

یه دختری بهم ها!!!!موندم ما کجامون شبیه گربه س!!!!حتی میومدن کنارمون مینشستن و گوش میکردن!!حتی 

پیشنهاد داد که چرا آهنگ نمیخونم و بدم بیرون و منم خوب دلیل خودم رو داشتم و بهش گفتم:من دارم بازیگری 

 میخونم واسه همین اگه آهنگ بدم بیرون برام بد میشه!!!

یم اگه این ااونقدرم رفتیم کارتینگ که مسئوله چندباری ازمون پول نگرفت ولی بعدش دید نچ نمیشه ما خیلی کنه 

طور ادامه پیدا کنه باید مگس بپرونه!تعدادمون زیاد بود ، ولمون می کردن همونجا میخوابیدیم صبح بیدار میشدیم 

مستقیم میرفتم سوار ماشینا میشیدم تا عصر دور دور می کردیم و بعد استراحت می کردیم و دوباره دور دور می 

 کردیم واال!!!!

دقیقه ی عصر!!همه بی حوصله و دیگه خسته شدیم از شمال!!!فردا  6:15ام!ساعت  14ن ام شمال موندیم!اال 14تا 

قراره حرکت کنیم و برگردیم تهران!!!تو این مدت چندباری هم بازم این شروینه رو دیدم و با دوستان پایه ی بنده 

مار دیگه ریختیم رو سعی کردیم حالشو بگیریم!!!مثال چندباری هم من هم شروین آب میوه و هزار کوفت زهر

هم!چندباری آدامس چسبوندیم زیر صندلی هم تو کارتینگ!ملیسا هم فهمیده بود جریان چیه و همش طرف من 

 بود!!!تو تعجب بودم این خواهر چه طور منو بیشتر از برادرش دوست داره که طرفمو میگیره!

می زدیم و اونام باهامون میومدن!کم و بیش  کال اکثر اوقات که با دخترا میخواستیم بریم بیرون به ملیسا زنگ

 252شروینو میدیدم!!تو این مدت هم زیادی با اون دوست ناشناس ور زدم فکر کنم قبض موبایلم بشه باالی 

 تومن!!االن دیگه دوست ناشناسو ندیده میشناسم!!!

منم بهش گفتم اتفاقا همون گفتش بهم که اون شب تو ساحل با یه دختری لج داشته واسه همین اون حرفو زده و 

شب منم با یه پسری لج داشتم واسه همین نا خودآگاه اون اسمس رو فرستادم!در همین حد کافی بود که به هم 

بفهمونیم منظورمون هم دیگه نبوده!!!هنوزم شروین مشکوک نگام می کرد!مونده بودم چرا!!اما این آخرا دیگه 

 تش بر طرف شده بود!!!مشکوک نگام نمیکرد چون فکر کنم ابهاما

 مثل همیشه با دیدنم پوزخند میزد یا من به اون بهش چشم غره میرفتم!از فکر و خیال اومدم بیرون!!

 من:بچه ها پایه اید بریم ساحل؟!

 ژینا:حوصله داری؟!

 تینا:نه تو عقل داری آخه!؟

 آذین:فکرشم نکن!

 روژینا: آخه خره کی االن حال ساحلو داره!؟

 دهنتو ببندی بهتره آتنا!ویرا:

 کیانا:ویرا خوب اومد!!!دهنتو ببندی نمیگیم اللی!

 <br>من:باشه باشه نزنین منو!

 درسا:نزنیم تو رو؟!به همین خیال باش ما تو رو میکشیم!!

 چشمام گرد شد خدا خودت بهم رحم کن!

 آلوده میخواد!هوای پر از گوگرد! آنیتا:اصال اینا به جدا!تو از ساحل زَده نشدی؟!بابا من دلم یکم هوای
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 با این حرفش زدیم زیر خنده!!خداییش اینو خوب اومد االن همه مون دلمون هوای آلوده میخواست!

من:خوب نظرتون چیه بریم همون کافی شاپه که من تنها رفته بودم و بعدش شما اومدید؟!اون جا رو که یه بار 

 رفتیم!هوم؟!نظرتون؟!

 تو چشمای همه شون دیدم.همه شون ساکت شدن یهو با هم گفتن:پـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ایه ایم!به وضوح برقی رو 

پایه ایم "اونقدر بلند گفتن که شوک بهم وارد شد مثل برق گرفته ها تو جام پریدم هوا و یه جیغ زدم که همراه شد با 

 خنده اش کجا بود!کال الکی خوشیم ما!!!بعد همه متعجب به هم نگاه کردن و پق زدن زیر خنده!کوفت!این "گفتن اونا

 شنیا:خداییش نسکافه اش محشر بود!

 کیانا:وای میلک شیکش!!

 موژان:دقیقا!!

 الناز:به جای حرف زدن بلند شید خودتونو حاضر کنید!

رفتم تو اتاق مشترک خودم و آنیتا!یه مانتوی سورمه ای با شلوار مشکی و روسری مشکی و کفش سورمه ای تنم 

ردم و یه رژلب صورتی و ریمل زدم!همیشه آرایش کردنم مختصر بود!هیچ وقتم حوصله نداشتم ببینم دوستام چی ک

تنشون کردن از بس که زیادن!سیاه لشکرن!!!!میخواستیم بریم که به بچه ها گفتم یه زنگ بزنن ملیسا اینا هم 

نیومده بودن! یه جا نشستیم و هر کدوم یه چیزی  بیان!اونام که پایه!اوکی رو دادن!!وقتی رفتیم تو کافی شاپ هنوز

سفارش دادیم!اونا هم اومدن و هر کدوم یه چیزی سفارش دادن فقط رو اعصابم بودن با این قهوه ی اسپرسو 

سفارش دادنشون!!!اَه!!هیچی نمیفهمن!هیچی!هرکی با یکی حرف میزد و منم طبق معمول سرم بی کاله موند!تو این 

شروین هم مثل من همیشه تو این مواقع سرش تو گوشیشه!!نمیدونم چی تو اون گوشیشه که  مدت هم متوجه شدم

 اینقدر سرشو میکنه توش!

 صدای درونم باز پرید وسط:نه که خودت هی سرت تو گوشیت نیست و هی با اون پسره ور میزنی!!

!بعد از یه قلپ که خورد یه لحظه یه لحظه چشمم افتاد به هامین که داشت قهوه ی اسپرسوش رو با لذت می خورد

 چشماشو بست و لبخندی زد و به هانیه که مثل من داشت میلک شیک میخورد گفت:قهوه اش محشره!!!

یعنی اگه بگم اعصاب خورد ترین صحنه ی عمرمو دیدم دروغ نگفتم!!!عصبی سرمو انداختم تو گوشیم!بهتر از هر 

 کاری بود!

 من:سالم هستی؟!

 :آره هستم!سریع جواب داد

 من:کجایی؟!

 اون:کافی شاپ!

 من:کدوم کافی شاپ؟!منم کافی شاپم!

یه لحظه سرمو بلند کردم که از یکی از بچه ها بپرسم اینجا اسم داره یا نه؟! که باز چشم تو چشم شروین شدم که 

ن ان داشت شرویداشت مشکوک نگام می کرد!منم به شروین مشکوک شده بودم با اتفاقات اون شب تو ساحل امک

همون دوست ناشناس باشه ولی...!!برو بابا آخه شروین همچین آدمیه که با یکی از طریق اس ام اس دوست بشه؟! 

 همون لحظه صدای اسمسم بلند شد که باعث شد سریع سرمو بندازم تو گوشیم!

 نوشته بود:کدوم کافی شاپ!
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 م که با دقت نگاش کردم!یه لحظه ناخدآگاه سرمو بلند کردم که باز شروینو دید

 همینطور که نگاش می کردم از شنیا که کنار دستم نشسته بود پرسیدم:اسم این کافی شاپ چیه؟!

 شنیا یکمی فکر کرد و گفت : نمیدونم اصن اسم داره؟!؟

 پوفی کردم و از جام بلند شدم تا از صاحب کافی شاپه اسم کافی شاپ رو بپرسم!

 و شلوغ!کال کافی شاپ خوبی بود 

ما کل طبقه ی باال رو تسخیر کرده بودیم و پایین که بزرگ تر بود خیلی خیلی شلوغ بود!!میشد گفت اون پایین 

نفر نشستن!آخه فضای کافی شاپه خیلی بزرگ بود!همون لحظه یه پسر اومد تا سفارش یکی از بچه ها رو  32,92

 !!بده ازش پرسیدم اسم کافی شاپه چیه که گفت:قهوه ی تلخ

وا؟!این که اسم یه سریال مهران مدیری بود!بدتر از اون اسمش قهوه ی تلخ بود همون اسپرسو!البته قهوه ی عادی 

 هم تلخ هست!!به هر حال اسمش رو اعصابم بود!

 براش نوشتم:کافی شاپ قهوه ی تلخ!

 همون لحظه برام اومد:جدا؟!؟!منم اونجام!!

 تم سمت نرده های طبقه ی باال که از اونجا پایینو ببینم!!ناخداگاه از ذوق از جام پریدم و رف

با دقت داشتم پایینو می پاییدم که احساس کردم یکی کنار دستمه!با استفهام سرمو برگردوندم سمت راستم و با 

 شروین مواجه شدم!!

 بینم!!ناخداگاه از ذوق از جام پریدم و رفتم سمت نرده های طبقه ی باال که از اونجا پایینو ب

با دقت داشتم پایینو می پاییدم که احساس کردم یکی کنار دستمه!با استفهام سرمو برگردوندم سمت راستم و با 

 شروین مواجه شدم!!

 متعجب نگاش کردم که اون اخماشو تو هم کرد و گفت:چرا اینجا وایستادی؟!

 این سوالو بکنم؟؟!دست به کمر وایستادم و یه تای ابرومو دادم باال و گفتم:من باید 

 پوزخندی زد و گفت:هه جدا؟!

 من:نه پس شوخی کردم دور همی بخندیم!!

 یهو موژان پرید وسط و گفت:حاال کافیه بیاید بشینید!

 یه چشم غره تو جواب چشم غره ای که بهم زد بهش زدم و رفتم نشستم!

 روژینا:پایه اید یه کم آتنا رو اذیت کنیم؟!

 با بُهت گفتم:جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان؟!دوباره تو کرمات شروع به فعالیت کردن!!!؟؟؟بی توجه به بقیه 

 روژینا نیششو تا بناگوش برام باز کرد و سرشو به نشونه ی تایید تکون داد!

 آخه خره تو از خودمونی نقشه می کشی اذیتم کنی اون شروینه که باید اذیتم کنه!

ابرومو دادم باال و ریلکس و با نیش باز گفتم:تو غلط میکنی بخوای منو اذیت کنی میدونی که بعدا تالفیشو  یه تای

سرتون در میارم مثل دفعه ی قبل که الکی بهتون گفتم سرطان دارم!میدونی که اون بارم تالفیه اون دفعه بود که بهم 

 نگفته بودید امتحان فیزیک داریم و منم فیزیک گند زدم!

روژینا نیششو بست و گفت:خوب من تسلیم !!!اااصال من کی همچین غلطی کردم؟ و در حالی که قیافه ی خودشو 

 مبهوت کرده بود ادامه داد:اصال من حرفی زدم؟!
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همه زدیم زیر خنده !قیافه اش خیلی بامزه شده بود حتی شروین خندید!بعد یه کم که خنده اشون بند اومد ملیسا 

 !1الکی بهشون گفتی سرطان داری؟ گفت:واقعا تو

 سرمو به نشونه ی تایید تکون دادم!ملیسا با بُهت گفت:چه جوری تونستی؟!

من هم براش جریان اسمس رو گفتم و همه ش رو تعریف کردم البته فقط برای خود ملیسا بقیه باهم حرف میزدن و 

البته جریان دوستی با دوست ناشناس رو هم ملیسا هم سمت چپم نشسته بود واسه همین فقط برای اون گفتم و 

براش گفتم ولی بهش گفتم به هیچ کس ابدا نگه! هیچ کس!وقتی براش گفتم دهنش باز مونده بود گفت:یعنی تو و 

ش..ر..!!نه امکان نداره!از جاش بلند شد و رفت سمت شروین که رو به روی من نشسته بود و یه چیزی گفت بهش 

 هم و یه چیزی گفت که نتونستم بشنوم! که اخمای شروین رفت تو

 ملیسا ناباور شروین رو نگاه کرد و گفت:تو مطمئنی؟!

 حرفاشونو نصفه نیمه میشنیدم!

 شروین:آره بهش میگم آتی!چرا؟مگه چی شده؟تو میشناسیش؟

 ملیسا:آره یعنی نه...هیچی همینطوری پرسیدم!

ز !یه کم با شنیا حرف زدم و بعد یه کم که گذشت روژینا باو برگشت پیشم نشست!طرف راستم هم شنیا نشسته بود

 فاز ایده دادنش اومد و گفت:پایه اید حقیقت جرأت کنیم؟! 

همه موافقت کردیم و موژان رفت که از مسئول کافی شاپ یه بطری بگیره!!!میزا اکثرا گرد بودن و بزرگ و طبقه ی 

لت سنتی داشت! ملیسا بطری رو چرخوند که افتاد به خودش و پایین میزاش کوچیک بود و مدرن تر!!!ولی باال حا

 شروین یعنی سر بطری طرف شروین افتاد!!

 

 ملیسا: جرأت یا حقیقت؟!؟

 

 شروین بی خیال گفت: فرقی نمی کنه!!

 

 ملیسا با هیجان دستاشو بهم کوبید و گفت: خیلی خوب حقیقت!!بگو بهم دروغ نگفتی که اسمش رو نمیدونی؟!

 

شروین با اخم گفت: ملیسا یه بار بهت گفتم هرچی میخوای بپرس ولی درباره ی اون نپرس که خودمم نفهمیدم چی 

شد باهاش دوست شدم چیز زیادی ازش نمیدونم یعنی اطالعات ظاهری هر شخصی رو ازش ندارم فقط روحیاتش 

 و مثل اینم پررو نیست!رو خیلی خوب میشناسم! یکیه کپی همین آتنا فقط عقلش بیشتر کار میکنه 

 

چشمام گرد شد کی مثل منه؟!!جان؟!؟!من عقلم کار نمیکنه!!؟!من پرروام!!؟البته این آخریه رو راست میگه ها ولی 

 نباید بهش رو بدم!!!:دی

 

 به یه چشم غره بسنده کردم و زیر لب طوری که بشنوه گفتم: دارم برات!!

 

 ه اسمشو ندونی!!!اگه نمیخوای اینجا بگی بعدا فقط به خودم بگو!!ملیسا: شروین جرزنی نکن امکان ندار

 

 شروین که معلوم بود عصبی شده گفت: فکرشم نکن چه اینجا چه تنها بهت نمیگم!!!
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 فربد: شروین منم جریانو میدونم اسمشو بگو دیگه به خدا احساس میکنم دخترم که اینقدر فضولم!!!

 

 هی.... دخترا همگی با داد گفتیم:

 

 فربد با دستش از خودش محافظت کرد و تموم سر های توی کافی شاپ چرخید سمت ما!!

 و ما هم خیلی شیک با یه لبخند که به معنای خفه شید بود مودب نشستیم!!!

 

 چشمای شروین بیش از اندازه گرد شده بود!!!

 

 فربد رو نگاه کرد و گفت: تو دیگه از کجا میدونی؟!

 

 : من از ملیسا شنیدم البته اتفاقی داشتید در همین مورد صحبت میکردید که من هم اتفاقی شنیدم!فربد

 

 شروین به چشم غره به فربد رفت که جای فربد من نزدیک بود خودمو خیس کنم!!!

 

 شروین: بعدا حسابتو میرسم!!

 

 دوباره بطری رو چرخوندن!!افتاد به روژینا و آرین!!

 

 ات حقیقت!؟آرین: جر

 

 روژینا: واقعیت نشانه ی جرأته!!من همیشه حقیقت رو انتخاب میکنم!!

 

 همه گفتیم: اوهو...کی میره این همه راهو!!!

 

 دوباره سرا برگشت سمت ما که این بار جای لبخند معروف خفه شید , چشم غره به کار بردیم!!!

 

 د خبیثی ادامه داد: اسم دوست پسرت چیه؟!آرین: خوب وایسا یه کم فکر کنم و بعد با لبخن

 

به وضوح گرد شدن چشمای روژینا رو احساس کردم کال تو فاز دوست پسر اینا نبود، حرفشو میزد ، میخندید ، ولی 

 تو فاز داشتنش نبود!!کپی خودم با یه تفاوت که اون دوست نداشت ولی من برای کارم دلیل و منطق داشتم!

 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان؟!بابا ما تو جو این کارا نیستیم!!روژینا: جـ ـ ـ 

 

 آرین: مطمئنی!!؟؟

 روژینا با اطمینان گفت: مطمئن تر از من ندیدی تو عمرت!!

 

 آرین شونه اشو باال انداخت و گفت: باشه حاال بعدا میبینیم!!
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 روژینا: میبینیم!

 

 آرین: میبینیم!

 

 روژینا: میبینیم!

 

 نیم!آرین: میبی

 

 کیانا: اِیـیـی بس کنید بابا!!

 

 دوباره بطری رو چرخوندن! افتاد به شنیا و آذین!

 

 آذین: خوب آماده شو!!می خوام حمله کنم!

 

 شنیا شونه اشو انداخت باال! و زبونشو برای آذین در آورد!

 

 خندیدم!!!

 آذین: جرأت یا حقیقت؟!

 

 قتو انتخاب کنم!!شنیا: برای اولین بار میخوام حقی

 

 نفر همگی گفتیم: جداً؟؟؟؟؟ 12اکیپ ما 

 

 شنیا سرشو به نشونه ی تایید تکون داد! آخه شنیا هیچوقت حقیقت رو انتخاب نمیکرد!!

 

 آذین شونه اشو باال انداخت و گفت: خوب تو از کدوم از ما بیشتر از همه متنفری؟!

 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن!!!!! چشمای شنی گرد شد و گفت: آذیـ ـ ـ ـ ـ

 

 آذین با لبخند خبیثش شونه هاشو باال انداخت!!! 

 

 شنیا یه چشم غره به آذین رفت که باعث شد هممون بخندیم!!!

 

 شنیا: کوفت!!!رو آب بخندید!

 

 ولی ما هنوز میخندیدیم!!!ساکت که شدیم شنیا گفت: واقعا بگم؟!؟!؟

 

 ی آره تکون دادیم!! همه کنجکاو سرمون رو به نشونه
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 شنیا: باشه خودتون خواستین!

 

 بعدش چشماشو بست و نفس عمیقی کشید و ما کنجکاو تموم حرکتاشو زیر نظر داشتیم!

 

 شنیا: شروین!!!

 

ما خودمون دخترا مطمئن بودیم اینو میگه!!چون همه االن بر علیه شروین عمل میکردیم! ولی اونا یعنی اکیپ ملیسا 

 همشون دهنشون باز مونده بود!!!حتی خود شروین متعجب شنیا رو نگاه میکرد!! اینا

 

 میالد سریع تر به خودش اومد و گفت: اونوقت چرا!؟قطعا اگه آتنا همچین جوابی میداد جای تعجب نداشت!!

 

 شنیا خبیث خندید و ما هممون یه لبخند شیطانی زدیم!!

 

 بود گفت: شما چتونه؟!یکی به ما بگه!!ملیسا که از قیافه های ما متعجب 

 

 تینا: ملیسا تا حاال جمله ی یکی برای همه و همه برای یکی رو شنیدی؟!

 

 ملیسا گیج سرشو تکون داد و گفت: آره شنیدم منظورت همون جمله ی معروف سه تفنگداره که میگه:

 

One for all and all for one!؟؟؟منظورت همونه دیگه!؟ 

 

 :آره و این چیو درباره ی ما توضیح میده؟!ویرا

 

ملیسا گیج سرشو تکون داد یعنی نفهمیدم!!ولی ماهان که منظورمونو گرفته بود با بُهت گفت: نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه؟ یعنی 

 شما اینقدر پشت هم وای می ایستید که همتون به خاطر دعوای شروین با آتنا با شروین مشکل دارید؟

 

 نفرمون بهش سالم نمیکنیم!! 12شده بود چون حاال فهمیده بود چرا هر  شرک جون حرصی

 

 دوباره بطری رو چرخوندن! هانیه و میالد! پسرخاله دخترخاله افتاده بودن به هم!

 

 میالد: جرأت یا حقیقت هانی!؟

 

 هانیه: اهل عمل نیستم!!

 

تومن قیمتش بود رو کی واست خریده  922ون بود میالد:باشه پس بگو اون جفت کفش پاشنه بلند قرمزه که بنت

 بود؟!

 

 هانیه:کچلم کردی میالد!!بابا یکی از دوست پسرام خریده بودش!!!
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 میال:میدونستم!بعد با یه تای ابروی باال رفته گفت:حاال کدومشون!!؟!

 

 هانیه چشم غره ای رفت و گفت:کیان!!

 میالد:جدا؟!

 

 ت!!هانیه:نه شوخی دارم باها

 

 میالد خبیث خندید و گفت:اونو که داری!!!

 

 هممون خندیدیم چون واقعا همه به جز من و شروین با هم شوخی داشتیم!!

 

 بطری رو چرخوندن افتاد به من و شروین!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 جـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــان!؟؟!

 

 و انداختی به این هرکول!!!یا خدا خودت بهم رحم کن!!!من

 یا خدا خودمو میسپرمت دستت!!!خدا جون قربونت برم عزیز دلم تو دیگه مواظبمی نه!؟!؟

 فقط میخواستم به خودم روحیه بدم اتفاقی نمیفته!!!!خدایا خل شدم رفت!!صدای درون:خل بودی!!!!خل تر شدی!!!!!

 

 ریده نپر وسط!!!این باز پرید وسط!!چندبار بهت بگم دختره ی ورپ

 صدای درون:هی هی داری به خودت فحش میدی!!!!

پووفی تو دلم کردم!!!دلم میخواست موهامو از دو طرف بگیرم بکشم!!!!اصال تو شرایط خوبی نبودم!!به هیچ 

 وجه!!!!!!!!میگم این اطراف تیمارستان نیست من ثبت نام کنم!؟!؟واال خوب عیبش چیه میری اونجا چندتا دیوونه

 میبینی دلت شاد میشه که تو هیچی کم نداری اونام مثل تو هستن!!!

تو خنگ نیستی!!!!همه همینطورن!!واال خوب اعتماد به نفس من که مریخه حداقل میبرتش مشتری!!!همه داشتن 

 مرموز ما رو نگاه میکردن و شروین خبیث!!!

 

 هم موفق بودم!!! سعی کردم خونسرد باشم و خودمو بزنم به بی خیالی و تا حدی

 

 شروین:جرأت یا حقیقت؟!!؟

 

 من:جرأت!!!!

 

همه چشماشون گرد شد!!خوب حقم دارن بیچاره ها اول نفرم که میگم جرأت!!!هیچوقت تا حاال برای این بازی 

 حقیقت رو انتخاب نکردم!!!!

 

تم حقیقت خودمم اذیت نمیکردم که ملیسا:جدا؟!؟!اول نفری!!!خیلی باهات حال میکنم من جای تو بودم سریع میگف

 واقعا هرچی بگی از دست این هرکول برمیاد!!!!
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 شروین:ملیسا!!!!

 

ملیسا:واال خوب!!...بزار حرصمو خالی کنم حداقل!!!!یه بار فرصت پیدا کردم تا حق همه ی اون خانوم سوسکه گفتنات 

ه بار سر به سر من گذاشت و منم میخواستم حرصمو و اذیت کردنات رو تالفی کنم!!!بعد رو به من گفت:این آقا ی

سرش خالی کنم گوشیش تو اتاقش بود یه دوست دختر داشت که خیلی خوشگل بود!!!خوابیده بود که گوشیش 

زنگ زد تصمیم گرفتم برم نقش دوست دختر شروین رو بازی کنم تا رابطه شون شکرآب بشه و من دلم 

که عین مجسمه ابولهول سریع مچ دستمو گرفت و از جاش بلند شد و خنکشه!!!!رفتم آروم گوشیشو بردارم 

گفت:چی کار میکنی !!و خالصه فهمید و دنبالم کرد و منم مجبوری واسه این که ازم بترسه یه بطری ودکا تو بار خونه 

ر س مون بود رو برداشتم و گفتم بهش:اینو میبینی دیگه نمیبینی !!آخه اون بطری مخصوص خودش بود همه شو

کشیدم و به خاطر جنابعالی تا شب حالم بد بود یا یه بار دیگه سرکار با ماژیک سیاه روی روتختی سفیدم که خیلی 

و دنبالش شکلک خنده:((!!!منو میگی قاطی کردم و بی حواس از اتاق رفتم "دیووووووونه"دوسش داشتم نوشتم بود 

رو تختی و بالش و...چیزهای دیگه ی اون اتاق رو تیکه تیکه  بیرونو دستم به اولین دری که رسید بازش کردم و تموم

کردم و آخر سر بی جون نشستم رو تخت پاره پوره و تازه فهمیدم رنگ رو تختیه پاره شده مشکی نیست و مال 

 شروین مشکی بود و این کرمی و فهمیدم این اتاق مامان و باباس...

 

قرمز شده بود و واقعا نمیدونم چه طور نفس میکشید!!!!حرصی ملیسا داشت با حرص حرف میزد صورتش از حرص 

شده بود!!شروین ریز ریز میخندید پس شروین هم شیطنت داشت و ما نمیدونستیم...!یهو ملیسا با صدای بلند خیلی 

 جدی و عصبانی گفت:کوفت...هر هر میخنده و از جاش بلند شد و رفت سمت شروین ... 

 بگید آمین! خدایا خودت رحم کن...همگی

خدایا خودت رحم کن...ملیسا رسید باال سر شروین و با اخم زل زد تو چشماش!!!...شروین قبل این که ملیسا فرصت 

پیدا کنه از جاش بلند شد و لُپ ملیسا رو بوسید و خواهرش رو تو بغلش گرفت و گفت:قربونت برم خانوم مهندس 

 ...چرا خودتو حرص میدی!!!

 

میدونست ضعف ملیسا ، خانوم مهندس گفتنه با گفتنش ملیسا مهربون شد و در واقع بهتره بگم:خر  شروین که انگار

 شد!:دی

 

شبه بریم شام بخوریم!!فردا حرکت  5ساغر که من هنوزم سر از کاراش در نمیارم با خوشحالی گفت:بچه ها ساعت 

 داریم!!

 

ون نبود این که آخرش من چی کار کنم و منم از این و هیچکدومم از بچه ها حتی خود شروین حواسش به بازیم

موقعیت سریع نهایت استفاده رو کردم و به بچه ها گفتم میرم ماشینمو روشن کنم و همشون ریلکس قبول 

گفتن دسته جمعی چند نفر باعث شد برگردم و یه لحظه دلم هری  "هی"کردن!!!داشتم میرفتن پایین که صدای 

ن با چشمای گرد دستاشون رو مثل زامبیا به سمتم دراز کرده بودن و یه هی بلند گفته ریخت سکته رو زدم !همشو

 بودن یهو باهم گفتن:هوی کجا میری ... بازی...!!
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و من برای فرار سریع از پله ها اومدم پایین و رفتم سمت ماشینم اون لشکرم دنبالم!!!سریع سوار ماشین شدم و 

 حرکت کردم سمت ویال!!!

 

 بیایم خونه همه بی خیال میشن ولی این امکان هم بود که بکشنم بیرون خونه و دوباره روز از نو روزی از نو... اگه

 

واسه همین ماشین رو یه جا دور از دید پارک کردم و بدون این که لباسام رو عوض کنم رفتم سمت ساحل خصوصی 

ا خبر نداشتن! و البته اونا هم یه بار خواستن از روش غیر از اونج "ژِینا و الناز"ویال!!هیچکی جز اون دوتا فضول 

مستقیم از زیر زبونم بکشن بیرون و بفهمن میدونم یا نه و من هم که فهمیدم و خودمو زدم به اون راه که نمیدونم از 

ه حالت بچی حرف میزنین... به ساحل که رسیدم خمشدم و با دستام زانوم رو گرفتم و منتظر شدم تا ریتم نفس هام 

 عادی برگرده!

روی شنا نشستم و زُل زدم به دریای مواجِ وحشی...اون دور دست ها رو نگاه کردم چیزی جز قاطی شدن آبی دریا با 

آسمون ندیدم...پس اومدم وسط دریا...چیزی جز آب نبود...اومدم نزدیک تر و خیلی نزدیک...حاال برای هر کسی 

 ... یه نور...خدایا چی خلق کردی!!!!!شروع کردم به زبون آوردن افکارم!!!:که در آستانه ی غرقه این یه امیده

آدما چه قدر متفاوتن...چه قدر سختن...چه قدر بی معنی...واقعا عشقی مونده؟!؟!زیر بام این شهر عشقی 

مونده؟؟!کسی هست که زجر دوری بکشه!؟؟!...کسی هست که دلش بی قرار باشه؟!؟یا همش پَستی!!!؟؟؟همش 

خواری و زجر کشیدن...همش...وای خدا...دلم برای آدمای واقعی تنگ شده اونایی که بی دلیل قهقهه 

میزدن...غروری نداشتن و پر از دوستی بودن...ساده بودن...ساده میخندیدن ولی واقعی بودن نه مصنوعی...همه چیز 

 رو با هم نمیخواستن...

 بازم فاز گرفته بودم منطقی شده بودم!

پرواز کرد به چند ساعت قبل...به دوستایی که داشتم...به دوستایی که به جرأت میشه گفت آخرین نسل واقعی  فکرم

 دوستی و دوست داشتن بودن...واقعیتا چه قدر تلخن...درست مثل:...

 

 

وز ریه صدای بلند از پشت سرم گفت: تلخن ولی تو سخت نگیرشون هنوز آدمایی هستن که بی دلیل باشن تا یه 

کمک کنند...این صدا رو میشناختم ... این صدا یکی از اون نسل بود...ویرا...منطق گروه...به همه چیز درست نگاه 

میکرد...درست درک میکرد و راه درست رو میرفت...لبخندی اومد رو لبام...چه قدر اسمش بهش 

 میومد...ویرا...تیزهوش!!!

ظهر رسیدیم خونه!!تو راه ناهار خوردیم!!مامان و خاله ها و  2حرکت کردیم سمت تهران!ساعت  12صبح ساعت 

ام!!مدرسه بسته شده!!یعنی نه که بسته باشه ولی من و 14ام برگشته بودن ولی ما امروز برگشتیم!!12لشکر اقوام 

بت اردیبهشت که امتحانات نو 15دوستام با مدیرمون حرف زدیم و گفتیم که مدرسه رو برامون تعطیل کنه و بعدا 

دوم شروع میشه برگردیم و امتحاناتمون رو بدیم!!با بچه ها خداحافظی کردم و رفتم سمت خونه!!خسته بودم ولی 

 هنوز انرژی داشتم!!

 

 من:سالم من برگشتم!!حتما دلتون برام تنگ شده نه!!؟؟
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 اول از همه آروین منو دید!

 

مطمئن باش اصال دلم برات تنگ نشده بود برعکس بلکه از  آروین:بَه ! سالم بر خواهر خوشگلم!! چه طورمطوری؟؟!

 نبودنت آرامش کافی رو داشتم!!

 

 با حرص کیفم رو کوبیدم تو سَرِش!!

 

 آروین:آخ! آخ! چرا میزنی؟!

 

 من: میزنم چون شعور نداری!!

 

 آروین خندید!! 

 دی ولی یه بارم نرفتی اونجا بمونی!!من:میگم تو نمیخوای بری خونه ی خودت؟خیر سَرِت خونه ی مجردی خری

 

 آروین بینیمو کشید و گفت: دلم میخواد این جا بمونم پیش خواهر گلم و پدر و مادر عزیز!! مشکلیه!؟؟!

 

 من: خوب تو که اون خونه رو نمیخوای ، بده من برم توش!!واال!!

 

 آروین ابروشو چندبار انداخت باال!

 

 گه پر رویی موقوف!اگه یه کم بزرگ تر بودی حتما میذاشتم!! ولی هنوز زوده!!آروین:نُچ , نُچ!!نشد دی

 

 من:زِدِحال!! راستی! مامان و بابا کوشن!؟

 

 آروین خنده ی شیرینی کرد و گفت: چه عجب پرسیدی!!

 

 چشم غره ای بهش رفتم که بیشتر خندید!! کوفت!!

 آروین : رفتن خرید !

 

 اومی فعال شب به خیر!! خسته گفتم: آها ، باشه

 

 و بی توجه به چشمای گرد شده ی آروین رفتم سمت اتاقم!!

 

 آروین از پش سرم داد زد: شب به خیر؟!منظورت همون ظهر به خیره!؟!

 

 من:حاال همون!

 و حواس پرت در حالی که خمیازه میکشیدم گفتم: صبح به خیر!!
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 ی میخندی!!! مگه چی گفتم؟!! خودم رو انداختم رو تخت نرم و سردم !یهو آروین زد زیر خنده!! بی شعور به چ

 

 وای خدایا ممنون که خواب رو آفریدی!!!!

خرداده!! آخرین امتحانم رو دادم! ورقه رو دادم دست خانوم نادرزاد و گفتم: خدافظ خانوم نادرزاد!میخواید ۳۵امروز 

 حاللمون نکنید ولی انظباتامون رو خوب بزارید!!

خانوم نادرزاد خندید و گفت:برو دختر برو!!!رفتی دانشگاه نری پشت سرت هم نگاه نکنیا!!!سر بزنی بهمون ! نه فقط 

 تو بلکه همه تون!!!دلم برای شلوغیاتون تنگ میشه اونوقت کی عصبیمون کنه!!!!

 باشن!!! خندیدم و گفتم:نگران نباشید از همین االن با بچه ها تصمیم گرفتیم جانشینامون کی

 خندید و اَزَش خدافظی کردم و از در سالن اومدم بیرون و رفتم سمت بچه ها!!

 تینا:چی کار کردی حسابان کوفتیو!؟!

 انگشت شصتمو به نشونه ی الیک گرفتم سمتش و چشمک زدم!!!

 تینا:نه خوشم اومد!!!!

 روژینا:شنیا هنوز نداده!؟!

 ش گفتم یعنی بهش رسوندم گفت چک میکنه بعد میاد بیرون!!!من:نه نداده!سوال آخرو مطمئن نبود به

 روژینا:اوکی پس!!

 موژان:دخترا کی دیپلممون رو میدن!!؟؟

 م هم کنکور داریم!!!23خرداد!!15ساغر:

 م هم کنکور هنر رو داریم!!!دخترا ریدیم توش از همین االن بگم!!!26من:وای توروخدا یادم ننداز!!

 کیانا:من اومدم!!

 برگشتیم سمت کیانا!!!معلوم بود خوب داده!!

 موژان:چی کار کردی؟!؟

 کیانا:توپِ توپ!!

 درسا:ویرا کجاست!؟!

 کیانا:با شنیا دادن ورقه هاشونو االن میان!!اوناهاشون اومدن!!

م که ترسیه کم دیگه با بچه ها ور زدیم و بعدش رفتیم سمت ماشینامون!!آخیش گواهینامه دارم دیگه اینقدر نمی

نکنه پلیس گیر بده بِهِم!!از شمال که برگشتیم سریع رفتم سراغ گواهینامه مم!!یعنی رانندگی بلد بودم ولی گواهینامه 

نداشتم!!گازشو گرفتیم و دِ برو که رفتیم!رفتیم شهربازی!!اون جا با ملیسا قرار داشتیم!!با کل اکیپشون صمیمی بودم 

 شرک بهتره!خ خ خ خ خ!!! جز اون شروین بوزینه!!البته همون

 از ماشینامون پیاده شدیم!ملیسا رو از دور دیدم!!رفتیم سمتش!!

 من:چه طوری دختر!؟!

 ملیسا لبخند شیرینی زد و گفت:عالی!!!امتحان؟؟؟؟!؟

 ساغر:همه توپِ توپ!!
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ین یسا و پریا هم هستن+شروملیسا:پس برو بریم که حال کنیم!!!البته هانیه و فربد و مهرداد و سامیار و کیان و سار

 که میدونم هیچکدوم خوشحال نشدید از این بابت!!

موژان:فکرشم نکن!!ما از بودن شروین خوشحال باشیم!؟!هر وقت آتنا باهاش مشکلی نداشت ما هم اوکی ایم!!!در 

 ضمن چرا دونه دونه اسم میبری بگو اٍکیپ ما هم هستن دیگه!!!

 اجی کردنو دوست دارم!!ملیسا ریز خندید و کفت:آخه ور

 آذین یکی زد تو سرش و گفت:خاک تو سرت!!!

 همه خندیدیم!!اون روز ، روزِ خوبی بود!!

نشسته بودم تو ماشین و ژینا رفته بود تا بستنی بخره!!الناز هم عقب نشسته بود و داشت با هندزفری آهنگ گوش 

 تو خأل بود!!!فکر کنم پیت بول بود چون الناز فقط برای میداد!چشماشو بسته بود و سرشو تند تند تکون میداد!!کالً

زده!! واال خوب!! اس ام اس برام اومد! خودش بود!! وای  xپیت بول اینجوری میکرد!!هرکی نمیدونست فکر میکرد

 خیلی وقت بود با هم حرف نزده بودیم!!لبخندی اومد رو لبام!!!

 اسمس رو باز کردم!

!! نیستی!؟! خبریه!؟! اگه خبریه هم بگو ما بشنویم!! کم پیدا شدی این روزا! نمیگی من نوشته بود:سالم آتی خانوم

 نگران بشم؟؟)شکلک زبون(

براش نوشتم: تو؟! نه تو؟!؟! واقعا تو نگرانم بشی؟!!؟ یعنی ضایع بازی در این حد؟! خوب سوتی میدی درست سوتی 

 بده!!! در ضمن داشتم امتحانای نوبت آخرو میدادم!!

 بعد دو دقیقه جوابمو داد:حاال هی مونده تو از من اشکال بگیری!! امتحانا چه طور بود!؟

 من: )شکلک چشمک( توپِ توپ!! عالی!!

 اون:عالی؟؟!

 من:جات خالی !!

 اون:جان؟؟!؟ باشه پس!!! بمبست خاکی!!

 من:جناب عالی؟!

 اون:خال خالی!!

 وشتم:گاو بازی !!خداییش چیزی برای گفتن نداشتم واسه همین ن

 اون:االن چه قدر گاوبازی به قبلیه میومد !!! )شکلک بی تفاوت(

 خنده ی ریزی کردم!! راست میگفت دیگه !!!!

 من:ببخشید حاال!! ببین من سوتی تو رو بخشیدم تو هم سوتی منو ببخش!!

 اون:باشه! حرف راست جواب نداره!!

 من:حرف چپ چی؟؟!)شکلک :دی(

 خیلی! جواب داره درست و حسابی!! حاال کجایی؟!اون:اون که 

من:منتظرم دوستم بستنی بگیره بیاد بخوریم و اون یکی دوستمم که تو ماشینه عقب نشسته داره هِد میزنه!! با 

 هندزفری در حال گشت و گذار در خألِ !!

 اون:اُهو!!! دِ یه سَره بگو فعال بینتون خودتی!! آماده ای برای کنکور؟!
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 اهوم! تو چی!؟من:

 اون:منم آماده ام!! یه کمی تو دو راهی ام!!

 من:چرا؟!

 اون:فرض کن من هم کنکور ریاضی قبول بشم هم هنر یعنی همون رشته ی سینما!! اونوقت کدوم رو برم!؟

 من:خوب خیلی ساده س!! تو خودت کدومش رو دوست داری؟!

 !! ولی معماری هم دوست دارم!!اون:عالقه ی زیادی به بازیگری و کارگردانی دارم

من:االن تو با خودتم درگیری!!! باالخره کدومو بیشتر دوست داری؟!من اگه هم تجربی بیارم هم سینما رو!!! سینما رو 

 میخونم چون کال عالقه ی زیادی به شُهرَت دارم!!! از بچگی دوست داشتم بازیگر بشم!!

تو عاشق سینما هستم!! ولی بازَم معماری رو هم دوست دارم هرچی باشه من  اون: بازم یه تفاهم دیگه!! منم دقیقا مثل

 رشته ی ریاضی بودم!!

 من:اون که آره ولی... نمیدونم من که تو نیستم خودت تصمیم بگیر!!

 اون: باشه! امشب حتما درست بهش فکر میکنم!! فعال بای!!

 من: بای!!

*********** 

امه 26ام!!!! این اولین باره که مرتبم! آخه خوب شوخی نیست کنکور دارم!!! امروز  کوله ام رو انداختم رو شونه

 !کنکور تجربی رو دادم که خیلی خوب بودم االن هم کنکور هنر رو دارم!

 تجربی خیلی خوب بودم ولی نگران هنر ام! من رشته ام هنر نبوده!! واسه همین...!! واقعا نمیدونم خوب میشم یا نه!!!

 ن نیترا: آتنا!!! دخترم بیا برو پایین آروین منتظره!!ماما

مامان قرآن رو گرفت جلوم ! قرآن رو بوسیدم و رفتم و مامان کاسه ی آب رو پشتم ریخت!! آخه مگه دارم میرم 

 سفر که آب میریزی مامان جون!!؟؟! این طوری که کنکور رو گند میزنم که زودتر بیام خونه!!! واال!!

شدم!! قلبم تند میزد!!! استرس داشتم!! آروین نگاهی به من انداخت و بعد با یه لبخند آرامش بخش سوار ماشین 

گفت: خواهر گلم نگران نباش تو به خودم رفتی مثل خودم تیزهوشی حاال اگه یه ذره مثال از من کمتر باشی و به 

 !! ولی قبول میشی!!جاش خر خون باشی اشکال نداره!! از قدیم گفتن پسرا آیکیوی بهتری دارن

 خندیدم و یه چشم غره بهش رفتم!!

جلوی در حوزه ام پیاده ام کرد و بغلم کرد و کلی بهم اعتماد به نفس داد!! یه بسم اهلل گفتم و رفتم تو!! سر جلسه 

 و بودم!! میشد گفت سخته ولی برای خرخونی مثل من نه!! البته بماند من اطالعات عمومی زیادی درباره ی فیلم

بازیگرا دارم !!!وقتی اومدم تو دخترا رو دیدم!!!قرار گذاشته بودیم تا وقت جواب کنکورا با هم حرف نزنیم!!! برای ما 

 وِراجا کار سختی بود ولی خوب خودمون قرار گذاشته بودیم حتی جواب سالم همدیگرو ندیم !!!

 ومده بود و منتظرم بود!! رفتم سمتش . کنکور رو خوب دادم و با اعتماد به نفس اومدم بیرون!! آروین ا

 یه لبخند ملیح زدم!! و یهو پریدم بغلش و سفت ماچش کردم!! و جیغ زدم: وای آروین محشر بود!!

 آروین خندید و گفت: میدونستم خواهر کوچولوی ما کنکور رو خوب میده!!!!

-درسا-کیانا-ویرا-ساغر-تینا-روژینا-نآذی-شنیا-موژان-با استرس سایت رو باز کردم !همه بودیم!همه ها!!من

 آروین !!!-آنا-السا-پارسا-هامین-سامیار-مهراد-شروین بوزینه-ملیسا-آنیتا-الناز-ژینا
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همه توی اتاق من بودیم!!با این که اتاقم خیلی بزرگ بود ولی اگه سه نفر دیگه تو اتاق بودن امکان راه رفتن وجود 

 نداشت!!!

ا هم جواب کنکور رو ببینیم!! شروین هم که امسال با ما کنکور داشت!! ملیسا میگفت به یه تصمیم گرفتیم با بچه ها ب

سالشه!! 21سالشه اینم 21سالشه!! دوست ناشناس منم به یه دالیلی دیر کنکور داده و 21دالیلی دیر کنکور داده! 

چرخیدم و تک تک نگاه های اونجا رو  نکنه ... باز تو توهم زدی آتنا !؟ آروین نگران من بود !! روی صندلی چرخدار

از نظر گذروندم!!! همه استرس داشتن!! با ترس و نگرانی آب دهنم رو قورت دادم!! دستام لرزش پیدا کرده بود!!! 

آخرین چهره ای که دیدم چهره ی شروین بود!!! دقیقاً قیافه اش بر خالف چیزی بود که انتظار داشتم!!!! انتظار داشتم 

قیافه ی ریلکس و تمسخر آمیز نسبت به من و پوزخند مواجه بشم ولی... با اون چشمای نافذ آبی ش نگام االن با یه 

کرد... لبخند ملیحی بهم زد و سرشو به نشونه ی تایید تکون داد... نمیدونم چرا ولی اون نگاهش به من اطمینان 

االن... تو این موقع... دست از لجبازی کردن میداد!! شاید به این خاطر بود که آدمی که همیشه باهاش لج داشتم 

 کشیده بود و کمکم میکرد...

تو جواب سر تکون دادنش سرمو به نشونه ی نه تکون دادم... با حالت بامزه ای اخماشو تو هم کشید و دوباره سرشو 

رمو وباره و منم دوباره سبه نشونه ی تایید تکون داد... دوباره سرمو به نشونه ی نه تکون دادم.... سرشو تکون داد د

 تکون دادم... داشتم عصبیش میکرد...

 با حالت ناراحت که بی شباهت به گربه ی تو شرک نبود اَزَش خواهش کردم شخص دیگه ای جوابا رو ببینه...

اخم کوچیکی با یه پشت چشم نازک که اصالً معنی بدی نداشت برام اومد... دست به کمر و با اعتماد به نفس 

 :می خوای من به جات ببینم!؟!گفت

 آب دهنم رو قورت دادم و برای اولین بار سرمو به نشونه ی تایید تکون دادم... آخه بگو زبون نداری بگی آره...

 لبخند مهربونی زد و گفت: پس بیا این ور...

 ب چیه داداشمه...رفتم پیش آروین و تو جای قبلی شروین وایسادم... و تقریباً تو بغل آروین گم شدم... خو

 سرمو گذاشتم رو شونه اش و نگاه نکردم...

شروین که رفت تو لیست همه ی دخترا هجوم بردن سمتش که ببینن... یهو یه صدای کرکننده ی جیغ و یه صدای 

 گریه شنیدم... وای خدا... نه یعنی گند زدیم...

 آروین آروم گفت:خواهر گلم نمیخوای سرتو بلند کنی!؟!

مایی که پر از اشک بود و من بهش اجازه نمیدادم بباره سرمو بلند کردم و گفتم: نمیخوام ببینم گند زدم به با چش

 کنکورم،به خدا من خیلی خوندم... خیلی تالش کردم فقط چند هفته ی آخر رو نخوندم... باور کن...

فت:شششش!!! اگه بهم قول بدی اومدم بقیه ی حرفمو بزنم که آروین انگشت اشاره اشو گرفت جلوی دهنم و گ

 ببینی منم قول میدم یه خبر خوب بهت بدم...

 ترسیدم و گفتم: نه توروخدا!!!

 آروین بی توجه به حرفم دستمو کشید و منو با صفحه ی لپ تاپم رو به رو کرد...

 نه... این منم... این اسم منه... آتنا کیان... 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! جیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـغ
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هنر... وای خدا!! دلم گریه میخواست ولی این کارا به من نیومده... تموم  122تجربی و رتبه ی  52شدم رتبه ی 

 هنر بودیم... 115تا  52تجربی و  122تا  42دخترا گریه میکردن... آخه هممون بین رتبه های 

 بی هوا آروین و بغل کردم و لپشو بوسیدم...

ن: عاشقتم داداشی... به خدا اگه داداشم نبودی همین االن به زورم شده زنت میشدم به خاطر این خبر خوبی که بهم م

 دادی...

 یهو همه ساکت شدن و منو نگاه کردن و پقی زدن زیر خنده...

 من:خوب چیه چی گفتم مثالً!؟!

منو که رو خودش احساس کرد سرشو بلند کرد و نگاهم افتاد به شروین , معلوم بود تعجب کرده... سنگینی نگاه 

نگاهم کرد و لبخند شیطنت باری زد و سرشو از روی تاسف تکون داد...خوب چیه به خدا اگه داداشم نبود زنش 

 میشدم...

 هنر....عوضی از هممون بهتر بود... 53ریلضی و رتبه ی 52شروین بوزینه شده بود رتبه ی 

 ...نه میگم عیبه!!...نچ� �به شروین...ولی عمراً بگم...یعنی...نه...بگم!؟!....نمیگیه تشکر بهش بدهکار بودم...

 نمیگم!!من همینم تظاهر نمیکنم...نمیگم!!!

روز طول ۳۱شام رو من همه رو دعوت کردم ولی بچه ها گفتن بخوایم دونه دونه دعوت کنیم بیرون خودش 

 کردیم یعنی دوازده نفر خودمون و شروین!!نفر تقسیم ۳۱میکشه...!واسه همین پول ام رو بین 

 ساعت حدودای ده شب بود که از رستوران اومدیم بیرون...

 آروین:پایه اید یه سر بریم تا بام!؟!

 من:فرقی نداره...

احساس میکنم حالم خوب نیست...آروین نگاه مشکوکی بهم انداخت!!خوب حق داشت!!برای چی حق داشت!؟!من 

 چه میدونم...

 :هان چیه چرا مشکوک نگاه میکنی!؟!من

 آروین چشماش بیشتر گرد شد و گفت:تو تا اسم بام بیاد نه نمیاری...حاال چه طور برات فرقی نمیکنه...؟!؟

 هان!؟من بام نه نمیارم!؟!

-یناروژ-آذین-کیانا-ویرا-موژان-الناز-شنیا-ژینا-جفت چشم داشتن مشکوک نگام میکردن...که شامل:آروین12

 درسا...-تینا-رساغ

آذین اومد جلوم وایستاد...پشت چشمشو نازک کرد و با دستش چونه امو گرفت و صورتمو باال پایین کرد و تو 

 چشمام نگاه کرد و بعد دستشو به حالت متفکر گذاشت زیر چونه اش...و زل زل منو نگاه کرد...

رار کرد...و بعد همدیگرو نگاه کردن و شونه هاشونو موژان اومد کنار آذین وایستاد و دقیقا تموم حرکتای آذینو تک

 باال انداختن...

 موژان برگشت سمت بچه ها و گفت: مورد مشکوکی نبود...

مگه قاتلم یا مظنون به قتلم که میگن مورد مشکوکی نبود!؟!یا شایدم اینا گشت ارشادن اومدن منو بگیرن!؟!یا خدا!!!!! 

 یع پریدم پشت ملیسا و خودمو قایم کردم و جیغ زدم!!!خودت رحم کن قاتل بین ماست!!! سر

 همشون برگشتن سمتم و با چشمای گرد نگام کردن...
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بی توجه به اونا با جیغ گفتم:ملیسا!!ملیسا قاتله کو؟!من میترسم!!!نیاد منو بکشه بگه با دختر پسر مردم دوست شدی 

مادر و پدرمون پول بگیرن , این گشت ارشادا مثل  تازه صمیمی هم شدی اصال شاید میخوان آدم ربایی کنن از

قاتلن,من از زندان میترسم...)یهو آروم شدم و خیره شدم به زمین و متکفرانه ادامه دادم:(ولی از بازداشتگاه نه...از 

بازداشتگاه نمیترسم!!!مگه چه فرقی دارن!؟)سوالی چهره ی متعجب و وحشت زده ی ملیسا رو نگاه کردم؟؟(فرقی 

رن...هردوتا غذا نمیدن به آدم میزارن از گرسنگی بمیری...تازه مغازه و نمایندگی لباس های مارک دار هم ندارن ندا

 که با لباس خریدن خودتو سرگرم کنی!!!!واال!آدم حوصله ش سَر میره!!به نظرم باید یه کم تجهیز بشه!!

 

 رد!!!چندباری تند تند شونه هامو تکون داد!!!سرمو بلند کردم!!الناز جلوم وایساده بود و با ترس نگام میک

 

 الناز:الو و و و و و و و کجایی دختر؟؟!

 

بی هوا ژست گریه رو گرفتم و دست الناز رو گرفتم و کشیدم و گفتم:الووو چرا قطع کردی؟!چرا دوباره قهر 

 کردی؟!یه چیزی میگم بعد قطع می کنم!!میشه برگردی!؟

 

 !!!!هوی چرا میخندی!؟یهو الناز زد زیر خنده

 

 الناز با خنده گفت:آتنا خوبی؟!؟

 

 بعد برگشت سمت بچه ها و گفت:چیزی خورده این دختر!!؟

 

 همه شون با هم گفتن :نه!!

 

 الناز:به هرحال کسی نباید اینو ببینه!!!!بهتره برگردیم خونه!!

 

 :نمیام!!!ولم کن!!الناز دستمو کشید و خواست منو ببره سمت ماشین که جیغ زدم

 

الناز برگشت و با چشمای گرد شده که اندازه یه قابلمه شده بود نگام کرد و گفت:نه بچه ها این واقعا حالش خوب 

 نیست!!!

 

 بعد مکثی کرد و بعد دوباره با لحنی مظلوم شده و خر کردنی گفت:آتنا!!!قربونت برم!!بیا بریم!آفرین دختر خوب!!

 

 تق سرمو باال انداختم و گفتم:نمیام به تو چه!؟هر کاری دوست دارم میکنم!!مثل بچه های سر

 

 برای این که قدرتمو نشون بدم گفتم:اصن میخوام همین االن همین جا بر قصم!!!

 

 الناز دستش تو هوا خشک شد و با چشمای گرد شده فقط منو نگاه میکرد!!
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د شده زل زده بود به من و حتی پلک نمیزد و با دستش پلکای الناز رو ژینا خونسرد اومد سمت الناز که با چشای گر

روی چشماش فشار داد تا مقداری از گردیش کم بشه!! بعدش اومد سمت من!! خنگ نگاش کردم!! دستشو گذاشت 

یج گرو پیشونیم و بعدش یه دستگاه فشار از تو کیفش در آورد و به مچ دستم بست و یه دکمه ای رو فشار داد!منم 

تر از هر زمانی نگاش میکردم!!تا حاال به ژینا دقت نکرده بودم !! چه خوشگله!! اِ اِ اِ!! این دختره خوشگلیشو از من 

 قایم کرده بود!؟!؟ شیطونه میگه بخورمشااا ! هی ی ی ی خجالت بکش دختر ! 

 رد و کرد تو حلقم!!!!!!!!!!!!!با چراغ قوه ی گوشیش تو چشمم نگاه کرد و بعد یه چوب بستنی از تو کیفش در آو

 

 

 االن دقیقا عین این دکترا داشت منو چکاپ می کرد!!خوب مگه من چمه!؟

 یه دستگاه فشلر هم به دستم بست و فشارمو گرفت ؟

 

بعد یه مدت کوتاه به دستگاه فشار دستم نگاه کرد و زیر لب یه چیزی گفت!!!وای چه لباش خوشگله!!!!!دستگاه رو 

 ت تو کیفش!!!انداخ

 

البته این برای آتنا عادیه!! همیشه فشارش !! ۵ِرو ۸ژینا برگشت طرف بچه ها و گفت:تب نداره،فقط فشارش پایینه !!!

 همین بوده!!! هیچیش به آدمیزاد نرفته و بعد وسایل رو انداخت تو کیفش!!

 پارسا با چشمای گرد گفت:ژینا تو اینا رو از کجا آوردی؟!؟

 رو!؟!ژینا: چی 

 پارسا: چوب بستنی و دستگاه فشار و... چراغ قوه!!!

ژینا بی خیال گفت: چراغ قوه که مال گوشیم بود! و صبحم هم بستنی خوردم که درست نبود آشغال رو بندازم تو 

 خیابون واسه همین گذاشتم تو کیفم!!!

 همین که همینو گفت دویدم کنار جوب و عُق زدن و تُف کردن...

 چشمای گرد گفت: هوی چته !؟چرا عُق میزنی!؟! ژینا با

 من: چوب بستنی دهنیتو انداختی تو دهنم بعد میگی چمه!؟!

ژینا: خوب حاال سوسول!!!... آره ... می گفتم!! دستگاه فشار هم که ظهر رفته بودم پیش مامان بزرگم دستگاه 

 فشارش خراب شده بود!!

م و فقط من و روژینا بودیم میخواستیم شب رو دخترا خودمون خونه ی بچه ها به زور سوار ماشین روژینا کردن

آروین بمونیم!!! کلیدشو برای یه شب بهمون داده بود!!! دلم میخواست سرمو از پنجره ی ماشین بیرون بیارم و جیغ 

 بزنم!!! هان!؟!

 برگشت نگای روژینا کردم! عوضی چه خوشگله!!!!!!! کثافت!! من چه هیز شدم امشب !

 من:روژی!؟!

 روژی: جانم!؟ حالت خوبه؟!

 گیج نگاش کردم و گفتم: آره خوب ولی چرا دلم میخواد جیغ بزنم!؟!؟

 چشمای روژینا گرد شد و گفت: حالت خوب نیست آتنا!!
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 اخم کردم!! من خوبم!!! فقط زیادی احساس سبکی میکردم!! احساس میکردم یه پَرَم!!!

ت دارم جیغ برنم!!! ببینم این ماشین خودته!؟! این ماشین منه!! سوییچم رو از کجا من: من خوبم!! فقط االن دوس

 برداشتی!؟!

 چشمای روژینا بیشتر گرد شد و گفت: حالت خیلی بده دختر!!!!

 خنده ام گرفت و گفتم: حالم بده!!احوالم بده!! زایه شدم با اون یکی دیدمت آواره شدم!! خیلی بده ! آره حالم بده!!!

 شروع کردم به تکون دادن خودم و رقصیدن و بشکن زدن!!

روژینا یه گوشه نگه داشت!! برام مهم نبود!!! به رقصم ادامه دادم!!! اینجا اتوبانه!؟! نه نیست!؟! اصن به من چه!؟! 

 !!!TM baxرقصو بچسب!! دست بردم و انداختم یه آهنگ 

 یش حرف زد!!روژینا یه نگاه ه من انداخت و پیاده شد و با گوش

 همینطور داشتم میرقصیدم که یه ماشین جلومون نگه داشت!؟! پلیس بود!؟!

 نه بابا جوگیری ها آتنا !! این که ماشین شروینه !!! وای شروین گوگولی !!! عزیزم !!! چه نازه !!!

 ملیسا و شروین و مهراد و یه پسر دیگه از ماشین پیاده شدن!!!

!چه قیافه ش جدی بود!!! بیخی رقصو بچسب!!! راستی بقیه ی بچه های اکیپ ملیسا اینا این پسره کی بود دیگه!؟ 

کوشن!؟ تو ماشین که نیستن شاید رو سقفش باشن... نه اونجا نیستن پس صد در صد تو صندوق عقبن... پسره اومد 

... 24,25باشه...؟؟! شایدسمتم... در ماشینو باز کرد،نگاش کردم... المصب چه جیگریه!!!! بهش میخوره چندسالش 

 نمیدونم...

توی چشمام نگا کرد و نبضمو گرفت... بعد برگشت طرف روژینا و گفت: مثل این که یه چیزی به خوردش دادن!!! 

ریخته باشن... این فقط میتونه از اثراتِ روان  xچون م*شر*وب که نخورده... ممکنه تو رستوران از قصد تو غذاش 

 گردان باشه...

 فعه شروین زد زیر خنده... وای چه دختر کُش میخنده... عخش خودمه... برم بهش بگم!؟!یه د

 ملیسا با اخم برگشت طرف ملیسا و گفت:تو چیزی میدونی شروین!؟

 شروین شونه هاشو باال انداخت...

 ملیسا:پس کار تو بوده!!! بریم خونه من باهات کار دارم...

 بابا بی خیال...چه جوگیریدا !!!! ?!?!xیه دفعه فهمیدم چی گفتن!!! قرص

 روژینا سوار ماشین شد!! یه نگاه به من کرد و پوفی کرد!!!

 بعد یه مدت که من همچنان به رقصم ادامه میدادم،روژینا جلوی یه بیمارستان نگه داشت !!!

 رگشتم سمتش!!!اخمام رفت تو هم!! مگه روژینا چشه!! دست از رقص برداشتم... چرا به من نگفته!؟! ب

 من:روژی!؟!

 روژی بی حوصله گفت:هان!؟!

 من:هان و کوفت!! بگو جانم!!!

 روژی:جانم؟؟!

 دوباره اخمام رفت تو هم !!

 من:میگم تو چِته !؟!
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 ابروهاش پرید باال !!

 روژی:جا ا ا ا ان!؟!من چِمه!؟!

 من:آره دیگه!! پس چرا اومدیم بیمارستان !؟!

 دیگه از کجا اومد!! خدا بگم شروینو چی کار کنه !!!xگفت: هی مونده منو مریض کنه!!! آخه قرص روژی پوفی کرد و 

چشمام گرد شد!! روژینا طفلی!! اخمام رفت توهم! البته طفلی نه ، غلط کرده در واقع!! عقلش میرسید قرص 

x!بی شعور نفهم !! عقلش می نمیخورد!!! واال!! رفته قرص ایکس خورده بعد برای من من غصه اش هم میخوره !

رسید نمیخورد!! دیگه چرا به پسر مردم فح*ش میده!!! زحتی یه ذره در مورد من فکر نکرده که شاید نگرانش 

بشم!! اصن جواب خانواده اشو چی بدم!؟! اون موقع چه خاکی رو سَرم بریزم!؟! مثالً رُس خوبه!؟ یا شاید گیاخاک 

! آره همون خوبه ولی سیمان هم بد نیست!! خله چل!! آخه سیمان خاکه!؟! نه راست بهتر باشه!؟! اصن ماسه ای خوبه!

 میگی راست میگی سیمان نمیشه!!!

با روژینا پیدا شدیم !! نگرانش بودم حالش خوب نبود!! دستشو انداختم دور گردنم!! نمیدونم حرصی شد یا به خاطر 

دور گردنش...!! اشکال نداره مغزش االن اختالل داره...  قرصه بود چون دستشو کشید و به جاش دست منو انداخت

رفتیم سمت پذیرش!! قبل این که روژینا حرفی بزنه به خانومه گفتم:خانوم سالم!!! متاسفانه این دوست من بهش 

 قرص ایکس دادن خودش ندونسته تو رستوران خورده!! حالش خوب نیست!!

ومه گفت:باشه ولی من دارم بهتون اطمینان میکنم و باور میکنم خودش روژینا عصبی شد و اومد یه چیزی بگه که خان

 از قصد نخورده!!!

بعد هم دست روژینا و گرفتم و دنبالش رفتم!!! روژینا هی خانوم خانوم میکرد ولی زنه جوابشو نمیداد چون 

 میدونست داره هذیون میگه!!

 وشی بهش زد و رفت و گفت تا دو ساعت دیگه خوب میشه!!تا لحظه آخر جیغ و داد میکرد!! و زنه هم یه آمپول بیه

 دراز کشیدم رو تخت مهمان!!! گوشی روژی زنگ خورد!!! بلند شدم و از تو جیبش در آوردم و جواب دادم!!

 من:سالم منیژه جونم!!!

 :منیژه دیگه کدوم خریه!!من ساغرم!!-

 ه!!خورد xمن:مسخره بازی در نیار االن الناز!!! روژی قرص 

صدای الناز اومد که خطاب به کساییه که پشت گوشی بودن میگفت:یا خدا! بچه ها گوشی روژی دستشه!!! حالشم 

 خوب نیس یه بار بهم میگه منیژه یه بار الناز !!

 من:خوب دروغ میگم!! باور نداری بیا خودت ببین آذین!!! آمپول بیهوشی بهش زدن!! االنم خوابیده!!

 ها پاشید بریم بیمارستان... :یا خدا!!! بچه-

 مهر ماه:

امروز روز اول دانشگاست!!! تا قبل این ماشین دوم آروین یعنی بی ام و ش دستم بود و بابا میخواست برای کادوی 

قبولی کنکورم یه آذرا بخره!!! ولی نزاشتم , دوست داشتم بعدا با پول خودم بخرمش و واسه همین برای کادو فقط 

خریدیم!!! هر کدوم یه رنگ!!!!!!!  226نفرمون  12آلبالویی!! جالب اینه که هر 226واستم!!! یه خ 226ازش یه 

سوار ماشین خوشگلم شدم و دِ برو که رفتیم!! گازشو گرفتم!! !جلوی در دانشگاه که رسیدم نزدیک بود از خنده 

 غش کنم!!!
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سبز 226-نقره ای226-یمشک226-سفید226-بادمجونی226-سورمه ای226-صورتی 226به ترتیب:

 12طالیی و خودم که آخرنفر پارک کردم و شد  226-نک مدادی226-سرخابی226-آبی آسمونی226-یشمی

 !!!!226تا 

 

از ماشین که پیاده شدم چندتا پسر رو دیدم که بُهت زده به جلوی دانشگاه زُل زده بودن!!! یه خنده ی مخفیانه و ریز 

م سمت کالسم!! همین که از در رفتم تو چشمم افتاد به اون شروین بوزینه!!! ردیف کردم و رفتم تو دانشگاه!! رفت

 سوم نشسته بود!!! بی شعور!! 

دخترا هم اینورتر ردیف سوم نشسته بودن!! کنار شنیا نشستم!! با بچه ها حرف زدیم تا این که استاد اومد!! خانوم 

ی باشه چون با لبخند وارد شد و با لبخند حرف میزد!! کالس رو هانا مرادیان!! از همون اول حدس زدم که استاد خوب

 شروع کرد!!

 

 یا خدا غلط کردم که سینما خوندم!!! اصن من کنکور ندادم!!

تا آخر کالس یه نفس نوشتیم و من متوجه شدم معادالتم کامال اشتباه بوده و این استاد یکی از سخت گیر ترین 

 استاداس!!

 

اشید گفتن استاد مرادیان تموم شد!! از جام بلند شدم که از کالس برم بیرون که بازم چشم تو چشم کالس با خسته نب

 شروین شدم !!

 

 دوتا پسر هم باهاش بودن! یه اس ام اس اومد برام!! بازش کردم! خودش بود!!

 

 اون:سالم کجایی؟!

 

 من:دانشگاه!! میشه بهم بگی آخرش هنر یا ریاضی!؟

 

 لک :دی( نمی گم!!اون: )شک

 

 از حرص گوشیو تو دستم فشار دادم!! کرماش باز فعال شدن!!!

 

 تموم حرصمو سر صفحه ی گوشی خالی کردم!!

 

 من:تو غلط میکنی!! بی شعور عوضی!! زودباش بگو ببینم!! این یه دستوره!!

 

 اون:نمی گم! نمی گم! نمی گم! )شکلک زبون(

 

 حرصی تر شدم از دستش !!!

 

 براش نوشتم: تو چراهی دلت میخواد منو حرص بدی!؟!؟
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 همون لحظه صدای خنده ی شروین رو که نزدیکم بود شنیدم که آتشی بر روی آتشم افزود!! چه ادبی حرف میزنم!!!

 

ر تا( اگه نگی تا خود صبح بهت زنگ می زنم تا جایی که مجبو0نوشتم: اصن تو غلط می کنی نگی!! )شکلک عصبانی 

 بشی یا جواب بدی و همه ی جریان تا دو سال دیگه نقش بر آب بشه یا بگی !!

 

 اون:نمی گم! )خونسرد(

 

 حرصی با صدای بلند گفتم:اَه! بی شعور!!

 

شروع کردم به زنگ زدن!! فقط زنگ می زدم!!! با دخترا رفتیم سمت کافه ی دانشگاه!! روی سه تا میز کنار هم 

و هم که فقط من و ساغر نشستیم!! وقتی با هم اومدیم تو هرکی تو کافه بود چشماش گرد شد! نشستیم!! میز آخر ر

 فکر کنم تا حاال جمعیت به این زیادی ندیدن!!

 

 داشتم با ساغر حرف میزدم که دیدم این بوزینه با دوستاش اومد تو!! اَه چه قدر من امروز اینو میبینم !!!

 

یه پوزخند مواجه شد!! یه میز نزدیک ما نشستن!! ساغر بهشون دید داشت اونا هم به  یه چشم غره بهش رفتم که با

 ما دید داشتن اما من نه!!

 

 بی خیال به من چه!! کماکان زنگ میزدم!!

 

این وسط صدای یا گوشی شروین یا دوستش نمیدونم کدومشون ولی رو اعصاب بود!! خوب یا جواب بده یا قطع کن 

 یلنت!! چرا مردم آزاری میکنی!؟!؟یا بزار رو سا

 

 ساغر فکر منو به زبون آورد: این پسره دیوونه ست چرا گوشیشو نمیزاره رو سایلنت !؟

 

حرصی با صدای بلند جوری که بشنوه گفتم: ولش کن بابا!! از یه خل و چل بی شعور بی فرهنگ چیز بیشتری انتظار 

 !نمیره!! موندم چه طور اومده سینما بخونه!
 

 شروین که شنید نگام کرد و یه لبخند محوی زد و یه تای ابروشو داد باال !!

 

تا بدتر بهش ف*حش 12یا خدا! این دیگه کیه من جای این بودم هرکی چنین حرفایی بهم میزد بلند میشدم 

د امروز لبخن میدادم!! حالش خوب نیست برای من لبخند محو میزنه!! برگشتم سمت ساغر که شوکه شدم!! چه همه

 محو میزنن!! اینم لبخند محو میزنه برا من!!! چشمام گرد شد!!

 

 ساغر: میدونستی وقتی حرص میخوری خیلی خوشگل میشی!؟

 

 چشمام نزدیک بود از جا در بیاد!؟!؟ جان!؟ من حرص میخورم خوشگل میشم !!؟؟

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ام اس اس 

8 6  

 

ات کنم اونقدر حرصیت نکنم که چشمات خطرناک ساغر:از این به بعد حرصیت کنم یکم فیض ببرم!! فقط باید مراع

 بشن که اون چشما وقتی ترسناک و خشن میشن مگر خدا فقط بتونه نگاش کنه!!

 

به یه چشم غره بسنده کردم!! بعدا حال این ساغرو میگرفتم!! االن جاش نبود!! توی کافی شاپ جاش نبود!! صدای 

 لیتت کار کرد و فهمید اینجا جاش نیست !!درونم باز پرید وسط: چه عجب یه بار اون مُخ ت

 

 آخه بگو به توچه که میپری وسط!!

 من: ساغر یادته چندبار خواستی یه چیزی رو بهم بگی اما فرصتش پیش نیومد؟!؟! حاال که فرصتش هست بگو!!

 

عماق وجودمو ساغر شوکه آب دهنشو قورت داد و در کثری از ثانیه چشماش غمگین شد!!! یه آه کشید که تا ا

 سوزوند!!! چشماشو بست و پلکاش لرزید!

 

 سعی میکرد اون موضوع رو به یاد نیاره!!

 

 ساغر: مهم نیست!!

 

 من: بهم اعتماد داری؟؟

 

 با این حرفم متعجب برگشت و نگام کرد و با اطمینانی کامل گفت: آره!!

 

 من: پس...

 

 !!نگاشو به پنجره دوخت و زیر لب گفت: باشه

 

 آه عمیقی کشید و شروع کرد به حرف زدن!!

 

 ساغر :درست هفتم و هشتم فروردین بود!! قبل این که بیایم شمال!! پیام رو یادت میاد!؟

 

 ماه پیش بهم زده بودن! 5,6سرمو به نشونه ی آره تکون دادم! پیام دوست پسر ساغر بود که حدودا 

 

 بیرون!! از پنجره ی کنار صندلیمون زل زد به

 

ساغر: برام یه اس ام اس اومد!! از یه شماره ی ناشناس بود!! نوشته بود توش بهتره که با پیام همه چیز رو تموم کنی 

 چون اگه این کار رو نکنی اتفاق خوبی برای پیام نمیفته!!

 

 و!!هم خودتو بکشم هم پیام دقیقا نوشته بود:نپرس کی ام! کجام و چرا اینو میگم!!! اگه با پیام تموم نکنی ممکنه
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شوکه شده بودم!! نمیفهمیدم چرا میخواد چنین کاری رو با پیام بکنم؟!؟ چرا باید تموم میکرد! مگه اون کی بود!؟ پیام 

چه ربطی به اون داشت؟! اولش فکر میکردم حتما پیام میخواد اذیتم کنه یا یه شوخی بوده!! ولی وقتی چندبار بهم 

م موضوع جدیه!! نمیدونم چرا از یه اس ام اس از یه ناشناس ترسیده بودم!!! مجبور بودم همه گوشزد کرد فهمید

 چیزو با پیام تموم کنم چون اون منو تهدید کرده بود که حتما پیامو میکشه! همه چیزو با پیام تموم کردم ولی... ولی...

 

رتش از اشک خیس بود!! انگار از یه شیراشک قطره های اشک از روی گونه های ساغر سُر میخوردن پایین!!! صو

داره اشک پایین میاد!! حدس میزدم!! ساغر و پیام فرق داشتن!! پیام با بقیه ی دوست پسرا ی ساغر فرق داشت!! 

هیچکدوم اهل دوست پسر داشتن زیاد نبودیم!! اما... ساغر یکی دوتا داشت و بعد ولشون کرد و بی خیال شد... با 

سالی خارج بوده و برگشته بود ایران!! اول فقط دوستای  9،3یکی از دوستای داداشش آشنا شد!! پیامپیام از طریق 

 اجتماعی بودن اما بعد...

 

 دست ساغر رو گرفتم و گفتم:ولی ساغر تو پیام رو دوست داشتی!! پیامم تو رو دوست داشت !

 

 آروم طوری که کسی نفهمه هق هق میکرد !!

 

دوسش داشتم!!! خیلی خیلی دوسش داشتم اما مجبور بودم!! وقتی بهش گفتم همه چی تمومه دیوونه ساغر:آتنا من 

شد!! داغون شد!! فقط می پرسید چرا!!؟؟ تو منو دوست نداری و من در جوابش مبگفتم خیلی دوست دارم اما 

 مجبورم!! نمی تونستم دلیلمو بگم!! نباید دلیلمو میگفتم!!!

 

 ام اس میفرستاد... ولی...زنگ می زد... اس 

 

 ساغر بغلم کرد و سرشو گذاشت رو شونه ام و آروم هق هق کرد!!

 

 ماهو فقط گریه کردم... یه چشمم خون بود و یه چشمم اشک...! آتی من دوسش داشتم!! 6ساغر:آتنا من این 

 باید به ساغر کمک میکردم!!یه فکری تو ذهنم جرقه زد!!

 

نه هام بلند کردم و زل زدم تو چشماش و گفتم:قربونت برم من!! یه راهی هست که میتونم سر ساغرو از روی شو

 بهت کمک کنم!!!

 

 ساغر بهت زده و در عین حال خوشحال گفت:چه راهی؟ چه راهی؟؟!

 

 خنده ی ریز کردم و گفتم:اول بلند شو برو دست و صورتتو بشور بعد!!!

 

 فت سمت دستشویی !!ساغر هیجان زده و عجول بلند شد ر
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سرمو تکیه دادم به پشتی صندلی کافی شاپ و زل زدم به بیرون و آروم چشمامو بستم!! هنوزم خنده هاش جلوی 

چشمم بود!! قطره اشک سمجی میخواست بیاد پایین اما این حقو نداشت!!! باید تا ابد سرجاش میموند تا خشک 

 میشد!!!

 

 ام!!!شروع کردم به خوندم یکی از شاعر

 

 آسمان آبی چیزی جزسیاهی نیست!!

 

 نگاه غمگین قو همان تنهایی ست

 

 دریا ی خروشان بی ترانه تر بی بهانه تر از همیشه می زیست

 

 فروغ قلب ها سال هاست خاموش است...

 

 سهراب شعرها سال هاست بی صداست...

 

 ترانه ی دریا 

 

 طلوع آفتاب

 

 داغی شن ها

 

 بسردی آ
 

 صدای ها قوها,آهنگ بی کالم زندگی

 

 و فرو رفتن در پایان زندگی!!

 شروین:

چه قدر کَنه بود این دختر!! بی خیال زنگ زدن نمیشد!! اونقدر تند تند زنگ میزد که نمیتونستم یه لحظه بزارمش 

 روی سایلنت !!!

ه که اومدم تو چشم تو چشم یه دختر لجباز و مغرور با مهراد و سامیار رفتیم تو کافه تریا ی دانشگاه!! از همون لحظ

شدم!! حق هم داشت به خودش بباله!!! چشمایی داشت که هیچکس جرأت نگاه کردن بهش رو نداشت!! پوزخندی 

 زدم و در جوابم چشم غره ای گرفتم!! بهتر بود چشماشو نگاه نکنم!! خطرناکه خیلی!! 

گفته که آتنا چه چشمایی داره و وقتی عصبی میشه چه قدر ترسناک  وقتی ملیسا گفت که کیانا دوست آتنا بهش

میشه فقط یه پوزخند زدم و گفتم بی خیال شما هم خیلی بزرگش کردید و دقیقا زد به سرم که وقتی عصبیه زل بزنم 

 تو چشماش و وقتی کافه بودیم این کارو کردم... 

 ترسی که تو وجودم رخنه کرد رو به خوبی یادمه...
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یچ وقت اینقدر از چیزی نترسیده بودم!! چشمای طوسی ش وقتی عصبی میشد رگه های آبی ش تیر تر و واضح تر ه

میشدن و رنگ چشماش اونقدر کمرنگ میشد اونقدر کمرنگ که اگه دقت نمیکردی فکر میکردی با سفیدی 

 چشماش قاطی شده و فقط یه تعداد رگه های آبی خیلی تیره توشه!! 

ی ترسناکه تصمیم گرفتم بعد از اون یه بار هیچوقت دیگه هیچوقت به چشمای آتنا نگاه نکنم!! چشماش به حد

 چشمای همه وقتی عصبی میشن تیره تر میشه اما آتنا... بهتره حواسم باشه!!

این دختره ی دیوونه آتی هم هی زنگ میزنه!! نمیدونم چرا اون اوایل تو شمال شک کرده بودم که آتنا همون آتی 

 باشه اما بعدا فهمیدم که کامال اشتباه میکنم!!!

 سر میز نشسته بودیم و صدای زنگ خوردن گوشیم رو اعصاب خودم بود چه برسه به بقیه!!

 صدای ساغر رو شنیدم که خطاب به آتنا گفت:این پسره دیوونه ست چرا گوشیشو نمیزاره رو سایلنت !؟

عنی به در بگو ,دیوار بشنوه با ساغر حرف میزد گفت:ولش کن بابا!! از صدای آتنا رو شنیدم که جوریکه من بشنوم ی

 یه خل و چل بی شعور بی فرهنگ چیز بیشتری انتظار نمیره!! موندم چه طور اومده سینما بخونه!!

حرفاشو که شنیدم برگشتم نگاش کردم و یه تای ابرومو دادم باال! نگام کرد!! داشت حرص میخورد ولی عصبانی نبود 

 به همین خاطر چشماش ترسناک نشده بود!!

باید یه چیزی رو به خودم اعتراف میکردم آتنا وقتی حرص میخورد خیلی خوشگل و بامزه و وقتی که عصبی میشد 

 خیلی ترسناک میشد!!

 از این طرز افکارم لبخند محوی روی لبام نقش بست!!

 آتنا که لبخند محو منو دید چشماش گرد شد!!!

است بخندم!! این دختره دیوونه س!!! البته حقم داره هرکسی جای من بود اون حرفا رو میشنید به جای دلم میخو

 تا بدتر فحش بهش میداد !!9لبخند محو زدن بلند میشد 

 یه کم با پسرا حرف زدیم و من از بین حرفای سامیار متوجه شدم به شدت از کیانا خوشش میاد!

 کیانا سومیشم فعل بود!!کلمه دو کلمه ش 3یعنی از هر 

 کمی بعد متوجه شدم نه تنها سامیار بلکه مهراد عزیز هم دل به شنیا خانوم باختن!!

 اینا به شدت خلن!!

 نمیدونم یه دختر چی داره که ارزش دوست داشتن داشته باشه!!

 من هیچوقت نمیتونم به دختری اعتماد کنم که تا ابد با هم زندگی کنیم!!! 

 فکرشم میکنم میبینم نمیتونم عاشق بشم!! اینا دیگه چی میگن!! حتی وقتی

یه لحظه دیدم که آتنا از جاش بلند شد و رفت سمت ساغر و بغلش کرد!! ساغر داشت گریه میکرد!؟ به درک اصن 

 به من چه! پوزخندی زدم!!!

 سرجام نشستم و هندزفری هامو گذاشتم تو گوشم!!

 !! some one like youآهنگ 

 یاد اون شب افتادم که آتنا تو ساحل این آهنگو زد!!
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اونقدر قشنگ زد که حتی نمیتونستم به خودم دروغ بگم که بلد نیست!!! صدای خیلی قشنگ و دخترونه و خیلی 

صحیح نتا رو میزد!! متوجه شدم سرش که پایینه نتا رو نگاه نمیکنه و چشماشو بسته و از حفظ آهنگو میزنه!!! 

 سیمای گیتار شگفت آور بود!! حرکاتش روی

 وقتی میخوند اگه دقت میکردی متوجه ی غم تو صداش میشدی!!

 هرچی هست این دختر گذشته ی تلخی داره!! اصن به من چه!؟!؟ بذار داشته باشه!!

 چشمامو که باز کردم دیدم آتنا تنهاس و یه جمعیت دورشن!! رفتم نزدیک تر!! 

 ون بار هم اتفاقی آتنا داشت شعر میخوند برای خودش که ما سر رسیدیم!! یاد اتفاق شمال افتادم که ا

 این بار هم اینطور بود!! گوش دادم به شعرش!! بی شک از خودش بود!!

 آتنا:

 آسمان آبی چیزی جزسیاهی نیست!!

 

 نگاه غمگین قو همان تنهایی ست

 

 ستدریا ی خروشان بی ترانه تر بی بهانه تر از همیشه می زی

 

 فروغ قلب ها سال هاست خاموش است...

 

 سهراب شعرها سال هاست بی صداست...

 

 ترانه ی دریا 

 

 طلوع آفتاب

 

 داغی شن ها

 

 سردی آب

 

 صدای ها قوها,آهنگ بی کالم زندگی

 

 و فرو رفتن در پایان زندگی!!

 

 

 م!!!شعر خیلی خوبی بود!! و من... تو لحظه ی آخر تصمیمو گرفت

 آتنا:

 

 بعد از تموم شدن شعر همچنان چشمامو بسته بودم!! یه آه کشیدم!! 
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نمیدونم چی شد که صدای دست زدن های زیادی اومد!! باز دیگه چی شده!؟ بی خیال!! همینطور چشمامو بسته بودم 

 که یه صدایی از کنارم اومد !!!

 

 پرید هوا از ترس !! صدا خیلی نزدیک بود!!

 

 چشمای گرد شده برگشتم دختره رو نگاه کردم یه دختر چشم ابرو مشکی!با 

 !قیافه اش بد نبود!!چی تنش کرده!؟؟

یه مانتوی سفیدو شلوار کاربنی و یه مقنعه ی سورمه ای!! آرایش هم کافی بود!! ولی میتونست ملیح تر از این هم بزنه 

 خوشگل تر میشد!!

 

یکرد!!! یهو یاد افتاد میخواستم بهش فحش بدم ولی با این ظاهرش دلم نمیومد دختره با چشمای گرد داشت نگام م

 زایه اش کنم!!

 واسه همین با لبخندی تنصعی که خیلی احمقانه بود بهش گفتم:گلم کاری داشتی؟!؟

 

 دختره با دستاش به طرف راستش اشاره کرد !

 نو نگاه میکردن!!!نفر وایستاده بودن و م 15,22برگشتم و شوکه شدم!!! حدود 

 

 یهو روژینا گفت:مثل همیشه...

 

 و سرشو چرخوند سمت آذین که کنارش بود و آذین گفت:متفاوت...

 

 آذین شنیا رو که کنارش بود نگاه کرد و شنیا گفت:آروم...

 

 و به همین ترتیب :

 

 ژینا:غمگین...

 

 ویرا:تلخ...

 

 کیانا:از ته دل...

 

 ی همراه مرگ...الناز:و پایان

 

روی لبای همه شون لبخند کجی بود که واقعیت رو نشون میداد!! لبخند ی زدم!! تا اینا هستن مرگ برای من چی 

 کاره س!؟؟!

 

شروین هم وایستاده بود و با یه تای ابروی باال رفته نگام میکرد! هی خدا االن من رفتم تو حس دوستام باید این بپره 

 وسط افکارم ؟!!!
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 یه دختر گفت:شعر خیلی قشنگی بود همیشه اینقدر قشنگ شعر میگی؟!

 

 ذوقیدم!!! بی خیال شروین!! بزار برم تو فاذ ذوقیدن!!

 من:ممنون ولی اونقدرا قشنگ هم نیست!!

 

 :حاضری مشاعره کنی!؟!-

 فهمم!؟!برگشتم سمت صدا! شروین بود! چشمام گرد شد!! االن میخواست بگه من بیشتر از تو می

 یعنی میخواست مشاعره رو ببره!!

 اخمام رفت تو هم!

 لبخند شیطنت آمیزی زد!! سعی کردم خونسرد باشم!! 

 بی تفاوت گفتم: جدا؟! با تو؟ باشه من مشکلی ندارم!

 شروین: مطمئنی؟! ولی چشمات یه چیز دیگه میگه!!

مو نگاه کنی لو میرم تو پایینو اون اطراف دهن و بینو وا!؟ تو با چشمای من چی کار داری؟!؟! حرفامو بچسب!! چشما

رو نگاه کن باال رو باال نکن!! هی دختره ی بی شعور اطراف لب وبینی رو واسه چی نگاه کنه!؟ خجالت بکش!! خیلی 

 خوب منظورم این بود حواسش به حرفام باشه !!

 دکتر چشم!! نمره ی چشمات رفته باال!!نفس عمیقی کشیدم و گفتم: فکر کنم مشکل چشمی داری! یه سَر بزن 

 این تیکه ی آخرش و آروم و با نفرت گفتم!!

 هر کی اونجا بود ریز خندید اما شروین همینطور ریلکس و خونسرد نگام می کرد!!

 شروین:خیلی خوب پس شروع کنیم!؟

 من:آره فقط از شاعر به خصوصی یا کتاب شعر به خصوصی باشه!؟

 شاعرش مهم نیست!! ببینم تو که نمیخوای ترانه بگی!؟شروین:نه! سبک و 

هی زایه شدم!! آماده شده بودم اگه کم آوردم ترانه بخونم! آروم جوری که نبینه لبمو گزیدم!! ولی برای این که 

 سوتی ندم همونطور خونسرد گفتم: در مورد من چی فکر کردی؟ً

 نگام کرد و بعد گفت:

 دیرگاهی ست در این تنهایی "

 "رنگ خاموشی در طرح لب است... 

 تیرگی پا می کشد از بام ها "من: 

 "صبح می خندد به راه شهر من 

 شروین دست به جیب وایستاد جلوم و گفت:

 تنش ز خستگی افتاده ز کار"

 "بر سر و رویش بنشسته غبار

 لبخند کجی زدم!!

 !از همین جا فهمیدم سهراب زیاد میخونه!! درست مثل خودم!
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 من:

 ریخته سُرخ غروب"

 "جا به جا بر سر سنگ

 شروین یه لحظه وایستاد و فکر کرد!!

 لبخند پیروزی داشت رو لبام جون میگرفت!! اینقدر زود جا زدی؟!؟

 داشتم حس پیروزی رو می چشیدم که گفت:

 گریه ام بی اثر است"

 و اگر می خندم

 "خنده ام بیهوده است

 نم!!ت... خوب بزار فکر ک

 تا خواستم که بگسلم این رشته نگاه "من: 

 قلبم تپید و باز مرا سوی او کشاند 

 نو مید و خسته بودم از آن جستجوی خویش 

 "با ناز خنده کردم و گفتم بیا بیا 

 از فروغ گفتم!!

 دوتا شاعری که تموم شعرای موردعالقه ی من رو سروده بودن!!

 

 بازشروین: آنچه بگذشت نمی آید 

 قصه ای هست که هرگز دیگر

 نتواند شد آغاز

 

 زندگی دور مانده موج سرابی"من:

 "سایهاش افسرده بر درازای دیوار

 

 رنگ می ریزد از پیکر ما "شروین:

 خانه را نقش فساد است به سقف

 "سرنگون خواهد شد بر سرما

 آن رفتم درون هر رگ و هر استخوان"من:

 ن بودم اما از آنچه در پی آ

 "رنگی نیافتم

شروین خم شد و دستاشو گذاشت دو طرف میز و خم شد سمتم و آروم گفت:نه کم نمیاری!! اونقدر که از هرکتابی 

 که میگم از همون شعر میگی!! عجیبه دخترا کمتر بهشون میاد اهل شعر و این جور چیزا باشن!

 اخمام رفت تو هم! این یه نوع توهین بود!! 

 قبلش برگشت و گفت:به حالت 
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 مردی به راه می گذرد"

 "نزدیک پای او...

 یادم نمیاد! "و"وای خدا... و.. و.. !! چیزی با 

 شعرام ته کشیده...

 یه دقیقه ام تموم شد...

 شروین لبخند به لب گفت: یادت باشه دفعه ی بعد مواظب باشی با کی درمیفتی , همه که خدای شعر نیستن!!

 رو پیدا کردم ! "واو"ضایه اش بکنم!! چون همین االن با دوست داشتم 

 از جام بلند شدم و با اعتماد به نفسی که فکر کنم سر از مریخ درآورده بود گفتم:

 و به رنگ دود "

 طرح ها از اهریمن می ریخت 

 "تا شبی مانند شبهای دیگر خاموش...

 شروین از کافه اومدم بیرون!  کیفم رو برداشتم و بی توجه به قیافه ی بُهت زده ی

 هنوز هم از پشت شیشه های کافه میدیدمش که هنوز بهت زده سر جاش وایستاده بود!!

 "و"اولش که باختم خیلی رو اعصاب بود!! من با همه ی حرف ها شعر بلد بودم!! همین که وقتم تموم شد یه شعر با 

 برام اومد!

حرفش تموم بشه و شعر رو بگم تا بنشونمش سر جاش تا یاد بگیره با من  واسه همین وایستادم تا این خدای غرور

 درنیفته!!

 اگه اون به خودش میگه خدای شعر من به خودم میگم الهه ی شعر!! اهو و و و کی میره این همه راهو!!

 !دخترا خیلی وقت بود رفته بودن سرکالس! اما هنوز کالس شروع نشده بود!! کنار دست الناز نشستم

 الناز متوجه ی من شد و برگشت سمتم و گفت:این مشاعره ی شما به کجا رسید!؟

همون لحظه چشمم افتاد به شروین که داشت میومد توی کالس ! زیرچشمی نگاهش کردم ! اونم زیرچشمی منو می 

 پایید!

 پوزخندی زد!!

ارام رو بهش رفتم!! به وضوح متوجه این بار کامل برگشتم سمتش و چشم تو چشمش یکی از اون چشم غره جذبه د

 شدم که نگاشو دزدید!! منتظر این حرکتش بودم! چشمای من برای همه ترسناک بود جز خودم!!

 برگشتم سمت الناز تا جوابشو بدم! بی خیال گفتم: هیچی بابا! به جایی کشیده نشد!

 الناز با تعجب نگام کرد! 

 الناز:چطور ممکنه!؟ باالخره یکی میبره!

 من:حوصله داری الناز!حاال بعدا میگم براتون!

نمیگفتم!! چون یه جورایی احساس میکردم ضایه شدم هرچند ,لحظه ی آخر شعر رو گفتم ولی... خوب دلم نمی 

 خواستم بگم... این همه دلیل چیه دیگه ردیف میکنی آتنا!؟

 من:این ساعت چی داریم!؟

 الناز:درس عمومی! ادبیات!
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 کوچیکی زد!! همیشه تو کالس ادبیات اول بودم!!چشمام برق 

 استاد اومد تو!

 اِ !!

 این که هانیه س! چشمام گرد شد!! هانیه استاد ادبیات ما بود!؟ ترم اولیا؟! اونم لیسانس!؟

هانیه که قیافه ی بُهت زده ی منو دید لبخندی زد!! یه لبخند مهربون و غافیل گیر کننده و یکمی شیطنت چاشنیش 

 داشت!

 ولی مثل این که شروین خبر داشت که دخترخاله ش استادشه!! چون خونسرد نشسته بود و هانیه رو نگاه میکرد!!

هانیه:سالم به همگی! هانیه راد هستم! استاد ادبیات شما! درس عمومی تون! شاید تعجب کنید چون من فقط به فوق 

لکه کسایی که رشته شون ادبیات بود! اما این بار ترجیح دادم لیسانسیا درس میدادم و اونم اکثرا نه درس عمومی ب

کمی با دورانی که خودم دلتنگشم سَر کنم! االن شاید فکر کنید من به خاطر پسرخاله م و دوستایی که مثل خواهرمن 

ه آماده اضافاین ترم این ساعت کالس گرفتم!! اما بهتره بگم اصال ربطی به اونا نداره و اصال خودشونو برای نمره ی 

 نکنن!

 نیشمو باز کردم! چون از همون اول که هانیه از کالس اومد تو خودمو برای نمره آماده کرده بودم! 

هانیه با دیدن قیافه ی من خنده اش گرفت ولی به زور خنده اشو خورد! دیوونه! خوب بخند دیگه! کالس تواِ و تو 

 د بشم!حاکمشی! واال! ای خدا کاش من فقط یه روز استا

 هانیه : از همین جا ) اشاره به میز اول کرد ( خودتونو معرفی کنید! کتاب هم کتابِ)...(رو بخرید!

 بعد از معرفی کردن هانیه شروع کرد به تدریس! فکر نمیکردم پشت اون چهره ی شیرین یه استاد این شکلی باشه!!

 دیوونه بود و عقده ای! جدی میگم !!

 که قشنگ دستام تاول زدن! چنان تند تند میگفت

 به یه جا از تدریس رسید گفت:یه شعر بگید که به این بحث مربوط باشه چون من االن حضور ذهن ندارم!

 شروین از جاش بلند شد و یه نگاه به من کرد و رو به من گفت:

 شب ایستاده است 

 خیره نگاه او

 بر چارچوب پنجره ی من...

و رو به من شروع شده بود!! این یعنی جواب آخرین شعری که تو کافه بهش  "شین"با بهت زده نگاش کردم! شعر 

 دادم!!

 دست به سینه و مغرور و خبیث نگام میکرد!

 نمی خواستم کم بیارم و نمی خواستم هم کالس هانیه رو به هَم بریزم!!

 هانیه که رو به تخته بود و ما رو نمیدید گفت:بله مثال خیلی خوبی بو...

 گفتم!!"نون"دال رو نگفته بود که از جام بلند شدم و یه شعر با 

 مجبور بودم! دوست نداشتم کالس هانیه رو بهم بریزم ولی نمیخواستم جلوی شروین هم کم بیارم!

 نقشی کِش به یاری منقار"من: 

 بندی گسسته اشت
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 خوابی شکسته است

 "رویای سرزمین 

 د اسب حیوان نجیبی ست؟!نمی دانم چرا می گوین"شروین: 

 "کبوتر زیباست و چرا در قفس هیچکسی کرکس نیست!؟ 

 هانیه و دانشجو ها با تعجب نگامون میکردن البته به جز چندنفری که تو کافه شاهد مشاعره بودن!

 تلخ غمگین به راه می نگرد "من: 

 سرد 

 خشک

 "چو ماری روی تن کون می خزد راهی 

 ا جنبش استیک جدال ب"شروین: 

 پیکر او گرم

 بسته است نقش بر تن لبهایش

 "تصویر یک سوال

 لیک پندارم پَس دیوار"من:

 نقش های تیره می انگیخت

 "و به رنگ دود

 دشت می گیرد آرام "شروین:

 قصه رنگی روز

 "می رود رو به تمام

 می ترواد ز لبم قصه سرد"من:

 "دلم افسرده در این تنگ غروب

 بی خبر آمد تا به دلم قصه ها ساز کند پنهانی"شروین:

 نیست رنگی که بگوید با من

 "اندکی صبر,سحر نزدیک است

 تن نمی کوفت به موجی دیگر"من:

 "چشم ماهی کیوان دید

 در همین لحظه ی غمناک به جا"شروین:

 و به نزدیکی او

 می خروشد دریا

 که می گوید باز

 جوز ره دور فرا می رسد آن مو

 از شبی طوفانی

 "داستانی نه دراز
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 ! نه توروخدا نمیدونم!!"ز"وای 

 مشکل داشتم! "ز"ز! همیشه تو 

 یکی پیدا کردم لحظه اخر با شادی اومدم بگم که هانیه پرید وسط حرفم!!

و ت هانیه:خوب دیگه کافیه! کالس وقتش تموم شد! در ضمن مشاعره ی خیلی خوب بود ولی هم با توام شروین هم

 آتنا کَل کاَلتون رو بزارید واسه بعد کالس! کالس جای تالفی نیست!

 من و شروین هردوتامون انگشتمونو گرفتیم سمت اون یکی و همزمان گفتیم: ولی اون شروع کرد!

 شروین: تو شروع کردی!

 من:مـ ـ ـ ـ ـ ـن؟! کی مشاعره راه انداخت؟!

 دی باختی!!شروین: تقصیر من نیست تو باید قبول میکر

 با حرص گفتم: من نباخته بودم فقط کالس داشت شروع میشد بهتر بود اونجوری جوابتو میدادم!

 شروین یه تای ابروشو داد باال و گفت:اِ جدا؟! من که می دونم نمیدونستی!!

 هانیه داد زد:کافیه! گفتم برای بعد از کالس!

 عصبی کیفمو برداشتم و از کالس زدم بیرون!!

 ی کردم ریلکس باشم!! یه لیوان آب خوردم و رو یه نیمکت تو حیاط دانشگاه نشستم!!سع

 تا حدودی موفق شدم خودمو آروم کنم!

 یه اس ام اس براش فرستادم!

 من:جان من بگو دیگه !

 مین جوابمو داد:نمی گم! فکرشم نکن!5بعد 

 من: اِ! زدحال نباش دیگه بگو!

 بهت نمیگم!اون:خیلی خوب ولی واحدامو 

 من:زود باش,زودباش!!

 داشتم می مردم از چندتا حس مختلف! فضولی... هیجان... استرس...

 خیلی دوست داشتم اونم سینما خونده باشه! از خدام بود سینما خونده باشه!

 ولی بهم نگفته بود! از دیشب داشتم رو مخش راه میرفتم بلکم بگه!

 اون:من...

 من:دِ جون بکن !!

 دای خنده ی یکی از پشت سرم اومد!!برگشتم دیدم شروینه که رد شد و داشت میخندید!!ص

 بایدم میخندید همه چی به نفع اون تموم شد!!

 منم بودم میخندیدم!! اخمام رفت تو هم!! حقمو ازت میگیرم جناب شروین!!! با صدای گوشیم برگشتم!!

 اون:خیلی خوب بزار تمرکز کنم!!!

 کز میخواد کجا!؟ براش نوشتم!!آخه این تمر

 من:آخه این تمرکز میخواد کجا!؟!

 اون:خیلی خوب ،خیلی خوب... من رفتم... یعنی... االن من...
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 داشتم میمردم از استرس!! چشمام چهارتایی رو گوشی بود!! 

فرستاد!! با استرس دخترا هم کنارم هرکدوم با یکی حرف میزدن!!! آب دهنمو قورت دادم بعد دو دیقه اس ام اس 

 بازش کردم!!

 اون:نمیگم!

 حرصمو سِر صفحه ی گوشی خالی کردم!!

 من:کوفت!!!

 اون : )شکلک زبون وخنده(

 من:خیلی بی شعوری!!!

 اون:خیلی خوب بابا! چرا میزنی!؟! من االن سینما میخونم!!

 دست خودم نبود پریدم هوا و جیغ کشیدم!!!!

 ا ا ا ا ا ا ا!!!! هور ا ا ا ا ا ا ا ا!من:جیغ!! جیغ!! هو را ا 

 تموم دانشگاه رو دویدم و برگشتم پیش بچه ها که داشتن با چشمایی که اندازه ی قابلمه شده بود نگام میکردن!!!

 کیانا: این باز دوباره دیوونگیش گل کرد!!

 پایین پریدم و اونو مجبور به پرشپریدم بغل الناز!! دوتا دستشو گرفتم و به حالت چرخ و فلک چرخوندمش!! باال 

هم کردم!! بیچاره گیج شده بود!! النازو ول کردم و یه قری به کمرم دادم و بشکن زدم و جیغ و هورا کردم!! مطمئنن 

 االن کل دانشگاه پی به دیوونگیم بردن!!

 ست!.. امروز... اون... اینجابی توجه به کسایی که نگام میکردن و رد میشدن با نفس نفس زدن به بچه ها گفتم: االن.

 من: یهوووو !!!

بی حال نشستم رو چمنای حیاط دانشگاه!! حتی نای نشستن هم نداشتم!دراز کشیدم رو چمنا!! نیشم که بسته نمیشد!! 

 دخترا هنوز گیج و منگ داشتن نگام میکردن!! باالخره الناز به حرف اومد!!

 الناز:جان!؟ کی؟ امروز؟ دانشگاه؟ کی!؟

 کل جریان دوست ناشناسو فقط به درسا و آنیتا دخترخاله ام گفته بودم!!

 درسا مشکوک نگام کرد و گفت:منظورت... ؟! آره؟ تو که گفتی نگفته!!

 ذوق زده نشستم رو چمنا و یکم خودمو باال پایین مردم و دستامو کوبیدم به هم و گفتم: گفت! گفت!

د و از روی چمنا بلندم کرد و با هم بلند بلند جیغ کشیدیم و باال و پایین درسا جیغ کوچولویی کشید و دستمو کشی

 کردیم!! مثل بچه ها شده بودیم!!

 درسا: جان من!؟!

 با نیش باز گفتم: مرگ تو!!

 درسا وایستاد و یکی زد تو سرم و گفت: کوفت بگو خدا نکنه!! مرگ من چیه!؟! مرگ خودت!!

 م!!خندیدم و زبونمو براش در آورد

 موژان:االن یکی به ما بگه جریان چیه!؟!

 تا خل )چون خودمو درسا میدونستیم(همه مثل خواهرم بودن پس باید به همشون میگفتم!!12این 

 من:بیاید اینجا بشینید تا جریانو براتون بگم!!
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 یه نگاهی به ساعتم کردم و گفتم:تا کالس بعدی نیم ساعت مونده!!

 شروع کردم تموم جریان آشناییمو با ایشون گفتم!!حلقه ای نشستیم و من 

ماهه 6بعد از این که کل جریانو برای بچه ها گفتم , دست آخر یه جمله به کل حرفام اضاف کردم و گفتم: و االن من 

ه ربا این دوست ناشناس دوستم و تا نیم ساعت قبل , باال پریدنای من به خاطر این بود که امروز بهم گفت که اونم دا

رشته ی ما رو میخونه یعنی سینما!! االن امروز ممکنه ما تو یه کالس باشیم حتی کنار دست هم بشینیم و چیزی 

 نفهمیم! و پایان!

 

همشون رفته بودن تو شوک و با چشمای گرد شده و دهن باز من رو نگاه میکردن! یهو همشون باهم گفتن: برو و و 

 و و و و و و و و و و!

 

 خودم! بیاید ببینید! اینم گوشیم! من:به جان

 

 کیانا گوشی رو از دستم قاپید و رفت تو لیست شماره هام و قسمت اس ام اس های دوست ناشناس!

 

همه شونم که فضول رفته بودن باال سَرِ کیانا جمع شده بودن و باچشمایی کنجکاو و فضول خیره شده بودن به صفحه 

 ی گوشی!

 

 درسای ذلیل مرده هم که جریانو میدونست رفت اس ام اسا رو ببینه!! پوفی کردم! حتی این

 

 پشتمو کرده بودم بهشون و داشتم میرفتم سمت کیفم که با صدای بچه ها از ترس پریدم هوا!

 

 بچه ها:نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه!

 

 نه!؟ سکته رو رَد کردم! تازه هم از بیمارستان برگشتم!با اخم برگشتم سمتشونو گفتم: چِتو

 

 تینا بی توجه به من اشاره ای به گوشی کرد و بعد گفت: االن این... این...

 

 یهو همشون با هم گفتن: شمال با ما بوده!؟

 

 چشمام گرد شد! کی؟! دوست ناشناس؟!؟ شمال با ما بوده!؟؟ یعنی میشناسیمش؟!؟!

 

 یعنی شمال... وقتی ما شمال بودیم... اونم شمال بوده؟! آذین: یعنی

 

 تازه دوزاریم افتاد که اینا چی میگن!

 

 سرمو به نشونه ی آره تکون دادم و همه شون رفتن تو شوک و یهو همشون با هم گفتن:نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه!!!

 

 ای بابا!اینا چه قدر نفهمن!
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ز دانشگاه اومدم بیرون!داشتم سوار ماشین می شدم که چشمم خورد به مک الرن مشکی خوشکل شروین! باید ا

 حرص امروزمو سرش خالی میکردم!!!!

مثل کسایی که نمیخوان کسی صدای پاشون رو بشنوه روی نُک پا راه رفتم تا رسیدم به ماشینش! با چشمم اطرافو 

یز! یه چیز تیز! پوف چیزی اینجا نیست! آهان یافتم باید چی کار کنم! دوباره برای یه چیز تیز گشتم! یه چیز ت

 همونطوری روی نُک پا برگشتم پیش ماشینم! از صندوق عقب ماشینم یه چاقو درآوردم!

 این چاقو رو برای روز مبادا نگه داشته بودم!

 کسی نبینه خم شدم سمت چرخش! همونطور رو نُک پا مثل موش برگشتم پیش ماشین شروین و آروم طوری که

 شروع کردم به سوراخ کردن دوتا چرخ جلوییش!

بعد هم چاقو رو به طور نامحسوسی زیر مانتوم جاسازی کردم و صاف وایستادم و مثل خانومایی با وقار و باکالس که 

کردم  اشینم!حرکتاصال این کارا به شخصیتشون نمیخوره و تا حاال دست به همچین شیطنتایی نزدن رفتم سمت م

 سمت خونه!

******** 

 پوف کالس امروز چه قدر سخت بود!بی خیال خودم رو انداختم رو تخت!

هیچ واهمه ای از شروین نداشتم و ندارم! من ماشینشو پنچر کردم! میدونم هرکسی جای من بود االن از ترس سکته 

بش فکر میکنم!! شاید این بازی خیلی بچگونه بود!بی رو رَد کرده بود!! ولی من نه!! اگه کاری بکنم اول به عواق

 شباهت به یه رمان عاشقونه نبود! البته باید عاشقونه رو باید ازش فاکتور بگیریم!!هه! من و شروین...! بابا بی خیال!

 گوشیم داشت خودکشی میکرد و من خیال جواب دادانشو نداشتم ولی بی حوصله از رو تختم قاپیدمش و بدون نگاه

 کردن به شماره جواب دادم!

 من:هان!؟

 هیچ صدایی نیومد!

 من:الوووو!

 بازم جوابی نیومد!

من:مگه مرض داری بی کاری زنگ میزنی؟! مزاحمم مزاحمای قدیم! حداقل زنگ میزدن چهار کلوم حرف میزدن,دل 

دان بزارم! باید به شما ها تدریس آدم وا میشد! واال! هی خدا! یادش به خیر!باید یه کالس تدریس مزاحمان تلفنی نا

 کرد! آینده ی مزاحما به شما بستگی داره!

 داشتم حرف میزدم که یه صدا اومد وسط حرفم!چه عجب این مزاحم تلفنیه زبون وا کرد!

 سالم!ببخشید دستم بند بود!-

 خدایا چه قدر صدای این مزاحمه آشنا میزد!

ای امروزی اونقدرم نابلد نیستن! دستت گیر بود؟!خوب دستت گیره +اشکال نداره! خوب حداقلش فهمیدم مزاحم

 چرا مزاحم تلفنی میشی بچه! یهو طرف سواستفاده میکنه هرچی ف*ح*ش بلده نثارت میکنه!! واال!
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 چی میگی؟!مزاحم تلفنی کیه؟!-

 اخمام رفت توهم! این دیگه خیلی نابلد بود! بلد نیستی مزاحم بشی چرا مزاحم میشی!؟!

ن:خوبه واال همینم مونده انکار کنی! زنگ میزنی به شماره ی مردم,تا سه دقیقه ی اول تماس حرف نمیزنی بعد میای م

 میگی دستم بند بود و حاال هم انکار میکنی مزاحم تلفنی!؟

 خل شدی دختر!! هانیه ام!-

 چشمام از زور تعجب گرد شد! به صفحه ی گوشی نگاه کردم! نیشم باز شد!

ون نیش باز گفتم:خوبی هانیه جون!؟ چه طوری؟! راستی میگم چرا اینقد عقده ای بازی درمیاری سر با هم

 کالس؟!دستام تاول زدن اینقد تند تند مینوشتم!

 هانیه تک خنده ای کرد و گفت:الزمه هُما جون! اونطور نکنم درس نمیخونن که!

 تن!؟ هما دیگه کدوم خریه!؟چشمام گرد شد! این دیگه چه بساطیه نصفه شبی راه انداخ

 من:هما کدوم خریه دیگه هانیه!؟

 هانیه:اِ ف*ح*ش نده هما جون!

 اِ! باز که این گفت هما!

 من:هانیه من آتنام! درک کن! اسم من از چهار حرف تشکیل شده!... آ... ت... ن... ا ! فامیلیمم هجی کنم!؟

 اِ خرو من نشناسم کی بشناسه؟! ها!؟ هماجون!هانیه: گفتم ف*ح*ش نده گلم! میدونم کی هستی! تو

 ای بابا! خرخرمو جویید انقد گفت هما هما!

من:هانیه! یه نگاه به صفحه ی گوشیت بنداز! چی نوشته؟! نوشته آتنا! من آتنام! اگه میدونی آتنام پس چرا میگی 

 هما!؟

 جورین! هانیه:الزمه! بعضی وقتا بعضیا که نباید بدونن! میدونی که مردم چه

 من:آهان! االن دوزاریم افتاد! فهمیدم چی میگی!یکی اونجاس که نمیخوای بفهمه داری با من حرف میزنی!؟ آره!؟

 هانیه:آفرین! قربونت برم که دیر ماجرا رو میگیری!

 من:خیلی خوب حاال نگفتی چی کارم داری!؟

 هانیه:یه لحظه وایسا هما جون! برم از تو کیفم بَرِش دارم!

 من:چی رو!؟

 هانیه:یه لحظه دندون رو جیگر بزار!

 من:جیگر!؟ این اطراف جیگری نمیبینم!

 هیچ صدایی نیومد! بعد دو دقیقه صدای هانیه اومد!

هانیه: شرمنده آتنا جون! مجبور بودم اول پایین یه کمی باهات حرف بزنم و هما صدات بزنم که شک نکنن و بعد 

 بیام باال باهات حرف بزنم!

 من: اشکال نداره! حاال چی شده اینجوری پلیس مخفی شدی!؟

 هانیه خنده ی ریزی کرد و گفت: هما جون یادداشت کن!

 من: باز دیگه کی اونجاس؟!

 هانیه:هم بازیت!
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 ابروهام پرید باال و رفت بین موهام گم شد! جـ ـ ـ ـ ـان!؟ هم بازی؟!

 گه من بچه ام!؟من: هانیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه! هم بازی!!؟ م

 هانیه خنده ی ریزی کرد و گفت: یه جورایی!

 با اعتراض و حرصی گفتم: هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـانیه!

 باز صدای ریز خنده ی هانیه رو از پشت گوشی شنیدم!

 هانیه: خیلی خوب! اعتراض نکن! شروین جونت االن اینجا بود!

 من: آهان شرکو میگی؟!

 تعجب توش موج میزد گفت: کی رو!؟هانیه با لحنش که 

 من: هیچی ولش کن تو کارتو بگو!

 هانیه: نمی شه هماجون!

 من: دیگه کی اومد!؟

 هانیه: همون قبلیه!

 من: آهان شرکو میگی!

 هانیه باز با همون لحن گفت: کـ ـ ـ ـ ـ ـی؟!

 من: هیچی تو بی خیال! نرفت!؟

 هانیه: نـ ـ ـ ـ...

 م و احساس کردم گوشی تکون خورد!دیگه صداشو نشنید

 و بعد صدای شروین تو گوشی پخش شد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 شروین: گوش کن آتنا! میدونم تویی! خوبم میدونم تو ماشینو پنچر کردی! پس طفره نرو!

رسم ولی دلم فهمید! فهمید جریان چیه! فهمید هانیه داشت با من حرف میزد! همونطور که گفتم از شروین نمیت

 نمیخواد هانیه ضایه بشه! ولی دراین صورت من ترسو نشون داده میشم!

 یه جورایی فقط نگران هانیه بودم!

نمیدونم یه لحظه چِم شد که جنون گرفتم و از پشت تلفن با حرص و عصبانیت داد زدم: آره من بومدم! دوست 

تویِ از خود راضی میفهموند که هیچی نیستی!هیچی... یکی داشتم! دلم خواست! باالخره باید یکی به توی کوه غرور 

باید بهت میفهموند همه ی دخترا مثل هم نیستن یکی باید به تو و امثال تو میفهموند که نباید به دخترا به چشم هیچی 

نه... من  ینگاه کنید! این که هیچی به نظرتون نیان! این که همیشه دخترایی اطرافتون باشن که براتون عشوه میان ول

مثل اونا نیستم! واینمیستم حقمو بخورین! واینمیستم نگام کنی و مسخره ام کنی یا برات عشوه بیام که اگه دلت 

خواست شماره تو بهم بدی... نه من از اوناش نیستم! از فردا هم برنامه همینه! همیشه همین بوده! تالفی میکنی بکن 

نم! حق من پایمال نمیشه! نمیزارم وایسی و مسخره ام کنی! اینو بفهم نمیکنی هم جونت سالمت من کار خودمو میک

 جناب شروین تهرانی!

و سریع گوشی رو قطع کردم! اونقد تند تند و با جنون حرف زده بودم که نفسم باال نمیومد! ولی از درونم آروم شده 

ه بودم و رو دلم مونده بود رو بهش زده ماه پیش , از لحظه ای که تو سورتمه شروینو دید6بودم! حرفایی رو که از 

 بودم!
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 رو تختم دراز کشیدم! هنوز ضربان قلبم باال بود! نه از استرس... نه از هیجان... نه... از جنون زیاد... از حرص... !

ای  ونهاز جام بلند شدم و مانتو و شلوارم رو که از وقتی اومده بودم خونه در نیاورده بودم رو با یه دست لباس تو خ

که یه تونیک آستین کوتاه که روش شکل یه جفت گوش خرگوش بود با شلوارکش پوشیدم! به ساعت نگاه کردم! 

 بود!پس خیلی تا شام مونده! میتونم یه کم بخوابم!0

 خودمو انداختم رو تخت! به سقف خیره شدم!

! چرا!؟ و چرا من اتفاقی با خواهرش و خدیا چرا من!؟ چرا قرار شد اون روز تو سورتمه سواری شروین به من میزد

 دخترخاله ها و پسرخاله هاش دوست میشدم!؟

 چرا ملیسا منو تو شمال تو اون پارک دید و خواست وایسه و بپرسه که من کیم!؟

 چرا من و شروین هم رشته ایم ؟!

 چرا !؟چرا !؟

ونقدر فکر کردم و من به دنبال جوابی برای چرا های مختلف تو سرم رژه میرفتن! عصبی بودم و قاتی کرده بودم! ا

 سوال هام که خوابم برد!

 شب بود!رفتم پایین!مثل این که کسی خونه نبود!11وقتی بیدار شدم ساعت 

گشنمه!برم برسم به شکمم که غُرغُرش رفته رو هوا!رفتم تو آشپزخونه! خواستم در یخچال رو باز کنم که یه 

نیمه باز یخچال رو بستم و یادداشت رو برداشتم و خوندم: سالم دخترم! ما رفتیم  یادداشت رو در یخچال دیدم! در

خونه ی خاله شیرین ت! خیلی خسته بودی دلم نیومد بیدارت کنم! غذات تو یخچاله گرمش کن بخور! آروین هم تا 

ن نگ بزن به ایدوماه دیگه خونه برنمیگرده! رفته یه سری به شعبه ی لندنِ شرکتشون بزنه! کارِش داشتی,ز

 شماره).......(!

نشستم رو صندلی آشپزخونه! نه نه! از این بدتر نمیشه...! آروین رفته لندن؟! من چی کار کنم؟! میخواستم این بار 

 دیگه همه چیزو به آروین بگم !

م! همینطور که کن تقریبا باید کل پاییزو صبر کنم تا برگرده! نه! یه بار تو عمرم خواستم این مشکلو برای همیشه حل

سرمو گذاشته بودم رو میز ,بارون شروع کرد به باریدن ! رعد و برق زد! یه دفعه بدنم به خودش لرزید! پوف سکته 

کردم! خدا اینم وقت بود بارون فرستادی!؟ بارون دوست دارم ولی نه اینکه سکته ام بده! غذا رو از یخچال آوردم 

 گرمش کردم شروع کردم به خوردنش! بیرون! به به! الزانیا! بعد این که

غذا که تموم شد برای اولین بار به خودم زحمت دادم و ظرفا رو شستم! از آشپزخونه اومدم بیرون و رفتم سمت پله 

ها که برم باال! رو پله ها بودم که یهو برق قطع شد! نفسم بند اومده بود! قلب ام به تپش افتاده بود و به سینه ام می 

 کوبید!

 وشه ی پله ها نشستم! خدیا چرا االن!؟ چرا االن که تنهام!؟گ

 اونم االن که بارون میباره و ترسناک تر میشه!

 عرق سردی رو صورتم نشست!

 دستمو به میله ی پله ها گرفتم! احساس کردم صدای دستگیره ی دری اومد! و بعد صدای قدم برداشتن...!

 و خودم مچاله شدم!سرمو چرخوندم اطراف! یعنی کی بود!؟ ت

 با صدای لرزونی گفتم:کـ... ی... کی اونجاس؟!!
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 تندتند نفس میکشیدم! میخواستم هوا رو ببلعم توی ریه هام! دستام سر و یخ شده بود!

 تند تند نفس میکشیدم! داشتم خفه میشدم!

 بدنم به لرزش بدی افتاده بود! نمیتونستم خودمو کنترل کنم!

 ا داشت میچرخید و صدای اون قدما نزدیک تر میشد!سرگیجه داشتم! دنی

 رعد و برق زد! جیغ بلندی زدم!

 قلبم تند تند به سینه ام میکوبید! انگار میخواست سوراخش کنه!

میخواستم بیهوش بشم که برقا برگشت! با دیدن نور انگار از یه زندان آزاد شده باشم! به سرفه افتادم!آروم و دونه 

 ا اومدم پایین و رفتم سمت آشپزخونه!به زور با دستایی لرزون یه لیوان آب برای خودم ریختم!دونه از پله ه

نشستم رو صندلی!سرمو تکیه دادم به لبه ی صندلی!آروم که شدم و نفسام منظم شد و ضربان قلبم به حالت عادی 

 برگشت رفتم سمت پله ها!

 با ترس خاصی به پله ها نگاه میکردم!

 بوده!بعدا دوباره خوب میشم! همیشه همین

 احساس میکردم اگه بازم از پله ها برم باال همینطوری میشم!

 اولین قدممو آروم رو پله ها گذاشتم و بعدش به سرعت برق از پله ها دویدم باال!

 نبه جلوی در اتاق خودم که رسیدم سریع بازش کردم! با دیدن تختم سریع شیرجه زدم توش! انگار مطمئن تری

 جای دنیا تختم بود! همیشه وقتی میترسیدم فقط تختم میتونست بهم آرامش بده!!

 زیر پتو قایم شدم! چراغ خواب هم که طبق معمول روشن بود!

 خدایا چرا این مرض من تموم نشدنیه! یاد صدای پایی افتادم که رو پله ها شنیدم! 

 پش قلب... احساس خفگی... لرزش بدن...پوزخندی زدم! همیشه همین بوده! توهم... سرگیجه... ت

سرمو تو بالشم فرو بردم و به حال خودم گریه کردم! به خاطر ضعفی که داشتم گریه کردم! منم آدمم خدایا! میدونم 

 تاریکی چیزی نیست که ازش ترسید ولی از اون روز نحس به بعد دیگه...!

 اونقدر گریه کردم که خوابم برد!!

 آبان:

بودم...طبق معمول!تند تند مقنعه امو سَرَم کردم و لقمه ای رو که مامان برام گرفته بود رو خوردم!لپ دیر کرده 

آلبالویی م!عزیز دلم بود!گازشو گرفتم!یاد خسارت کارتینگِ شمال افتادم!اگه  226مامان جونمو بوسیدم و پریدم تو 

میلیون خسارت باید 2تم و الیی میکشیدم قطعا باال ی اون مسئول خسارته االن این جا بود با این سرعتی که من میرف

میدادم!هول هولکی دم در دانشگاه پارک کردم!...از ماشین پیاده شدم...بچه ها تو محوطه ی دانشگاه نبودن , پس 

 حتما کالس شروع شده ...وای نه!

الس رو باز کردم و یه جورایی دویدم سمت کالس موردنظر!اونقدر تند دوییده بودم که بی هوا و بدون در زدن در ک

 پرت شدم تو کالس که اگه دستگیره ی در نبود االن پخش زمین بودم!!

 احساس میکردم رو پشتم یه سنگ سنگین گذاشتن!...با تعجب بر گشتم و پشتمو نگاه کردم!

بودن اونجوری پرت بشم  همونه این زلزله هان!ژینا و درسا و الناز با من و از پشتم اومده بودن تو کالس و باعث شده

 تو کالس!...دیوونه ها!
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یه چشم غره به درسا رفتم که نیشش شل شد و گفت:قربونت برم آتنا جون...خوبی؟!سالمتی چه طور؟!قربون اون 

چشای ترسناکت برم اونجوری چشم غره نرو دلم هُری میریزه!این چشما بخوان عشوه بریزن چی میشه؟!نه جان من 

 ینم!راستی تقصیر من نبودا!!!این الناز ذلیل مرده هولم داد!میخوام یه دور بب

 الناز با اعتراض یکی زد تو سر درسا و گفت:اِ چرا میندازی گردن من!؟تقصیر ژینا بود!

 درسا با اعتماد به نفس خر کننده گفت:به هرحال تقصیر من نبود آتنا جون!

 من:خر نمیشم , فکرشم نکن...!

تامون که چشم تو چشم بودیم با حالت اسلوموشن گردنمونو کج 9ومی به خودمون اومدیم!هر یهو با صدای اِهم اه

 کردیم سمت صدا!

و همزمان نیش من و درسا و الناز و ژینا شل شد!استاد نظری بود!یه استا د که در حد مرگ سخت گیر بود و بدجور 

 تو ذوقی میزد به دانشجو ها!!

 جفتش!! مثل پَت و مت شده بودیم فقط دو

 راه افتادیم نشستیم سرجاهامون!

 پوفی کردم که باعث شد تارِ موی جلوی صورتم بره هوا و دوباره برگرده سرجاش!

 آروم به ساغر که کنارم نشسته بود گفتم:هوی...

 ولی مثل این که تو این دنیا نبود!...یه تنه بهش زدم که باعث شد برگرده سمتم!

 !ساغر:هوی چته چرا میزنی؟

 من:نیم ساعته دارم صدات میزنم خرخون!

 ساغر:هوی به من نگو خرخون!حاال چی کار داری؟!

 من:این کالس چند واحدیه؟!

 واحدی!9ساغر:

 تموم میشه! 11من:پوف!پس ساعت 

 ساغر:خوب اومدی!

 دقیقه بود! 0:95نگاهی به ساعتم کردم!من میمیرم یعنی!تازه ساعت 

!شروین نبود!پس این ترم این درسو نگرفته بود!!چه بهتر!حداقل یه کالس ار دستش راحت نگاهی به اطراف انداختم

 باشیم!

بود که کالس تموم شد!این استادای ما چه عقده ای ان!یکی از اون یکی بدتر!انگار مسابقه س هر  11ساعت اطراف 

 استادی تندتر بگه برنده س!

 ت پیش بچه ها نشستم!!خودش بود!گوشیمو باز کردم!اس ام اس داشتم!رو یه نیمک

 اون:سالم کالسی!؟

 من:نه ولی همین االن تموم شد!دارم میمیرم از خستگی!رسیدن به خیر!!

 اون:ممنون!

 دنبال اون اس ام اسش یکی دیگه ازش اومد!

 اون:)شکلک زبون(ولی به جاش من تازه دارم میام دانشگاه!!
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 بی که کردی!!با حرص براش نوشتم:کوفتت بشه اون خوا

 اون:)شکلک خنده(امروز میخوام حال یکیو بگیرم!!!

 بی شعور باز حس فضولی منو به کار انداخته بود!!

 با بیشترین سرعتی که میتونستم براش نوشتم:کی؟جانِ من کی؟!

 اون:اونش دیگه به تو ربط نداره خانوم کوچولو!

 استی چه طور حالشو بگیرم؟من که نمیدونم اون کیه؟!هی به من میگه خانوم کوچولو!یه حالی ازت بگیرم!ر

 من:من خانوم کوچولو نیستم!بفهم!

 اون:خیلی خوب خانوم بزرگ!اصن مامان بزرگ!

 پو و وف!من هرچی به این بگم برام یه جواب تو آستین داره!!!

 بی خیال کَل کَل شدم و براش نوشتم:جان من بگو کیه!؟بگو!بگو!بگو!

 بگم!اون:غلط بکنم 

 این بی خیال نمیشه!!!یه فکر دیگه اومد تو ذهنم!

 من:حاال نگو کی!ولی بگو چه جوری!؟

 تا چرخ ماشینش رو پنچر کنم!!9اون:)شکلک لبخند خبیث(میخوام 

با گفتن این حرفش یاد این افتادم که اون شب ماشین شروین رو پنچر کردم!بعد اون دیگه ندیدمش!اون جور که از 

دم , یه سفر رفته پیشِ عمه اش تو آمریکا!گفتن دیروز برگشته!!یا خدا یعنی میخواد چه جوری تالفی بچه ها شنی

کنه!؟!؟خدا میداند و بس!این مدت هم به جز امروز با دوست ناشناس در ارتباط نبودم!آخه گفت برا یه مدتی میره 

 خارجِ کشور!دیروز بهم اس ام اس داد که برگشته!

 :بی خیال!امروز کالس داری؟بهش اس ام اس دادم

 اون:اهوم!

 با صدای ویرا سرمو بلند کردم!ویرا:آتی ما داریم میریم کافه ی دانشگاه میای؟!؟

 من:شما برید منم االن میام!!

 ویرا:اوکی!پس کافه تریا!؟

 من:کافه تریا!

 براش نوشتم:من باید برم!کاری نداری؟

 اون:نه!

 که یادم افتاد اسممو نباید بدونه واسه همین براش نوشتم:خدا من!اومدم براش بنویسم خدا آتنا 

 اون:)شکلک تعجب(چرا تو؟!

 من:چون من شاعرم!

 اون:واقعا!؟

 من:اهوم!فعال خدا من!:دی

 اون:پس فعال خدا تو!

 خنده ی ریزی کردم و گوشیمو گذاشتم تو جیب مانتوم!
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 دورِ نیمکت افتاده بود رو چمنا برداشتم و انداختم تو کوله ام!از روی نیمکت بلند شدم و کتابام رو که شلخته 

 رفتم سمت کافه ی دانشگاه!همه ی دخترا بودن!کنار موژان نشستم!

 موژان:به به!خانوم اخمو!اصال این اسم به توی شر و شیطون نمیاد!چی شده گره ی اخمات گره ی کور شده!؟

 من:خسته ام!

 اخم نمیکنم که!موژان:خوب منم خسته ام!ولی 

 من:بابا تو گلی من منگل!چرا ایراد بنی اسرائیلی میگیری موژان؟

 موژان زبونشو برام درآورد! سرمو کج کردم و از شیشه ی کافه بیرون رو نگاه کردم!

جناب شرک و دوستانش از دور داشتن میومدن سمت کافه!داشت میخندید!نزدیک کافه که شد و منو دید اخم 

ثانیه قبل داشت میخندید!نخند به من چه!؟اتفاقا شاد هم میشم تو رو اخمو  12انگار نه انگار که تا غلیظی کرد!

ببینم!زبونمو براش درآوردم!شیطنتم باز گل کرده بود!انگار نه انگار که تا دو دقیقه پیش جون نداشتم راه برم!به قول 

 هانیه هم بازیمو دیده بودم میخواستم اذیتش کنم!

زبون درآوردنم یه چشم غره بهم رفت!خداییش نزدیک بود خودمو خیس کنم با اون چشمای آبیش!ولی در جواب 

 رو نیست که سنگ پای تهرانه!!به روی خودم نیاوردم که ترسیدم!!

اومدن تو کافه دو تا میز جلوی ما نشستن!دوست داشتم ببینم چه طوری میخواد تالفی اون شب رو بکنه!میدونم 

 اش نیست که کارمو بی جواب بزاره!شروین از اون

 اهمیت ندادم و افکارم رو فرستادم اون پشت!

 با صدای تینا برگشتم سمتش!

 تینا:آتنا برامون شعر میخونی؟!

 همه شون داشتن با چشماشون خواهش میکردن!

 من:شرط داره!

 موژان:چه شرطی؟!

 من:هیچکدوم موبایالتون نباید رو ضبط باشه!

 زمان نیششون باز شد و دستشون رفت سمت موبایالشون! همه شون هم

میدونستم!چیز عجیبی نیست!کار همیشگیشونه!شعرو که میخونم ضبط میکنن!بعدا گوش میدن رو کاغذ مینویسن و 

 تبدیلش میکنن به عکس و میزارن رو اینستاگرام!

, دفتر شعرم رو از تو کیفم بعد این که همشون گوشی هاشونو کامال خاموش کردن و گذاشتن تو کیفشون 

درآوردم!دفتر شعرم رو همه جا با خودم میبردم چون هر لحظه ممکن بود برام یه شعری بیاد!دفتر رو تصادفی باز 

جفت در اختیارم بود!شعر دوم رو هم خوندم!داشتم شعر سوم رو میخوندم که دفتر  12کردم و یه شعر خوندم!االن 

جای خالی دفتر رو نگاه می کردم!کجا رفت؟!؟!؟!؟!؟!؟؟گیج دستامو تو هوا تکون از دستم کشیده شد!مبهوت داشتم 

 میدادم و نگاشون میکردم!سرمو بردم پایین و از پایین به دستام نگاه کردم!کجا رفت؟!

 یه صدا اومد!

 :شعرای قشنگی میگی!-

 با سرعت نور برگشتم سمت صدا!شروین!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ام اس اس 

1 0 8  

 

 هم!!اخمامو کشیدم تو 

 من:بده دفترو!!!

 شروین با لبخند خبیثی که رو لباش بود یه تای ابروشو داد باال و گفت:شرمنده!!

 چشمام گرد شد!چی میگه!دفترمو گرفته نمیده!پس میخواد این طوری تالفی کنه!

 از جام بلند شدم و رفتم سمتش!یه قدم رفت عقب!عصبی شده بودم!!دستمو دراز کردم سمتش!

 !من:بده

 شروین مثل بچه های لجباز گفت:نمیدم!فعال پیش من میمونه!

 عصبی تر شدم!!

 داد زدم:بده!

 شروین:شرمنده!!

دوییدم سمتش که باعث شد اونم بدوه!!ار کافه رفت بیرون!!دوییدم دنبالش و از کافه بیرون رفتم!!همه نگاهمون 

 ن باهم کَل کَل میکنیم!!میکردن!!تقریبا تموم دانشجوها ما رو میشناختن!!میدونست

 خوب باالخره االن یک ماه و نیم از دانشگاه میگذره!!

 همینطور که میدویدم با صدای بلند داد میزدم و بهش ف*ح*ش میدادم!

 من:بی شعور...عوضی...دفترو پس بده!تموم شعرام تو همون دفتره!!

ی پا رو دم کسی مثل من نزاری!حاال بازم برات شروین:واسه همین پس نمیدم!جبران الستیک پنچر کردنت!یادبگیر

 دارم!!

 من:وایسا!تموم شعرام اون تواِ!پَسش بده!!

 همونطور که میدوید گفت:نچ!!

اونقدر عصبی ششده بودم که نمیدونستم دارم چی کار میکنم و چی میگم!فقط میخواستم حرصمو سرش خالی 

 خوشگلِ خوشتیپِ شرک!!!کنم!!واسه همین داد زدم:عوضیِ بی شعورِ کثافتِ 

 یهو شروین وایستاد و برگشت سمتم و با چشمای گرد شده نگام کرد!!!!!!!!!!

 

 دستمو گذاشتم رو دهنم!االن چی گفتم!؟!؟خوشگلِ خوشتیپ دیگه چه صیغه ای بود؟!

 

 ن برم دیگه!نیشمو به حالت احمقونه ی :دی باز کردم و رو به شروین که بُهت زده داشت نگام میکرد گفتم:م

 

 و برگشتم و رفتم!!یهو صدای خنده ی بلندی از پشتم اومد!خودش بود!کوفت!رو آب بخندی!چیه خوب سوتی دادم!!!

 

همونطور که داشتم مـیرفتم سمت کافه تریا یادم افتاد دفترمو پس نگرفتم!اَه گند زد تو 

 و دید گفت:چی شد پس گرفتیش!؟!؟م تو کافه!موژان که قیافه م� �حالم!!شعرام!!!!میخوامشون!!!رف

 

 جوابشو ندادم و خودش فهمید چی شده!!

 

 دخترا هر کردوم پوف کردن و وسایالمونو برداشتیم که بریم سر کالس بعدی!!
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******** 

 

 آذرماه!

 

وست میشد!!با دهنوز نتونسته بودم دفترمو از شروین پسش بگیرم!!خودشو میزد به اون راه و اصال باهام رو به رو ن

 ناشناس کم و بیش حرف میزدم!!میگفت از تصمیمش برگشته و ماشین 

 

اون شخص رو پنچر نکرده و به جاش یه کار دیگه کرده که هر کاری کردم نگفت!!وقتی گفتم چرا نمیگی؟!؟گفت که 

 اون جوری که کل دانشگاه از این که چی کار کردم و با کی دعوا دارم 

 

 هم میدونی و لو میرم!! میدونن قطعا تو

 

 و من از اون روز دارم فکر میکنم کی با کی تو دانشگاه دعوا داره ولی مخم تاب آورده!!

 

 ظهر بود!!بعد این با دخترا کالسی نداشتیم! 3نگاهی به ساعتم کردم 

 

تو غذام قرص ایکس ریخته من:بجه ها پایه اید یه سر بریم بام االن!؟!؟اون شب که نمیدونم کدوم از خدا بی خبری 

 بود و نشد بریم بام!!

 

 موژان:راست میگه!!

 

 آذین:موژان تو چیزی نگو!!

 

 موژان:چرا؟!

 

آره راست ", "راست میگه,راست میگه", "راست میگه"تا جواب همیشه داری!9آذین:خوب جواباتو همه میدونیم !

 !جوابی جز این تا حاال دادی؟؟!"نه","میگه

 

 یر خنده حتی خود موژان!!زدیم ز

 

 الناز:خیلی وقته نرفتیم بیرون!!ولی من یه فکر دیگه دارم!!

 

 تکیه امو دادم به ماشین و ژینا و تینا هم اومدن کنارم!!

 

 ژینا چیزی که تو فکرم بود رو به زبون آورد!

 

 ?ژینا:چه فکری داری!
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 سر بریم توچال برای اسکی با بچه ها!؟!؟آذین:فردا پنج شنبه س!کالس نداریم!پایه اید یه 

 

 به وضوح برق تو چشمای خودمو احساس کردم!!

 

 مثل دختر بچه ها دستامو به هم کوبیدم!آخ جون توچال!!!!!

 

 همگی موافق بودیم!!

 

 داشتم میرفتم سمت ماشینم که آذین رو صدا زدم!!برگشت طرفم؟!

 

 آذین:جونم!؟

 

 پ ملیسا اینا هم بگم بیان!باالخره تقریبا دوستای صمیمی شدیم!!من:نظرت چیه به اکی

 

 آذین:آره خوبه تو میگی یا خودم بگم؟!؟!

 

 مکثی کردم و گفتم:خودت بگو!!

 

 !!okآذین:
 

هفته ای میشه که پیششه!اواسط آبان بود که دفترمو برد!!االن 3میخواستم به زورم شده دفترمو پس بگیرم!االن یه 

 ره!!نمیتونستم چیزی هم بگم چون خودم بهش گفته بودم من آذ 13

 

 تالفی میکنم اونم دلش میخواد تالفی کنه نمیکنه هم نکنه!من کار خودمو میکنم!!پس بهونه ای نداشتم!!

 دستمو گذاشتم رو دهنم!االن چی گفتم!؟!؟خوشگلِ خوشتیپ دیگه چه صیغه ای بود؟!

 

 از کردم و رو به شروین که بُهت زده داشت نگام میکرد گفتم:من برم دیگه!نیشمو به حالت احمقونه ی :دی ب

 

 و برگشتم و رفتم!!یهو صدای خنده ی بلندی از پشتم اومد!خودش بود!کوفت!رو آب بخندی!چیه خوب سوتی دادم!!!

 

همونطور که داشتم میرفتم سمت کافه تریا یادم افتاد دفترمو پس نگرفتم!اَه گند زد تو 

 م تو کافه!موژان که قیافه مو دید گفت:چی شد پس گرفتیش!؟!؟� �م!!شعرام!!!!میخوامشون!!!رفحال

 

 جوابشو ندادم و خودش فهمید چی شده!!

 

 دخترا هر کردوم پوف کردن و وسایالمونو برداشتیم که بریم سر کالس بعدی!!

 

******** 
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 آذرماه!

 

سش بگیرم!!خودشو میزد به اون راه و اصال باهام رو به رو نمیشد!!با دوست هنوز نتونسته بودم دفترمو از شروین پ

 ناشناس کم و بیش حرف میزدم!!میگفت از تصمیمش برگشته و ماشین 

 

اون شخص رو پنچر نکرده و به جاش یه کار دیگه کرده که هر کاری کردم نگفت!!وقتی گفتم چرا نمیگی؟!؟گفت که 

 این که چی کار کردم و با کی دعوا دارم اون جوری که کل دانشگاه از 

 

 میدونن قطعا تو هم میدونی و لو میرم!!

 

 و من از اون روز دارم فکر میکنم کی با کی تو دانشگاه دعوا داره ولی مخم تاب آورده!!

 

 ظهر بود!!بعد این با دخترا کالسی نداشتیم! 3نگاهی به ساعتم کردم 

 

بریم بام االن!؟!؟اون شب که نمیدونم کدوم از خدا بی خبری تو غذام قرص ایکس ریخته من:بجه ها پایه اید یه سر 

 بود و نشد بریم بام!!

 

 موژان:راست میگه!!

 

 آذین:موژان تو چیزی نگو!!

 

 موژان:چرا؟!

 

راست  آره", "راست میگه,راست میگه", "راست میگه"تا جواب همیشه داری!9آذین:خوب جواباتو همه میدونیم !

 !جوابی جز این تا حاال دادی؟؟!"نه","میگه

 

 زدیم زیر خنده حتی خود موژان!!

 

 الناز:خیلی وقته نرفتیم بیرون!!ولی من یه فکر دیگه دارم!!

 

 تکیه امو دادم به ماشین و ژینا و تینا هم اومدن کنارم!!

 

 ژینا چیزی که تو فکرم بود رو به زبون آورد!

 

 ?داری!ژینا:چه فکری 

 

 آذین:فردا پنج شنبه س!کالس نداریم!پایه اید یه سر بریم توچال برای اسکی با بچه ها!؟!؟

 

 به وضوح برق تو چشمای خودمو احساس کردم!!
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 مثل دختر بچه ها دستامو به هم کوبیدم!آخ جون توچال!!!!!

 

 همگی موافق بودیم!!

 

 زدم!!برگشت طرفم؟! داشتم میرفتم سمت ماشینم که آذین رو صدا

 

 آذین:جونم!؟

 

 من:نظرت چیه به اکیپ ملیسا اینا هم بگم بیان!باالخره تقریبا دوستای صمیمی شدیم!!

 

 آذین:آره خوبه تو میگی یا خودم بگم؟!؟!

 

 مکثی کردم و گفتم:خودت بگو!!

 

 !!okآذین:
 

میشه که پیششه!اواسط آبان بود که دفترمو برد!!االن  هفته ای3میخواستم به زورم شده دفترمو پس بگیرم!االن یه 

 آذره!!نمیتونستم چیزی هم بگم چون خودم بهش گفته بودم من  13

 

 تالفی میکنم اونم دلش میخواد تالفی کنه نمیکنه هم نکنه!من کار خودمو میکنم!!پس بهونه ای نداشتم!!

 

 یپ دیگه چه صیغه ای بود؟!دستمو گذاشتم رو دهنم!االن چی گفتم!؟!؟خوشگلِ خوشت

 

 نیشمو به حالت احمقونه ی :دی باز کردم و رو به شروین که بُهت زده داشت نگام میکرد گفتم:من برم دیگه!

 

و برگشتم و رفتم !! یهو صدای خنده ی بلندی از پشتم اومد ! خودش بود!کوفت!رو آب بخندی!چیه خوب سوتی 

 دادم !!!

 

تم سمت کافه تریا یادم افتاد دفترمو پس نگرفتم! اَه گند زد تو حالم !! شعرام !!!! همونطور که داشتم میرف

 میخوامشون!!!رفتم تو کافه ! موژان که قیافه مو دید گفت : چی شد پس گرفتیش !؟!؟

 

 جوابشو ندادم و خودش فهمید چی شده !!

 

 س بعدی !!دخترا هر کردوم پوف کردن و وسایالمونو برداشتیم که بریم سر کال

 

******** 

 

 آذرماه !
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هنوز نتونسته بودم دفترمو از شروین پسش بگیرم !! خودشو میزد به اون راه و اصال باهام رو به رو نمیشد !! با دوست 

 ناشناس کم و بیش حرف میزدم !! میگفت از تصمیمش برگشته و ماشین 

 

ه که هر کاری کردم نگفت !! وقتی گفتم چرا نمیگی ؟!؟ گفت اون شخص رو پنچر نکرده و به جاش یه کار دیگه کرد

 که اون جوری که کل دانشگاه از این که چی کار کردم و با کی دعوا دارم 

 

 میدونن قطعا تو هم میدونی و لو میرم !!

 

 و من از اون روز دارم فکر میکنم کی با کی تو دانشگاه دعوا داره ولی مخم تاب آورده !!

 

 ظهر بود !! بعد این با دخترا کالسی نداشتیم ! 3به ساعتم کردم نگاهی 

 

من : بچه ها پایه اید یه سر بریم بام االن !؟!؟ اون شب که نمیدونم کدوم از خدا بی خبری تو غذام قرص ایکس 

 ریخته بود و نشد بریم بام !!

 

 موژان : راست میگه !!

 

 آذین : موژان تو چیزی نگو !!

 

 : چرا ؟!موژان 

 

آره  ",  "راست میگه راست میگه  ",  "راست میگه  "تا جواب همیشه داری ! 9آذین : خوب جواباتو همه میدونیم ! 

 ! جوابی جز این تا حاال دادی ؟؟!"نه  ",  "راست میگه 

 

 زدیم زیر خنده حتی خود موژان !!

 

 دارم !! الناز : خیلی وقته نرفتیم بیرون !! ولی من یه فکر دیگه

 

 تکیه امو دادم به ماشین و ژینا و تینا هم اومدن کنارم !!

 

 ژینا چیزی که تو فکرم بود رو به زبون آورد !

 

 ?ژینا : چه فکری داری !

 

 آذین : فردا پنج شنبه س ! کالس نداریم ! پایه اید یه سر بریم توچال برای اسکی با بچه ها !؟!؟

 

 خودمو احساس کردم !!به وضوح برق تو چشمای 
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 مثل دختر بچه ها دستامو به هم کوبیدم ! آخ جون توچال !!!!!

 

 همگی موافق بودیم !!

 

 داشتم میرفتم سمت ماشینم که آذین رو صدا زدم !! برگشت طرفم ؟!

 

 آذین : جونم !؟

 

 صمیمی شدیم !!من : نظرت چیه به اکیپ ملیسا اینا هم بگم بیان ! باالخره تقریبا دوستای 

 

 آذین : آره خوبه تو میگی یا خودم بگم ؟!؟!

 

 مکثی کردم و گفتم : خودت بگو !!

 

 !! okآذین : 
 

هفته ای میشه که پیششه ! اواسط آبان بود که دفترمو برد !! 3میخواستم به زورم شده دفترمو پس بگیرم ! االن یه 

 خودم بهش گفته بودم من  آذره !! نمیتونستم چیزی هم بگم چون 13االن 

 

 تالفی میکنم اونم دلش میخواد تالفی کنه نمیکنه هم نکنه ! من کار خودمو میکنم !! پس بهونه ای نداشتم !!

******* 

صبح بود !! لباس گرم پوشیدم ! کوله امو برداشتم و دو تا ساندویچ هم که مامان آماده کرده بود رو  5/32ساعت 

 نیتا تقه ای به در اتاقم زد !!گذاشتم تو کیفم ! آ

 من : بیا تو !

 آنیتا : حاضری ؟!

 هندزفری و گوشیمو گذاشتم تو کیفم ! کوله امو برداشتم !

 من : اهوم بریم !

ماهی میشد که رفته بود فرانسه !! اونجا یکی دیگه از شعبه های 5یه آنیتا هم گفته بودم ! نمیخواستم بدون آنیتا برم ! 

ن و بابا بود و آنیتا معاون اصلی شرکت خودمون تو تهران بود ولی رئیس اصلی شعبه ی فرانسه آنیتا بود شرکت آروی

 و سهام زیادی داشت !!

 سوار ماشین شدم ! خوابم میومد به شدت !! آقا من غلط کردم گفتم میام !

 آنیتا دست برد سمت ضبط ماشین که روشنش کنه ول جلوش رو گرفتم !!

 نمیزاره بخوابم !! من : صداش

 خنده ی ریزی کرد و گفت : بخواب خوابالو !!

 زبونمو براش درآوردم و چشمامو بستم ! جونم خواب !!!
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با دوست ناشناس کم و بیش حرف میزدیم البته بیشتر اوقات وقتی که دانشگاه بودیم !! از درس میگفتیم از 

حرص میشدیم !! دوست ناشناس رو با این که تا حاال ندیده بودم اطرافیانمون !! از شیطناتمون یا وقتی از دست کسی 

 ولی از ته دل به عنوان برادر دوسش داشتم !!

دوستای خیلی خوبی بودیم...ولی من ... همیشه دنبال یه جفت چشم آبی ام ولی دریغ از یه جفت...چرا یه جفت هست 

 مو بستم و تا وقتی که برسیم خوابیدم !!ولی خیلی به من ربط نداره مگه واسه دعوا و کل کل ! چشما

 

 وقتی رسیدیم از ماشین پیاده شدم ! نفس عمیقی کشیدم و هوای سرد رو به داخل ریه هام فرستادم ! 

 آنیتا نگاهی بهم انداخت و گفت : بریم ؟!

 من : بریم !

ره ی درست و حسابی بهش رفتم که اون باال که رسیدیم همه اومده بودن ! تا شروین رو دیدم جایِ سالم یه چشم غ

 نگاهشو دزدید ! تو دلم بدجنس خندیدم ! هیچکس نمیتونه مستقیم به چشمای من نگاه کنه !

 رفتم جلو سمتِ شروین و گفتم : دِ یاال دفترمو بده !

 شروین خشک و بی اهمیت گفت : کدوم دفتر ؟!

 ز کدوم دفتر حرف می زنم ؟!چـــــــی !؟!؟ االن داشت انکار میکرد که می دونه من ا

 حرصم گرفته بود ! حرصی گفتم : واقعا که...فقط می تونم بگم...

 پرید وسط حرفم و گفت : فقط میتونی بگی که من رو متهم به دزدین دفتر خودت کردی !

ه گز ب چشمام گرد شد ! جان ؟! دستامو اونقدر سفت مشت کردم که باعث شد ناخونام بره تو پوست دستم و شروع

گز کردن بکنه ! از کنارش رد شدم و موقع رد شدنم یه تنه بهش زدم که اصال هیچ تاثیری نداشت و بدتر بدن خودم 

 درد گرفت !!

 شونه امو گرفتم و چندتا آخ هم گفتو مالشش دادم و بعد یه نگاه خمصانه بهش انداختم و رفتم !

 کنار پریا خواهر هانیه نشستم !

 ! قهوه !پریا : بیا گلم 

 من : ممنون نمی خورم!!

 نفر که بقیه نمیدونن ! 12پوف ! من از قهوه متنفرم !البته جز خودمون 

یهو یاد دفترم افتادم باز ! نگاهی به شروین انداختم ! داشت با فربد حرف میزد ! سعی کردم عصبانیتم رو بفرستم 

 اون عقبای ذهنم و تا حدودی موفق شدم !

 ت نگام میکرد بعد چند ثانیه گفت: اِ چرا ؟! تو که قهوه دوست داری نه ؟!!؟پریا متعجب داش

 چشمام گرد شد ! این دیگه چه دروغی بود ؟! 

 من : نه من از قهوه خوشم نمیاد !

 هانیه که شاهد حرفامون بود گفت : پس بیا اینور !

 من : چرا !؟

 هانیه : تو بیا !

 رفتم سمتش !
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 ! این دیگه چیه ؟! توی لیوانو نگاه کردم ! شکالت داغ !؟!؟؟! من عاشق شکالت داغم ! یه لیوان داد دستم

 نگاهی به هانیه کردم و چشمکی حوالم کرد و من در جوابش چشمکی حوالش کردم !!

 لیوانو سر کشیدم هر چند داغ بود ولی چسبید !

گلوله ی برفی بزرگ و سفت پرت کرد سمت شروع کردیم به برف بازی ! وسطای برف بازی بودیم که شروین یه 

من و من هم ندونسته اون لحظه سرمو برگردوندم سمتش و گلوله درست خورد تو صورتم ! خیلی درد داشت ! 

 همونجا نشستم رو زمین ! 

خون رو احساس کردم که از بینی م پایین اومد ! تو چشمام آب جمع شده بود از درد ! ولی من..نه...من گریه 

 ردم ! سال هاست گریه با من غریبه ست !نمیک

 ملیسا منو که دید جیغ زد و دوید سمتم!

 ملیسا : چی شدی آتنا ؟!

هانیه و دخترا دویدن سمتم ! پریا صورتم رو بلند کرد و گفت : خیلی بد خورده تو صورتش ! تموم صورتش سرخ 

 اد , یه دستمال کاغذی بدید بهم !شده البته هوای سرد هم شدتش رو بیشتر کرده ! از بینیش خون می

 باد سرد میخورد به صورتم و سوزشش رو بیشتر میکرد ! پریا دکتر بود و با دستمال خون بینی م رو بند آورد !

 ملیسا داد زد : کی زد بهش !؟

 صدای هامین اومد که گفت : شروین ! 

وم شد ولی ... نمیدونم چرا ... دوست نداشتم سر اِ ی فضول ! االن همشون دعواش میکنن ! درسته که به نفع من تم

شروین داد بزنن و سرزنشش کنن ... شاید ... شاید چون همیشه با اون لجبازی میکردم و همیشه اون یه جورایی 

 برنده و قدرتمند تر از من بود !! چشمامو بستم تا شاهد چیزی نباشم ...!

 پریا یه لیوان قهوه به زور به خوردم داد !

 ن : آخر این قهوه رو به زور به خوردم دادید !!م

 هانیه ریز خندید و گفت : این پریا عین خودته تا کاری که میخواد رو نکنه دست بر نمیداره !

خنده ی ریزی کردم ! به جز اون اتفاق در کل روز خوبی بود ! شروین رو دعوا نکردن ولی همه باهاش سر و سنگین 

 ار و مهراد که صمیمی ترین دوستاشن ! کال فکر کنم مدل دعوا کردنشون این طوری بود !بودن ! لبته به جز سامی

نفر خودمون( همش حواسشون به من بود ! ساغر و ژِینا که نشسته بودن کنارم و از پیشم جُم نمیخوردن !  12دخترا)

 بلندشی ؟!  ثانیه یه بار میگفتن : خوبی !؟ بهتری !؟ بریم دکتر ؟! می تونی 12بقیه هم هر 

 دیگه خُل شدم بودم از دستشون تا این که داد زدم : بسه ! به خدا من حالم خوبه خوبه !

شروین هم کال نگام نمیکرد ! انگار شرمنده بود ! بایدم باشی ! تو دلم قند آب میکردن چون حدس زده بودم شروین 

 !به خاطر این کارش شنبه که کالس داریم حتما دفترمو پس میده !!
 

االن دقیقا یک هفته از ماجرای برف بازی میگذره ولی خبری از دفتر نشد ! شنبه که برگشتم دانشگاه هَمَش زیر 

چشمی می پاییدمش و منتظر بودم ولی اون که اصال به من نگاهم نمیکرد , خودشو میزد به اون راه ! آخرش رفتم 

 جلو و گفتم : نمی خوای دفترمو بدی ؟!

 نداخت و گفت : مگه دفتر شما پیش منه !؟ابرویی باال ا
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برزخی شدم ! حرف زدن با این کاری به سَر نمیبره ! با کفشای کتونی م یه لگد زدم به پای چپش و رفتم که باعث 

شد پاشو بگیره باال و مالشش بده ! آخیش ! تا تو باشی نگی دفترتو پس نمیدم ! یه هفته ای میشد که با دوست 

بودم یعنی از جمعه ی قبلی تا امروز که چهارشنبه ست ! گوشیمو درآوردم ! رفتم سمت بچه ها و  ناشناس حرف نزده

 کنار موژان نشستم ! 

 موژان متوجه م شد و گفت : چه طوری گاو ؟!

 با دستم زدم تو سرش !

 موژان: آخ آخ چرا میزنی !

 من : خودت میدونی چرا میزنم !

 ن تَبِش رفت باال !موژان پوفی کرد و گفت : باز ای

 خنده ی ریزی کردم !

 یه اس ام اس برای دوست ناشناس فرستادم : سالم چه طوری ؟! خبری اَزَت نیست !

 سریع جوابمو داد : هی خوبم ! درگیر بودم , نتونستم جوابتو بدم ! حاال چه طوری دیوونه !؟

 من : هی آقا القاب خودتو به من نسبت نده !

 ده ( من چی کار کنم که القاب تو شبیه القاب منه ؟!اون : )شکلک خن

 چشمام گرد شد ! پر رو در این حد !؟

 من : االن میخندی ؟!

 اون : آره چه جورم !

 من : پس کوفت رو آب بخندی !

 اون : باز تو گفتی رو آب بخندی !؟ چند بارم بگم نگو ! یاد برف و اسکی و سرما و سرما خوردگی میفتم !

 دلم میخواد میگم ! راستی دانشگاهی !؟  من :

 اون : اهوم ! یه سوال !!

 من : این همون سوال ست که در ازای سوالی که من تو شمال پرسیدم قرار بود بپرسی ؟!

 اون : نه ! اون جداست ! ولی االن یه سوال دارم !

 من : نشد دیگه ! اگه اون طور باشه باید منم به جاش یه سوال بپرسم !

 اون : خیلی خوب هر وقت خواستی بپرس ! االن مال خودمو بپرسم !؟

 فضولیم گرفته بود میخواد چی بپرسه !؟؟!

 من : بپرس بپرس بپرس !

 اون : )شکلک خنده ( ای فضول ! خیلی خوب ! رنگ چشمات چه رنگیه ؟!

 چشمام گرد شد ! این دقیقا همون سوالی بود که من اون بار ازش پرسیدم !

 ون : الو و و !؟ کجا رفتی ؟! باز که تو مردی !ا

 به خودم اومدم و جوابشو دادم !

 من : زبونتو گاز بگیر بی شعور !

 اون : ) شکلک خنده ( خیلی خوب بابا نزن ! نگفتی !؟؟!
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 من : طوسی ! با رگه های آبی ! ولی خودم هیچوقت دوسش نداشتم ! همیشه دلم آبی میخواست !

ین طور بود ! درسته که چشمام خیلی خوشگله و همه هم میگن ترسناکه ولی من همیشه دلم آبی واقعا هم هم

 میخواست ! همیشه آرزوی آبی رو داشتم !

جوابمو داد : دختر تو دیوونه ای ! من همیشه از چشم طوسی خوشم میومد اتفاقا از قضا دشمن عزیزی که باهاش 

 هم ترسناکه ! هیچوقت تو چشماش نگاه نمیکنم آدمو مسخ میکنه !دعوا دارم چشماش طوسی و نافذه ! خیلی 

تو دانشگاه دختر چشم طوسی زیاد داشتیم که با پسر دعوا داشته باشه ! آدرینا و آنا و ...! واسه همین نمیتونستم 

 حدس بزنم که دوست ناشناس کیه ! ولی اون دخترا چشماشون مثل من رگه ی آبی نداشت !

! حتی اونم جرأت نگاه کردن تو چشمای منو نداره ! راستی کجاست !؟ اطرافم رو نگاه کردم ! یه کم  یاد شرک افتادم

اون ور تر با دوستاش نشسته بود ! سرش تو گوشیش بود . یه لحظه سرش رو بلند کرد و منو دید ! یه چشم غره 

ناک تر میکرد ! بازم سعی کردم اومد ! خداییش چشم غره هاش ترسناک بودن ! یه جورایی چشمای آبیش رو ترس

 به روی خودم نیارم که ترسیدم و یه پوزخند زدم و دوباره سرمو تو گوشیم کردم !

من : آره منم چشمام ترسناک و نافذه ! تعریف از خود نباشه همه میگن ! هیچ کس حتی برادرم و دوستام و اقوام 

 ه ! اگر اخم هم کنم چشمام بیش از حد ترسناک میشه !خانواده در کل هیچکس نمیتونه مستقیم تو چشمام نگاه کن

 اون : خوش به حالت ! من دیگه برم کاری نداری ؟!

 من : نه برو خدافظ !

 شروین و دوستاش هم رفتن !

 دی ماه:

دیگه دارم گیج میشم ! خدا چرا من هر وقت میرم پیش شروین که دفترمو پس بگیرم یه سوتی میدم ؟!؟ دیگه دارم 

 میشم !! گیج

! بی خیال سرمو برگردوندم که با به یاد آوردن مهمونی امشب تو جام  9:32پو و و ف! نگاهی به ساعت انداختم ! 

 سیخ شدم ! به حالت اسلوموشن سرمو چرخوندم سمت ساعت ! نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ! 

ندباری بیفتم ! سریع یه دوش نیم ساعته گرفتم و اومدم از تختم اومدم پایین ! دوییدم سمت حموم ! نزدیک بود چ

بیرون ! یه لباس پرنسسی صورتی کثیف از تو کمدم بیرون آوردم ! عاشق این لباسم بودم ! خیلی خوشگله !! دکلته 

 مس و از روی سینه اش تا کمرش نگین کار شده و از کمر به پایین توری میشه و چند الیه تور که اندازه هاشون با ه

متفاوته و کوتاه و بلند میشه ! یه جفت کفش پاشنه بلند همون رنگی باهاش سته ! از هر لباسی بیشتر دوسش دارم ! 

سریع پوشیدمش ! یه رژلب کالباسی زدم و سایه ی همرنگ لباسم و ریمل هم زدم ! دست آخر هم یکم رژگونه ی 

 صورتی زدم !

 ایین موهامو اتو کردم و جلو ی موهامو به حالت شلخته ریختم تو صورتم !موهامو باال سرم مثل این باربی ها بستم و پ

 لباس یه جفت دستکش داشت که تا یکمی پایین تر از آرنج میومد رو هم دستم کردم !

 مثل پرنسسای توی کارتون شده بودم !

نگ مه ی کسایی که رشاید دلیل اصلی خوشگلیم رنگ چشمام بود که من اصال دوسشون نداشتم این که بر عکس ه

چشماشون طوسیه , موهاشون سیاهه ولی من رنگ موهام یه قهوه ای خیلی روشنه !! موهام بلوند نیست ولی قهوه ای 

 هم نیست یه چیزی بین این دوتاست و حالت کاراملی داره !!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ام اس اس 

1 1 9  

 

 وز برنگشته بود قرارمن به خاله شیالنم رفتم چون اونم رنگ موهاش مثل منه ! کسی خونه نبود و آروین هم که هن

 بود پس فردا برگرده از فرانسه ! دلم کلی براش تنگ شده بود !

گوشیم زنگ خورد همزمان آیفون خونه هم زنگ خورد و همزمان تلفن خونه ! چه خبره ؟؟!!؟؟؟!؟! االن کدومو 

 جواب بدم !؟

رو باز کردم و از اون جا دوییدم سمت  گوشی رو از روی تختم قاپیدم و جواب دادم ! شنیا بود ! دویدم پایین و در

 تلفن خونه ! تلفن خونه رو برداشتم و به شنیا گفتم پشت خط وایسه ! به تلفن خونه رسیدگی کردم !!

همه مون خونه ی ملیسا اینا باشیم ! دیو و و و و و و و و و و و و  9موژان : کجایی خُله ؟! چرا نمیای ؟! قرار بود ساعت 

 حاضر نشدی که خودمو که نه ولی تو رو از باال ی خونتون اعدام میکنم !  و و نه ! نگو که

گوشی رو با فاصله از گوشم گرفتم چه دادی میزد ! از جمله ی آخرش ترسیدم ! موژان تخصص خوبی تو اعدام 

آویزنشون کردن داره ! وقتی راهنمایی بودیم یه بار تموم عروسکاشو آورد مدرسه و به حالت اعدام از در مدرسه 

 کرد و با گواش براشون خون کشید !!

یه بار هم از دست یه موش کُفری شده بود و وقتی گرفتش اعدامش کرد و اون روز رو یادم نمیره که همه بچه ها از 

 ترس جیک نمیزدیم ! موژان یه پا قاتل بود برای خودش !

ار گوش دادم به شنیا که همزمان ویرا و کیانا و با فکر کردن به اون روز از ترس سریع گوشی رو قطع کردم !این ب

 آذین اومدن تو ! چشمام گرد شد ! چندتایی حمله میکنن !؟

 2و  9صدم ثانیه س ! تو قرار بود ساعت  2/09ثانیه و  22دقیقه و  92: 5شنیا با داد گفت : کجایی آتی !؟ ساعت 

 ی داری بیار !؟!؟صدم ثانیه اینجا میبودی !!! دلیل قانع کننده ا 2ثانیه و 

 تا بود !3خنده ام گرفت بود شنیا خیلی دقیقه ! دقیق تر از یه ساعت ! گوشی موبایلم رو قطع کردم ! نوبت این 

اومدن جلو و دست به کمر رو به روم وایستادن ! اخماشون رو هم زمان کشیدن تو هم ! نیشمو برای فرار کردن شُل 

 قدم برم اونور که با دادشون پریدم هوا !کردم ! آروم پامو تکون دادم که یه 

 کینا و ویرا و آذین همزمان با هم داد زدن : چی کار میکردی تا حاال ؟!

 با ترس دستامو سپر خودم کردم و گفتم : به جان خودم یادم نبود !

 کیانا پشت چشماشو نازک کرد و خطاب به آذین گفت : آذین مشکوک میزنه ! 

 آذین : آره !

 : چی میگید شما ؟! می دونید که کال این دیوونه هیچی یادش نمیمونه ! ویرا

 با اعتراض گفتم : اِ ویرا !

 ویرا نیشش شل شد و گفت : واال ! خوب راست میگم ! کی این تا حاال یادش مونده که بار دومش باشه !؟

 معترض تر گفتم : ویرا ا ا ا ا ا ا ا ا !

ن از قرار معلوم )انگشت اشاره اش رو از باال تا پایین و دوباره از پایین تا باال برد و منو کیانا : راست میگه ویرا ! چو

 نشون داد ( دیر یادش افتاده ولی االن حاضره !

بعد از این که گوشی موبایلم و هندزفری و کیفمو و مانتوم رو برداشتم و پوشیدم ، رفتم سوار ماشینم شدم و رفتیم 

 ینا !سمت خونه ی ملیسا ا
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رفتم تو و از همون دم در لباسام رو درآوردم و دادم دست خدمتکار ! با چشم همه جا رو از نظر گذروندم ! خوب بچه 

ها دانشگاه + بچه ها خودمون + دوستای شروین + دختر خاله ها و پسرخاله ها و پسرعمو و دختر عمو های ملیسا و 

 شروین !

 جمعیت چه قدر زیاده !

از دور برام دست تکون داد و یه دامن سفید با تاپ مشکی و جوراب شلواری مشکی و کفش سفید پوشیده روژینا 

بود و موهاشو باز انداخته بود دورش ! عاشق موهاشم یعنی تا کمرش میاد و فره ریزه ! یاد آنشرلی میفتم ! البته 

ن از بچگی حتی یه بارم کوتاش نکردم جز موهاش تا کمرشه و از من کوتاه تره ولی موهای من تا زیر باسنمه چو

 برای موخوره !

 کنارش نشستم ! دست راستم تینا بود !

 من : چه طوری آنی !؟

 روژینا با چشمای گرد برگشت سمتم و گفت : آنی ؟!؟!؟؟!؟!؟!

 خنده ی ریزی کردم!

 من : آنشرلی خوب !

 رلی !؟روژینا پشت چشمی برام نازک کرد و گفت : باز تو گفتی آنش

 نیشمو باز کردم براش ! 

 روژینا : اِ دختر زشته ! چته دندونای سفید مرتب ت رو میندازی بیرون !

 من : خوب چون سفید و مرتبه میندازمشون بیرون !

 روژی یه چشم غره بهم رفت که باعث شد بزنم زیر خنده !

 تم : ( رو آب بخندی !روژی که خنده ی منو دید گفت : کوفت ! به قول خودت )همراهش گف

 هردوتامون زدیم زیر خنده!

 یه لحظه روژی ساکت موند و خیره شد به چشمام !

 من : هوی روژِ چی شد !؟

 چیزی نگفت !

 من : روژی میخوای مثل این فیلما منو ببوسی !؟

 با این حرف به خودش اومد و یکی زد تو سرم !

ل شده تو موژه هات خیلی زیادن و واسه همین خیلی ریمل نمیزنی روژی : بی شعور ! کثافت چشمات خیلی خوشگ

که خراب نشن ولی امروز ! دختر هر پسری چشاتو ببینه مسخش میشه !! موهاتم که از باال بستی و صورتتو کشیده تر 

 کرده ! خداییش شبیه باربیا شدی ! 

پلک میزنه بخدا اگه االن پسر بودم یه دیقه هم  با ناز یه پلک زدم که روژی گفت : کثافت ببین چه با نازم برای من

 معطل نمیکردم !

 زدم زیر خنده که یه صدایی اومد ! 

 صدا : به به ! خانوما خوش میگذره !؟
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 خنده ام قطع شد و ناخدآگاه با ناز صورتمو برگردوندم سمت صدا !

 شروین بود !

موند رو چشمام ! میدونستم االن حتی شروینم مسخ میخواست یه چیزی بگه که با دیدن صورتم ساکت شد ! خیر 

چشمام میشه ! کامال غیر ارادی دوباره با ناز پلک زدم ! و نمیدونم چرا نا خوآگاهم این طوری کرد که باعث شد 

حرف تو دهن شروین بماسه ! دوباره شیطنتم گل کرده بود و با شیطنت یه تای ابرومو دادم باال و لبخند بدجنسی زدم 

! 

 ن : خوبیم ممنون که رسم مهمون داریتون رو به جا آوردید !م

 با این حرفم به خودش اومد و یه چشم غره رفت ! 

 شروین : اومدم عرض ادبی کرده باشم ! میدونید که مجبورم چون مهمونید ولی اصال نیازی نبود !

 م !حرصم باال گرفته بود مستقیم میگفت اگه مهمون نمیبودید سالم هم نمیکرد

 من : عرض ادب به شما پسرا نیومده , حاال عرض ادب هم کردید تشریف ببرید !

 خم شد و دم گوشم گفت : مواظب خودت و حرف زدنت باش خانوم کوچولو !

اخمام رفت تو هم ! االن تهدید کرد ؟ شروین رفت ! بی خیال ! به من چه ؟! یعنی در واقع به منه ولی چی کار میتونه 

 !؟ بکنه مثال

 با ژینا کمی رقصیدم و بعد اون هم با کیانا و بعدش با ساغر و بعد ساغر با شنیا و دست آخر هم با روژینا و موژان !

 خودمو انداختم رو مبل ! پو و و و و و و و و ف ! با شال گردن طوری صورتی چروکم خودمو باد دادم !

 من : چه قدر رقصیدیم !

 فت : وقتی اینقدر زیادیم...!تینا خنده ی بانمکی کرد و گ

 و شونه اشو باال انداخت !

اینجا باشیم! بلند شدم برم دستمو بشورم  11,  12بود ! قرار بود تا  0ساعتی از اومدنمون گذشته بود ! ساعت  2

د ررفتم سمت دستشویی تو انتهای راهرویی که به سالن ختم میشد , بعد این که از دستشویی اومدم بیرون چشمم خو

به راه پله ای که ختم میشد به اتاقا ! دستم رو دستگیره ی در دستشویی ثابت موند و خیره شدم به راه پله !! یعنی 

میتونستم !؟ ... امکان داره !؟ ... نکنه تاریک باشه !!! ... نه هنوز کامل شب نشده که خیلی نیاز به چراغ باشه ! جلوی 

از خدمتکارا بود ! از راهرو بیرون اومدم و رفتم سمت سالن و کناز آذین نشستم  پله ها یه نگهبان وایستاده بود ! یکی

! 
 

 به حالت خبری گفتم : آذین !!!!!!!

 آذین برگشت سمتم و چشماشو ریز کرد و مشکوک نگام کرد و گفت : باز چی کار کردی !؟

 من : اِ آذین !!!!!!!!!!!!!!!!!

 آذین : خوب دروغ میگم !؟

 قهر سرمو برگردوندم ! چیزی برای گفتن نداشتم چون راست میگفت !!به حالت 

 آذین : خوب حاال چی کارم داشتی !؟

 به کله جریان قهر و اینا یادم رفت و برگشتم سمتش و دستامو کوبیدم به هم !
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 آذین که از حرکت دستم شوکه شده بود با صدای دستم پرید هوا !

 آذین : هوی چته باز !!!؟؟؟؟

 ه یه چشم غره اکتفا کردم و گفتم : آذین پایه ی عملیات مخفیانه هستی !؟؟ب

 چشماش برقی زد ! میدونستم عاشق کارای پلیسی و هیجان انگیزه !

 آذین : اون که آره ! حاال چی کار ؟!

 .اق شروین ؟!!من : میخوام دفتر شعرمو از تو اتاق شروین بردارم ! آذین چشماش گرد شد و گفت : ها ؟! اتـ...ا..

 من : پَ نَ ...

 یه صدا پرید وسط حرفم : با من کاری داشتید !؟

برگشتم سمت صدا ! شروین بود ! اخم کردم ! یه لبخند خبیث رو لباش بود که انگار می خواست بگه مچتون رو 

 گرفتم !!

ر ببینیم و یه ن داره میزبان رو کم تبا لبخند مصنوعی برگشتم سمتش و گفتم : بله البته ! می خواستیم بگیم آیا امکا

 کم ادبش کنیم تا تو حرف دیگران فضولی نکنه !!

 شروین حرصی پشت چشماشو ریز کرد و بعد دو دیقه همون لبخند خبیثش برگشت و گفت : البته چرا که نه !!

 از جوابش شوکه شدم ! یهو برگشت سمت دیگه ای و داد زد : ملیسا ! هانیه ! ملیسا !

  منظورش رو گرفتم ! میزبان های اصلی ملیسا و هانیه بودن !حاال

ملیسا و هانیه هر دوتاشون اومدن و من راه فراری برای سوتی ناخواسته ای که داده بودم نداشتم ! البته اگه هم راه 

 فراری داشتم , قرار رو بر فرار ترجیح میدادم چون اگه فرار میکردم یعنی جلوی شروین کم آوردم !

 ملیسا : جانم شروین !؟

شروین لبخند خبیثی زد و نگاه کوتاهی بهم کرد و گفت : ایشون گفتن که ادبتون کنم که چرا می پرین وسط حرف 

 این و اون !!

جالبه ! من هیچوقت اسم شروین رو با صدای بلند جلوی خودش نگفته بودم و شروین هم هیچوقت جلوی خودم این 

 متوجه شدم !!کارو نکرده بود !! االن 

ملیسا چشماش گرد شد و متعجب سرشو برگردوند سمت من و با اعتراض و لحن سرزنش آمیزی گفت : آتنـ ـ ـ ـ ـ 

 ـ ـ ـا !!

 چشم غره ای به شروین رفتم و گفتم : منظورم میزبان های مرد بود !

 تو دیگه چرا خل شدی ؟! اینا دعوا دارن ؛ هانیه که گرفته بود جریان چیه و باز ما داریم کَل کَل می کنیم گفت : ملیسا

 به ما چه !؟

 ملیسا که گیج شده بود گفت : منظور !؟

هانیه دست ملیسا رو کشید اون ور و برد تا براش توضیح بده ! خوشم میاد هانیه خیلی تیزه مثل شروین !!!! ببین تو 

وشگل و خوشتیپ !! خوب به من چه ؟! مبارک رو خدا حتی به خودمم اعتراف میکنم که شروین خیلی تیزه والبته خ

 صاحابش !!

از پشت شروین نگاهی به پله ها کردم ! کسی جلوی پله ها نبود ! بهتر بود خودم برم برش دارم و کسی رو نندازم 

 وسط !
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گام ناز جام بلند شدم و پشت چشمی برای شروین نازک کردم ! دامن لباسم رو گرفتم و رفتم ! میدونستم االن دار 

میکنه و سنگینی نگاهش رو , رو خودم حس میکردم و واسه همین نفهمه و ضایع نشم , رفتم سمت ژینا و الناز ! یه 

کمی باهاشون حرف زدم تا زمانی که حس کردم سنگینی نگاه شروین از روم کم شد ! آروم آروم رفتم سمت پله ها ! 

 ین شانس ! یه فکری اومد تو سرم !خدمتکاره که نگهبان بود برگشته بود ! اَه گند به ا

 رفتم سمت نگهبانه و گفتم : ببخشید آقا لباسا رو بردن باال !؟

 مرده مشکوک نگام کرد و گفت : آره چی میخواید !؟

 دستی به لباسم کشیدم و گفتم : کیفمو میخواستم ! فقط اتاق آقا شروین کدوم یکیه ؟!

 مشکوک تر نگاهم کرد و گفت : برای چی !؟

من : راستش لباسای ما رو گذاشته بودن تو اتاق آقا شروین چون ما خیلی صمیمی هستیم و دوست خانوادگیشونیم و 

 با بقیه ی مهمونا فرق داریم ! مخصوصا ملیسا خانوم ! می خواید صداشون کنم مطمئنتون کنن ؟!

 فقط دعا میکردم نگه آره ضایع بشم !

 به خاطر این که گفت اتاق شروین از دست چپ آخریه س !ولی مثل این که شکش برطرف شد !! 

 رفتم باال ! هوا تاریک بود ! اون جا هم اگه یه آباژور روشن نمیبود تاریک ِ تاریک میشد ! 

رفتم سمت اتاقی که باید مال شروین باشه ! آروم درش رو باز کردم و رفتم تو , سریع دنبال کلید برق گشتم تا 

م ! داشتم نفس کم میاوردم ! نفس نفس میزدم از ترس ! یه کم آروم شدم شروع کردم به باالخره پیداش کرد

کنکاش تو اتاق شروین ! ست اتاقش خاکستری و سفید بود ! خیلی قشنگ ست شده بود ! برای اولین بار حسودیم 

ه قشم شلخته س ! البتشد بهش ! دلم میخواست بزنم چیزای تو اتاقش رو داغون کنم ! تختش دو نفره بود ! چه اتا

اتاق خودمم دست کمی از اتاق شروین نداره ! آروم آروم قدم برداشتم و رفتم سمت کتابخونه ی دیواری اتاقش ! 

باید این جا باشه ! یه دفتر بنفش ! یه دفتر بنفش ! نه ... اینجا نیست ! دست به کمر وایستادم و با چشم کل کتابخونه 

ت ! چشمم افتاد به کشوی تختش ! بازش کردم ! وای خدا این تو چه قدر شلوغه ! مثل ش رو گشتم ...! نیست که نیس

 اتاقشه ! البته اتاقش یکمی مرتب تر از این تواِ !

اتاقش خیلی شلخته بود ! حتی بدتر از من !! رو صندلی چرغ دار میز تحریرش پر بود از لباسایی که رو هم افتاده بود 

 ان بود که تو دوتاشون آب پرتقال و آب لیمو بود و تو یکیش هم آب !تا لیو3,9! روی پاتختی ش 

تو قفسه ی های خالی کتابخونه ش پر بود از کاغذای مچاله شده و آشغال پسته و تخمه !! بی خیال فضولی تو اتاقش 

 دم ! وایشدم و دوباره تو کشوی تختش رو نگاه کردم ! نچ اینجا هم نیست ! رفتم سمت کمدش ! درش رو باز کر

خدا ا ا ا ! چه قدر لباس ! اگه دوست پسر داشتم یکی رو می قاپیدم اینقدر نو و تازه بودن !! اصال با بچه ها حرف 

میزنم بوتیک بزنیم و از کمد لباسای شروین لباسای بوتیک رو تهیه کنیم ! از فکرم نیشمو شل کردم ! به خدا درآمد 

هم نبود که نبود ! بزار ببینم تو کشوی میز تحریرشه یا نه ؟! کشوی میز رو  خوبی داره ! کمد رو هم گشتم ولی اینجا

 باز کردم که در اتاق هم باز شد !!!!!!!!!!!!

 سریع کشو رو بستم و چسبیدم به میز و یه دستم رفت روی قلبم !

؟ قلبم افتاد تو چشمامو بستم و چندتا نفس عمیق کشیدم و ناخودآگاه شروع کردم به غر غر کردن : هوی چته !

 شرتم ! آدم قبل این که بیاد تو در میزنه یا چه میدونم اهم اهومی میکنه...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ام اس اس 

1 2 4  

 

یه دفعه حواسم جمع شد و فهمیدم دارم چی میگم و کجام ! میترسیدم چشمامو باز کنم ! سیخ سرجام وایستاده بودم ! 

لی حاال به خاطر ترس از این که بفهمم کی قلبم تند میزد ! قبل این از ترس این که یهویی در باز شد تند میزد و

 اومده تو اتاق تند میزنه ! 

شروع کردم به تجزیه و تحلیل کردن ! دیدم که به نتیجه ای جز این که اون کسی که اومده تو اتاق شروینه نمیرسم ! 

 بیشتر ترسیدم ! تنها راه فرارم باز کردن چشمام بود ! 

 کردم و سعی کردم ببینم کی جلوی دره ! آروم و با ترس یه تای چشمامو باز

 همین که چشمامو باز کردم از ترس پریدم عقب که خوردم به میز تحریر و چندتا چیز از روی میز افتاد !

شروین با اخمای توهم رفته داشت نگام میکرد ! اما نمیدونم چرا احساس میکردم چشماش داره میخنده !؟ لباش هم 

 رو میگیره ! میخواد بخنده ولی جلوش 

 زمان و مکان یادم رفت و شروع کردم به کنکاش کردن به این که ببینم واقعا دلش میخواد بخنده ؟!

پشت چشمامو براش نازک کردم و با دقت تمام رفتم سمتش ! دستمو گذاشتم رو صورتش و چون قدم کوتاه بود 

 سرشو کشیدم پایین !

شد و سعی کردم بهتر ببینم ! با دقت زل زدم به اون یه جفت چشم  پوست پایین چشماشو کشیدم و چشماش باز تر

آبی ! دستامو از روی پوستش برداشتم و گذاشتم دو طرف دهنش ! از دو طرف دهنشو کشیدم و باال پایین کردم و 

سعی کردم به حالت لبخند درش بیارم ! شروین چشماش اندازه ی قابلمه شده بود از کارای من ! صورتش رو ول 

کردم ! دست به کمر وایستادم ! اخمام رفت تو هم ! گیج تر از این که هیچ نتیجه ای نگرفتم با انگشت اشاره ام سرمو 

 خاروندم !

 آخرش دلش میخواد بخنده یا نه ؟! آقا من دوست دارم بخنده ! 

 یاد جوکر افتادم ! تنها چیزی که تو صورتش ازش خوشم میومد اون لبخند ژکوندش بود !!!!

رفتم سمت میز تحریرش تا یه ماژیک قرمز پیدا کنم ! توی کشوهاش رو گشتم ولی فقط یه ماژِیک سیدی قرمز بود 

! آه از نهادم در اومد ! ولی از هیچی بهتر بود ! رفتم سمت شروین که از کارای من خل شده بود ! دوباره کله اشو 

 لبخند مثل مال جوکر !!!!کشیدم پایین و با ماژیک سیدی شروع کردم به کشیدن یه 

 

 تقریبا داشت تموم میشد که شروین به خودش اومد و گفت : هی داری چی کار میکنی دختر !؟؟!

از ترس نزدیک بود سکته کنم ! خوب داشتم کارمو میکردم که یهویی حرف زد ! تازه یادم افتاد برای دفترم اومده 

منو گرفته بود ! آروم لبمو گاز گرفتم و بی توجه به اخمای شروین بودم تو اتاق شروین و اون االن یه جورایی مچ 

نیشمو به حالت شکلک :دی باز کردم و آروم , آروم و یه قدم یه قدم از کنار شروین رد میشدم تا به در برسم و فرار 

 کنم ! 

 در همون حالت برای پرت کردن حواسش گفتم : هیچی !!!!!!!! کاری نداشتم !

دامه دادم : اتاق خوشگلی داری ! یعنی خیلی مرتبه ! نه نه... اصن هم مرتب نیست , خیلی شلخته ای !!!! بعد یه مکث ا

نه نه ... شلخته نیست , منظورم اینه کشوی تختت خیلی شلوغه ... نه یعنی همونجوری حدس زدم شلوغ باشه , بازش 

 نکردما ا ا ا ا ا !

 اومد جلوم وایستاد و گفت : کجا ؟!!؟یهو شروین متوجه شد دارم میرم سمت در و 
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 هول شدم و با ترس گفتم : هیچ جا ... نه یعنی در ... نه یعنی در بازه !!

 شروین شیطون نگام کرد و گفت : خوب باز باشه ! دل میخواد ببندمش راحت باشی ؟!

د ! جوووونم ؟! خونسردیمو گیج و خل از سوتیام نگاش کردم ! یهو فهمیدم چی گفت و چشمام تا آخرین حد گشاد ش

 حفظظ کردم و خودمو زدم به اون راه !!

 من : هان ؟! آهان میگم ...

شروین پرید وسط حرفمو گفت : اول بگو تو اتاق من چی کار میکردی ؟! و دوم ... به چه حقی کشو و کمدای منو باز 

 کردی ؟!!؟

 اتاق ملیساس ! با ترس گفتم : هیچی به خدا ! همینطوری اومدم ! فکر کردم

شروین یه تای ابروشو داد باال و گفت : یعنی میخوای بگی اون شلوارا و بلوزا و تی شرتای پسرونه رو اون صندلی رو 

 ندیدی !؟!؟

 برگشتم سمتی که اشاره میکرد ! منظورش صندلی چرخ داره بود که روش پر از شلوار و لباس بود !!

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـه !!!!!!! سوتی بده ی خُلِ خنگ !!!!!! بی اراده بلند به خودم گفتم : هـ ـ

همینطور که سرمو برمی گردوندم سمت شروین چشمم خورد به یه چیز بنفش کنار تختش ! چشمامو ریز کردم و با 

 دقت نگاه کردم ! خودش بود ! دفتر نازنینم !

 : پیداش کردم , پیداش کردم !  بی اراده پریدم هوا و جیغ کوتاهی کشیدم و گفتم

 بعد برگشتم سمت شروین و گفتم : بسوز! 

 و بعد زبونمو درآوردم براش و گفتم : باختی , باختی ، باختی !!

دویدم سمت تختش و دفتر رو برداشتم و بلندش کردم که حس کردم یه لحظه مچم کشیده شد و دفتر از دستم 

 افتاد !

 تاده بود وسط اتاق و شروین هم کنار دست من بود !به دفترم نگاه کردم که اف

 هردوتامون همدیگرو نگاه کردیم و بعد دوییدیم سمت دفتر ! من زودتر برش داشتم !

شروین داشت میومد سمتم که بیاد دفترو ازم بگیره ! پریدم رو تختش ! اومدم از این طرف فرار کنم که اومد سمتم , 

کنم که باز اومد سمتم ! ناچار مجبور به ریسک شدم و از تخت پریدم پایین و فقط اومدم از اون طرف دیگه فرار 

 دویدم ! شروین هم دنبالم ! 

 در اتاقش که باز بود ازش خارج شدم و از پله ها رفتم پایین ! کسی نبود !

 تره باش !اینجا باشیم ! تعجب کردم ! فعال تعجب رو بی خیال مواظب دف 11قرار بود بچه ها خودمون تا 

 شروین : اون دفتر دیگه مال منه !

 چه پرو !! دفتر ماله منه ! مگه به همین آسونیاس !!!!

 من : فکرشم نکن براشون , برای تک تک این شعرا زحمت کشیدم , جون کندم !

 تو پذیرایی میدویدم و از رو مبال و کاناپه ها می پریدم این ور , اون ور !

م راه فراری ندارم , اولین دری رو که دیدم باز کردم ! یه لحظه از اون چه دیده بودم شوکه همینطور میدودیم دید

 شدم ! گالب به روتون این جا دستشویی و حمام بود که تو راهرو بود و مال مهمان بود !
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! برگشتم  مشروین چون خیلی تند دوییده بود نمیتونست تعادلش رو حفظ کنه از پشت خورد به من که وایستاده بود

سمتش ! دفتر دیگه دستم نبود فکر کنم کنار در دستشویی افتاده بود ! دستش رفت سمت یه ماده ی مایع ! شبیه 

 شامپو بود ولی آبکی تر !

 من : هی چی کار می کنـ...

ا ب حرفم تموم نشده بود که یه چیزی ریخت تو صورتم ! خوب شد چشمامو بستم ! صدای قهقهه ی شروین بلند شد !

چشمای بسته با دست دنبال یه چیزی گشتم , یه شامپویی چیزی ... !! تا این که یه چیزی پیدا کردم ! با دست دیگه ام 

گشتم تا تا شروین رو پیدا کنم ! وقتی پیداش کردم یقه اش رو کشیدم و راحت اون مایع رو خالی کردم رو صورتش 

 ! 

مو پاک کردم ولی صورتم هنوز شامپو بود ! حاال دیگه میتونستم از رفتم سمت سینک دستشویی و با آب باالی چشما

تا 9چشمام استفاده کنم ! داشتم دستمو پر آب میکردم که یه دستی اومد کنارم ! با تعجب به دستام نگاه کردم ! من 

 دست داشتم !؟!؟ دوتاشم مردونه ؟!!؟ دوتاش هم زنونه ؟!؟! 

 !دستامو آوردم باال ! این که دوتاس !

تا شد ! ای بابا ! خدا 9حتما چشمام به خاطر شامپواِ بد میبینه ! دستمو بردم پایین تا پر آبش کنم که دوباره دستام 

 مگه باهات شوخی دارم !؟؟

یهو اون دوتا مردونهه رفتن !! و فقط دو تا دستم موند ! اخمامو کشیدم تو هم ! یه دفعه یه کاسه آب رو سرم خالی 

 شد !!

 یخ شدم از سردی آب !!سرجام س

مثل رباتا برگشتم سمت شروین ! کار خودش بود !! داشت بهم میخندید !! کوفت ! نخند عوضی ! دارم یخ میبندم ! 

 وایسا دارم برات !

خونسرد و بی تفاوت رفتم سمت شیر آب ! صورتم رو کامل شستم ! شروینم کامل صورتشو شسته بود ! کنار سینک 

د که روش چند تا بطری بود ! بطری شامپوهای مختلف بود که تموم شده بود ! خونسرد یکیش دستشویی یه میز بو

 رو برداشتم وپر از آب کردم ! شروین هم یه بطری که از قبل دستش بود رو پر کرد !

 برگشتم سمتش و یه جیغ طوالنی کشیدم و شروین فرار کرد !

 ستشویی افتاده بود ! منم دنبالش دویدم ! دفتر هم که همونجا دم در د

 جیغ زدم : دفتر منو برمی داری ؟؟؟!؟!؟ رو صورتم شامپو میریزی !؟

 پرید وسط حرفم و گفت : شامپو بدن بود !

 من : حاال هر چی !! مچ منو تو اتاقت میگیری !؟!؟! 

 ماه قبل و ادامه دادم : تو سورتمه ازم عذرخواهی نمیکنی ؟!6یهو برگشتم به 

 میریختیم رو هم !  همینطور آب

ادامه دادم : تو کارتینگ باهام کورس میزاری !؟!؟؟ بهم پوزخند میزنی!؟ چشم غره میری !؟!؟ آدامس میچسبونی 

 زیر صندلی م !؟ باهام مشاعره میکنی و تو میخوای منو بازنده جلوه بدی !؟ 

دم و با حرص و جیغ زدن گفتم : هر یه لحظه شروین دیگه ندویید و وایستاد و من تموم بطری رو روش خالی کر

 کاری کردم حقته ! تا تو باشی یاد بگیری دیگه با من در نیوفتی !!!!!
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شروین از سردی آب سیخ سرجاش وایستاد ! با اخمای تو هم رفته برگشت سمتم ! اونم آب رو خالی کرد رو من ! 

 ن !! بهتر بزار اون یخ بزنه !!باز درجه ی گرمای آب اون یکمی باالتر بود نه به اندازه ی مال م

هر دوتا پررو پررو همدیگرو نگاه میکردیم ! دستای هر دوتامون مشت شده بود ! اخمامون تو هم و صدای نفسامون 

 هم بلند شده بود !

 شروین داشت میومد سمتم و من یه قدم یه قدم عقب میرفتم !

میوه ریختی روم , کارتینگ باهام کورس گذاشتی , کم  شروین : هر کاری کردم خوب کردم ! تو هم کم نکری , آب

 چشم غره نرفتی با اون چشمای ترسنا کت...

یه لحظه ساکت شد !! هم من هم اون متعجب بودیم !! االن یه جورایی سوتی داد و اعتراف کرد که چشمای من 

 ترسناکه !!

 ی م , الستیک ماشینمو پنچر کردی ...شروین بی خیال سوتیش شد و ادامه داد : آدامس چسبوندی زیر صندل

همینطور داشت میگفت که پام گیر کرد به لبه ی کاناپه و به پشت افتادم روش و شروین هم افتاد روم ولی لحظه ی 

انگشت فاصله  5یا  9آخر آرنجای دستاشو گذاشت رو کاناپه تا نیفته روم ! فاصله مون خیلی کم بود ! شاید به اندازه 

ن بود ! خیره شدم تو اون دریای روشن که االن از عصبانیت تیره تر از هر وقتی شده بود ! اونم خیره بین صورتامو

 شده بود چشمام ! خدا یا ! چرا اینقدر این چشما خوشگلن !؟!؟!

 هیچکدوم چیزی نمیگفتیم و حتی به خودمون زحمت نمیدادیم که بلندشیم !

 باال رفته بود ! احساس می کردم دارم داغ میشم !نفسامون روحبس کرده بودیم ! ضربان قلبم 

 چشماش دیگه خیره توی چشمام نبود و تو کل صورتم میچرخید !

موهامو که اومده بود تو صورتم آروم گذاشت پشت گوشم و آروم گفت : مواظب باش ... دفعه ی بعد ... دیگه این 

 من ... طوری اذیتم نکنی که دیگه امکان نداره این اتفاق بیفته و

 در سالن باز شد و یکی اومد تو و ما هردوتامون سیخ نشستیم رو کاناپه !

 

 

 ملیسا بود که اومده بود تو سالن !

 با دیدن ما با اون سر و شکل خیس و کفی مون گفت : و ا ا ا ا ا ای !!

آتنا توهم که تا وسط موهات  اومد سمتمون و ادامه داد : چی کار کردید با خودتون !؟؟ کل لباساتون آب و کفه و

 خیسه !!

االن اصال حوصله ی غر غر ای ملیسا رو نداشتم ! یه حالتی پیدا کرده بودم ! قلبم هنوز تند میزد ! آروم بودم خیلی 

آروم ! یعنی اگه االن شروین یا هرکس دیگه ای یه سطل آب یا رنگ یا چه میدونم هرچیز دیگه ای رو سرم خالی 

میگفتم ! البته فضولی هم داشت میکشتم ! تو دلم ملیسا رو لعنت میکرد که عین گاو سرشو انداخت میکرد , هیچی ن

 پایین و اومد تو و نذاشت شروین همه ی حرفشو بگه !! 

آروم از جام بلند شدم ... دفترمو دیدم که کنار دستشویی افتاده بود ولی اونقدر تو فکر بودم که حتی به خودم زحمت 

 شم برم برش دارم ! حتی میتونم بگم دیگه شعرا رو نمیخواستم ! ندادم بلند

 آروم پرسیدم : ملیسا ! دخترا کجان ؟! بقیه ی مهمونا !
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 ملیسا مشکوک نگام کرد و گفت : کجایی خانوم !؟!؟ همه رفتن ! تو هم که هرجا گشتیم نبودی , گفتیم شاید رفتی !

 اینجا باشیم ؟!؟! 11و  12بود تا ! مگه قرار ن 5:32نگاهی به ساعتم کردم ! 

 این جا باشیم !؟ 11و 12من : ولی قرار بود تا 

 ملیسا : بچه ها خسته بودن رفتن !!! 

 یهو یادم افتاد یادم رفت که به مامان و بابا یا آروین بگم کجام !!

 میگه کجایی ! ملیسا که انگار از صورت نگرانم فهمید چیه گفت : نگران نباش ؛ آذین گفت به مامانت

نفسمو دادم بیرون ! پو و و و و و وف !! لباسام بیشتر خیس بود تا کثیف ، میشد برگشت خونه البته مانتو و روسری م 

 که باال بود تمیز بود !

 من : ملیسا جون زحمت میکشی بری مانتو و روسری مو بیاری !؟

 ملیسا اخمی کرد و گفت : بی خود !

 فت : ملیسا جون میشه بری مانتو و روسری امو بیاری ! بعد ادامو درآورد و گ

با چشمای گرد شده نگاش کردم که گفت : آخه تو کی اینقدر مودب شدی دختر !؟!؟ تو رو خدا آروم نباش , یه 

 جوری میشم !

 خنده ام گرفت از حرف ملیسا و ریز خندیدم !

بهتره بگم منو نگاه می کرد ! رو مبل رو به رویی من نشسته  یه لحظه شروینو دیدم که داشت ما رو نگاه میکرد ! البته

 بود !!!

نگاهمو ازش گرفتم و به ملیسا که داشت مشکوک ما رو نگاه می کرد گفتم : حاال میری لباسامو میاری و حرف هم 

 نمیزنی ! پاشو برو !

روم نباش که این شیطون خانوم یه لقمه ملیسا بی توجه به حرف من رو به شروین گفت : شروین با توام هستما اااا ! آ

 ی چپت میکنه میره سراغ بعدی !

 یه مشت زدم به شونه ی ملیسا که حاال بلند شده بود و اومده بود کنار من نشسته بود و گفتم : اِ ملیسا !!

جای شروین بودم  ملیسا : واال خوب ! من اگه جای تو بودم به جای دعوا با شروین براش تور پهن میکردم ! یا اگه هم

سعی میکردم باهات دوست بشم یا شایدم از فرصت خالی بودن خونه استفاده میکردم و همچین دختر خوشگلی رو 

 یه لقمه چپ میکردم !

 چشمام از حرفای ملیسا گرد شده بود و مبهوت داشتم ملیسا رو نگاه میکردم ! شروین هم مثل من شده بود !ُ 

 باال انداخت و گفت : واال مگه دروغ می گم !؟ملیسا بی خیال شونه هاشو 

من و شرون هر دوتامون بلند شده بودیم و با فاصله ی نیم متر کنار هم باال سر ملیسا وایستاده بودیم و بهت زده 

 نگاش میکردیم ! 

یکس ا برگشتم سمت شروین و انگشت اشاره امو گرفتم سمت ملیسا و گفتم : این احیاناً مثل من ، اون شبی که

 خورده بودم نشده ؟!

شروین که مثل من بهت زده بود شونه هاشو باال انداخت و دستشو گذاشت رو پیشونی ملیسا و گفت : نه این که تب 

 نداره , تو تب داشتی !؟؟!
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 یهو ملیسا دستشو پس زد و گفت : هی چی کار میکنی !؟ االن مطمئن شدم شما دو تا با هم دوستید و جلوی ما از این

 کارا میکنید !!! میبینید االن چه با هم راحتید و حرف میزنید انگار خیلی وقته دوستید !

 من و شروین بهت زده تر از قبل با لحنی که رگه های خنده توش داشت با هم گفتیم : مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا !!؟؟؟!؟!؟

 با جوگیری !!بعد هردو دستامونو سمت ملیسا تو هوا تکون دادیم و گفتیم : برو با

 و من تصمیم گرفتم خودم برم باال لباسامو بردارم و شروین هم باهام اومد باال تا بره تو اتاقش !!

 

 چه طور بود برای شروع !!؟؟!؟ برای جرقه ی یه احساس منظورمه !!

 وین نداریم !!!االن خیلی دوست دارید یه پست از زبون شروین بخونید !!! ولی کور خوندید حاال حاال ها از شر

من تصمیم گرفتم خودم برم باال لباسامو بردارم و شروین هم باهام اومد باال تا بره تو اتاقش !! تو مسیر به سمت باال 

هر کدوم تو خودمون بودیم ! من داشتم به حرفای ملیسا و حرف تموم نشده ی شروین فکر می کردم !! ملیسا 

... تو سالن موند ... رفت آشپزخونه ؟! ... االن پشت ماست داره میاد باال ...؟! یهو نمیدونم کجا موند ...!! رفت بیرون ؟ 

هول برگشتم پشتمو نگاه کردم دسدم نیست ... ازش بعید نبود برای ترسوندن ما یواشکی از پشتمون بیاد باال ... 

یره ! یه به هم ! دستم رفت رو دستگ رفتم سمت اتاق ملیسا تا لباسامو بردارم ! اتاق ملیسا و اتاق شروین چشبیده بود

 لحظه برگشتم و شروین رو نگاه کردم ! اونم برگشت منو نگاه کرد ! آروم گفتم : خدافظ !

 مطمئن بودم االن منتظر عذرخواهیه ! ولی من و عذرخواهی ؟! اونم از شروین !؟!؟ عمرا !!!!

 ونم از یه دختر ؟! عمرا !!همونجور که اون تو سورتمه به من گفت : من و عدرخواهی ؟! ا

 اون روز رو خوب یادمه ! چه قدر حرصی شده بودم از دستش !

 سرمونو انداخته بودیم پایین و یه جورایی زیر چشمی هم دیگرو نگاه میکردم !

 شروین اول به حرف اومد ! 

 شروین : فقط خواستم یه چیزی بگم ! ممم ... یعنی در واقع دفترت ...

! این اون روزی بود که کلی منتظرش بودم که شروین این کوه غرور بیاد و بگه میتونی دفترت رو ببری کنجکاو شدم 

! 

یه دفعه سرشو بلند کرد و با لبخند خبیثی گفت : نمی تونی دفترت رو که حاال دفتر من شده رو ببرید ! پس مواظب 

 باشید چی کار میکنید !

 پسر , پرو پرو میگه دفترت مال منه پسش نمیدم ! چشمام گرد شد از این همه پررویی این 

 اومدم با دست بزنمش که دوییید و منم دنبالش ... بازم شد کاسه همان آشو آش همان کاسه !

 فکر کنم همین بود که همیشه خانم موالنی سر کالس ادبیات وقتی دبیرستانی بودیم میگفت !

 شد ! البته ما هیچ شباهتی به تام و جری نداریم !به هر حال ... موش و گربه بازی ما باز شروع 

قطعا گربه شروینه چون من جثه ام کوچیکه موشم ! ولی همیشه شروین می برد و همیشه من سوتی میدادم ! مثل این 

که همیشه گربهه موشه رو بخوره ! نه این که موشه فرار کنه ! جاهامون عوض شده ! خداییش باید اعتراف کنم 

ی این شروین بوزینه سوتی میدم ! عوضی بی شعور ! یاد فحشی که اون روز بهش داده بودم افتادم ! همیشه جلو

خوشگل خوشتیپ !!!!!!!!!!!!!!! بد زایه شده بودم ! ملیسا که نشسته بود و داشت پفک میخورد گفت : باز چی شد دیگه 

 جری میپرید به هم ! ؟!  !؟ شما که آروم بودید تا دقیقه قبل ! دیگه چرا دوباره مثل تام و
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در حال دویدن گفتم : تام و جری نه ! تو اون موشه میبرد ولی مثل این که دنیا برعکس شده , ) اشاره کردم به 

 شروین با دستم ( گربهه همیشه میبره !

 مونیهو شروین وایستادو من فهمیدم چه سوتی دادم و خودمو لو دادم که همیشه جلوش سوتی میدم و تو کل کال

 همیشه اون برنده س ! ای خدا ! چرا من اینقد سوتی میدم !؟!؟

 پست دوم امروز:

 هفته دوم دی ماه:

 من : استاد این کتاب هیچ کجا نیست ! من نمیتونم پیداش کنم واسه تحقیق !!!!

تحقیقت یه  ، برای استاد قادری در حالی که وسایالشو تو کیفش گفت : یه سر بزن به دانشگاه ! کتاب رو پیدا نکردی

 کاری می کنیم ! اگه این تحقیقت خوب در بیاد خیلی برای کارنامه ت تو این رشته به درد میخوره دختر جون !!!

 خسته و کالفه دستی به صورتم آوردم و گفتم : ممنون استاد !! من میرم کتابخونه ی دانشگاه رو هم بگردم !!

 کالفه از در کالس اومدم بیرون!!

 تو محوطه ی دانشگاه و به سمت بچه ها که نشسته بودن رفتم و کنارشون نشستم !! رفتم

 گوشیمو در آوردم و شروع کردم به اس دادن به دوست ناشناس !!!

 من : سالم ! دانشگاهی !؟!

میکنم هرچی اون :پو و و و و و و و وف !! آره ، خیلی خسته شدم !! یه ساعته دارم دنبال یه کتاب میگردم !! پیداش ن

میگردم !! تموم کتاب فروشی های میدون انقالب رو گشتم ولی نیست که نیست !! این کتابو برای یه تحقیق مهم 

 میخوام !!

 من : آی درد منو گفتی !! منم دقیقاً همین مشکلو دارم !! یه کتاب میخوام که هیچ کجا نیست !! 

 هت !! اون : اِ جداً ؟!؟ میخوای اگه پیداش کردم بدم ب

 میدونستم داره اذیت میکنه ! من و اون که همدیگرو نمیدیدیم !! لبخندی که نشون از خنده بود رو لبام نشست !

 براش نوشتم : باز تو کرمات فعال شد !؟!

 اون : مگه دروغ میگم !؟!

بشن دیگه غیر فعال من : بی خیال !! من تا فردا هی بگم اذیت نکن ولی مگه تو بی خیال میشی ؟!؟ کرمات فعال 

 نمیشن که !!

 اون : اِ دختر این چه طرز حرف زدنه !؟! 

 من : خوب چی کار کنم ، خودت یادم دادی !! 

اون : من یادت دادم !؟! بشکنه این دست که نمک نداره ، بشکنه !! دختر من این همه چیزای خوب یادت دادم حاال 

 اومدی میگی ... بشکنه !!

 رگ شد ! دیو و و و و و نه !!باز این مامان بز

 براش نوشتم : تو باز مامان بزرگ شدی !؟!

 اون : هی !!! دختر زبونتو گاز بگیر !! چرا به مردم ف*حش میدی ؟!!!

 چشمام گرد شد !!!

 من : من کی فح*ش دادم !؟!
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ر رو بهش گفتی حاال فک اون : خوب تو گفتی مامان بزرگ !! خوب به مرد جماعت بگی زن انگار بدترین فح*ش دنیا

 کن بگی مامان بزرگ !!! دیگه خودت تا تهش رو برو !!

 چشمام گرد شد !!!! این دوست ناشناس ما هم بس که دیوونه س !!!

 از جام بلند شدم که برم سمت کتابخونه ی دانشگاه که یکی صدام زد !!!

 !! فکر کردم سالم نکردم !! واسه همین گفتم : سالم ؟؟برگشتم ! تینا بود !!! بقیه هم همینطور پرو پرو نگام میکردن 

 تینا عاقل اندر سفیه نگام کرد و گفت : خوب سالم !!

 یهو ویرا گفت : چه جالب سالم !!

بی اختیار همه مون همدیگرو نگاه کردیم و زدیم زیر خنده !! االن دقیقا معلوم نبود به چی میخندیدیم ولی مثل این 

 م !!!!!خال فقط میخندیدی

بعد از این که خنده امون بند اومد ژینا گفت : معلومه تو کجایی !؟!؟ اومدی نشستی ور دل ما ، گوشیتو در آوردی و 

 یکم اس بازی کردی بعد بلند شدی رفتی !! اصن نگاه کردی ببینی ما زنده ایم یا مرده !؟! 

 ه پرسیدن نداره !!!با شیطنت و پر رویی گفتم : شما که همیشه زنده اید !!! این ک

 درسا : باز شروع کردی !؟!؟

 نمیدونم ساغر چرا اینقدر با ترس منو نگاه میکرد !!!

 من : ساغر حالت خوبه !؟!؟

 یهو ساغر با ترس گفت : بچه ها جان من بی خیال شید من این کارو نمیکنم !!! نمیگم !!!

 دم گوشم گفت : برو بعدا باهات حرف میزنیم !!!مات موندم همونجا !!! ژینا اومد سمتم و برمگردوند و 

با فکری مشغول راه افتادم سمت کتابخونه ی دانشگاه ! یعنی چی شده بود ؟! ساغر چی میخواست بگه ؟! به کی 

میخواست بگه ؟! به من بگه ! اخمام تو هم بود و به شدت تو فکر بودم ! ساغر ! چه چیزی میخواست بگه و می ترسید 

ها مشکل ساغر تو زندگیش پیام بود ! پیامی که باهاش بهم زده و االن مشکل اصلیش این بود که چرا !؟ پیام بگه !؟ تن

باهاش بهم نزده بود ! مجبورش کرده بودن ! اونم ساغرو دوست داشت ! اون روز اگه اون مشاعره پیش نمیومد یه 

راه حل رو نگرفت ! اما بعد که ازش پرسیدم که چرا  راه حل برای ساغر داشتم ؛ اما بعد از اون ساغر دیگه سراغ اون

سراغ راه حل رو نگرفته گفت که تصمیم گرفته پیامو فراموش کنه شاید تموم اینا کار خود پیام باشه تا ساغر بی 

 خیالش بشه ! اما من میدونستم اون پیامی که من دیدم به هیچ وجه ساغرو ول نمیکنه ! 

 تابخونه ی دانشگاه و تو فکر بودم که یه صدای پسرونه از پشت صدام زد !همینطور داشتم میرفتم سمت ک

 پسر : خانوم خوشگله ! جوابمونو نمیدی !؟

 میدونستم کیه ! شایان !! پسری که از اول مهر گیر داده بهم ! 

 شایان : آتنا خانوم ! خانومی !

 راست اسممو صدا میزنه !  ای بابا چه گیری کردیما ا ا ا ا ! چه پررو ام هستا !!! رک و

با اخم برگشتم سمتش ! میدونستم وقتی اخم میکنم چشمام خیلی ترسناک میشه ! مطمئن بودم چشمام االن طوسی تر 

 از هر وقتیه و رگه های آبیش برجسته تر ! 

 با اون اخمم نگاهش کردم که باعث شد اون لبخند مزخرفش و نیش بازش بسته بشه !

 ت : دختر تو چه قدر چشمات ترسناک و خوشگله !اومد جلوتر و گف
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اخمامو تو هم کردم و ترجیح دادم چیزی نگم ! با همون اخم برگشتم و یه نگاه بد بهش کردم و رفتم سمت کتابخونه 

 ی دانشگاه ! 

د من بیچاره بایخدایا چرا این پسرای دانشگاه بی خیال من بیچاره نمیشن ! اون از آرمان و علی , اینم از شایان ! کال 

تا دختر هلو دور هم یه جا باشن !  12از اینا متلک بشنوم ! نه فقط من , بلکه همه ی دوستام ! خوب تعجب برانگیزه 

خ خ خ خ خ خ خ خ خ ! من این همه خودم و دوستامو تحویل میگیرم , این پسرا نمیگیرن ! باز اون علی خیلی بهتر بود 

تلک بندازه فقط خیره خیره نگات میکرد ! خوب منم آب میشدم از خجالت ! صدای ! بیچاره اصال مثل اینا نبود م

 درونم پرید وسط : تو و خجالت ؟!!؟!؟ نه بابا !

 خیلی خوب حاال تو هم گیر دادی !!! 

تنها پسری از پسرای دانشگاه که هیچ وقت وا نداد , شروین بود ! چرا ؟! چون خودش آمریکا بزرگ شده ! چون 

ه ! چون غرور بیش از حدش بهش اجازه نمیده ! همیشه دخترا میرن سمتش ! واسه همین بود اولین بار تو متفاوت

سورتمه از اونطوری حرف زدن من تعجب کرده بود ! انتظارش رو نداشت چون هر دختر دیگه ای بود یا هیچی 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!نمیگفتو مثل اُسکال نگاش میکرد یا میرفت میگفت شما چیزیتون نشد !؟ !!!!!

ولی به جاش یه دختر گستاخ که خودم میدونم خیلی پر رو ام جلوش وایستاده بود و میگفت باید ازم عذرخواهی کنی 

 !!!!! و این برای پسری مثل شروین شوخی نبود !

م تا م کشیدهمونطور که تو فکر بودم رسیدم کتابخونه ! با دیدن کتابخونه کلی ذوق کردم ! آخه هفت خان رست

رسیدم این جا ! اون از بچه ها و بعدش خود درگیری من و فکر ساغر و بعدش شایان و دست آخر هم فکر در مورد 

شروین !!!!!!!!! االن شد چندتا خان !؟!؟ هفت میشه ؟! خدا کنه بشه ! بعد میگن کتاب هفت خان آتنا رو خوندید ؟! و 

دختر تو باز خل شدی جو گرفتت ؟!؟! زودتر برو کتاب رو پیدا کن ! پو معروف میشم ! صدای درونم باز پرید وسط : 

 و و و و و فی کردم رفتم تو !

تا دختر و دو تا پسر !!!!! 3کلی گشتم ولی دریغ از یه مسئول کتابخونه ! نبود که نبود ! کسی هم تو کتابخونه نبود جز 

 نها ول بچرخن تو کتابخونه !؟وا ؟! این حراست دانشگاه چه طوری میزاره دخترا و پسرا ت

من به شخصه چون میدونم این پسرا و دخترا شعور دارن و مگر فقط واسه تحقیق سر و کله اشون اینجا پیدا بشه 

مشکلی ندارم ! ولی این حراست دانشگاه که همش ایراد بنی اسرائیلی میگیره چه طور گیر نداده به اینا !!!!!؟!؟! رفتم 

 یه صندلی زیر پاش بود و داشت دنبال کتاب میگشت ! سمت یکی از دخترا که

 پرسیدم : ببخشید خانوم ؟!

 با لبخند برگشت سمتم و گفت : بله !؟ 

 من : چرا هیچ مسئولی اینجا نیست !؟

لبخند مهربون و شیرینی زد و گفت : چون امروز کتابخونه بسته س ! ولی چون استاد قادری به خاطر دانشجو هاشون 

 درش رو باز بزارن , اینجا بازه !! گفتن که

 من : آهان !!!! ممنون !!

 دختره : خواهش میکنم !!

پس جریان این بود ! رفتم تو قشمت مربوط به تحقیقم !! اتفاقی یکی از قفسه ها رو انتخاب کردم و شروع کردم به 

 گشتن !!
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... نیست ... نیست ... اّه چه قدر نیست !!! آلرژی خوب اینجا نیست ... نیست ... نیست ... نیست ... نیست ... نیست 

 پیدا کردم به این کلمه خوب !!

 آهان ایناهاش خودشه !

 از ذوق پریدم هوا ! برای اولین بار خوش شانس بودم و بدون گشتن زیاد کتابه رو پیدا کردم !

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!دستمو بردم جلو تا کتابه رو بردارم ولی هرچی میکشیدم در نمیومد !!!!!!!!

دستمو بردم تا کتابه رو بردارم ولی هرچی میکشیدم نمی یومد بیرون !!!! هی میکشیدم ولی کتابه از جاش تکون 

 نمیخورد !!! 

 آخرش اونقدر کشیدم که افتادم زمین !!! در نمیومد !! 

ی داره برش میداره !! سریع کتابه رو گرفتم و دوباره بلند شدم که کتابه رو بردارم که دیدم از اون طرف قفسه یک

 نذاشتم برداشته بشه !! 

کشیدمش !! پس اینه که بیرون نمیاد !! خم شدم تا از اون فاصله که خالی بود و اون ورش معلوم بود ببینم کیه که 

 میخواد برش داره که دیدم شروین هم داره کتابه رو میکشه !!! 

 شروین !!!!!!!!!!!!!! 

 یا چرا هی بساط کل کل ما رو جور میکنی ؟؟؟ هان ! نه جان من چرا خدا !؟؟ خدا

 شروینم خم شده بود تا ببینه کیه که منو دیده بود !! دهنش باز مونده بود از تعجب !! 

 پوفی کردم و گفتم : ببند مگس نره توش !!!

 رو بکشه !!!یهو با حرفم به خودش اومد و اخمی کرد و راست شد تا دوباره کتابه 

منم راست شدم و هر دوتامون شروع کردیم به کشیدن !! این کتابه پاره نشه خوبه !!! نه جلدش از اون کلفتاس پاره 

 نمیشه !!

 هی می کشیدم و می کشیدم ولی خیلی زورش زیاد بود !! آقا قبول نیست !! اون پسره و من دختر !! 

 ! نه این طوری نمیشه !!! دندون قروچه ای کردم و کتاب رو ول کردم !

طول قفسه ی کتاب رو طی کردم و قفسه رو دور زدم و شروین رو دیدم که پیروزمندانه و خبیث داره کتاب رو نگاه 

 میکنه !!!

 همینطور آروم رفتم سمتش !! جوری که نفهمید من اونجام !!

 نه !!دستمو گذاشتم رو کتاب و گرفتمش که باعث شد سرشو بلند کنه و نگام ک

 یه نگاه بهش کردم و کتاب رو کشیدم ولی او سریع بعد از من کشیدش !! 

 من کشیدم ، اون کشید ، من ، اون ، من ، اون ...

 من : بدش به من !!

اینجام و دارم دنبال این کتاب میگردم !!! عمراً بزارم تو از راه رسیده کتاب رو برداری  9شروین : نمیدم !! از ساعت 

!!! 

 مام رفت تو هم !!! حق با اون بود ولی من به این کتاب نیاز داشتم !!!اخ

اخم کردم و زل زدم تو چشماش که باعث شد دستش از حرکت بایسته !! ناخدآگاه دستم خورد به دستش و رو 

 دستش قرار گرفت !!!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ام اس اس 

1 3 4  

 

 احساس کردم دارم داغ میشم !!! اخمام باز شد !! 

نگ !! تو اون دوتا تیله ی آسمونی !!! و اون خیره شده بود تو طوسی چشمام !! غرق شدم تو اون دریای آبی خوشر

 حاضرم قسم بخورم اونقدر دقیق خیره شده بود که میتونست رگه های آبی تو هم رفته ش رو از هم تشخیص بده !!!

 کتاب افتاد رو زمین !!!!! اما هنوز دستش رو دستم بود !!

آروم گفت : گفته بودم بهت که یادت باشه ، دیگه اینطوری اذیتم نکنی !!! ... یادت آروم صورتشو آورد جلو و خیلی 

 نیست !؟! ... یادته !!! ... ولی تو گوش نکردی !!!!!

 با صدای اهوم اهومی به خودمون اومدیم !! همون دختره بود !!

 بیچاره سرشو انداخته بود زیر و کنار من وایستاده بود !!!

 مزاحمتون شدم !! میشه یه لحظه برید کنار !! دختره : ببخشید

شروین هنوز دستش رو دستم بود و انگار دست همو گرفته بودیم !! اصن یه جوری بودم !! حالم خوب نبود !! ضربان 

 قلبم باال بود !! سرانگشتام یخ کرده بود ولی کل بدنم داغ بود !!

 مونطور که دست شروین رو گرفته بودم اومدیم این ور !!چند ثانیه طول کشید تا حرف دختره رو درک کنیم و ه

در کمال تعجبم دختره خم شد و کتابی که من و شروین سرش دعوا داشتیم رو برداشت و لبخند ملیحی زد و 

 برگشت و رفت !!!

 !!!!!من و شروین هم که گیج همونطور که دستامون رو هم بود داشتیم خیره خیره رفتن دختره رو نگاه میکردیم 

 بعد چند دقیقه تازه متوجه شدیم چی شده !!!!!!!!!

دستامونو از هم جدا کردیم و یه نگاه به هم کردیمو انگار که شوک برقی بهمون وارد شده باشه دوییدیم دنبال 

 دختره و هر دوتا با هم داد زدیم: نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه !!!!!!!!!!!!

 ته بود !!! ای خدا !!!ولی دختره دیگه رف

شروین یه اَه گفت و یه نگاه به من کرد و فکر کنم اومد چیزی بگه یا فحش*ی بده که منصرف شد و چند ثانیه بهم 

نگاه کرد و بعد فقط یه چشم غره ی جذبه دار رفت که نزدیک بود خودمو خیس کنم و بعد کالفه دستی توی موهاش 

 کشید و رفت !

 

 ر کنم ؟! هان !؟ من به استاد قادری چی بگم !؟خدایا االن چی کا

 

بگم با شروین سر کتابه دعوا میکردیم یه دفعه دستمون خورد به هم و من و شروین تو نگاه های هم غرق شدیم , 

بعد شروین بهم یادآوری کرد که گفته بود که دیگه این طوری اذیتش نکنم ! بعد کتابه از دستمون افتاد و یه دختر 

و برش داشت و تمام تالش های ما دود شد رفت هوا ! روی یه صندلی تو کتابخونه نشستم ! سرمو گرفتم بین اومد 

 دستام !

 

گوشیم زنگ خورد ! بی حوصله از تو جیبم درش آوردم ! با دیدن شماره سیخ تو جام نشستم ! استاد قادری بود ! چند 

 ادم !تا سرفه ی مصلحتی کردم که صدام صاف بشه ! جواب د

 

 من : سالم استاد ! کاری داشتین !؟!؟!؟
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 جان من کاری نداشته باش !!!!!! تو هم خلی آتنا پس واسه چی زنگ زده !!! هی وای نپرسه کتابه چی شد !!

 

استاد قادری که استرس تو صدام رو از پشت گوشی احساس کرده بود با صدایی که ته رگه های خنده داشت گفت : 

 , پاشو بیا کارت دارم ! پاشو دخترم

 

 قلبم داشت میوفتاد تو شرتم !! نه یعنی شرمنده داشت میومد تو دهنم !!!

 

 من : بیام !؟ ... بیام کجا استاد !؟ ... چی کارم دارین !؟!؟

 

 استاد : پاشو بیا دخترم , عجله نکن میفهمی !! تو اتاق اساتیدم بیا !

 

 ردم و از جام بلند شدم و از کتابخونه رفتم بیرون و رفتم سمت اتاق اساتید !!و بال فاصله قطع کرد ! پووفی ک

 

یعنی استاد چی کارم داشت !؟ ... یعنی حس ششم داشت میدونست چی شده تو کتابخونه !؟!؟ ... یا شایدم اون 

ای ! وای  , دست و پا چلفتیدختره رفته بهش گفته !!! شاید اصال ... وای خدا شاید بگه تو به درد این تحقیق نمیخوری 

 نه توروخدا !! من تالش خودمو کردم ولی نشد که نشد !

 

استرس داشتم !! آب دهنمو به زور قورت دادم ! میترسیدم ! رسیدم در اتاق اساتید !! قلبم داشت میفتاد تو پاچه ام !! 

 تازه فکر کنم افتاده ولی هنوز گرمم , احساسش نمیکنم !

 

*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+ 

 

 هنوز باورم نمیشه استاد قادری همچین چیزی از من خواسته باشه !

 

 کالفه کیفمو انداختم رو تخت ! و خودمم نشستم رو تخت ! مقنعه رو از سرم کندم!

 

 پو و و و و و و و ف ! خدایا !

 

 خودش توش میمونه !خدایا بعضی وقتا یه چیزایی تو سرنوشت ما نوشتی که آدم 

 

خیلیا معتقدن آدما خودشون سرنوشتشون رو رقم میزنن اما من معتقدم سرنوشت ما رو رقم میزنه ! یعنی سرنوشت 

 همه مون از قبل نوشته شده !

 

این بار سرنوشت چیز دیگه ای رو نشون من داد ! قسمت دیگه ای از زندگیم رو ! چیز خوبی بود و این شانس دست 

نمیفتاد ولی به من افتاده بود ... افتاده بود ... اما مشکلی اصلی اینه که درست نمیتونم این کار رو پیش ببرم  هر کسی

... چون شخصیت مقابلم شروینه ... شروینی که باهاش کل کل و دعوا دارم ... و ... خلق همچین چیزی ... تقریبا 

م خراب میشد ... اما این یه فرصت بود ... یه فرصت برای غیرممکنه ! همه چی رو به گند میکشیدیم ! کار بقیه ه

 تالش کردن ... برای به دست آوردن موقعیتی که دلم میخواست !!
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این فرصت نباید از دست میرفت ... اما ... اگه کار رو بد پیش ببریم تمومش به یه چیز افتضاح تبدیل میشه ... ! 

ز مغزم درگیر این جریان بوده ... نمیدونم چه جوابی به استاد بدم ... استاد نمیدونم ... نمیدونم ... تموم این دو رو

قادری گفت که تا اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت فرصت دارم بهش جواب بدم ... شروین هم مثل من بین یه دو 

 میشیم !!!راهی گیر کرده ... اگه تموم این کار به یه چیز افتضاح تبدیل بشه ... جای شُهرت , بدنام 

 

 استاد که تو جریان دعوای ما هست !!!

در زدم و رفتم تو ... ! اول به استادای دیگه تو دفتر و استاد قادری سالمی کردم و بعد رفتم سمت استاد قادری ! »

 دعوت به نشستنم کرد ! نشستم ! گفت که دو لیوان قهوه بیارن که من عذرخواهی کردم و گفتم چیزی برای من نیاره

! ترجیح میدادم هیچی نخورم تا این که به زور قهوه بخورم ! اول پرسید چرا و بعد منم گفتم دلیل خاصی نداره فقط 

قهوه دوست ندارم که گفت برام چایی بیارن که بازم مخالفت کردم چون کال نه چایی نه قهوه دوست نداشتم , چایی 

کنن ! مثل اون باری که تو توچال پریا به زور قهوه به خوردم داد شاید بعضی وقتا ولی قهوه اصال مگه به زور تو حلقم 

 ! 

 دقیقه استاد هیچی نگفت ! دیگه داشتم از فضولی میمردم !! 5تا 

دیگه مطمئن بودم قلبم افتاده تو پاچه ام ولی خودم نمیدونم !!! آخرش گفتم : استاد ... ببخشید ... با من کاری داشتین 

 !؟!؟

 ده کرد و گفت : صبر کن دختر ،، تو چه قدر هولی !! منتظر کسی ام !!استاد قادری خن

 دیقه س منتظرم خوب خرم باشه کنف میشه !!!  5وقتی گفت هولم به زور تعجب خودمو مخفی نگه داشتم !! االن 

 یعنی منتظر کی بود !؟ به من چه ربطی داشت !؟ 

نه خل میشم ! و واالن که فکر میکنم میبینم اون موقع واقعا اون پو و و و و و و و ف ! مطمئنم بعد این وقتی برم خو

 حرفم درست بود چون وقتی برگشتم قشنگ خل شده بودم !

 دیقه بعد شروین هم اومد تو دفتر و رو صندلی کناری من نشست ! 2

 ها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ن !!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟ جانم !؟؟!!؟!؟!؟ 

 ظرِ ... شروین بودیم !!!!!؟!!!!!!!!!!!!ما تا االن ... منت

 استاد یه نگاه به من و بعد یه نگاه به شروین و دنبالش لبخندی زد !

 وا ؟!؟! استاد خل شد رفت !!!! استاد که تکیه داده بود به پشتی مبل خم شد جلو و دستاشو تو هم قفل کرد !

 استاد : خوب چی کار کردید با کتابتون !؟

 احساس کردم برق گرفت منو !!! تا اینو گفت

 من : راستش ...

 انگشتامو تو هم می پیچیدم و واقعا نمیدونستم چی بگم !؟

 من : راستش کتابو ... یعنی نه این که پیداش نکنم ... کردم ولی ...

 به اینجا که رسید خود به خود نگاهم رفت سمت شروین !! همش تقصیر تو بود اَه ! 

 ه ای برش داشت ! من : خوب کس دیگ
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 استاد یه تای ابروشو داد باال و برگشت سمت شروین !

 استاد : خوب جناب تهرانی شما چی کار کردید ؟!

شروین خونسرد گفت : خوب من پیداش کردم ولی چون سرش با خانوم کیان دعوا داشتیم کتاب افتاد زمینو و یه 

انداخت و بعد حرفشو ادامه داد( و ما هم هرچی دنبال اون  خانومی سریع برش داشت ) نگاه کوتاه زیر چشمی بهم

 خانوم گشتیم نتونستیم کاری بکنیم ! 

یعنی دهنم باز بود از این همه خونسردی ! پسره روانیه ! چه طور اینقدر ریلکس همه چیز رو گفت ! البته با سانسور 

 گفت ! نگفت چرا کتابه افتاده !

 میبینم نگامو ازش میدزدم !!!!! شاید چون خجالت میکشم !  نمیدونم چرا هر بار این شروینو

استاد تک خنده ای کرد و گفت : که این طور ! خوب پس به جاش یه تحقیق دیگه بهتون میدم ! اما نه ... شاید نباید 

 بگم تحقیق ... یه چیزی فراتر از اون !! 

می کردیم میخواد به هر کدوممون یه ایده ی تحقیق  من و شروین متعجب و کنجکاو به استاد خیره شده بودیم ! فکر

 گسترده و خوب بده !

استاد لبخند خبیثی زد و چهره های متعجب و کنجکاو منتظر ما رو از نظر گذروند و دوباره خم شد جلو و گفت : 

اصلی پسر  یتازتون میخوام تو یه فیلم بازی کنید !! خانوم کیان شما شخصیت اصلی دختر و جناب تهرانی شما شخص

 خواهید بود !!

 وقتی گفت شوکه شدم !!

 اول تو بهت بودم اما کم کم نزدیک بود از خوشحالی بال دربیارم که به دلیل نداشتن بال , نتونستم پرواز کنم !!!!

اون قدر خوشحال بودم که اهمیت نمیدادم عکس العمل شروین چه جوریه !!! اصن نگاش هم نکردم فقط گوشام مثل 

 دار کار میکرد !!!را

استاد با دیدن چهره ی من یا بهتره بگم ما خنده ی ریزی کرد و گفت : وایسید اول باید ایده ی فیلمنامه رو بشنوید 

 بعد این طوری خوشحال بشید !!

 و واقعا راست میگفت!

 قمون و ذوقمونچون دنبالش وقتی فیلمنامه رو گفت من و شروین گیج و گنگ همدیگرو نگاه کردیم و تموم شو

 فروکش کرد !

 داستان فیلمنامه جریان یه دختر ایرانی اصیل بی احساس و خشک !!! 

 تو خانواده ی بافرهنگ و با دید اروپایی و ثروتمند به دنیا اومده ! 

خودشه و خودش !!! هیچ کس نیست !! یه دوستی داره که بهتره بگیم دوری و دوستی تا دوست بودن ! گاهی هست 

 ی نیست !!! گاه

 ظرافت خاص خودشو داره !!!!!!!!!!

یه ظرافت دلبر و چهره ای شرقی که هیچ اثری از معصومیت و مهربونیت نداشت !! مغروریت بیش از حد و اون طور 

 که استاد میگفت اونجا یه استاد پاریسی با شاگرداش منتظر تایید ما هستن و تموم کار گنان این فیلم تازه کارن !! 

 رگرداناش و صدا بردار و طراح لباس و گریم و فیلمبردار و ... همه دانشجو و تازه کارن ! کا

 میگفت اونجا استادشون کارای بچه ها رو زیر نظر میگیره و با استاد قادری از طریق تلفن و ایمیل در ارتباطن !
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عکس گرفته بود و عکساشونو برای  اون طور که معلومه تو همایش ماه قبل دانشگاه استاد با تک تک دانشجو ها

 آقای کروزر فرستاده بوده و اون یک ساعت قبل ایمیل فرستاده و به استاد گفته که من و شروین برای فیلم خوبیم ! 

من به خاطر رنگ چشمام که با موهام ست نیست و جذابیت خاصی داره و شروین به خاطر اروپایی بودن حالت 

 ای قهوه ایش اون رو خیلی اروپایی نشون میداد !!!!!!صورتش چون چشماش آبی و موه

قسمت مسخره ی این رمان اینجاس که این دختر ایرانی تصمیم میگره برای ادامه ی درسش به لندن بره و تو 

 دانشگاه آکسفورد ادامه تحصیل بده ! 

 روز اول پسرای زیادی از ظرافت صورتش تعجب میکنن و ازش خوششون میاد !! 

ور که آقای کروزر گفته بود به استاد قادری من رو به این دلیل انتخاب کرده که موهام مثل تموم چشم طوسیا اون ط

 میبایست سیاه میبود اما قهوه ایه !! 

حتی پرسیده بود که موهامو رنگ نکردم و استاد گفته بود نمیدونه و همون لحظه که موژان داشته از کالس خارج 

 ه آقای کروزر گفته که خیر موهاشو رنگ نکرده !!میشده ازش پرسیده و ب

اما تو این بین یه پسر با این که مهبوت ظرافت خاص و وحشی تو نگاهش میشه اما به روی خودش نمیاره و 

 مغروریتش رو پیش خودش نگه میداره ! 

 دقیقا شروین !!! 

 این شخصیت خیلی به شروین میخوره !! 

! بی اهمیت بودن سخته !!! ولی بازم قبول میکردم بازی کنم اما وقتی به اینجا رسید  اما وحشی بودن برای من سخته

استاد گفت که این پسر عاشق دختره میشه و اونجا بود که دنیا رو سرم آوار شد !!!!!! من و شروین !؟!؟ عاشق ؟!؟! بی 

 خیال بابا !!!

 ن نه شروین نمیدونیم چیکار کنیم !!!سخته خیلی سخته !!! دو روزه دارم بهش فکر میکنم !!! نه م

 این روزا دیگه مثل قبل میل زیادی به اذیت کردنش ندارم زیاد !!!

شاید بهش چشم غره برم شاید پوزخند بزنم اما نه به شدت قبل ... !!! دیگه حوصله ندارم خرابکاری کنم ... یا چه 

 میدونم چیزی رو تالفی کنم !!!

 باید تو یه شهر غریب باشم !!! ماه3بدتر از همه اینه که 

 لندن ... !!!!!

لوکیشن فیلم لندنه ... من همیشه عاشق شهر لندن بودم و هستم ... اما تا حاال نشده که تنها اونجا برم !! با آورین زیاد 

 رفتم و دو , سه باری هم خانوادگی رفته بودیم !!!

 نو خل تر از اینی که هستم بکنی ؟اما تنها...نمیدونم ... نمیدونم ...خدایا میخوای م

 به مامان و بابا و آروین گفتم که هرسه تاشون میگفتن خودت تصمیم بگیر !!

بابا میگفت چون میدونه من میتونم مراقب خودم باشم , مشکلی نداره و میزاره برم !! قربون بابا ی روشن فکر خودم 

 برم !! 

 انی !؟!؟هیچوقت نفهمیدم آخرش من بابایی ام یا مام

 مشکل اصلی من اینه که من و شروین نسبت به هم خیلی سردیم خیلی سرد حاال بیایم نقش دوتا ... !! پو و وف !

 فیلم قراره تو تابستون آینده گرفته بشه !! 
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 واحدی بگیرم , هرچند که تو تابستون الزم نیست اما من میخوام درسام زودتر 3میخواستم این تابستون رو یه درس 

واحد برداشتم و اگه معدالم  22تموم بشه !! االن تو دی ماه هستیم !! تقریبا داریم یه ترم رو تموم میکنیم !! این ترم 

 باشه !!  22واحد بردارم !! این قانون دانشگاه خیلی خوبه ولی باید معدلت دقیقا  25باال باشه می تونم 

 واحد میزارن !!! 22باشه که  15و  14اگه 

 گرفتم فکر کردن در مورد این موضوع رو به بعدا موکول کنم !! تصمیم 

 تا اردیبهشت مهلت فکر کردن دارم !!!

 بود ! 0ساعت 

 از دانشگاه اومدم بیرون !! از دخترا خدافظی کردم و سوار ماشینم شدم و رفتم سمت خونه !!!

 زنگ خونه رو زدم !!!

 در با صدای چیکی باز شد ! رفتم تو !!! 

 ا صدای بلند گفتم : سالم اهل بیت !!ب

 بابام که داشت تلویزیون نگاه میکرد برگشت سمت من و گفت : به بازیگر بابا !!

 خنده ای کردم و رفتم سمتش و بغلش کردم !!

 مامان از آشپزخونه اومد بیرون !! برگشتم سمتش و گفتم : سالم مامانی جونم !

 نم بغل میخوام !! منتظر این رفتارش بودم !!خودشو به حالت لوسی درآرود یعنی م

 خنده ای کردم و بغلش کردم و لپشو بوسیدم !!!

 من : شام چی داریم ؟!

 مامان : قورمه سبزی !

 من : آخ جون ! مامانم باالخره یه غذای ایرانی پخت ! 

میکشن مادراشون غذای فست اخمای مامان تو هم رفت و گفت : دختر !! این چه حرفیه میزنی ؟! مردم خودشونو 

 فودی بپزه اون وقت تو ... ! 

 همونطور که غر غر میکرد رفت تو آشپزخونه و من و بابا ریز خندیدیم !!

 بابام خیلی مامانو دوست داشت و مامانم عاشقش بود !! ازدواجشون بر پایه ی عشق بود !!!

 تو آشپزخونه بودن !!! بار ها مچشونو گرفته بودم وقتی در حال انجام اعمال منفی

 رفتم باال ! در اتاقم رو باز کردم ! چراغ خواب طبق معمول روشن بود !

 با پام در اتاقو بستم !

 مقنعه امو پرت کردم رو صندلی میز تحریر و مانتو و شلوارم هم !! 

 خرگوشی روش بود زدم !!  یه شلوارک تا زانو یه تاب خرگوشی تنم کردم و موهامو باز کردم و یه تل که دو تا گوش

 االن اگه کیانا منو میدید , جیغ میزد !!! حساسیت عجیبی به بچگونه لباس پوشیدن من داره !!

 رفتم سمت تختم که یهو برق رفت !!

 سریع دویدم و رفتم تو تراس اتاقم و چراغ تراسو روشن کردم !!! برق تراس جدا بود !!

 کردم انگار بعد از کلی دوییدن حاال وایستاده باشم !!نفس نفس میزدم !! چراغو که روشن 

 خدایا این چه دردیه من دارم !؟!؟
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 این چه دردیه که انداختی به جونم ؟؟!!؟ برای چی !؟ 

تکیمو دادم به دیوار تراس و سُر خوردم پایین !!! آرو چشمامو بستم !!! هر بار که برق میرفت و میفتادم تو تاریکی 

جلوی چشمم جون میگرفت ...!! دوییدنم توی باغ ... جیغ زدنام ... وقتی هوا داشت تاریک میشد و  لحظات اون روز

 توهماتی که داشت به وجود میومد ...!!!

 ای کاش هیچوقت اون روز بچه ها نمیومدن خونه ی ما ... کاش هیچوقت قایم موشک بازی نمیکردیم ...

 کاش ... 

 درست نمیکنه , باید همه چیز رو به آروین بگم !دیگه هیچ کاشی و آهی چیزی رو 

 آره همین بهتره !!! این تنها راه حلیه که دارم !!!!

 زانو هامو تو خودم جمع کردم ! زل زدم به بیرون !! نگاه کردن به اون اتاق

 

 تاریک , ترس تو جونم مینداخت !!!

 

 وم بود که هیچوقت نباید میشکست !!دلم میخواست گریه کنم از ترس ... ! اما بغض بدی تو گل

 

 یادت باشه آتنا تو قول دادی !! ... قول دادی که دیگه هیچوقت گریه نکنی !!

 

 هرچند که اون از این موضوع ناراحت باشه از این موضوع اما خودش قول گرفت !!

 

 من هیچوقت هیچوقت نمیزنم زیر قولم !!!!

 

 از تراس اومدم بیرون ! برق برگشت !! نفس عمیقی کشیدم و

 

رفتم تو دستشویی اتاق و آب به صورت رنگ پریده ام زدم و سعی کردم لبخند بزنم و همون آتنای همیشگی باشم 

!!! 

 

 برق برگشت ! البته رفته بود تا سر خیابون و زود برگشت !!

 

 باز خل شدی تو آتنا !!

 

 اتاقم !!نفس عمیقی کشیدم و رفتم سمت اتاق رو به روی 

 

 اتاق آروین !!

 

 در زدم !!

 

 صدای آروین اومد که گفت : کیه !؟ بیا تو !

 

 رفتم تو و در رو پشت سرم بستم ! برگشتم سمت آروین !
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 آروین که منو دید لبخندی زد و گفت : چه عجب خانوم لطف کردید و اومدید پیش ما ! قدم رنجه فرمودید !

 

 گفتم : بسه آروین ! باز شروع نکن !خنده ی ریزی کردم و 

 

 آروین از روی صندلی میز تحریرش بلند شد و اومد بغلم کرد و گفت : ای آروین به قربونت !!!

 

 لبخندی رو لبام نقش بست !!

 

 من عاشق این داداش دوست داشتنی ام ! داداشی که سنگ صبور همه ی دردامه !

 

 کنه !!به موقع مواظبمه و راهنماییم می

 

 به موقعش دعوام میکنه و به وقتش برای تخلیه ی شیطنت های خودش منو اذیت میکنه !! بی شعور !!!!

 

 از بغلش اومدم بیرون و رفتم روی تخت دو نفره اش نشستم !!

 از بغلش اومدم بیرون و رفتم روی تخت دو نفره اش نشستم !! 

 آروین هم اومد کنارم نشست ! 

 س و ترسم برگشت !!دوباره استر

 من : راستش آروین ... !

 چهره ی آروین نگران شد ! ولی سعی کرد خونسرد باشه !

 آروین : بگو آتنا !

 من : راستش ... من یه مشکلی دارم !!

 آروین اخماشو تو هم کرد و گفت : بگو !!

 دوباره جدی شده بود و حمایتم میکرد ! تو دلم لبخندی زدم !

کشیدم و آروم چشمامو بستم و گفتم : این مشکل ماله امروز و دیروز نیست !!! قضیه ... قضیه مال چند نفس عمیقی 

 سالم بود !  12سال پیشه !! از خیلی بچگی ! از وقتی که 

 نفس عمیق دیگه ای کشیدم و ادامه دادم : خوب ... من ...

 آروین : آتنا جون به لبم کردی ! خوب بگو !!

 ب خیلی خوب ! من ... من ترس از تاریکی دارم !!!من : خیلی خو

 آروین اخماشو تو هم کرد و گفت : آتنا داری اذیت میکنی !؟ ترس از تاریکی !؟ اونم تو !؟

 سرمو انداختم پایین ! خجالت میکشیدم !!

 من نترس ترین و لجباز ترین آدم تو فامیل بودم !

 و دستمو گرفت و گفت : آتنا ... سرت رو بلند کن !! آروین از روی تخت بلند شد و جلوم زانو زد

 با استفهام سرمو بلند کردم !

 زل زدم تو اون عسلیه چشماش !! عاشق رنگ چشمای آروین بودم !
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 یه چیزی بین قهوه ای و عسلی !

 آروین تو صورتم نگاه کرد و گفت : یعنی میخوای بگی فوبیای تاریکی داری !؟

 پ تا نگاش نکنم !سرمو کج کردم سمت چ

 آروم گفتم : آره !

 آروین : دقیقا از کی ؟!

 سالم بود ! 12من : از وقتی 

 آروین : و چرا !؟!؟

 نفسمو دادم بیرون و غرق شدم تو گذشته ها !! 

 شروع کردم به گفتن !!

 من : اون روز زو خوب یادمه !!

 ییدم تو باغ !صدای زنگ آیفون اومد ! در رو از آیفون باز کردم و دو"

 همشون بودن !!

 ژینا , الناز , ویرا , کیانا ...

 نفر غرق شدم ! 12دوییدم سمتشون و تو بغل 

 من : بچه ها بدویید تو که کلی کار داریم !!

 بردمشون سمت اتاق خودم تا لباساشونو در بیارن !

 بخوریم !بعد از این که لباساشونو درآوردن بردمشون پایین تا باهم یه چیزی 

نوع ژله , آب آلبالو , کیک شکالتی , بستنی  3ساغر : اُ الال ! چه میزی چیده مامانت آتی ! سه نوع چیپس , پفک , 

 شکالتی , ممم ... من از همشون به اندازه ی زیاد میخوام !! 

 خنده امون گرفت ! کلی چیز خودیم و زدیم تو سر و کله ی هم !

 زی !؟من : پایه اید بریم آب با

 همه تایید کردن و کلی آب بازی کردیم !

 دست آخر هم قرار شد که قایم موشک بازی کنیم !

 دور آخر کیانا گرگ بود ! 

 دوییدم و رفتم تو زیر زمین قایم شدم ! 

 در زیر زمین خراب بود ! اگه بسته میشد دیگه از تو باز نمیشد باید حتما از بیرون بازش میکردی !

 تو زیرزمین یهویی باد شدیدی اومد و در بسته شد ! وقتی رفتم

 زیر زمین خیلی با حیاط اصلی فاصله داشت !

 هیچکی صدامو نمیشنید !

 زیرزمین خیلی تاریک و ترسناک بود ! آدمو سکته میداد ! کلی جیغ زدم ولی کسی نشنید !

 هوا داشت تاریک میشد و زیر زمین تاریک تر از قبل !

 ی پای سوسکا ! دلم هری ریخت ! نفس نفس میزدم ! عنکبوت ! صدا

 اونقدر اونجا تاریک بود که میترسیدم اطرافم رو نگاه کنم چون چیزی تو اون تاریکی نمیدیدم !
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توهم داشت به سمتم میومد ! صدای پای یه شخص رو میشنیدم ! یکی باهام حرف میزد ! بهم میگفت اینجا میمیرم ! 

 ودآگاهم بود که به سمتم اومده بود ! اون صدا فقط ضمیر ناخ

 "از تاریکی و خطراتش میگفت !! داشتم نفس کم میوردم که در باز شد و یکی نجاتم داد ! 

 من : از اون روز به بعد دیگه نتونستم تو تاریکی دووم بیارم !

 آروین با چشمایی ناباور نگام کرد !

 

 : آتنا !!! چرا تا االن اینو از من قایم کرد !؟با لحنی که سرزنش و ناراحتی توش داشت گفت 

 

 سرمو انداختم زیر و با پام به سنگ های فرضی ضربه زدم !

 

سرمو بلند کردم و گفتم : آروین میدونی که به نترس ترین و لجباز ترین شخص تو خونواده مشهورم ! می ترسیدم ! 

 میرتسی ؟! یا حتی بهم بگن بچه سوسول !می ترسیدم مسخره ام کننن و بهم بگن تاریکی چیه ازش 

 

 آروین : آتنا !!!!!!!!!! فکر میکردم عاقل تر از اینا باشی که به حرفای مردم یا حتی خونواده اهمیت بدی !!

 

 پنجره زل زدم به بیرون !!

 

ن مهم تره ! چون آروم گفتم : گاهی وقتا آدما میگن حرف مردم مهم نیست اما حرف مردم دقیقا از هرچیزی برامو

حرف اوناس که رو تک تک اتفاقات زندگیمون اثر میزاره ! مردم اگه بگن دختره دختر خوبی نیست همه به چشم 

بدی بهت نگاه میکنن و همیشه تنها خواهی شد چون هیچ کس حرفتو باور نمیکنه ! ما آدما بدون این که خودمون 

مردم  حرف ", شایعات مردم رو باور میکنیم ! پس نمیشه گفت  دلمون بخواد یا حتی عمیق به قضیه ای نگاه کنیم

 ! "مهم نیست 
 

 سرمو چرخوندم سمت آروین !

 

لبخند کنج لباش بود ! سرشو آروم تکون داد و گفت : تو این جور چیزا همیشه فهمت حتی از من و بابا و مامان هم 

 کوچولوت گذاشتن که از منم بیشتر عقل داری !!بیشتر بوده !! نمیدونی تو این یه مورد چی تو اون کله ی 

 

 رفتم طرفشو و خودمو تو بغلش قایم کردم ! بغض بدی وجودمو گرفته بود !

 

 خاطرات اون روز برام وحشت آور بود !!

 

 حداقل اون موقع پریا هم بود !! این تنها نکته ی خوب اون جریان بود !

 

 م بیرون !یکم که آروم شدم از بغل آروین اومد

 

 نگاهی به چشمام کرد و گفت : میشه یه چیزی بپرسم !؟
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 من : اهوم ! بپرس !

 

آروین : چرا هیچوقت نه جلوی من و نه جلوی کسی گریه نکردی ! چرا هیچوقت صدای گریه اتو از اتاقت نشنیدم ! 

کشیدن بغض می کنن ولی گریه چرا همیشه بغض میکنی ؟! تا جایی که میدونم آدمای تو رمانا که سختی زیاد 

 نمیکنن ! اونا از سنگن ! ولی تو !؟ به این مهربونی ! به این پاکی !!!!

 

 خنده ای کردم ! خنده ای که نمیدونم تلخ بود ... یا ...

 

 از جام بلند شدم و لپ آروین بوسیدم و رفتم سمت در !

 

 من !؟ دستم رو دستگیره بود بود که آروین گفت : و جواب سوال

 

 برگشتم سمتش ! فهمید دارم از جواب دادن فرار میکنم !

 

 ساله ام برگشته بود ! 5سرمو چندباره انداختم زیر ! بغض سرد و یخی 

 

 من : آ...آروین میشه ازم نخوای اینو بهت بگم !!

 

 آروین از روی تخت بلند شد و اومد سمتم !

 

 بهم داد که باعث شد سرمو بلند کنم !بازومو گرفت تو دستش و تکون کوچیکی 

 

 آروم گفت : میشه بدونم چرا !؟ اگه االن نگی ...

 

 نفسشو با صدا داد بیرون !

 

ادامه داد : آتنا نمی خوام بعدا بفهمم یه مشکل دیگه داری !! اصال دوست ندارم بازم مثل امشب که تا االن فکر 

ساله فوبیا داره و من ... خبر ندارم  4آشنام حاال ... حاال بفهمم خواهرم میکردم خیلی خوب میشناسمت و با روحیاتت 

! 
 

 بازم سرمو انداختم زیر و انگشتام رو تو هم فرو کردم !

 

 آروین : سرتو بلند کن آتنا !

 

 سرمو بلند کردم و تو چشماش نگاه کردم !

 

ت ! اگه نمی خوای حاال بگی باشه ... ولی بعدا هر آروین : دیگه هیچوقت نمی خوام شکست خورده و ناراحت ببینم

 وقت پرسیدم باید جوابمو بدی !
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 لبخند محوی زدم ! همیشه منو درک میکرد !

 

 بهتر از هرکسی منو میشناخت !

 

 یه لحظه احساساتم فوران کرد و پریدم سمتش و سفت بعلش کردم , جوری که چند قدم عقب رفت !

 

و گفت : اگه میدونستم گفتن این حرف اینقدر تاثیر داره هر روز میگفتم تا عکس العملت رو  خنده ی شیطونی کرد

 ببینم !

 

 از بغلش اومدم بیرون و یکی زدم تو سرش !

 

 تا کشیده خورده بودی ! 3من : هی هی پررو نشو !!!! میدونستی اگه داداشم نبودی تا حاال با این حرفات و رفتارات 

 

 ش گرد شد و گفت : آتنا !!! من فکر میکردم تفکرات تو اروپاییه !آروین چشما

 

 بی خیال شونه هامو باال انداختم !

 

رفتم سمت در و همینطور گفتم : خوب آره هست ! ولی دلیل نمیشه هرکی از راه رسید بغلم کنه ! در ضمن به نظرم 

ه به اونا !! میدونی یه چیزی بین این دوتا خوبه !! ولی هیچ اروپایی ها هم بیش ازحد لوسش کردن ! نه به ما ایرانی ها ن

 کجای جهان چنین چیزی نداریم !

 

 آروین با شیطنت گفت : آها خوب اومدی ... و اونجا کجاس !؟

 

 مشتاق گفتم : کجاس !؟

 

 چشمکی زد و دستاشو از دو طرف باز کرد و گفت : بغل آروین !

 

 چشمام گرد شد ! پررو !!!

 

 دوییدم سمتش و از دستم فرار کرد !! غیر مستقیم میگه بیا بغلم !!

 سریع مقنعه امو سرم کردم و یه رژلب صورتی کمرنگ دخترونه زدم و دوییدم پایین !

 

 مامان یه لقمه ی شکالت صبحانه نوتال با کره روی نون تست برام گرفته بود !

 

 نه بگم !!!!! ای مامان کلک ! من در برابر نوتال نمیتونم

 

سریع ازش لقمه رو گرفتم و لپشو بوسیدم و ازش خدافظی کردم و سوار ماشینم شدم و حرکت کردم سمت دانشگاه 

! 
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 ماشینم رو کنار ماشین موژان پارک کردم ! از ماشین پیاده شدم و دویدم تو ساختمون دانشگاه !

 

 ه !در کالس مورد نظرم بسته بود پس یعنی استاد سرکالس

 

 استاد نظری !!! وای بیرونم نکنه خودش کلیه !!

 

 در زدم و رفتم تو !

 

 همون جلوی در وایستادم حتی سرمو بلند نکردم ! بعد من یکی در زد و اومد تو !

 

 زیر چشمی اونی رو که اومده بود نگاه کردم ! تینا بود !

 

 خوبه یار گیر آوردم ! نیشم شل شد ولی سریع بستمش !

 

 تینا تنه ای بهم زد که باعث شد سرمو بلند کنم و با چیزی غیر باور کردنی مواجه بشم !

 

 جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان !؟

 

کالس خالی خالی !! فقط استاد نظری سر کالس بود که اونم داشت تخته رو پاک میکرد ! چشمام اندازه قابلمه شده 

 بود !

 

 ی استاد تو جام پریدم هوا !با صدا

 

 استاد نظری : خانوم های عزیز یه کم دیر تر میومدید ! می ذاشتید کالس بعدی هم شروع بشه !

 

 تینای خنگ پرسید : حاال میشه وایسیم واسه کالس بعدی ...

 

 اومد بقیه ی حرفشو بگه که با تنه ی من یه آخ گفت و بازوش رو گرفت !

 

 ی چته خره !؟ ... حالت خوبه !؟ ... می خواستم بگم کالس بعد بشینیم که غیبت نخوریم !آروم گفت : هو

 

 چشم غره ای بهش رفتم که طبق معمول از ترس چشماشو دزدید !

 

 من : داره اذیت میکنه ! کالس نداره امروز دیگه ! کالس بعدی ش که همین درس خودمونه پس فرداس !

 

 فت : یعنی منظورش این بود تا پس فردا ...تینا چشماش گرد شد و گ

 

 با صدای استاد نظری سرامونو چرخوندیم طرفش !
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 استاد نظری : بله خانوم محترم منظور بنده همین بود !

 

 تینا آروم لبشو گاز گرفت !

 

 از در کالس هلش دادم بیرون ! نمی رفت که !

 

 شه با دخترا می نشستیم !دستشو کشیدم و رفتم تو حیاط و جایی که همی

 

 بچه ها رو از دور دیدم ! براشون دست تکون دادم ! لبخندی زدم و با تینا رفتیم سمتشون !

 

 ویرا : چرا دیر کردید دخترا !؟

 

 من : خواب موندم !

 

 الناز : این که پرسیدن نداشت ! عین خرس میخوابه !

 

 ترس چشماشو دزدید ! چشم غره ای بهش رفتم که حتی الناز هم از

 

 تینا : منم که طبق معمول !

 

 طبق معمول یعنی یا حمومش طول کشیده یا صبحونه ی مفصلی خورده یا ... !

 

 دیوونه !! کال ریلکسه ؛ عجله بهش نیومده !!

 نشستیم و هرکس با یکی حرف میزد ! 

 تادم که رفتم تا از کتابخونه کتاب بردارم , قبل اوناومدم که به دوست ناشناس اس ام اس بدم که یاد هفته ی پیش اف

 بچه ها می خواستن از ساغر که چیزی رو بگه ولی با ترس گفت که نمیخواد بگه !

 

 سرمو بلند کردم و رو به بچه ها با صدای بلندی گفتم : دخترا !

 

 همشون با هم گفتن : هان !؟

 

 من ک هان و کوفت بگید جان !

 

 گفتن : عمرا ! همشون باهم

 

 بعضیا که اطرافمون بودن از صدای زیاد دخترا متوجه شدن و متعجب نگامون میکردن !

 

 خلیم دیگه !! کال تو این جور جاها اهمیت نمیدیم اگه کسی زیاد نگامون کنه !
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 بی خیال شدم االن حس کنجکاوی که همون مودبانه ی فضولیه بیشتر قلقلکم میداد !

 

 ته ی پیش یادتونه داشتم میرفتم کتابخونه ی دانشگاه که اصرارمن : هف

 

 داشتید ساغر یه چیزی رو بگه ولی نمیگفت ! میشه بپرسم جریان چیه !؟!

 

 یادمه بعدش اتفاقی شنیدم که شنیا و موژان دوست ندارن ساغر بگه !

 

 همشون رنگشون عین گچ شد !

 

 شو نگاه کرد و گفت : اِ این درخته چه بلنده !؟ویرا سرشو بلند کرد و درخت باالی سر

 

 اخمام رفت تو هم ! چی میگه این !؟

 

 شنیا : آره خیلی قشنگه !

 

 یهو کیانا شروع کرد به سوت زدن !

 

 ساغر هم که ریز میخندید !

 

 نگاه اخموی منو که رو خودش دید گفت : به جان خودم داشتم به یه جُک میخندیدم !!

 

 : خوب بگو ما هم بخندیم !من 

 

 س !14ساغر : نمیشه , آخه جکش +

 

 چشمام گرد شد !

 

 ای ولی روم نمیشه بی خیال ! اِ اون طرف رو نگاه کن !! 14ساغر سریع برای رفع سوتی ش گفت : میدونم +

 

 من که میدونستم هیچ جکی در کار نبود ! با اخم برگشتم تا اون طرف رو نگاه کنم !

 

ولی هرچی دقت کردم دیدم چیزی جز یه دختر که داشت تلفنی حرف میزد و با ناز و عشوه راه میرفت و صورت 

 عملیشو تکون میداد نیست !

 

 حالشون خوب نیست این دوستای من !!! االن چی اینجاس !؟

 

 نفرشون دارن میدون و از من دور شدن ! 11برگشتم از ساغر بپرسم که چی میدیده که هر 
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 خاک تو سرم با این مخ تیلیتم !

 سال هنوزم یاد نگرفتم اینا چه کلکایی میزنن !!! 4بعد 

 تو آینه یه بار دیگه به خودم نگاه کردم ! 

یه لباس پرنسسی صورتی و سفید تا روی زانوم که از کمر به پایین پف می کرد که با تور الیه الیه روی هم دوخته 

 شده بودن !

واری نخی سفید رنگ نازک پوشیده بودم و یه جفت کفش سفید عروسکی که یه پاپیون صورتی روش یه جوراب شل

 داشت پوشیده بودم !

 یه گردنبند که یه جفت کفش باله ی صورتی بود و سه تا دستبند آبی و سفید و صورتی خیلی خیلی کمرنگ !

 موهامم باز انداخته بودم دورم !

 رنگ کاراملی داشتن !  موهام تا روی کمرم میومد که

 هیچوقت دوست نداشتم موهامو رنگ کنم !

 یه پاپیون مثل اونی که رو کفشم بود به کنار موهام زده بودم !

 رژگونه ی خیلی کم صورتی رنگ و یه رژلب صورتی دخترونه !

 لحظه ی آخر تصمیم گرفتم ریمل هم بزنم تا مژه های درازم خوشگل تر به نظر برسن !

 ستم صورتم و لباسام یکمی حالت بچگونه پیدا کرده ولی خودم دوست داشتمش !میدون

 یه عنک خنگولی صورتی پررنگ هم به صورتم زدم !

 عینک خنگولی خیلی بهم میومد !

 یعنی من عاشق این طرز لباس پوشیدنم بودم !

 خیلی باحال میشد قیافه ام !!

 ساله فرقی نداشتم ! 15با یه بچه ی 

 همیشه میگفتن شبیه یه بچه ی خوشگل تخس و شیطون میشی ! دخترا

 ولی اکثر اوقات گیر میدادن که چرا این جوری لباس میپوشم !

 خوب دوست دارم ! یکی بگه به شماها چه !؟

 آلبالویی م شدم ! حرکت کردم سمت خونه ی ملیسا اینا ! 226سوار 

 دی ماه بود ! تولد شروین ! 20امروز 

ه ای به رفتن نداشتم ... یعنی نه ... نه این که نداشته باشم یعنی پیش خودمون بمونه خیلی دوست داشتم هیچ عالق

 برم , دلیلشو نمیدونم ... !

 ولی برای حفظ ظاهر گفتم نمیام و ملیسا کلی اصرار کرد تا مثال راضی شدم !

 ا براش فرستادم ! حتی قرار گذاشتیم وقتیتولد دوست ناشناس هم بود ! دیروز بهم گفت ! کلی شکلک تولد و این

بعدا دیدمش کادوی تولد براش بخرم که جبران بشه !! منم کلی غصه خوردم که چرا اردیبهشت بهش نگفتم تولدم 

 بوده !

 از ماشین پیاده شدم ! 

 همین که پامو گذاشتم تو سالن ملیسا اومد سمتم !
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 نمیای !ملیسا : چه قدر دیر کردی آتنا ! دیگه گفتم 

 اومدم بگم تولد بهترین دوستمه چه طور نیام که یادم افتاد تولد شروینه نه ملیسا !

 ملیسا گفت که لباسامو بزارم تو اتاقش !

 از پله ها باال رفتم و رفتم سمت اتاق ملیسا ! همینطور که رد میشدم چشمم افتاد به اتاق شروین و یاد اون روز افتادم !

 ترمو پس بگیرم ... هنوزم نتونستم دف

 هیچ راهکاری نمونده ... 

 یعنی حتی اگه مونده باشه من دیگه دنبالش نمیرم ... 

 دیگه اونقدر تو فکر اون دفتر نیستم ... 

 حتی تو فکر اذیت کردن شروین هم نیستم !

  نمیدونم چمون شده ... هیچکدوم کاری به اون یکی نداریم ... همش از هم دوری میکنیم ...

 تو دانشگاه اصال همدیگرو نمیبینیم ... 

 یا اگر چشم تو چشم میشدیم سریع نگاه هامونو میدزدیدیم ... 

دوست ندارم اینو به خودم اعتراف کنم ولی ... ولی هر وقت میبینمش استرس میگیرم و ضربان قلبم باال میره ... 

 ناخودآگاه خونسردیمو از دست میدم ... 

 م تو اتاق ملیسا تو آینه ی قدی اتاقش به خودم نگاه کردم !لباسامو که گذاشت

پاموره ای رو که با خودم آوردم بودم رو از تو کیفم بیرون کشیدم و به پام بستم ! پاموره ای که صورت خرگوش 

 بهش آویزون بود و صورتی رنگ بود !

 کال امروز پلنگ صورتی شده بودم !

ده بود ! شاید اگر چشمام اونقدر ترسناک و گستاخ نبود االن صورتم خیلی صورتم خوشگلیه بچگونه ای پیدا کر

 بچگونه تر میشد !

 البته با عینکی که زده بودم چشمای ترسناکم کمتر دیده میشد !!!

 از اتاق ملیسا که بیرون اومدم یه نفر هم با من از اتاق شروین خارج شد !

 

 شروین بود !!!! 

 

 گرفته بود ! تو دستش یه فلش آهنگ

 

 داشتم نگاش میکردم و اون صورتش پایین بود و داشت با فلش ور میرفت !

 

 سرشو بلند کرد تا ببینه کی از اتاق ملیسا بیرون اومده که منو دید !

 

 به وضوح شل شدن دستاشو دیدم ! مات وایستاده بود و منو نگاه میکرد ! 

 

 منم شوکه شده بودم !
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 خدایا !!!!

 

 چرا این بشر اینقدر خوشگل بود !؟ خوش تیپ هم که بود و هیکلش هم که ...

 

 خدایا چی آفریدی !؟

 

 یه بلوز مردونه سفید که آستیناشو تا آرنج باال آورده بود و از روی عالمت روی بلوز فهمیدم مارکش بنتونه ...! 

 

 نگی !شلوار شکالتی و با یه کروات همرنگش ! ساعت و کفش همون ر

 

 خدایا ! یکی منو بگیره !!

 

 شروین :

 

 این همون آتناس !؟ نه نه امکان نداره !

 

یه لباس تا روی زانوش که رنگش سفید و صورتی بود و یه گردنبند خوشگل و دستابندای سفید و صورتی و آبی 

 خیلی کمرنگ و کفشای عروسکی ...

 

 کاراملی رنگشو که آدمو وسوسه میکرد تا بهم بریزتشون !موهاشو باز انداخته بود دورش ... موهای 

 

 اونقدر نرم و صاف به نظر میرسیدن که حتی بدون لمس کردنش میشد تشخیص داد چه قدر نرم اند ...

 

 آروم , جوری که تالش کردم نفهمه آب دهنمو قورت دادم ...

 

 ده میشد ...یه عینک خنگولی صورتی زده بود که چشمای ترسناکش کمتر دی

 

 دلم میخواست اون عینکو از روی چشماش بردارم ... تا اون چشمای خوشرنگ و خوشگل بیرون بیفته ... 

 

 چی میگی شروین ؟! حالت خوبه ؟...نه نیست ... اصال حالم خوب نیست ... ضربان قلبم باال رفته بود ...

 

 و با یه ببخشیدی رفت پایین ... اونم منو نگاه میکرد ... زودتر از من به خودش اومد 

 

 این آتنا بود که اینقدر مودبانه از من عذرخواهی کرد و رفت پایین !؟!؟!؟

 

 نمیدونم ... نمیدونم ... دچار توهم نشدم !؟

 

 نرفتم پایین ... برگشتم توی اتاقم ...
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. دوم این که اصال حالم خوب نبود ... ضربان این به دو دلیل ... اول این که خیلی ضایه میشد باهم بریم پایین و دوم ..

 لعنتی باال رفته بود ...

 

شروین حالت خوبه !؟!؟ ... با دیدن یه دختر این طوری شدی !؟!؟ ... تویی که به هیچ دختری محل نمیدی !!! ... اونم 

 کی ... دختری که همیشه باهاش کل کل داری !

 

ودم ... این من نبودم ... این یه شروین بود که تازه متولد شده بود ... شایدم شروین خودت نیستی ... آره خودم نب

 خودم بودم اما ...

 

 بس کن شروین !!!!!!!

 

 چندتا نفس عمیق کشیدم و سعی کردم خونسرد باشم !!

 رفتم پایین !!!!

 آخرین پله رو که طی کردم ملیسا دوید سمتم !

 کردی ؟! نیم ساعته اون باالیی !با غر غر گفت : چرا اینقدر دیر 

 لبخندی پر از شیطنت زدم و گفتم : غر نزن خانوم سوسکه !

 ملیسا یه چشم غره رفت و گفت : این آتنا هر کاری با تو بکنه حق داره !

 یه لحظه با شنیدن اسم آتنا سرجام خشکم زد ! 

 دلم میخواست با چشم دنبالش بگردم ولی نمیشد !

 اومدم تا سوتی ندم و کسی شک نکنه !سریع به خودم 

 حالت صورتم را با تالش زیادی بی تفاوت کردم و اخمامو زدم تو هم و گفتم : مگه ... مگه آتنا میخواد چی کار کنه ؟!

 ملیسا بی خیال شونه هاشو باال انداخت !

! تنها کسی که میتونه جلوی تو وایسه ملیسا : هیچ کاری , منظورم اینه که هر چه قدر تا حاال اذیتت کرده حق داشته !

 اونه !

 شونه امو باال انداختم و یه تای ابرو دادم باال و گفتم : بگو مواظب خودش باشه , وگرنه دارم براش !

 و از ملیسا دور شدم !

لم د اما خوب میدونستم هیچ کاری نمیکنم ! اگه اون کاری می کرد شاید برای حفظ ظاهر تالفی میکردم ولی اصال

 نمیخواد... دلم نمیخواد حتی به اندازه ی نک سوزنی به اون دختر آسیب برسه ... 

 دلم نمیاد ... 

 نباید این حرفا رو بزنم ... 

 اما خیلی وقته دیگه تو فکر اذیت کردنش نیستم !

 یه گوشه دور از دید بقیه وایستادم و با چشم دنبالش گشتم !

 کنار الناز نشسته بود !

 ه ای کرد و آروم موهاشو زد پشت گوشش !خند
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 تو چت شده شروین !؟!؟ ... حالت خوبه !؟ ... نه نیست ...

 یه نگاه دیگه بهش انداختم که ملیسا داشت باهاش حرف میزد...سرشو کج کرد و لبخند پرشیطنتی زد 

 ... لعنتی ... لعنتی ...

 وباره داشت باال میرفت !چشمامو بستم !!! نمیخواستم ببینم ... ضربان قلبم د

 یه جمله یادم اومد :

I now its hard to remember the peaple we used to be … 

 میدونم سخته که به یاد بیاریم باید چه کسایی میبودیم ...

 ( 5)آهنگ پی فون از مارون 

 باید پوزخند میزدیم ... آره خیلی سخت بود که به یاد بیارم االن من و آتنا جای خیره شدن تو چشمای هم

 خیلی سخت بود که به یاد بیاریم باید چه کسایی میبودیم ... دو تا دشمن ...

 نه سخته ... خیلی سخته که دشمن باشم ... دشمن همچین فرشـ...

 :بس کن شروین !!!!!!!!!-

سامیار تا کمی خودمو از  با صدای درونم که سرم داد زد به خودم اومدم و خونسردیمو بدست آوردم و رفتم سمت

 این حالتا دور کنم !

 من : سامی !؟

 برگشت سمتم !

 : جانم !؟-

 من : پیام هنوز نیومده !؟

 : نمی خواد بیاد !-

 اخمام رفت تو هم !

 اعتراضی پرسیدم : چرا !؟!

 اعتراضی پرسیدم : چرا !؟!

 : ساغرو میشناسی ؟! دوست ملیسا !؟-

 توش بود سمتی رو نشونم داد ! با دستش که یه لیوان

 برگشتم و اون سمت رو نگاه کنم !

 سامیار منظورش دختر کناردست آتنا بود ! اما من ... چشمام محو اون دختری بود که نشسته بود ...

 سریع به خودم اومدم !

 آره ساغرو میشناختم دورادور !! تو شمال اکیپمون باهم بود !

 ین آتنا رو بیشتر از همه میشناختم !!تو اون بین ... تو اون ب

 برگشتم سمت سامیار و گفتم : اهوم ! میشناسمش...

سامیار یه لحظه مشکوک نگام کرد و بعد سریع به حالت قبلی خودش برگشت و گفت : یادته پیام یه دوست دختر 

 داشت که با بقیه ی دوست دختراش براش فرق میکرد !

 یگفتید خوشگله ولی من ندیده بودمش !من : آره یادمه ! دختره هم م
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: ساغر همون دوست دخترشه ! میدونی که ساناز دخترخاله ی پیام نقشه کشیده بود اینا رو از هم جدا کنه ! چون -

 خودش پیام رو دوست داشت ! ولی موفق نشد !

دش دلش میخواست نه پیام ... ! یعنی هم شد هم نشد ... ساغر با تهدیدای ساناز با پیام تموم کرد در حالی که نه خو

 پیام خان هم یک دل نه صد دل عاشق ! میگه نمیتونم بیام و ببینم که اونجاست و دور از من !

 اخمام رفت تو هم !!!

 به احتمال زیاد میتونستم برای پیام کاری بکنم !

 انگشتمو گرفتم سمت سامیار و گفتم : سامی ! تو با کیانا دوستی ؟!

 ندی زد و گفت : آره ... چطور مگه ؟!سامیار لبخ

 من : کیانا و دوستاش از جریان ساغر و پیام با خبرن !؟

سامیار مکثی کرد و گفت : تا اونجا که من میدونم نه ... اون بار که داشتم با کیانا حرف میزدم یهو گفتم پیام و ساغر 

 که کیانا تعجب کرد و گفت مگه بهم زدن !؟

ر دارم و از کیانا و ملیسا شنیدم ساغر تنها مشکالشو به آتنا میگه !!! از همون بچگی تموم دخترا تا اونجا که من خب

مشکالتشونو بهم میگفتن اما گاهی به خاطر درگیر نکردن بقیه ی دخترا فقط به یه نفر از دخترا برای کمک میگن ! 

 این قانون اکیپشونه ! ساغر هم همیشه با آتنا مشکالتشو حل میکنه!!

 سامیار خنده ای کرد و گفت : شاید باور نکنی ولی آتنا از همه شون باهوش تره !

تا دختر همه شون تیزهوشانی ان ... تو 12چشمام گرد شد که سامیار خنده ی ریز دیگه ای کرد و گفت : این 

م یده ... بین خودشونمشهور بودن ... تو مدرسه اول بودن و هیچ کس به پاشون نمیرس "فرار مغز ها "دبیرستان به 

آتنا اول بوده ...نگاش نکن سوتی میده یا خنگ بازی در میاره بعضی وقتا ... مغزش برای حل معادالت و مسائل 

 ریاضی و فیزیک خیلی سریع کار میکنه !! سریع تر از من و تویی که تو آمریکا رشته ی های اسکولمون ریاضی بوده ! 

 ریاضی نخوندن ... حتی کنکور ریاضی هم ندادن !؟!؟ من : و میشه بگی چرا هیچکدومشون

سامیار لبخند کجی زد و گفت : چون که معتقدند رشته ی ریاضی برای یه دختر کار نداره !! هیچ وقت این عقیده رو 

به زبون نمیارن تا توهین نشه ولی عقیده شون اینه !... راستی میدونی آتنا سال اول دبیرستان تو المپیاد کشوری 

 ریاضی و فیزیک هر دو اول شده ؟!

 دیگه شوک بس بود !!!! چشمام از تعجب از جا داشت در میومد !!

 سامیار چی میگه !!!

 رتبه اول فیزیک تو کشور !؟

سامیار که تعجبم رو دید گفت : این دختر مغزه و در عین حال شر و شیطون و خل و خنگ !!! اصال عجیب آفریده 

 شده ...

 که از شوک اومدم بیرون به سامیار گفتم : تو که از دخترا هم بدتری ! چه طور این همه آمار داری ؟! بعد از این

سامیار خنده ای کرد و گفت : من کاره ای نیستم , نه زبونم کار کرده نه مغزم فقط یه جفت گوش داشتم که کیانا 

 خانوم اینا رو به میل خودش گفته !

انوم گفتم االن میره خواستگاریش ! اما من خوب میدونستم کیانا فرق داشت ... سامیار با یه لحنی می گفت کیانا خ

 دوسش داشت !!
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 باید از آتنا برای پیام و ساغر کمک میگرفتم !!

 میدونم کار سختیه ولی تنها راهیه که برای کمک به اون دوتا دارم !!

 آتنا :

 

ایه ی یکی رو , رو خودم احساس کردم ! صدای سایه اومد که تک نشسته بودم و داشتم با دخترا حرف میزدم که س

 سرفه ی مصنوعی ای کرد!!

 

 آروم سرمو بلند کردم که با شروین مواجه شدم !

 

 اونقدر شوکه شده بودم که بدنم چسبید به پشتی مبل !!!

 

 آب دهنمو قورت دادم و گفتم : کاری ... داشتید ؟!!؟

 

 ! آروم جوری که نفهمه نفسمو دادم بیرون ! سعی کردم خونسرد باشم

 

 کالفه دستشو تو موهاش فرو کرد و سرشو چرخوند سمت چپ و بعد دوباره منو نگاه کرد و گفت : میای باهام !؟

 

 چشمام گرد شد ! جان ؟!؟ بیام باهات کجا ؟!؟! اصن چی کارم داری ؟!

 

 ک هم تشخیص داده میشد !مطمئنم اونقدر چشمام گرد شده بود که از پشت عین

 

 سعی کردم عادی برخورد کنم !

 

 شروین لبخند محوی به قیافه ی خنگول من زد و گفت : در مورد ...

 

نگاهی به اطرافش کرد و یکم خودشو خم کرد روم تا کسی نشنوه و گفت : در مورد ساغر ... ! اخمام رفت تو هم ! 

 ساغر به اون چه ؟!

 

 ساغر خوشش اومده , می خواد از من کمک بخواد ! شاید... شاید از

 

نمیدونم چرا یه لحظه حس حسادت درونم بعد از مدتها به کار افتاد و دلش نمیخواست شروین از ساغر خوشش 

 اومده باشه !

 

 اصن ... اصن ...اصن چرا از من کمک میخواد ؟!؟!

 

 ه شدم !با اخم سرمو بلند کردم که با صورت شیطون شروین مواج

 

 اخمام بیشتر شد و با لحنی طلبکارانه پرسیدم : چرا از من می خواید !؟ از یکی دیگه از دخترا کمک بخواید !
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 و سرمو چرخوندم سمت کیانا تا مثال به حرف زدنم ادامه بدم !!

 

 آروم خم شد و دم گوشم گفت : چون فقط تو از این قضیه با خبری !

 

 ر مور شدن بدنم فکر میکردم وقتی هرم داغش به گوشم میخورد !اون لحظه فقط به مو

 

 اما بعد سریع به جمله ای که گفت فکر کردم !!

 

 نگران نگاش کردم ! نکنه ... نکنه ... قضیه ی پیام ...

 

 سریع از جام بلند شدم و دستی به دامنم کشیدم و وایسادم تا اول اون بره و منم دنبالش برم !

 

 داشت منو نگاه میکرد که با سرفه ام به خودش اومد ! مبهوت

 

 راه افتاد سمت پله ها !

 

 رفتیم باال و تو همون هالچه ی بین اتاقا که چند دست کاناپه و تلویزیون گذاشته بودند نشستیم !

قی نفس عم شروین نگاهی به عینکی که روی چشمام بود کرد و بعد نگاهشو سریع لغزوند روی گلدون روی میز و

 کشید ! شروع کرد به حرف زدن !

 

 شروین : پیام رو که میشناسی ؟!

 

 آروم سرمو به نشونه ی تایید تکون دادم !

 

ادامه داد : اون شخصی که به ساغر خانوم گفته باید با پیام تموم کنه دخترخاله ی پیام , ساناز ه ! ساناز پیام رو خیلی 

 رو کرده ! دوست داره واسه همین این کار

 

 امید داشت بعد این کار پیام بره طرفش اما نرفت که نرفت !

حاال امروز ... پیام به این جا دعوت شده ولی نمیاد ... شاید مسخره به نظرت بیاد ولی اون ... اون میترسه ... میترسه 

 که بیاد ... که دوباره ساغرو ببینه ... اون داغون میشه ... داغون ...

 

 

 ر نمی کردم ... به گوشا و چشمام باور نداشتم !!باو

 

 با چشمایی ناباور نگاش کردم !
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با صدایی که برای ساغر بغض داشت , برای ساغری که تموم این مدت تالش داشت با شاد کردن خودش غم دوری 

... تو قول دادی ... اون یه بار هم  از پیام رو فراموش کنه ! کاش میشد االن گریه می کردم ! نه آتنا ... این امکان نداره

 تو شمال اتفاقی بود ...

 

ماهه که یه چشمش خونه یه چشمش اشک ...اصال حالش  12آروم گفتم : چه کمکی میتونم به ساغر بکنم ؟! اون 

غرو اخوب نیست ... اصال ... تو رو خدا یه کاری براش بکنید ... اون که می تونه برگرده پیش پیام ... پیام که س

 دوست داره ... و طرف اون دخترخاله ی عوضیش نرفته ...

 

 شروین به تایید حرفام سرشو تکون داد !

 

یهو یه چیزای منفی به سمت ذهنم هجوم آورد ... اون که میدونسته جریان چیه ... پس چرا برنگشته پیش ساغر 

 ...!؟؟ اون خودش دوسش نداشته ...

 

گفتم : اگه پیام ساغرو دوست داشت خودش زودتر از اینا بهش خبر میداد ... هه ... اون با اخم غلیظ رو به شروین 

 اصال ساغرو دوست نداشته ... این چرندیات کافیه ...

 

 با حرص از جام بلند شدم و رفتم سمت پله ها !! 

 

 اگه پیام ساغرو دوست داشت زودتر از اینا بهش خبر میداد که جریان چی بوده ...

 

 می خواستم اولین پله رو طی کنم که صدای شروین سرجام متوقفم کرد !

 

شروین : پیام تازه یه هفته س که با خبر شده ...تا قبل اون فکر میکرد که چون ساغر پیام رو دوست نداشته ولش 

 کرده ... اگه بهت بگم چه بالیی سر ساناز آورد , لرزه به تنت میفته !

 

حرف شروین آروم شدم ... شاید هر کی بود به این سرعت باور نمیکرد ولی من ... نمیدونم چرا احساس کردم با این 

 ولی به شروین اعتماد کامل داشتم !سرمو چرخوندم سمتش و لبخندی اومد رو لبم ...

 

د نشروین هم لبخند کجی زد و سرشو به نشونه ی تایید تکون داد و بعد سریع چشمامشو بست و صورتشو برگردو

... 

 

 وا این آخریه چه کاری بود که کرد ...

 

 بی خیال شدم و رفتم رو جای قبلی خودم نشستم ...

 

 من : خوب چی کار کنم !؟

 !!!"کنیم"شروین لبخندی زد و گفت : بهتره بگی چی کار 
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 یه تای ابرومو دادم باال ! این اولین باره که من و اون متضاد نیستیم , مترادفیم !

 

شروین : بهتره االن دوست باشیم تا دشمن ... به هر حال ...گوش کن قراره پیام رو راضی کنیم تا بیاد این جا ... تو 

 هم االن میری پایین پیش ساغر ... سعی کن موضوعِ پیام رو پیش بکشی ... 

  آروم , آروم جریان ساناز رو بهش بگو...فقط نگو پیام قراره امروز بیاد این جا ...

 بعد وقتی مهراد بهت عالمت داد باید ساغرو دست به سر کنی تا پیام بیاد باال اینجا ... 

بعدش باید ساغر رو به یه بهونه ای بفرستی باال تا پیام رو اینجا ببینه ... به ساغر نگو که پیام باالست ... یادت نره 

 ی خودشون , مامانش مریض بوده ... هیچی نباید بگی ...ما هم به پیام میگیم که ساغر برگشته خونه

 

همینطور که قدم میزد و حرفاشو میزد یهو وایستاد و انگشت اشاره اشو گرفت سمتم و گفت : قول بده کمکم کنی و 

 لج و لجبازی در نیاری !

 

دوستام  ز ترینلبخند زدم و یه تای ابرومو دادم باال و گفتم : فکر کردی اونقدرا بچه ام که قید سرنوشت یکی از عزی

 رو سر لج و لجبازی با تو بزنم !؟!

 

 شروین خم شد رو صورتم و خبیثانه گفت : نه ... مطمئنم رتبه ی اول المپیاد فیزیک و ریاضی همچین کاری نمیکنه ...

 ه ...نشروین خم شد رو صورتم و خبیثانه گفت : نه ... مطمئنم رتبه ی اول المپیاد فیزیک و ریاضی همچین کاری نمیک

بهت زده نگاش کردم ... اون از کجا میدونست !؟!؟ ... من حتی به دوست ناشناس چیزی نگفته بودم ...!!!! ... ولی بهتر 

 شد ... بزار بفهمه که من برای خودم یه کسی ام ...

 هی خدا ... چند وقته مسئله ی ریاضی حل نکردم !؟ ... چند وقته فیزیک حل نکردم !؟؟ ... 

 گ شده برای روزایی که با دخترا سر جواب یه مسئله تو سر و کله ی هم میزدیم ... دلم تن

 اون موقع ... اون موقع مینا هم بود ... اون موقع اون بیشتر از همه سر جوابی که به دست میاورد دعوا میکرد ... 

خودت بهش قول دادی ... قول دادی  دلم گریه میخواست تا این بغض لعنتی رو بشکونم ...اما ... یادت باشه آتنا تو

 که گریه نکنی ...

 سرمو انداختم پایین و سعی کردم بهش فکر نکنم ...

 صدای مکالمه ی شروین که میشد حدس زد اون طرف خط پیامه , شنیده میشد...

 شروین : سالم ...

.... 

 شروین : رفت خونه ...

.... 

 شروین : فکر کنم مادرش مریض بود ...

.... 

 شروین : االن وقته بغض کردن نیست , پاشو بیا ...

.... 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ام اس اس 

1 5 9  

 

 شروین : خیلی خوب بابا , پاشو بیا...خدافظ...

.... 

یهو انگار یه چیزی یادش افتاد تند گفت : پیام پیام ... خوشتیپ بیایا...!! یه کالم !! ببینم تیپ نزدی برت می گردونم 

 خونه ...

.... 

 پیام ... ! به نفعته هر چی میگم گوش کنی !!!... برای روحیه ی خودتم بهتره !!... خدافظ !شروین : پوزخند نزن 

 و بعد قطع کرد !

 کالفه دستی توی موهاش کشید و نفسشو با صدا داد بیرون !

 من : چی شد میاد ؟!

 سرشو بلند کرد و آروم سرشو به نشونه ی تایید تکون داد !

 من : خوبه ...

 مو انداختم پایین ... تموم افکار به ذهنم هجوم آورد ... دوباره سر

 آی مینا ... آی مینا ... اگه االن بودی ... 

 سرمو بلند کردم و تکیه دادم پشتی مبل !!

سال از ما گرفتی ...ما !؟!؟ ... برای ما فقط 2هه ... یه روزی تو رو بیچاره میکنم ... تویی که حق نفس کشیدن رو برای 

 ل بود ... برای مینا ... دو سا

 دلم نمیخواد ازت کینه داشته باشم ... اما ... نمیتونم ... نمیتونم ...

صدای درونم سرم داد زد : بسه آتنا !! تو این طوری نیستی دختر ... تو هیچوقت نمیتونی کینه داشته باشی ... حداقل 

 به حرف مینا گوش کن ...

 آه عمیقی کشیدم ...

 ه !؟: چیزی شد-

 چشمامو باز کردم !!

 صدا متعلق به شروین بود ...

 سرمو به نشونه ی نه تکون دادم ...

 یه تای ابروشو باال داد ...

 شروین : مطمئنی !؟!؟

 هه ... مطمئن بودم که مطمئن نیستم ...

 اما فقط به یه تایید با سر افاقه کردم ...

 

 شروین : میشه ازت یه چیزی بخوام ؟!!

 

چشمامو باز کردم ... تعجبم از این که شروین درخواستی از من داره رو سرکوب کردم و نا مطمئن گفتم : بستگی 

 داره چی باشه ...
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 لبخندی زد و گفت : میشه عینکتو در بیاری ؟!

 

 چشمام گرد شد ...هاااان !؟

 

 یار !!خنده ی ریزی کرد و گفت : نمیخوام که بخورمت ... فقط عینکتو در ب

 

 نمیدونم چرا اما ناخودآگاه عینکو از روی صورتم برداشتم ...

 

 لبخندی زد ...

 

 لبخندی از یه جنس ناشناس ...لبخندی که تعبیرش برام سخت بود ...

 

 نه شیطنت ... نه تلخ ... نه مهربون ... نه خبیث ...

 

 یهو یادم افتاد که باید برم پیش ساغر ...

 

ه شروین که زل زده بود تو چشمام و اخم هم کرده بود گفتم : من برم , به کله یادم رفت باید ساغرو آماده بی توجه ب

 کنم ...

 

 شروین به خودش اومد و به نشونه ی تایید سرشو تکون داد ...

 

 رفتم سمت پله ها ...

 

 اولین قدم رو که برداشتم ...

 

 : آتنا ...؟!-

 

 سته شد ...چشمام ناخودآگاه ب

 

 تا حاال اسممو این جوری صدا زده بود ... اصال صدا نزده بود ...

 

 با طمانینه برگشتم سمتش و گفتم : بـ ...له؟!

 

 لبخند مهربونی زد و گفت : ممنون !

 

 سریع بدون این که فکر کنم برای چی تشکر کرد گفتم : خواهش میکنم !

 

 و به سرعت تمام اومدم پایین !
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 یه لیوان آب خوردم !

 

 سعی کردم جمله هایی رو که باید بگم تو مغزم مرتب کنم ... !

 

 دیقه بعد رفتم سمت ساغر ! 2

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+ 

 ساغر با چشمای ناباور نگام میکرد !

 

 اشک اون چشمای خوشگلش رو خیس کرده بود !

 

 بیه آمازونی ها شده بود ...خدا رو شکر ریملش ضد آب بود وگرنه االن ش

 

 ساغر همینطور گریه میکرد ولی من نگران این بودم که نکنه یهویی پیام بیاد و ندونم !!

 

 نگاهی به اطراف کردم که دیدم مهراد با انگشت شصتش یه الیک داد !

 

 وقتشه !!

 

 االن چه جوری ساغرو دَکِش کنم ؟!؟

 

 آهان فهمیدم ...

 

 گرفتم و کشیدم , بردمش سمت دستشویی !دست ساغرو 

 

 هلش دادم تو ...

 

 قبل این که در رو ببندم گفت : چی کار میکنی ؟!

 

 تصمیم گرفتم از موقعیت سو استفاده کنم و اذیتش کنم ...

 

 خونسرد و عاقل اندر سفیه نگاش کردم و گفتم : گریه کردی , ریملت زیر چشمتو سیاه ِ سیاه کرده ...

 

 ساغر خجالت زده ) چیزی که من هیچوقت ندارم ( سرشو انداخت پایین !

 

 شیر آبو باز کرد و قبلش یه نگاه به خودش تو آینه انداخت و یهو چشماش گرد شد !

 

 زدم زیر خنده !!!

 

 برگشت سمتم و گفت : هی کوفت !!! آره بخند ... بایدم بخندی وقتی منو اسکل کردی !!
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 ج گرفت !خنده ام او

 

 هجوم آورد سمتم و خواست بگیرتم ولی دویدم و نذاشتم بگیرتم !

 

 همینطور که دنبالم میکرد جیغ زد : دارم برات !!!

 

 خندیدم !

 

 اون بین سنگینی نگاه یه نفر رو هم احساس میکردم !

 

 چندبار سرمو چرخوندم اما چیزی نفهمیدم !!

 

 م اون نگاه مربوط به شروینه !! نمیدونم چرا ولی انگار ...تمایل عجیبی داشتم که فکر کن

 

 : بس کن آتنا !!!-

 

 خیلی خوب صدای درون شرمنده !

 

 : خلی بخدا !!-

 

 من : هوی من خودتما !!!

 

 آخرش ساغر گیرم آورد و یه نیشگون ازم گرفت !!

 بسی نیشگونش درد داشت !

 !ساغر با چشمای ناباور نگام میکرد 

 اشک اون چشمای خوشگلش رو خیس کرده بود !

 خدا رو شکر ریملش ضد آب بود وگرنه االن شبیه آمازونی ها شده بود ...

 ساغر همینطور گریه میکرد ولی من نگران این بودم که نکنه یهویی پیام بیاد و ندونم !!

 نگاهی به اطراف کردم که دیدم مهراد با انگشت شصتش یه الیک داد !

 قتشه !! و

 االن چه جوری ساغرو دَکِش کنم ؟!؟

 آهان فهمیدم ...

 دست ساغرو گرفتم و کشیدم , بردمش سمت دستشویی !

 هلش دادم تو ...

 قبل این که در رو ببندم گفت : چی کار میکنی ؟!

 تصمیم گرفتم از موقعیت سو استفاده کنم و اذیتش کنم ...
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 دم و گفتم : گریه کردی , ریملت زیر چشمتو سیاه ِ سیاه کرده ...خونسرد و عاقل اندر سفیه نگاش کر

 ساغر خجالت زده ) چیزی که من هیچوقت ندارم ( سرشو انداخت پایین !

 شیر آبو باز کرد و قبلش یه نگاه به خودش تو آینه انداخت و یهو چشماش گرد شد !

 زدم زیر خنده !!!

 خند ... بایدم بخندی وقتی منو اسکل کردی !!برگشت سمتم و گفت : هی کوفت !!! آره ب

 خنده ام اوج گرفت !

 هجوم آورد سمتم و خواست بگیرتم ولی دویدم و نذاشتم بگیرتم !

 همینطور که دنبالم میکرد جیغ زد : دارم برات !!!

 خندیدم !

 اون بین سنگینی نگاه یه نفر رو هم احساس میکردم !

 ی نفهمیدم !!چندبار سرمو چرخوندم اما چیز

 تمایل عجیبی داشتم که فکر کنم اون نگاه مربوط به شروینه !! نمیدونم چرا ولی انگار ...

 : بس کن آتنا !!!-

 خیلی خوب صدای درون شرمنده !

 !! بخدا خلی: -¬

 من : هوی من خودتما !!!

 آخرش ساغر گیرم آورد و یه نیشگون ازم گرفت !!

 بسی نیشگونش درد داشت !

!!! 

 

 ملیسا قرار بود بیاد و ساغرو بفرسته باال !

 

 اومد سمتون !

 

 ملیسا : ساغر قربونت برم برو باال از تو اتاقم یه فلش هست رو میز برش دار بیارش !

 

 و سریع رفت !

 

 دلم میخواست بخندم خیلی خوب نقش بازی میکرد !

 

 رابر چشم غره های من هیچی بود زد و رفت سمت باال !!ساغر حرصی منو نگاه کرد و یه چشم غره که در ب

 

 همین که از روی پله ها محو شد دوییدم سمت شروین !!

 

 نفس نفس میزدم !

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ام اس اس 

1 6 4  

 

 شروین : چته دختر ؟! چرا اینقدر تند دویدی !؟

 

 بین نفس نفسام گفتم : تو ... مطـ ... مئنـ...ـی ساغر ... به ... حرفای پیام گوش میده ؟!

 

 اخمی کرد و گفت : منظورت چیه !؟

 

 من : منظورم اینه این ساغر کله شق بازی در نیاره و بیاد پایین و به حرفای پیام گوش نده !

 

شروین برای یه لحظه رفت تو فکر ولی بعدش گفت : نه ... ساغر اونقدر این چند ماه زجر کشیده که اگر هم بخواد 

 م هم نمیزاره !چنین کاری بکنه نمیتونه ! پیا

 

 سرمو به نشونه ی تایید تکون دادم !

 

 خیلی دلم میخواست بدونم اون باال چی میگذره !!

 

 ببینم !؟! 14یعنی چی می شد اگه میتونستم برم اون باال و صحنه های +

 

:D 
 

روین شروین ش یهو برگشتم سمت شروین و باال پایین کردم و تند تند گفتم : شروین شروین شروین شروین

 شروین شروین شروین شروین شروین شروین !

 

 شروین مبهوت نگام کرد و بعد گفت : یه بار دیگه بگو شروین ... !

 

 اعتراضی گفتم : شرویـــــــــــــــــــــ ــن !!!!

 

 چشماشو آروم بست و بعد لبخند ملیحی زد و گفت : جا ...

 

 : بله ؟!ولی بعد سریع حرفشو خورد و گفت 

 

 نمیدونم میخواست چی بگه ولی من فقط میخواستم منو از یه راهی ببره باال !

 

 دستامو با ذوق بهم کوبیدم و گفتم : راهی داره بدون این که پیام و ساغر بدونن منو ببری باال !؟

 

 اخماشو تو هم برد و بعد گفت : برای چی میخوای بری باال ؟!

 

 دارم با کی حرف میزنم ... اینی که جلومه کیه و چی کاره س ! یه لحظه یادم افتاد

 

 شروین ... هه ... آتنا اینقدر زود یادت رفت یه پسر چه قدر میتونه کثیف باشه ؟!
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 یاد رفت مینا ...

 

 چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیدم !

 

 را !شروین اومد چیزی بگه ولی من منتظر نشدم و برگشتم و رفتم سمت دخت

 

 اخمامو تو هم فرو بردم !!!

 

 یه گوشه ای نشستم و اصال به نگاهی که روم سنگینی میکرد اهمیت ندادم !!

 

 باز دوباره رفته بودم تو جلد آتنایی که از همه منطقی تر عمل میکرد و همه چیزو درست تر از حالت عادی میدید !!

 

... هر وقتی که از دست خودم و کارهام عصبی میشدم , جلدم تغییر هه ... هر چند وقت یه بار این طوری میشدم 

 میکرد , اخم میکردم ... کم حرف میشدم !

 

 سرمو پایین انداخته بودم که با سر و صدای بچه ها سرمو بلند کردم !!

 

 ساغر و پیام دست توی دست هم از پله ها پایین میومدن !

 

 ساغر انگار گریه کرده بود !

 

 د اون موقع افتادم که به خاطر ندیدن پیام برده بودمش دستشویی و بهش دروغ گفته بودم !یا

 

 لبخند محوی روی لبام نقش بست !

 

 و ناخودآگاه یاد یه شعر از حمید مصدق افتادم :

 

 دل من می سوزد

 

 که قناری ها پَر بستند

 

 که پرِ پاکِ پرستوها بشکستند

 

 و کبوتر ها

 

 کبوتر ها را ...آه 

 

 دل من در دل شب
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 خواب پروانه شدن می بیند

 

 مهر در صبحدمان داس بدَست

 

 خرمن خواب مرا می چیند

 

 وای باران , باران

 

 شیشه ی پنجره را باران شست

 

 از دل من امّا ,

 

 چه کسی نقش تو را خواهد شست !؟

 

 آسمان سُربی رنگ ...

 

 سردِ اتاقم دلتنگمن درونِ قفسِ 

 

 می پرد مرغ نگاهم تا دور

 

 وای , باران ,

 

 باران ,

 

 پرِ مُرغانِ نگاهم را شست !

 نگاه آخر رو تو آینه به خودم انداختم !!!

بلوز نارنجی و سفید , شلوار نارنجی , کفشای سفید عروسکی , موهامم باال سرم بسته بودم و تموم آرایشم تو یه 

 الصه میشد !رژلب مسی خ

 گوشی موبایلم رو برداشتم و از پله ها پایین رفتم !

 گذرونده بودم ! 22/15خدا رو شکر عذاب وجدان نداشتم ! این ترم رو با معدل 

 رو میتونستم ! 22واحد بگیرم ولی  25نمیتونستم برای ترم آینده 

 اینم خودش جای شکر داشت هر چند وقت امتحانات می مردم !

 و بابا و مامان نیترا سر سفره نشسته بودن !آروین 

 رفتم بین آروین و بابا نشستم !

 نگاهی به سفره ی هفت سین قشنگی که چیده بودم انداختم !!!

 خوبه آروین شکالتایی رو که گذاشته بودم تو سفره رو نخورده !
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 گین های سفید و روبان های سبز آبیسفره رو خیلی خیلی دوست داشتم ! یه سفره ی سبز آبی و جام هایی که با ن

 تزئین کرده بودم و توی هر کدوم یه سین گذاشته بودم !

 مامان هم سبزه رو تو یه ظرف به شکل یه گل خیلی خوشگل کاشته بود !!

 یه روبان سبز آبی هم دور ظرف سبزه بسته بودیم !!

باور نکنین , همشون سلیقه ی آنیتاس و تموم کار ها االن من دارم نصف بیشتر کارها رو به اسم خودم در میاروم شما 

 رو اون انجام داده !!

 یادش به خیر چه قدر با آنیتا سر این که روبان سبزه قرمز باشه یا سبز آبی زده بودیم تو سر و کله ی هم !!

 ره باشه !آنیتا اصرار داشت که روبان سبزه در هر حالت باید قرمز باشه ولی من میگفتم نه باید رنگ سف

 به ساعت نگاهی کردم !!

 دقیقه به تحویل سال ...3

 گوشیمو برداشتم و شروع کردم به تایپ کردن اس ام اس :

 ما آدما با هم متفاوتیم ... بعضیا سرد ... بعضیا مغرور ... بعضیا شیطون ... بغضیا بی احساس ... بعضیا پر از غم ...

باهی برای تو فرستادم ... با تو دوست شدم در حالی که نمیدونستم تو سال پیش من یه اس ام اس اشت 1درست 

کدوم یکی از این شخصیتایی ... هنوزم شخصیتت برام گنگ و نامعلومه ... ولی بدون دوست خیلی خوبی برام بودی و 

 هستی و خواهی بود ...هنوز یک سال تا دیدنت باقی مونده ...

 اشی !!! ) شکلک زبون (امیدوارم سال پر از بدبختی داشته ب

 و برای دوست ناشناس فرستادم !

 خنده ای تو دلم کردم !! حتی االنم دست از شیطونی کردن بر نمیدارم !

 چی کار کنم خوب ؟!؟ شیطونی کردن تو ذاتمه !!

 ثانیه ... 52

 ثانیه ... 92

. 

. 

. 

. 

 ثانیه ... 32

. 

. 

. 

12... 

. 

. 

. 
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5... 

. 

. 

. 

. 

 و بوم ....

 آغاز سال جدید !!

 همین که با مامان و بابا و آروین رو بوسی کردم , هنوز ننشسته بودم که صدای آیفون بلند شد ...

 اصن من در تعجبم این اقوام ما اینقدر سرعت دارن !؟

 انگار دم در نشستن , منتظر سال تحویل بشه , زنگ بزنن بیان تو ...

 شید به تابستونی که تو راهه ...یه لحظه ذهنم پر ک

 ماه تابستون پیششون نباشم !! 3دلم براشون تنگ میشد که 

 آهی کشیدم و رفتم سمتشون ... با عموها و خاله ها و عمه ها روبوسی کردم ...

 و کلی رهاد پسرِ خاله شیرین رو ناز دادم !! بخورمش من که اینقد نازه !!!

 نفر آخر خاله شیالن بود !

 ماه میشد ... رفته بود فرانسه ...6خیلی وقت بود ندیده بودمش ... 

 نگاهی بهش کردم ... دلم خیلی براش تنگ شده بود ... برای کل کل هایی که باهاش داشتم !!

 سفت همدیگرو بغل کردیم !! اصن خاله شیالن یه جوری بود !! انگار یکی از دوستای صمیمی منه !!

 و گلوم نشسته بود !!بغض نه خیلی بزرگی ت

 یهو خاله شیالن گفت : چلسی می بره ...

 با بغض خندیدم و گفتم : دیوونه !

از بغلم اومد بیرون و به حالت اعتراضی دستشو تو هوا تکون داد و گفت : روزگارو ببین تو رو خدا ... خواهر زاده ام 

 ..برگشته بهم میگه دیوونه ... خوب دور و زمونه ای شده واال .

 زدم زیر خنده , خودشم خندید !!!!

 دست آران و رهاد رو گرفتم و رفتیم سمت بقیه !

چند دقیقه ای با آنیتا و آروین و بقیه حرف زدیم و بعد شروع کردیم به تو سر و کله ی هم زدن ... تخم مرغای 

 ب پز کنم واسه همین اون دوتاسفره رو بر میداشتیم و پرت میکردیم سمت همدیگه...یادم رفته بود دوتاشون رو آ

 وقتی شکستن سفره رو به گند کشیدن ...

 هرچی میومد تو دستمون برای هم پرت میکردیم ... یه وضعی شده بود ...

 مامانم و خاله میترا هم هی اعتراض میکردن ... ولی کو گوش شنوا ؟!

 مانی !!بعد این که خونه رو خوب کثیف کردیم , راه افتادیم سمت خونه ی ما

وقتی مامانی رو بغل کردم اونقدر سفت بغلش کردم که گفت : باشه دختر , فهمیدم دلت برام تنگ شده , استخونام له 

 شد !



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ام اس اس 

1 6 9  

 

 خندیدم و از بغلش اومدم بیرون !

 اونجا هم کلی آب بازی کردیم که فرق این بارش این بود که همه ی خانواده تو آب بازی سهیم بودن !

م جوابمو داد و کلی حرف زدیم و خندیدیم و بعدش هم با آروین و آنیتا یه سر رفتیم پیش ملیسا دوست ناشناس ه

 و دخترا و هر بار هم یه شلوغ کاری میکردیم !

شروین هم دیدم ولی ... وقتی دیدمش فقط تو چشمای هم خیره شدیم که با سقلمه ی آنیتا به خودم اومدم و آهسته 

 م و اومدم این طرف !تبریک سال نویی رو هم گفت

تصمیم رو گرفته بودم برای فیلم ... هم من و هم شروین قبول کرده بودیم که توی فیلم بازی کنیم ... نمیتونستم این 

 فرصت رو از دست بدم ... این فرصت میتونست منو به یه بازیگر مشهور تبدیل بکنه ...

 بی خیال , برای من تریپ دلتنگی برداشته !! تا خل هم میبودن ولی ... 12حیف ... دوست داشتم اون 

 تیر ماه :

 

**+*+*+** 

دانای کل : شروین با دوستاش و پسرخاله هاش و دخترخاله هاش خدافظی کرد و لپ ملیسا رو کشید و گفت : 

 مواظب خودت باش خانوم سوسکه !! خدافظ ! برگشتم باید بزرگ شده باشی !

ت و یه دفعه تغییر موضع داد و شروع کرد با ذوق باال پایین کردن و گفت : برو ملیسا چشم غره ای به شروین رف

 ببینم می تونی یکی از اون خوشگالشو رو تور کنی !!؟ من عروس خوشگل میخوام !!! برو ببینم کی میشه من ...

 اخمی کرد و ادامه داد : جای خانوم سوسکه , عمه سوسکه باشم !

 د و با مهربونی ملیسا رو تو بغلش گرفت !شروین خنده ی بلندی سر دا

 خواهر بزرگش حتی از نظر قد و قواره و عقلی از اون کوچیکتر بود ! 

 یه لحظه فکر کرد اگه جای ملیسا آتنا بود ... ؟!

 نه ! نه ! دلش نمیخواست آتنا خواهرش باشه !

 باید تالش میکرد و اونو جای خواهرش می دید !! اما سخت بود ...

 خرین خدافظی رو کرد و سوار آ اُدی مشکیش شد و به سمت فرودگاه حرکت کرد !!آ

 تو راه به این فکر کردم که چطوری باید به خودم بفهمونم که آتنا فقط خواهر منه ؟! سخته ! خیلی سخت ...

ای که توش  آتنا بعد از خدافظی کردن از کل خانواده و سفت بغل کردن آروین و له کردن استخوناش از خونه

 بزرگ شده بود اومد بیرون !

تیر ! روزیه که قراره یه قدم , فقط یه قدم واسه آینده ام بر دارم ! البته این یه قدمه  14با خودش فکر کرد : امروز 

 قدمه !! پیش به سوی فرودگاه ! 22خودش 

یم و بعد ایشاال اگه تصادف نکنبعد یهو اشتباهش رو درست کرد و گفت : یعنی نه اول پیش به سوی پارک چیتگر 

 کسی نخواد ترور م کنه , پیش به سوی فرودگاه !

 سوار آژانسی که گرفته بود شد و به راننده آژانس گفت که حرکت کنه سمت پارک چیتگر !

 دوستای از نظر خودش خل و چل تو پارک باهاش قرار داشتن !
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ی دونستن ! همشون , تک تکشون برای هم از جون مایه دوستایی که آتنا رو جای خواهر یا شاید هم بیشتر م

میزاشتن !!! اما آتنا ... میدونست یه روزی به خاطر تنفرش از جنس مخالف و کنار نیومدن باهاشون به خاطر کاری که 

 با مینا کردن تنها میمونه !

ودشون بود اما آتنا ... تموم دوستاش اون جریان رو تو همون مدرسه تو همون سال خاک کردن !! این تصمیم خ

 نتونست ... نتونست که این کار رو بکنه , خواست فراموش کنه اما نتونست ...

 اتفاقی که برای مینا افتاد شاید تو ذهنش هر روز داشت خاک میخورد اما هیچوقت دفن نشده بود !!

د نمیتونست تکه ای از وجودش رو هر بار که آتنا تالش برای دفنش کرد نتونست ! اون اتفاق تکه ای از وجودش بو

 پاک کنه و به دست باد بسپره !

 ساعت تا پرواز مونده بود ! 5به ساعتش نگاهی کرد ! هنوز 

 ساعتشو با دوستاش میگذروند !! 2حداقل 

 ماه آینده تو تهران بود ! 3امروز آخرین روزی بود که تا 

 آتنا :

 ر که جدیدا نمیدونستم چه حسی بهش دارم ؟!حاال من بودم و یه فرودگاه و مردم و یه نف

 تنفر !؟ سرد ؟! بی تفاوت ؟! مهربون ؟! 

 یا شایدم ... شایدم از این همه لج و لجبازی خسته شده بودم !! 

 آره همین بود ... خوب هر چیزی حدی داشت ! ... یه خط قرمزی داشت !!

بودیم فقط به خاطر این که به هم نشون بدیم نمیترسیم ! ما ولی ما با جسارت و پررویی تمام خط قرمزا رو رد کرده 

 لج و لجبازی رو به یه بازی لوس تبدیل کرده بودیم تا به هم نشون بدیم که هیچ ترسی از هم نداریم !!

 نفسمو با صدا دادم بیرون !

 به سمت شروین حرکت کردم ! 

 متوجهم که شد برگشت و نگام کرد ! نگامو دزدیدم !

 خودم نبود , چند وقتی بود ناخدآگاه ازش نگامو میدزدیدم !دست 

 درونم خود درگیری مزخرفی به وجود اومده بود !

 نمیدونستم بی تفاوت باشم و سرد ؟!!؟ یا مهربون !؟ یا معمولی ؟!

 باالخره بی تفاوتی پیروز شد ! بی تفاوت کنارش ایستادم !

 تر گفتم : سالم ... همونطور که نگام به مستقیم بود بی تفاوت

 یه لحظه ی کوتاه برگشت سمتم و سریع به حالت قبلی خودش برگشت !

 سرد گفت : سالم ...

 یه لحظه حس کردم تنم از سردی لحنش یخ کرد !

 شروین بی تفاوت بود , مقتدر بود , مغرور بود , خونسرد و ریلکس بود , اما سرد نبود !!!

 داره ... فقط ... فقط با اون لحن سردش ؛ یه احساس ، یه ترس تو وجودم رخنه کرد !به هر حال اینا به من ربطی ن

 سعی کردم منم با سردترین لحنم حرف بزنم و گفتم : بریم ؟!

 متوجه ی زیر چشمی نگاه کردنش شدم ! تعجب کرده بود ! حق داشت ! خودمم از سرد بودن لحنم ترسیدم ! 
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 ودم رو گرفتم !خنده ام گرفته بود ولی جلوی خ

 همینم برای شروع همچین فیلمی که نقش دختره یه دختر سرد بود خوب بود !

 یه ماه پیش فیلمنامه به دستم رسید و خوندمش !

 نویسنده اش فیلم رو عالی نوشته بود ! جمالتی توش بود که مطمئنم تا ابد تو تاریخ سینما میمونه !

 وم بود بریتیش حرف زدنشم خوبه !شروین که آمریکا بزرگ شده بود و معل

 منم خدا رو شکر زبانم خوب بود و تجربه ی خارج رفتن و استفاده از زبانم هم داشتم !

 دو باری با آروین لندن و یه بار هم با آنیتا فرانسه رفته بودم ! 

... رو  گفت جوابمو نمیدادن هر چند تو فرانسه هر چی انگلیسی حرف میزدم یا به زور جوابمو میدادنن یا تقریبا میشه

 زبونشون خیلی تعصب داشتن ! ... هیچ کدوم از تابلوهای خیابوناشون حتی یه کلمه ی انگلیسی نداشت !

 مرد اینقدر زو زنش تعصب نداره که اینا رو زبونشون دارن !

 واال ... دروغ میگم !؟؟ ... بگو دروغ میگم !

 به خودم گفتم : دروغ میگی !یهویی ندونستم چی شد که با صدای بلند 

 شروین در حالی که جلوم وایستاده بود و داشت چمدونش رو تحویل میداد با تعجب برگشت سمتم !

 با چشمای گرد گفت : چی رو دروغ میگم !؟

 ناخودآگاه شروع به جویدن لبم !

 بیچاره فکر کرد منظورم اونه ! االن بهش چی بگم که نگه دختره شیرین عقله !؟

 نگاهش رفت سمت لبام که داشتم با تموم قدرتی که داشتم گازشون میگرفتم !

 اخماشو کشید تو هم و گفت : ولش کن ...

 چشمام گرد شد ! چی رو !؟

 خیره تو چشمام گفت : لباتو ول کن ... چرا گازش میگیری !؟

 ناخودآگاه به جای ول کردنش سفت تر گازش گرفتم !

و گذاشت رو چونه ام ... متعجب نگاش کردم که خونسرد چونه امو به سمت پایین فشار  شروین دستشو آرود جلو

 داد و لبام به حالت عادی برگشتن !

 چشماش از روی لبام باال اومد و خیره موند تو چشمام !

دلم  واحساس کردم یه چیزی تو دلم لرزید ... یه حسی متولد شد و بدون هیچ وقت تلف کردنی آروم قدم گذاشت ت

... و من نمیدونستم با این مهمون غریبه چی کار کنم ؟! ... اصن چی بود !؟ ... واسه چی اومده بود ؟! ... از کجا اومده 

 بود !؟ ... متعلق به کی بود ؟! ...

 نمیدونم ... نمیدونم ...

تو صداش بود شماره ی دقیقه چشمامون خیره تو هم بود که با صدای خانومی که ناز و عشوه ای غیر عمدی که  2

 پرواز رو اعالم کرد ، به خودمون اومدیم !

 چشمدونم رو تحویل دادم ! 

 و کیفم رو انداختم رو شونه ام و آروم گفتم : بریم ؟!

 شروین : بریم !
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 سوار اتوبوس فرودگاه شدیم که به سمت هواپیما بریم !!

آمد گفتن داخل هواپیما شدیم ! صندلی من کنار دست شروین  بعد از این که از اتوبوس پیاده شدم و مهماندارا خوش

 بود و شروین صندلیش کنار پنجره بود ... !

 اخمی رو صورتم قرار گرفت !

من عادت دارم همیشه وقتی سوار هواپیما می شم زل بزنم به ابر ها و زمین زیر پام ! مخصوصا اگه صبح باشه ؛ بیشتر 

 دوست دارم نگاه کنم !

بحه و هنوز خورشید طلوع نکرده وقتی تازه می خواد طلوع کنه , میتونی گردی کره ی زمین رو ببینی که وقتی ص

 خیلی خیلی قشنگه !

 البته االن عصره و خبری از طلوع خورشید نیست ولی من حتما باید کنار پنجره بشینم !

 ی رو لو ندم !با حسرت زل زدم به صندلی کنار پنجره ولی سریع به خودم اومدم تا چیز

 شروین داشت کوله پشتی ش رو میذاشت باال !

 اومدم منم کیفمو بزارم که دیدم قدم نمیرسه !

 پوو وو و و و و و ف ! همینم کم بود !

 مجبور بودم بپرم تا دستم برسه ولی خوب عیب بود یه جورایی اگه می پریدم !!

 نگاهی به اطرافم کردم کسی حواسش نبود !

 دم ! ... نشد ... بازم پریدم ... نشد ... این بار دیگه با تموم قدرتم پریدم ولی نشد ... آروم پری

 اومدم بازم بپرم که دستی اومد رو کیفم !

 متعجب به دستام نگاه کردم !!! 

 چرا بازم اینا تولید مثل کردن !؟!؟ ... 

 هنوز داشتم با چشمام دستامو نگاه می کردم !

 میزارم ! + : بدش من برات

 برگشتم سمت صدا شروین بود !

 چشماش پر از شیطنت بود و تالش داشت نخنده !

 رد دست جدیدی که به دستام اضافه شده بود رو گرفتم که دیدم دست شروینه !

 پووووو ف ! دوباره دست این بود و من نفهمیدم !!! خلی آتنا !!! خیلی خلی !!!

 کیفو دادم بهش تا بزاره باال ! 

االن من مثال باید خجالت می کشیدم و لبمو گاز می گرفتم ولی رو که نیست ... سنگ پای قزوین هم ... نیست ... 

 سنگ پای تهرانه !

واسه همین اخمی کردم که نگاشو ازم دزدید ! ... میدونستم چرا ... چون از اون اخمای وحشتناک کرده بودم ... 

 نگام کنه !هیچکس ؛ هیچکس تواناییشو نداشت که 

 با همون اخم نشستم جای شروین کنار پنجره !

 وقتی نگاهش افتاد به من که روی صندلی اون نشسته بودم , لبخند محوی زد و زیر لب گفت : لجباز !!!!

 من : شنیدم !!!
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 ضی !ترابا این حرفم ، نگاهش برگشت سمتم ! ... با شیطنت یه تای ابروشو داد باال و جای من نشست بی هیچ اع

د خوب تو مرض داری ؟!!؟ از همون اول هچی نمی گفتی دیگه وقتی اعتراضی نداری ! دیگه چرا بحث لج و لجبازی 

 رو وسط کشیدی آخه !؟!

 بی خیال !!!

 بعد این که نشست گفت : بشنوی ... مگه دروغ گفتم !؟!؟

 تم سمتش !!اخمم که حاال باز تر شده بود دوباره شد همون اخم وحشتناک و برگش

 اونم برگشت سمتم و با دیدن اخمم یه لحظه خواست نگاهشو بدزده ولی به جاش ...

 در کمال ناباوری من زل زد تو چشمام ! چشمای ترسنا ک من !

 چه طـ...ور ... چه طور می تونه !؟ ... چه طور نمیترسه ؟!

 ی پر از شیطنت زد ...آروم آروم لباش به سمت باال خم شدن و در نتیجه لبخندی محو ول

 انگشت اشاره اشو گذاشت کنار شقیقه اش و با شیطنت یه تای ابروشو داد باال !!

 اخمام از هم باز شد و به جاش صورتم متعجب شد ... 

 شروین : چشمات خوشگلن و در عین حال ترسناک ...

 امکان نداره ... این ... این همون شروینه !؟ ...  بهت زده تر از قبل نگاش کردم ... شروین و تعریف از من !؟ ... نه ...

نمیدونم چرا ولی ... ولی از ته دلم خوشحال بود ... خوشحال بودم از این که ازم تعریف کرده ... شاید ... شاید اگه 

جای شروین کس دیگه ای بود و همچین حرفی میزد با اخم نگاش مبکرد یا باهاش حرف نمیزد و چشم غره میرفتم 

لی ...نمیدونم چم شده ... شاید به خاطر این از حرف شروین خوشحال شدم ؛ چون اون دشمنمه و اولین بار بود که و

 یه دشمن از دشمنش تعریف می کنه !

آروم تر ادامه داد : ولی ... ولی امروز فهمیدم این چشمای گستاخ و ترسناک معصومن ... وقتی اخم میکنی و چشمات 

نمیتونه تو چشمات نگاه کنه ... ولی امروز فهمیدم که من میتونم ... انکار نمیکنم تا قبل از  ترسناک میشه هیچکس

این من هم از چشمات می ترسیدم ولی امروز فهمیدم هیچ ترسی نداره ... اگه خیره بشی تو اون چشما و برق توشونو 

 ببینی ، ترسناک نیستن ... معصومن ... و پر از شیطنت ...

 از قبل شروین رو نگاه کردم که لبخند شیطونی زد و گفت : چیه ؟! مگه دروغ گفتم ؟!؟ راستشو گفتم ! بهت زده تر

 از تعریفش حس خوبی تو دلم پیچیده بود ...

 به خودم اومدم و جوابشو دادم : نه ... ولی انتظار نداشتم ... انتظار نداشتم ...

 چنین حرفیو بزنم !؟ شروین پرید وسط حرفمو گفت : انتظار نداشتی من

 زل زدم تو چشماش و آروم سرمو به نشونه ی + تکون دادم !

 لبخند مهربونی زد و گفت : ازت یه درخواست دارم ...!

 متعجب و فضول گفتم : هو و وم ؟!

 برگشت سمتم و لبخند کجی زد و دوباره جدی شد !

ه جاش دو تا دوست اجتماعی باشیم ! این به نفع هر شروین : ازت میخوام لج و لجبازی رو تموم کنیم ! بهتره ب

 دوتامونه ! این طوری فیلم رو هم بهتر میتونیم بازی کنیم !! قبوله ؟!

 حرفی رو که من می خواستم بگم رو زده بود !! خودمم از این لج و لجبازی خسته شده بودم !
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 نگاش کردم ! 

 داشت موشکافانه نگام میکرد !

 م و دستمو بردم جلو و گفتم : دوست !؟نیمچه لبخندی زد

 دستمو فشرد و گفت : دوست !!

 بعد از اون دیگه حرفی بینمون زده نشد !

 آروم سرمو تکیه دادم به پنجره و زمین زیر پام رو نگاه کردم !!

از کشور خارج بشه  سالشه ... سربازی نرفته ... چه طور تونسته بود 22یهو یاد یه چیزی افتادم !!!! شروین ... شروین 

 ؟!

 متعجب برگشتم سمتش !!

 من : تو چه طور تونستی از کشور خارج بشی ؟!

 برگشت سمتم و وقتی قیافه ی متعجبم رو دید خنده ی ریزی کرد و سرشو به نشونه ی تاسف تکون داد !!!

 موشکافانه نگاش کردم !!

 االن چیه من خنده دار بود ؟!

 م تو هم !اخمامو با حالت قهر کشید

 شروین که خنده اش بند اومده بود گفت : حواست کجاس تو دختر !؟

 من : واسه چی !؟

 شروین : آخه مگه من ایرانی ام !؟

 من : آره ! معلومه که هستی !

 شروین : نه منظورم خانواده نیست , منظورم اینه من کجا به دنیا اومدم ؟!

 من : خوب معلومه ! آمریکا !

 خند شیطونی زد و گفت : خوب ؟!شروین لب

 من : خوب که خوب ! چه ربطی داشت ؟!

 شروین خنده ی ریز دیگه ای کرد و گفت : یکم به اون عقل نخودیت فشار بیار !

 چشم غره ای بهش رفتم !

 منظورش چی بود ؟!؟!

یکا به دنیا اومده نه ایران ! هر چه خوب آمریکا به دنیا اومده که اومده ! چه ربطـ ... آهان تازه فهمیدم ! شروین آمر

 قد رهم مامان باباش ایرانی باشن بازم سربازی رفتن شامل اون نمیشه !!

 برگشتم سمتش و گفتم : آهان فهمیدم منظورت چیه !

دیقه داشتی فکر میکردی !؟ زحمت کشیدی , خسته نشی یه وقت !!! آب 5شروین نگاهی به ساعتش کرد و گفت : 

 بیارم !؟!؟میخوای برات 

 حرصی شدم اومدم با دست بزنمش که جا خالی داد !

 بازم اومدم بزنمش هی جا خالی داد ... همشم میخندید و منو حرصی تر میکرد !

 آخرش سرجام دست به سینه نشستم از حرص !
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,  شیشروین که همینطور می خندید و خنده اش کم کم داشت بند میومد گفت : میدونستی وقتی حرصی تر می

 خوشگل تر میشی ؟!

 حرصی تر از قبل بهش گفتم : واسه همینه هی منو حرص میدی ؟!

میدونستم تعریفاش جهت بدی نداشت ! نظر یه دوست اجتمعای بود نه بیشتر , نه کمتر !! مثل دخترا ! ژینا یا موژان 

 یا هر کدوم از بچه ها !!

دتر باال اومد و با دست یکی زدم تو کله اش که البته جای شروین سرشو به نشونه ی تایید تکون داد که حرصم ب

 خالی داد و دست من تو هوا حرکت کرد !

 با اخم گفتم : دِ کوفت و آره ... زهر و مار و آره ... دوست داری هی منو حرص بدی منم تالفی کنم !؟

 خندید و گفت : مگه تو میتونی تالفی هم بکنی !؟

 بلندتر خندید ... 

 ای اهوم اهومی به خودمون اومدیم !با صد

 با صدای اهوم اهومی به خودمون اومدیم !

 یه نگاه به اطراف کردیم که دیدیم هر کی صندلیش نزدیک ما هستش برگشته ما رو نگاه می کنه !!

ا رو م یه مهماندار هواپیما هم که خانوم بود جلوی صندلی شروین وایستاده بود و تالش داشت با لبخند مصنوعی ش

 ساکت کنه !

 دستم که خیز برده بود تا شروین رو بزنه ، آروم با نیش باز برگردوندم سر جای اولش !

 شروین هم اخمی کرد و جدی نشست !

 خانومه منتظر نگامون کرد !

 منتظر بود تا عذر خواهی کنیم !

 ولی من و شروین لجباز تر از این بود که عذرخواهی کنیم !

 ش کردیم که خندید و سری تکون داد و رفت !همینطور نگا

 بعد از اون دیگه با شروین حرفی نزدم !

 گوشیمو از تو جیبم بیرون آوردم و به حالت هواپیما درش آوردم و هندزفری هامو گذاشتم تو گوشم !

play  رو که زدم آهنگwide awake !!از کیتی پری پخش شد 

 

I’m wide awake  
 من هوشیارم

I’m wide awake 

 من هوشیارم

I’m wide awake 

 من هوشیارم

Yeah, I was in the dark 

 اره ، من در تاریکی بودم

I was falling hard 

 احساس بدی میکردم
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With an open heart 

 با اغوش باز

I’m wide awake 

 من هوشیارم

How did I read the stars so wrong? 

 ا رو اشتباه میدیدم؟چطوری همه ی راه ه

I’m wide awake 

 من هوشیارم

And now it’s clear to me 

 و االن برای من کامال شفافه

That everything you see 

 که هرچی دیدی

Ain’t always what it seems 

 همیشه اون طوری که بنظر میومد نبود

I’m wide awake 

 من هوشیارم

Yeah, I was dreaming for so long 

 اره ، من برای مدتی طوالنی تو رویا بودم

I wish I knew then 

 ارزو میکنم میدونستم

What I know now 

 اون چیزی که االن میدونم

Wouldn’t dive in 

 واردش نمیشدم

Wouldn’t bow down 

 به درونش نمیرفتم

Gravity hurts 

 کششی به سمت ازار رسوندن

You made it so sweet 

 تو همش رو دلنشین ساختی

‘Til I woke up on 

 تا اینکه من بیدار شدم

On the concrete 

 در واقعیت

Falling from cloud 9 

 افتادم از ابری سیاه

Crashing from the high 

 سقوط از بلندی

I’m letting go tonight 
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 من امشب میرم

Yeah, I’m falling from cloud 9 

 ره دارم از ابر ها سقوط میکنما

I’m wide awake 

 من هوشیارم

Not losing any sleep 

 هیچ خوابی رو از دست ندادم

I picked up every piece 

 من هر تکه رو برداشتم

And landed on my feet 

 و روی پاهام فرود اومدم

I’m wide awake 

 من هوشیارم

Need nothing to complete myself, no 

 چیزی احتیاج ندارم تا خودم رو کامل کنم ، نه

I’m wide awake 

 من هوشیارم

Yeah, I am born again 

 اره ، من دوباره بدنیا اومدم

Outta the lion’s den 

 بیرون خونه ی شیرها

I don’t have to pretend 

 نیازی نیست تا وانمود کنم

And it’s too late 

 و این دیره

The story’s over now, the end 

 داستان تموم شده ، پایان

[Pre-Chorus] 
I wish I knew then 

 من ارزو میکردم

What I know now 

 چیزی که االن میدونم

Wouldn’t dive in 

 واردش نمیشدم

Wouldn’t bow down 

 به درونش نمیرفتم

Gravity hurts 

 کششی به سمت ازار رسوندن

You made it so sweet 
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 تو اون رو شیرین ساختی

‘Til I woke up on 

 تا اینکه بیدار شدم

On the concrete 

 در واقعیت

Falling from cloud 9 (it was out of the blue) 
I’m crashing from the high 

 من از بلندی سقوط کردم

I’m letting go tonight (yeah, I’m letting you go) 
I’m falling from cloud 9 

 من از ابر سیاه افتادم

I’m wide awake 

 من هوشیارم

Thunder rumbling 

 صدای مهیب رعد

Castles crumbling 

 قلعه فرو ریخت

I’m wide awake 

 من هوشیارم

I am trying to hold on 

 من سعی کردم نگه اش دارم

I’m wide awake 

 من هوشیارم

God knows that I tried 

 خدا میدونست من خسته ام

Seeing the bright side 

 قسمت نورانی رو دیدم

I’m wide awake 

 من هوشیارم

But I’m not blind anymore… 

 اما من دیگه کور نبودم

I’m wide awake2* 

 من هوشیارم

Yeah, I’m falling from cloud 9 (it was out of the blue) 

 اره من از سوی ابر ها دارم حس میکنم ، این از اسمون ها هم خارج بود

I’m crashing from the high 

 دارم از اسمون سقوط میکنم

You know I’m letting go tonight (yeah, I’m letting you go) 
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 میدونی ک دارم ول میکنم بری امشب ، اره دارم بیخیالت میشم

I’m falling from cloud 9 

 اونوقت دارم از ابر ها سقوط میکنم

I’m wide awake (x4) 

 من هوشیارم

 

 یه لحظه از جمله های آهنگ بدنم لرزید !

 یاد دوست ناشناس افتادم !!

اگه این چیزایی که من درباره ی دوست ناشناس میدونم همش یه دروغ باشه ... اگه اصال و ابدا اون شخصی که میگه 

 نباشه ...

 جمله های آهنگ تکرار شد ...

How did I read the stars so wrong? 

. 

. 

. 
 

That everything you see 

 که هرچی دیدی

Ain’t always what it seems 

 همیشه اون طوری که بنظر میومد نبود

. 

. 

. 
 

You made it so sweet 

 تو همش رو دلنشین ساختی

. 

. 

. 
 

I’m falling from cloud 9 

 من از ابر سیاه افتادم

 

زمانی این آهنگو دوست داشتم ولی االن ازش میترسم , سریع آهنگ رو رد کردم ! من مطمئنم دوست ناشناس 

 هرچی باشه ، هر کسی باشه ، دروغگو نیست !!!

 صدای درونم اومد بپره وسط ولی توپید بهش : االن دهنتو ببند !!
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ست داشتم ولی االن ازش میترسم , سریع آهنگ رو رد کردم ! من مطمئنم دوست ناشناس زمانی این آهنگو دو

 هرچی باشه ، هر کسی باشه ، دروغگو نیست !!!

 صدای درونم اومد بپره وسط ولی توپید بهش : االن دهنتو ببند !!

 یکم بعد که آروم شدم و همچی رو فراموش کردم !!

 ختم !!به گوشیم یه نگاه همینطوری اندا

 اِ !!! این اسمسا رو چه طور ندیده بودم !؟!؟ مال قبل پروازه !

 بازشون کردم از دوست ناشناس بود !

یه خانوم مهماندار داشت رد میشد که سریع صداش زدم برگشتم طرفم و ازش پرسیدم که هنوز از ایران خارج 

 شدیم ؟!

 عت دیگه !نگاهی به ساعتش کرد و گفت : نه هنوز ! حدودا نیم سا

ازش تشکر کردم و سریع گوشیم رو از حالت هواپیما در آوردم و براش نوشتم : سالم چه طوری اصغر ؟! خوبی ؟! 

من االن تو هواپیمام ! به زودی شماره ام عوض میشه چون می رم لندن ! واسه این گفتم یهو شماره ی خارجی دیدی 

 یهو هول نکنی !! ) شکلک زبون (

 !براش فرستادم 

 نگران فیلم بودم ! یعنی چی میشد ؟! خوب بازی میکردیم !؟

 برگشتم و نگاهی به شروین کردم !

 سرش تو گوشیش بود !

 یعنی میتونم نقش یه عاشق سرد و خشک و مغرور رو دربرابر شروین بازی کنم!؟

 نمیدونم ... 

 باره سرشو تو گوشیش کرد !چند لحظه بعد سرشو بلند کرد و متعجب نگاهی به اطراف انداخت و دو

 پو و و و و ف ! خدایا خودت کمکم کن !

 صفحه ی گوشیم روشن شد ! اس ام اس داشتم !

 بازش کردم ! 

 برام نوشته بود : پس باید تو یه هواپیما باشیم !!!!!! چون منم االن تو هواپیما به سمت لندن ام ! 

 اپیما به این بزرگی ، قطعا االن برام پیدا نمیشد !چشمام گرد شد ! ولی نگشتم دنبالش ! تو این هو

براش نوشتم : پس اگه بری اون جا من چه طور شماره ی جدیدم رو برات بفرستم !؟؟! اصال تو چه طور شماره ی 

 جدیدت رو برام بفرستی ؟!

 بی خیال تکیه دادم به شیشه ی هواپیما و ابرا رو نگاه کردم !

همین گوشی رو از روی سایلنت برداشتم تا اگه خوابم گرفت و اس ام اس اومد بشنوم !! داشت خوابم میومد ! واسه 

 صفحه ی گوشیم همینطور روشن بود و رو اس ام اسا بود !

 کال این گوشی من تا خودت صفحه شو خاموش نمیکردی ، صفحه ش خاموش نمیشد !

 نمیدونم کی چشمام گرم شد و خوابم گرفت !

 شروین : 
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 نمیدونستم من و آتی چه طوری باهم در ارتباط باشیم !واقعا 

 ماه لندنم ! 3ماه تقریبا نمیتونیم با هم حرف بزنیم ! چون من 3براش نوشتم : حیف ! 

 براش فرستادم !

 اتفاقی سرمو چرخوندم سمت آتنا !

 خواب بود ! چه قدر توی خواب معصوم میشد ! درست برعکس بیداری ش !! شیطون !!!

 ی گوشیش بلند شد !صدا

 صفحه ی موبایلش روشن بود ! اس ام اس داشت !!

 خم شدم سمتش تا بیدارش کنم ولی چشمم افتاد به اس ام اسی که براش اومده بود !

 اخمام رفت تو هم !! این اس ام اس من نبود ؟!

 گوشی رو آروم از بین دستای ظریفش بیرون کشیدم !

 سیو شده بود ! "دوست ناشناس  "و فرستاده بود به اسم شماره ای که براش اس ام اس ر

 نه ... این امکان نداره ! نه نه نه !!

 آتنا ... آتی ... هردوتاشون یه نفرن !؟

 خدایا قصدت از این کار چی بوده !؟

 یعنی از همون اول تا حاال ... پوووف !

ون هر اتفاقی که می افتاد عکس العمل های ما نسبت شمال که بودیم به آتنا شک کرده بودم ! ... شک کرده بودم چ

 به اس ام اسا یکی بود ...

خدایا ! ... یعنی من و آتنا در عین حال که جزو دوستای صمیمی هم بودیم ؛ اینقدر نزدیک به هم ... با هم دعوا 

 داشتیم !!؟!

 ! یاد حرف ملیسا افتادم که آخر مهمونی اون شب که آتنا رفته بود تو اتاقم

االن مطمئن شدم شما دو تا با هم دوستید و جلوی ما از این کارا میکنید !!! میبینید االن چه با هم راحتید و حرف » 

 «میزنید انگار خیلی وقته دوستید ! 

 آره ! من و آتنا تو قالب دو تا دوست صمیمی خیلی باهم راحت بودیم !

 به ساغر و پیام !چه چند دیقه پیش , چه تو تولدم و کمک کردنمون 

 فکرم رفت سمت شمال : 

 دیر ترمز سورتمه رو کشیدم واسه همین سورتمه ام خورد به سورتمه ی جلویی که یه دختر توش بود !

 بیچاره با شکم رفت تو لبه ی جلویی سورتمه !

که تو رو به سمت اومدم ازش عذرخواهی کنم که خودش به حرف اومد ... یه دختر که تو نگاه اول ، اولین چیزی 

 خودش میکشوند چشماش بود ! ... یه جفت تیله ی طوسی رنگ گستاخ که ازشون شیطنت میبارید ...

پررو ... لجباز ... حرصی هم که میشد آدم خنده اش میگرفت ... وقتی اونقدر مغرورانه و بی پروا میگفت باید ازم 

وده ؛ دلش میخواسته شماره اشو بهم بده ... اولین بار بود عذرخواهی کنی تعجب کردم ! ... تا بوده هر دختری که ب

که همچین دختری مخالف اونا دیده بودم ... آتنا تو اون لحظه به معنای تمام خاص بود !! ... وقتی ازم خواست که 
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ازش عذرخواهی کنم ، نتونستم غرورمو بشکنم و از یه دختربچه که واقعا خاص بودنش منو شگفت زده کرده بود 

 عذرخواهی کنم !

بعد از این که آب میوه ریخت روم مطمئن شدم این ماجرا ادامه پیدا میکنه و تمام نشدنیست ! ... از آتنا متنفر بودم 

 ... هرچند که پسرا میگفتن باید به عقل تو شَک کرد ، هر کی جای تو بود جای دعوا شماره اشو میداد بهش ! 

 قت به یه دختر رو نمیدادم !اما من حتی وقتی آمریکا بودم هیچو

 دوست دخترامم همیشه خودشون اول میومدن طرفم !

 تموم خاطرات داشتن از جلوی چشمام رد میشدن !

کورس کارتینگمون ... سوتی دادنمون تو ساحل ... االن می فهمم چرا اون شب جوابامون اونقدر شبیه هم بود ... 

کنم ... دزدیدن دفترش ... شعراش محشر بودن ؛ اونقدر قشنگ که آدم حقیقت جراتمون که نتونستم آتنا رو اذیت 

 هنگ میکرد ولی همشون تلخ بودن ... شامپو پاشیدنمون روی هم ... افتادن من روی آتنا ...

وقتی افتادم روش و اون حرفو زدم فقط میخواستم با یه کم تهدید و ترسوندنش از خودم دورش کنم چون متوجه ی 

اتم از آتنا شده بودم ، دیگه متنفر نبودم ازش ... وقتی افتادم روش غرق اون یه جفت چشما شدم ... تغییر احساس

چشمای گستاخ و خوشگلش ... دعوا سر کتاب ... یادش به خیر وقتی ماشینمو پنچر کرد خیلی حرصی شده بودم 

آتنا هم برای بار دوم پنچرش  چون روز قبلش هم یه بچه ی شیطون پنچرش کرده بود و تازه عوضش کرده بودم و

کرد ... وقتی پشت تلفن ، اون شب ، اون حرفا رو زد و گفت که مثل بقیه ی دخترا نیست که بیاد طرفم و دنبال تیپ و 

قیافه ام باشه به حقیقت کالمش ایمان داشتم ... تو این یه مورد دروغ نمیگفت ... حرفاش شاید شکه کننده بود ولی 

 م ...من بهش ایمان داشت

خدایا قصدت از این کار چی بوده ؟! ... ما تازه دو ساعت هم نیست که مثال دوست شدیم ولی یه سال و نیمه دوستیم 

!!!!!!!!!!!! 

 سرمو چرخوندم و نگاش کردم ... چه مظلوم خوابیده بود ... مثل یه فرشته کوچولو که شک داشتم نباشه ...

که دوست ناشناس منم ... ولی خب ... حقش بود که بدونه ولی من ... نه نه  دلم نمیخواست وقتی بیدار شد بهش بگم

 نمیگفتم ... دوست داشتم یه کمی سر به سرش بزارم ... از این راه میشد ...

 به افکار خودم لبخندی زدم ... کی دلش میومد اذیتش کنه ؟! ...

 نداختم ...نگاهی به موهای ظریفش که از زیر روسری ش بیرون اومده بود ا

 روز تولدم چه قدر اون لباس بهش میومد ... شبیه دختر بچه های شیطون و بهانه گیر شده بود ...

 سالش بود !؟ 21این دختر بچه واقعا 

 دوست داشتم االن چشماش باز میبود و زل میزدم توشون ...

و آرومن درست برعکس چیزی که چشمایی که فهمیدم اصال ترسناک نیست اگه با دقت نگاشون کنی ... معصوم 

 هست ...

دوست داشتم این دختر بچه رو که در عین نزدیک چه قدر از من دور بوده رو بغل بگیرم و سفت به خودم فشارش 

 بدم ...

 سرمو تکون دادم تا این فکر از سرم بپره ... چت شده شروین ؟! ... حالت خوب نیست ! نمیفهمی داری چی میگی ! 
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وم بین انگشتای ظریف آتنا گذاشتم ... رو همون اس ام اسی که براش فرستاده بودم تا متوجه ی چیزی گوشی رو آر

 نشه ... 

 سرمو تکیه دادم به پشتی صندلی ...

 باید در مورد این حس یه فکر میکردم ... من و آتنا فقط دوتا دوست هستیم ... دو تا دوست اجتماعی نه بیشتر ...

 خیال خوابم برد ... با هزار تا فکر و

 آتنا : 

 چشمامو با صدای شروین که ازم می خواست بیدار بشم ، باز کردم !

 خمیازه ای کشیدم و از جام بلند شدم !

 اومدم بپرم که کیفمو بردارم که شروین دست برد و کیفمو آورد پایین و داد دستم !

 برای اولین بار دلم خواست ازش تشکر کنم !

 کردم و اومدم تشکر کنم که متوجه ی حالت صورتش شدم !سرمو بلند 

 شیطون یه تای ابروشو داد بود باال !

 منتظر نگام میکرد !

 منم متقابال یه تای ابرومو دادم باال یعنی چیه !؟

 لبخند شیطونی زد و گفت : فکر نمیکنی باید یه چیزی بگی !؟

 تشکر نمیکنم ! فهمیدم منظورش تشکره !! ولی حاال که اینطور شد

 در جوابش گفتم : همونجور که بعضیا یه وقتی باید عذرخواهی می کردن ؛ بعضیام نیازه در جوابشون تشکر نکنن !!

 لبخندی گوشه ی لبش نشست و از جلوم کنار رفت تا رد بشم !

 زیر لب یه چیزی گفت ولی من نشنیدم !

 رفتیم سمت هتل ! بعد از تحویل گرفتن چمدونامون یه تاکسی گرفتیم و

 خیلی دوست داشتم بدونم کجا برامون هتل گرفتن !!!

ماه رو ، من و شروین تو هتل بگذرونیم ! حدودا شاید چند روزی هتل باشیم بعدش  3البته فکر نکنم قرار باشه کل 

 قطعا برامون خونه میگرفتن !

 فعال که اقامت لندن داشتیم و مشکلی پیش نمیاد !

 استاد نظری سپرده بود به یکی از دوستاش و همه چیزو ردیف کرده بود ! تموم کارا رو

پول وسایل فیلم برداری و گریم و این جور چیزا به عهده ی تهیه کننده ی فیلم بود که دو نفر بودن ! یه آقایی و 

وی ازیگرا هم فرانسهمون استاد فرانسوی ! بعضی از کارکنان فیلم مثل فیلم بردا و کارگردان و چند تا دیگه از ب

 بودن ! چند نفری هم انگلیسی بودن ولی فقط من و شروین ایرانی بودیم !

 از استاد نظری پرسیدم که اون شخص دیگه هم که تهیه کننده س کیه !

 گفت که دو رگه س ! ایرانی و انگلیسی !

 می گفت چند سالی ایران بوده اما دوباره برگشته لندن !!

 کنجکاوی نکردم در مورد اسم و این جور چیزا ! به هرحال من دیگه

 بی خیال ! باالخره میاد سر صحنه و می بینیمش !
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 هندز فری هامو گذاشتم تو گوشم و چشمامو تا رسیدن به هتل بستم !

از تیلور پخش شد !! االن چه قدر این آهنگ به موقعیت حال حاضرم میخورد !!!!! از فکر خودم خنده ام  redآهنگ 

 رفت اما خوردمش و آهنگ رو رد کردم !گ

 از تیلور بود ! speak nowآهنگ بعد آهنگ 

 ای بابا چرا اینا همش تیلورن ! آهان این آلبومشه !

 کردم ! playو آهنگ رو  cold playاز  ghoste storyسریع رفتم تو آلبوم 

 چه قدر این آهنگو دوس دارم من !!!

 چشمامو بستم !

 یکی به خودم اومدم ! شروین بود ! با تکونای دست

 یکی از هندز فری ها رو از تو گوشم در آوردم و گفتم : رسیدیم !؟

 شروین : آره پیاده شو !

 از تاکسی پیاده شدم ! شروین داشت چمدونا رو از عقب ماشین بر می داشت !

 به ساختمون هتل نگاه کردم !

 ستاره ی لندن ! 5. وای خدا یکی از بهترین هتالی یا خدا ... این هتلِ ... این هتلِ س ! ..

 محشرههههه ! فکر نمیکردم تهیه کننده این قدر پولدار باشه که از این خرجا بکنه!

 شروین کنار دستم وایستاد ولی من بی توجه به اون هنوز ساختمون رو نگاه می کردم !

 صدای خنده ی شروین اومد .

 !؟!؟شروین : از شوک اومدی بیرون 

 و اون لحظه واقعا با حرف شروین از شوک اومدم بیرون !

 شروین چمدونمو بهم داد و رفتیم توی البی هتل !

 کلید که نه ولی کارتای اتاقمونو گرفتیم و رفتیم تو آسانسور و توی طبقه ی مورد نظر پیاده شدیم !

 وقتی رسیدیم دم در اتاقا از تعجب دهنمون باز مونده بود !

 قامون چسبیده بود به هم !اتا

 نگاهی به هم کردیم و زدیم زیر خنده !

حتی اینجا هم ما رو چسبونده بودن به هم ! ما رو چسبونده بودن یه هم ... یه لحظه تموم خاطرات اومد جاوی 

 چشمم...

 همه جا ... سر هر چیزی ... ما رو میچسبوندن به هم !...

 کردم !سرمو چرخوندم سمت شروین و نگاهش 

چه چهره ی خوشگلی داشت ... چشمای آبی ... موهای قهوه ای ... مژه های زیاد ولی نه به اندازه ی من ... اندام 

 ورزشی ... 

 دوباره نگاهم رفت سمت چشماش ! 

 داشت چمدونا رو که دسته هاشون به هم گیر کرده بود رو از هم جدا می کرد !

 حواسش نبود ...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ام اس اس 

1 8 5  

 

 گفت چشماش از مال من خوشگلتره !!چشماش ... میشد 

 چشمای من فقط ترسناک بود ...

انگار تازه متوجه ی قیافه و تیپ شروین شده بودم ... انگار هیچوقت این قیافه ی خاص و تیپ خوشگل رو ندیده 

 بودم ...

 چه قدر دوست داشتم االن میدویدم و می پریدم بغلش ...

... از ترس آب دهنمو قورت دادم و با ترس نگاهی به شروین انداختم ... نکنه یهو فهمیدم دارم به چی فکر میکنم 

 بتونه فکرامو بخونه و من آبروم بره ...

 خاک تو سرت آتنا ... فهمید ...

 شروین میتونه فکراتو بخونه ...

 به خودم اومدم ... با صدای شروین که حاال چمدونا رو از هم جدا کرده بود و کارت اتاقم رو به سمت گرفته بود 

 سرمو از روی دستاش بلند کردم و توی صورتشو نگاه کردم !

 شروین : این کارتته ! چمدونتم گذاشتم تو اتاقت !

 آروم گفتم : ممنون ! نیازی به زحمت نبود ! 

 چه مودب شدم من !!!!

 خدایا ! این چه حسیه که من دارم !؟

 ت زل بزنه تو طوسی چشمام !زل زدم تو چشماش که باعث شد اونم درس

 نفسمو حبس کرده بودم ... نمیتونستم نگاهمو بدزدم یا حداقل برم سمت اتاقم ...

 چیزی هم برای گفتن نداشتم ...

چشماش ... چشماش داشت یه چیزی رو فریاد میزد ... چیزی که ناخودآگاه تو چشمای شروین بود نه این که 

 باشه ... خودش اون حالت رو به وجود آورده

 نفس عمیقی کشیدم و آروم چندتا سرفه ی مصلحتی کردم !

 و به زور تونستم چشمامو از نگاهش بگیرم و سرمو بندازم پایین !

 آروم گفتم : به هر حال ممنون ! نیازی به زحمت نبود خودم میبردم تو اتاقم !

 ر من بودم !؟برای بار دوم از خودم تعجب کردم !!! این آتنای مودب و سر به زی

نه احتمال اشتباهی در کاره ! آهان شاید این آتنای تقلبیِ جنس چینی دست سوم باشه ! آره فکر کنم آتنا اصلی خسته 

 بود رفت بخوابه جاشو داد به این آتنای دست سوم !!

 صدای درونم پرید وسط : خل تر شدی رفت !

 شروین همونجوری نگام میکرد !

 نرمی از کنارش رد شدم و رفتم تو اتاقم و در رو بستم !دیدم هیچی نمیگه به 

 نفسمو با صدا دادم بیرون و همونجا دستمو گذاشتم رو قلبم که ضربانش به شدن رفته بود باال !

 تکیه دادم به در و سُر خوردم پایین ! 

 چند بار نفس عمیق کشیدم انگار تا قبل این حق تنفس نداشتم !!

 شروین :
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 اومدم ... آروم برگشتم سمت دری که االن بسته شد ... به خودم

 

اون دختر ... اون دختر داشت با من چی کار میکرد ؟! ... آب دهنمو قورت دادم و رفتم سمت اتاقم ! چمدونو گذاشتم 

 تو یکی از اتاقا !

 

 سوییت بود نه فقط یه اتاق ! هم مال من هم مال آتنا !

 

شستم ! آتنا داشت چی کار می کرد با من !؟ اصال کی بود!؟ ... آتنا کیان !! ... کجای زندگی من روی یکی از کاناپه ها ن

بود ؟! ... نمیدونم ... نمیدونم ... ورودش به زندگیم از کی بود ؟! ... از سورتمه سواری !؟ ... از آب میوه ریختنش 

 اینا ...روی لباسم ؟! ... از کارتینگ !؟ ... نه ، نه ... هیچکدوم از 

 

 شاید از لحظه ای شد یه شخصیت تو زندگیم که خودمم نفهمیدم ...

 

شاید هم از اون لحظه که با اون چشمای خوشگل و خواستنیش ازم می خواست به جاش جوابای کنکور رو نگاه کنم 

ر کردم به این ... اون لحظه که چشمای گستاخش ملتمس شده بود ... اون لحظه دلم می خواست کمکش کنم ... فک

که اون هر چه قدر تو زندگیش مستقل و توانا به نظر برسه بازم یه دختره ... یه تکیه گاه می خواست ... اون لحظه من 

 به کمکش رسیدم ولی تکیه گاهش نشدم ... تکیه گاه اون همیشه آروین بوده و میدونم خواهد بود ... اما ...

 

م می خواست من تکیه گاه آتنا میبودم و به خودم نهیب می زدم : شروین !! تو نمیدونم چرا تو اون انتهای ذهنم دل

 همچین حقی رو نداری ، تا زمانی که خود آتنا بخواد !

 

 هندزفری هامو توی گوشم گذاشتم و یه آهنگ کردم !

 

 آهنگ از بود !

 

 گوش دادم ! دلم میخواست ذهنم رو تهی از آتنا بکنم اما نمیشد !

 

 م سمت پنجره ... پرده ها رو کشیدم ... زل زدم به بیرون ... رفت

 

 آتنا ... اتنا ... داری چی کار میکنی !؟ ... کالفه دستی توی موهام کشیدم ...

Call it magic, call it true 

I call it magic when I'm with you 

And I just got broken, broken into two 

Still I call it magic, when I'm next to you 

 )جادو( رو گفت !! magicخواننده کلمه ی 

 

آره خودشه ... آتن اداره منو جادو میکنه ... با اون چشمای مسخ کننده اشد اره مسخ ام می کنه ... داره جون رو از 

 بدنم بیرون می کشه ...
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And I don't, and I don't, and I don't, and I don't 

No I don't, it's true 

I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't 

Want anybody else but you 

 

I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't 

No I don't, it's true 

I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't 

Want anybody else but you 

 

Ooh ooh ooh 

 

Call it magic, cut me into two 

And with all your magic, I disappear from view 

And I can't get over, can't get over you 

Still, I call it magic, such a precious truth 

 

And I don't, and I don't, and I don't, and I don't 

No I don't, it's true 

I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't 

Want anybody else but you 

 

I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't 

No I don't, it's true 

I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't 

Want anybody else but you 

 

Wanna fall, I fall so far 

I wanna fall, fall so hard 

And I call it magic 

And I call it true 

Call it magic 

 

Ooh ooh ooh 

Ooh ooh ooh 

Ooh ooh ooh 

Ooh ooh ooh 

 

And if you were to ask me 

After all that we've been through 

"Still believe in magic"? 

Well yes, I do 

Oh yes, I do 

Oh yes, I do 

Oh yes, I do 

Of course I do 
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چشمامو بستم و حالت چشماش پشت پلکای بسته ام نقش بست ... چشمای شیطونش ... چشمای گستاخ و ترسناکش 

... یعنی خودش بود !؟ ... این همون حس بود ؟! ... نمیدونم نمیدونم ... ولی من آتنا رو دوست دارم ... از ته دل 

خندی اومد روی لبام ... این حس خیلی شیرین بود ... من این دختر رو می خواستم ... عاشقش دوسش دارم ... لب

بودم ... چشمامو بستم ... شاید ... شاید درست نبود من عاشق آتنا می شدم ... چون با هم لج و لجبازی داشتیم ... 

 ت دارم ...شاید غیر واقعی و شبیه رمانا و فیلما بود ... اما من ... آتنا رو دوس

 

 جرم من ... عاشق شدن بود ... فقط همین ... 

 

 من این دختر رو با تموم وجودم می خواستم ...

 

تک تک سلوالم اسمش رو فریاد میزدن و من این خواستن رو احساس می کردم ... تک تک حرکاتش رو می 

ن تا به امروز دیده بودم ... به جرات میتونم خواستم ... این دختر دوست داشتنی و خواستنی ترین موجودی بود که م

 بگم من ... عاشق آتنام ...!!

 آتنا : 

 خدایا این چه حسیه که من دارم ؟!...شروین ... شروین ...

 

 آه عمیقی کشیدم !!!!...

 

 یه سوال !!!!!!!!! االن دقیقا شروین چه اهمیتی داره !؟

 

 و گفت : هی بفهم چی میگی !!! اون حس ناآشنای درون قلبم بهم نارو زد

 

 اخمام رفت تو هم !!

 

 خودت بفهم چی میگی !! میدونی داری از کی طرفداری می کنی اصال !؟

 

 : خیلی هم خوب میفهمم ! من از همین االن میدونم !! بهتره یه کم فرصت بدی اون باالیی هم درکش کنه !!--

 

 ابروهام باال پرید !!

 

 همه !؟ باالیی !؟چی ؟!؟ کی بف

 

 : بله ! ... اون مغز تلیتت خانوم ! ... اون نیاز به زمان داره تا درکش کنه !--

 

 دلم می خواست سرمو بکوبونم به دیوار !!! ... همینم مونده بود که قلبم هم بهم بگه مغزت تلیته که گفت !!!

 

 اس نامفهوم بکنم ! این احساس کله شق !!!نفس عمیقی کشیدم !!! بهتره بعدا یه فکری در مورد این احس
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 : هوییییی !! کله شق خودتی !!--

 

 باشه بابا شرمنده غلط کردم !! اصن این احساس زیبا ... قشنگ ... عزیز ...

 

 خوبه !؟؟!

 

 : بله !! دیگه توهین نشنوم !!--

 

 هی خداااااا !!

 

*_*_*_*_*_*_* 
 

نشستم !! نور آفتاب می زد تو چشمم ! به ساعت کنار سرم نگاه کردم و خمیازه ای  از جام بلند شدم ! روی تخت

 کشیدم !!

 

 صبح !! هـــــــــــــــــــــــی !! دیر کرده بودم !!! 4:32

 

 مثل جت که چه عرض کنم مثل هواپیمای بدون سرنشین از جام بلند شدم !!

 

 اکائو و کیک شکالتی برام بیارین !! اتاق ... خانوم کیان !!!سریع با تلفن به خدمه گفتم یه لیوان شیرک

 

 و سریع تلفونو گذاشتم سر جاش !!!

 

به دستشویی پناه بردم !! بعد از مسواک زدن و تند تند شستن صورتم و خیر سرم آرایش کردن که فقط شامل رژ 

ر مثل ماشین کیک و شیر کاکائو رو از یه زن که لب و رژگونه می شد کردم زنگ اتاقمو زدن !! درو باز کردم و این با

 روپوش خدمه ی هتل تنش بود گرفتم و سریع گفتم : خیلی ممنون خاک تو سرت !!

 

 یهو یادم افتاد اینجا لندنه ! در حالی که داشتم در رو می بستم گفتم :

Nothing ! just go away ! 

 بیچاره زنه چشماش اندازه ی قابلمه شده بود !!

 

 پوووف !! سریع یه تیکه از کیکو خوردم و لیوان شیرکاکائو رو سر کشیدم و به چمدونم پناه بردم !

 

 یه جین آبی با یه تونیک بنتون ساده به رنگ صورتی چرک که روی قسمت سینه ش چندتا چین داشت تنم کردم !!

 

 سریع موهامو شونه کردم و همونطور باز گذاشتمشون !

 

 هم زدم و بعد از این که هندزفری و موبایلمو از روی پاتختی کنار تخت قاپیدم از اتاقم خارج شدم !!عطر هو گو 
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 دیقه !! 2دقیقه !! وای  4:54نگاهی به ساعتم انداختم !! 

 

 از آسانسور اومدم بیرون و رفتم سمت البی !

 

 حرکت کردم ... از همین فاصله شروین رو تشخیص دادم ! ... مغرورانه به اون سمت

 

 با دیدنش ضربان قلبم باال می رفت ... آب دهنم رو قورت دادم و به راهم ادامه دادم ... خدایا من چم بود ؟! ...

 

 روی صندلی تکی کنار شروین نشستم !

 

 ساله میزد در حال حرف زدن بود ! 90،  95یه مرد که حدودا 

 

 دقیقه !! 5:0نگاهی به ساعتم کردم ! 

 

 پوووف ... دیر کرده بودم ...

 

 مرده با دیدن من که نشستم حرفشو قطع کرد و برگشت سمتم و گفت :

Excuse me ? ) ببخشید ؟( 

 نیمچه لبخندی زدم و گفتم :

Hello, Im atena kiyan!sorry for lating! 

 و دستم رو به سمتش دراز کردم !

 

 و گفت : وقتی فهمید کی ام دستمو به گرمی فشرده

Nice to meet you ! Im kruzer ! no problem for your lating but 

try to don’t be late any more ! 

 من :

Sorry ! I don’t be late any more !! 

 آقای کروزر سرشو به نشونه ی تفهیم تکون داد !

 

 حرف بزنی !!شروین به فارسی بهم گفت : فکر نمی کردم اینقدر خوب و بدون لهجه 

 

 نفسم حبس شد !!!! ... لحنش ، صداش ، یه جور دیگه ای بود !! ... ضربان قلبم داشت باال می رفت !

 

 خدایا ... این بار دیگه باید از تو بپرسم ! تو دیگه چرا به شروین کمک می کنی؟!

 

دا !؟ ... فکر کردی فقط خودت چون سعی کردم خونسرد باشم !! ... برگشتم سمتش و لبخندی زدم دادم و گفتم : ج

 تو آمریکا به دنیا اومدی ، خوب حرف میزنی ؟!
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 و یه تای ابرومو دادم باال ... لبخندم حالت شیطون ومچ گیری داشت ...

 

 شروین مهربون نگام کرد ! ... زل زدم تو چشماش و گفتم : نگو که این طور فکر نمیکردی ؟!

 

 د که مردم و زنده شدم ...شروین در جوابم لبخندی ز

 

 لبخند جذابی که مطمئنم ، بدون شک هیچ پسری نمیتونست بزنه !!

 

 آروم گفت : شاید قبال همچین فکری می کردم ...

 

 مکثی کرد و نگاه جنون آمیزی به چشمام انداخت و ادامه داد : ولی حاال دیگه نه !

 

 بعد از کمی مکث گفتم : چه عجب ! متعجب نگاش کردم و ابروهامو باال انداختم و

 

 خنده ی شیطونی کرد ...

 

 ادامه دادم : پس دست از کل کل برداشتی !!!

 

یه تای ابروشو با شیطنتی که داشت منو از خود بی خود میکرد گفت : قول و قرارمونو که یادت نرفته خانوم بازیگر 

 !!؟!

 

 زیر قولم !؟ ... فکرشم نکن !!خونسرد و مغرورانه گفتم : من !؟ ... بزنم 

 

 شروین لبخند کجی زد و گفت : ببینیم !

 

 مغروانه گفتم : می بینید !!!

 آقای کروزر و بقیه که اونجا نشسته بودن با کنجکاوی ما رو نگاه می کردن و در تالش بودن بفهمن ما چی میگیم !!

ا رو به امون خدا ول کردیم نشستیم داریم کل کل از نوع من و شروین تازه به خودمون اومدیم و یادمون افتاد این

 زبونی ش میکنیم !!!

 تا اومدم چیزی بگم یکی از دخترا که چهره ی با نمکی داشت به حرف اومد :

Can you teach me your language ??... I mean Persian !! I 

always liked your language !!! 

 اد بدی !؟ ... منظورم فارسیه ... همیشه از زبونتون خوشم میومد !! () می تونی زبونتون رو بهم ی

 متعجب گفتم :

Realy ?! 

 )واقعا ؟ (

 خندید و لبخند بانمکی زد و گفت :
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Yeah ! I always wanted to talk Persian ! 

 ) آره ! همیشه می خواستم فارسی حرف بزنم ! (

 با لبخند کجی گفتم :

I will teach you !! 

 ) بهت یاد میدم ! (

 دختره ذوق زده تو جاش پرید هوا و گفت :

Realy ??!!! 

 ) واقعا ؟!؟ (

 چشمکی زدم و گفتم :

Trust me !! 

 ) بهم اعتماد کن !! (

 بعد اون دختره خودشو معرفی کرد و گفت اسمش سارا س !

 با بقیه هم آشنا شدم !! همشون خونگرم و خودمونی بودن !

ای کروزر در مورد فیلم باهامون صحبت کرد ! گفت که قرار بوده لوکیشن فیلم پاریس باشه اما چون استاد نظری آق

گفته ممکنه ما یعنی من و شروین فرانسوی بلد نباشیم !! شروین گفت که فرانسوی بلده و اونا هم که خودشون 

 تم !!فرانسوین !! فقط این وسط من اضافه بودم گفتم فرانسوی بلد نیس

 آقای کروزر هم گفت که مشکلی نیست فیلم همین جا گرفته میشه !!

فیلمنامه رو خونده بودم ولی در مورد نوع پوشش چیزی نوشته نشده بود توش واسه همین از آقای کروزر پرسیدم 

دل و بی ی سنگکه توضیح داد حجابم نیاز نیست چادر باشه ، شخصیت دختر داستان یه دختر از یه خانواده ی مرفه ول

 احساسه !

 قبال هم عاشق شده اما شکست عشقی خورده و سرد شده !!

میگفت حجابم شامل مانتو و روسری میشه !! در مورد آرایش کردن هم گفت که یه آرایش ملیح چون که آرایش 

 بیش از حد با شخصیت دختره هماهنگی نداره !

شخصیت درونی دختره وحشیه که این معصومیت صورت رو  میگفت دخترا ظرافتش با معصومیت خاصی همراهه ولی

 تو صورت من پیدا کرده !!

 واال من تا اونجا که یادمه هر کی از دور منو دیده گفته معلومه خیلی شیطونی !!

طبقه که فقط خودمون توشیم و  5یه کم دیگه حرف زد و در مورد خونه هم گفت که قراره بریم تو یه آپارتمان 

 قای کروزر و همون تهیه کننده ناشناسه در نظر گرفتن !! خونه رو آ

 قرار بود همونجا بمونیم و بعضی از سکانسها هم توی خونه گرفته میشد !

 فقط یه مشکل وجود داشت !!

یه طبقه سارا و جک میرفتن توش که خوب نامزد هم بودن و مشکلی نبود !! یه طبقه ی دیگه بیل و رابرت که 

امه نویس و کارگردان اند میرن توش ! یه طبقه پسرا بودن و یه طبقه ی دیگه دخترا ! میموند من و خودشون فیلم ن

 شروین ...
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 نفس عمیقی کشیدم ...

 هر دوتامون میریم تو یه طبقه ...

 هر طبقه سه خوابه س !! تموم شون هم پر بودن وگرنه شاید من میرفتم پیش دخترا !!

 .. هرچی باشه ، هر کسی باشه ، میدونم پسر خوبیه ... ولی بازم خوب ...میدونم شروین پسر خوبیه .

 تو همین فکرا بودم که زنگ اتاقم رو زدن !!

 

 از تو چشمی در نگاه کردم ... شروین بود !!

م داومدم در رو باز کنن که فهمیدم تاپی که تنمه خیلی پوشیده نیست ؛ واسه همین در رو باز کردم و خودم سریع دوی

 تو اتاقم و تاپم رو با یه تی شرت عوض کردم !

 از اتاقم اومدم بیرون !

 روی کاناپه نشسته بود !

 روی کاناپه ی کنار کاناپه اون نشستم !

 آروم گفتم : سالم !!

 از تو فکر اومد بیرون !

 نگاه عمیقی بهم انداخت و مهربون گفت : سالم ! خوبی ؟!

 احوال پرسی ؟!!چشمام گرد شد !!! شروین و 

 پوووف ... مثل این که یادت رفته االن دوستید !!!

 نگاهی بهش کردم که لبخند کجی زده بود !! ...

خدایا حتی حرف زدن این پسر هم برای من جذاب بود !! ... یهو از خودم تعجبم کردم ؟!؟ شروین برای من جذاب 

 از گرفتم !بود ؟!؟ ... از فکر خودم خجالت کشیدم و آروم لبمو گ

 نگاهش رو لبام ثابت موند !!

 بیشتر خجالت کشیدم و بیشتر گازش گرفتم !!

 آروم طوری که بشنوم گفت : ولش کن !!

بیشتر خجالت کشیدم و سفت تر لبمو گاز گرفتم !! ... ببین چقدر احمقی آتنا !! ... دو روز دیگه هم قراره بشی 

 گه ؟!همخونه ش ... اون موقع چی کار میکنی دی

 اخماش رفت تو هم !!

 آروم دستشو آورد جلو و چونه امو گرفت و آروم به سمت پایین کشید که موجب شد لبام به حالت عادی برگرده !!

 بُهت زده نگاش کردم !!

 تماس دستش با صورتم باعث شده بود حرارت بدنم باال بره !

 نگامو ازش دزدیدم و سعی کردم جو سکوت رو بشکنم !

 : من میرم یه چیزی برای خوردن بیارم ! من

از جام بلند شدم که یادم افتادم اینجا هتله ! آشپزخونه نداره که !! یعنی داره ولی چیزی توش نیست !! ای بمیری آتنا 

 با این سوتی هات !
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 کمی مِن و مِن کردم و گفتم : یعنی ... یعنی ...

 دم که سوتی مو رفع رجوع کنم که میخکوب شدم !!یهو یه چیزی تو مغزم جرقه زد و رمو بلند کر

 شروین ... چشمای آبیش تیره تر از همیشه و لبخند کجی زده بود ...

یه حالتی داشت ... یه حالت عجیب ... یه حس عجیب توی نگاهش بود که داشت منو ذوب میکرد ... احساس کردم 

 دارم داغ تر از قبل میشم !!

 ره تر از همیشه و لبخند کجی زده بود ... شروین ... چشمای آبیش تی

 

یه حالتی داشت ... یه حالت عجیب ... یه حس عجیب توی نگاهش بود که داشت منو ذوب میکرد ... احساس کردم 

 دارم داغ تر از قبل میشم !!

 

 ضربان قلبم به شدت داشت میرفت باال !!

 

 ه توی چشماش نگاه میکردم !با همون لبخندش زل زده بود تو چشمام ... منم خیر

 

آب دهنمو نامحسوس قورت دادم !! ... خدایا من چم شده !؟ ... این چه حسیه که من دارم ؟! که دوست دارم سفت 

 شروینو بغل کنم !؟

 

 آروم تالش کردم نفسمو باال بیارم !!

 

 زودتر به خودش اومد و گفت : چیزی می خواستی بگی !؟

 

 مردونه ی قشنگ و جذابش منو از خالء بیرون کشید !!و با صدای رسا و 

 

 دست و پامو گم کرده بودم ... چی میخواستم بگم !؟ ... خدایا منو دیگه تو این یه مورد زایه نکن !!

 

 نفس عمیقی کشیدم و چشمامو بستم !

 

افتاد  دوباره چشمم به شروین وقتی چشمامو باز کردم به وضوح میتونستم تغییر حالت چشمامو احساس کنم اما وقتی

 بازم دست و پامو گم کردم !!

 

 شروین داشت با یه تای ابروی باال رفته و یه لبخند شیطنت آمیز نگام میکرد !

 

 سریع افسار نگاهمو تو دستم گرفتم و گفتم : من می رم بگم یه لیوتن شیرکاکائو برام بیارن ، تو چیزی میخوری ؟!

 

لت عادی برگشت و گفت : اگه میشه بگو برای من هم یه لیوان قهوه بیارن که فقط یه قاشق صورت شروین به حا

 شکر داشته باشه !

 

 اَه ! بازم قهوه !!
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 سفارشو از تلفن گفتم و برگشتم روی همون کاناپه ی قبلی نشستم !

 

 سعی کردم به خودم مسلط باشم !!

 

 ای اینجا !؟من : خوب ! چی شباعث شده افتخار بدی بی

 

 شروین لبخند کجی شد و گفت : میخواستم درباره ی آپارتمان حرف بزنم !!

 

 برای چندمین بار ضربان قلبم باال رفت !! ... آب دهنمو قورت دادم و سعی کردم عادی باشم !!

 

 همون موقع زنگ اتاقو زدن !! ای من قربون این خدمتکاره خل و چله برم !!!

 

 م !! همون خدمتکار صبح بود !!درو باز کرد

 

 سینی رو داد دستم !!

 

 من : دستت درد نکنه خاک تو سر !

 

 چشماش گرد شد !!

 

 خندیدم و به انگلیسی ازش تشکر کردم و درو بستم !! 

 

 خدایا کاش این خدمتکاره نمیرفت !!! برم بگم بهش بیاد تو پیشمون بشینه !؟

 

 لبم باال نمیره !! نه بابا !! بازم باال میره !! میره !؟ نمیره ؟! آخه اینطور دیگه ضربان ق

 

 آخرش چی ؟! ولش کن بیا برو تو !!

 

 نفس عمیقی کشیدم و برگشتم سمت شروین !

 

 آروم سینی رو گذاشتم روی میز و روی کاناپه نشستم !

 

 قهوه شو برداشت و با قاشق بهمش زد و آروم گفت : ممنون !

 

 اکائوم رو برداشتم و تو دستم گرفتم و مشغول نگاه کردنش شدم !شیرک

 

 خدایا چرا من هر وقت شروین رو می بینم محوش میشم !؟! دوست دارم نگاش کنم !؟ 

 

 صدای درونم پرید وسط باز !!
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 : هر وقت هم نیست آتنا خانوم ! یه مدته اینطوری شدی !--

 

 ادت رفته ؟!از دی ماه ... ! تولد شروین ! ی

 

 نه یادم نرفته اما چرا !؟

 

 دیگه جوابمو نداد !! حتی صدای درونم هم جوابمو نمیده !!

 

 پوووف !

 

 سعی کردم آتنای همیشگی باشم اما تا باهاش چشم تو چشم میشدم مسخ نگاهش میشدم !!

 

 مغروری به خودم بگیرم ! واسه همین مجبور بودم تا آخر حرف زدنش رو به رو ، رو نگاه کنم و ژست ِ

 

 شروین شروع کرد به حرف زدن ! اونم فقط روبه روش رو نگاه میکرد نه منو ! انگار هردوتامون یه مشکل داشتیم !!

 

 نه فکر نکنم !! فقط منم که جو گرفتتم !! صدای شروین پرده ی افکارمو پاره کرد !

 

! ... میخواستم بگم ... بگم اگه هنوز به من اعتماد نداری ، من میتونم شروین : قراره من و تو ، تویِ یه خونه باشیم 

 توی هتل بمونم !

 

 ناخدآگاه با عجله برگشتم سمتش و گفتم : نه نه ... من ... من بهت اعتماد دارم ! ... بهت اطمینان کامل دارم !!

 

. ! ه توی هتل بمونه موافقت کنم اما دلم نه ..نمیدونم ! شاید عقلم می گفت باید با خواسته ی شروین که گفت میتون

 دلم نمیخواست شروین به خاطر من اذیت بشه !

 به هیچ وجه ! نمیدونم چی گفتم و چی شد که شروین قبول کرد !

نمیدونم چی شد و چی گفتم که شروین قبول کرد باهام همخونه بشه اما اینو مطمئن بودم که بی شک خوشحالم از 

 اذیت نمیشه !! نگاهی به شروین انداختم !! تو فکر بود و داشت با آرامش قهوه ش رو میخورد !!این که شروین 

 چشمم افتاد به موبایلم که روی میز بود !! ... یاد دوست ناشناس افتادم !!

 ماه لندنه !! دیر اس ام اس ش رو دیده بودم و نتونستم جوابشو بدم !!3آخرین اس ام اس ش این بود که تا 

 گوشیمو از روی میز برداشتم و دوباره نگاهی به آخرین اس ام اسا انداختم !! 

 میدونستم قیافه ام االن خیلی مظلوم و ناراحت شده !! درست مثل گربه ی شرک !!

برای یه لحظه سنگینی نگاه شروین روی ودم رو احساس کردم !! ... تو یه حرکتِ غافل گیر کننده سرمو بلند کردم و 

 واستم مچ نگاهشو بگیرم سریه نگاهشو به یه جای دیگه دوخت !!تا خ

 دوباره سرمو پایین انداختم !!

 بی دلیل براش اس ام اس میفرستادم ولی نمی رفت که !!
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 "سالم خوبی ؟!؟  "

 "اس ام اسام میرسه !؟  "

 "میدونم نمیرسه !!  "

 با صدای شروین سرمو بلند کردم !!

 ؟!شروین : چیزی شده !

 با شیطنت نگام میکرد !! االن اصال حوصله ی شیطنتا و لج و لجبازی های شروینو نداشتم !!

 واسه همین واضح گفتم : هیچی !! اس ام اسام نمیره !!

 شروین : این که معلومه !! حاال فردا یه سیم کارت برات میخرم بعدش میتونی اس ام اس بدی !!

 ک شد !!قیافه ام دوباره شبیه گربه ی شر

آروم و مظلوم گفتم : نمی تونم !! آخه اون شخصی که می خواستم بهش اس ام اس بدم ، متاسفانه مثل خودم رفته 

 خارج از کشور و خوب باالخره شماره ش عوض میشه ، واسه همین شماره شو ندارم !!

ا نه کاری بکنه و شماره های همو پیدشروین با شیطنت واضحی یه تای ابروشو داد باال و گفت : جداً !؟ ولی شاید بتو

 کنین !!

 عاقل اندر سفیه نگاش کردم و گفتم : چنین چیز امکان نداره !!

 شروین : امکان داره !! بعداً میبینی !!

 با چشمای گرد نگاش کردم !!

 سریع بحث رو عوض کرد و گفت : فعالً خدافظ !! من برم بخوابم !! ممنون بابت قهوه !!

 بهت زده به حال خودم تنها گذاشت !! و من رو 

 یعنی چی که امکان داره !؟! بعداً می بینم !؟

 اون شب با فکری مشغول خوابیدم و فرداش رفتیم تا تویِ خونه ی جدید اسکان کنیم !!

 سه تا اتاق داشت که هر کدوم یه رنگ بودن !! سفید ، سیاه و خاکستری ، بنفش !!

ت تو اواق سیاه و خاکستری !! منم که عاشق بنفش ولی نرفتم توش ، بنفش رنگ آرامش شروین که از همون اول رف

بخشیه ولی در مقابل سفید ، سفید آرامش بخش تره !! واسه همین رفتم تو اتاق سفید !! به نظرم باید رنگ سفید و 

 سفید !!بنفش رو با هم تو یه اتاق به کار برد مثل اتاق من تو تهران !! ترکیبی از بنفش و 

 

 زُل زدم تو اون چشمای آبی !!

 : من تو رو دوست دارم لعنتی !! چرا نمیفهمی !؟-

 آروم برگشتم و بهش پشت کردم !!

 +: این فکر رو ، این حس تو همشون زود گذرن !!! باالخره میفهمی !!

 قدم سوم به اوج سرعت خودش رسید !! آروم و با طمانینه راه افتادم !! قدم اول رو با آرامش ، قدم دوم رو سریع تر ،

 صدای فریادش از پشتم بلند شد : باشه ! باشه ! ولی من دست نمیکشم !! تو باید مال من بشی !! میفهمی باید !!!!

 از راه رفتن ایستادم !! برگشتم سمتش !!

 ی بود !!با اخم زل زدم تو اون یه جفت چشمای آبی که هر آدمی رو مسخ می کرد ولی االن عصبان
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 دستامو مشت کردم و سریع و عصبی به سمتش قدم برداشتم !!

 سرش داد زدم : تو زندگی من هیچ بایدی وجود نداره !اینو بدون !!

 دستشو جلو آورد تا چونه امو بگیره اما حرکتش دادم و نتونست بگیرتش !!

 با خشمی آغشته به عشق زل زدم بهش !! 

 عصبی نبود ... ناراحت بود !! این تو چهره اش آشکار بود !! و حاال ... ناراحت بود ...! حاال دیگه

 حاال نوبت سکوت بود ...

 سکوتی مرگبار که با عشق آغشته میشه ... !

 غرق شدم توی چشماش !!

 تو اون دریای مواج !!

 تو اون آسمون دوست داشتنی !!! 

 نگاه میکرد !!!و اون با آرامش به نگاه خاکستریم با رگه های آبی 

 بهتر بود بگم داشت به آسمون خاکستری که هنوز رگه هایی از اون هوای خوب و آبی توش مونده بود ...

 نگاهی که وحشی و گستاخ و شاید شیشه ای بود !!

 آروم گفت : چرا منو ، عشقم رو ، باور نمیکنی !؟

 ار تعجب تو صورتم رو بگیرم !!یه لحظه شُکه شدم !! اما به سختی تونستم جلوی ظاهر شدن آث

حاضرم قسم بخورم لحنش اینقدر واقعی بود که یه لحظه فکر کردم ... آتنا این فکر امکان نداره اینا رو از سرت 

 بیرون کن !!

 با صدای بیل به خودمون اومدیم !! 

 بیل : کات ... 

 و شروع به دست زدن کرد !!!

 عی بازی کردید که یه لحظه فکر کردم همه چیز واقعیه !!!بیل : واقعا خوب بود !!! اونقدر واق

 و این حرف بیل دقیقا همون چیزی بود که اون لحظه از لحن شروین حس کرده 

 بودم !

تو نگاه بیل و بقیه رضایت می درخشید !!! آقای کروزر کمتر میومد سر صحنه !! می خواست این کار به وسیله ی 

 رف اون شکل بگیره !!خودمون و بی هیچ کمکی از ط

 بیل برگشت طرف رابرت و گفت : نظرت چیه رابرت !؟ برای امروز کافی نیست ؟!

رابرت هم که تو نگاهش موجی از رضایت دیده میشد با سر تایید کرد و گفت : آره به نظر من هم برای امروز کافیه 

!! 

 بیل : پس جمع کنید !! هرکی برگرده طبقه ی خودش !

ز بچه ها وسیله های مربوط به کار خودشون رو جمع می کردن تا زودتر برگردن به طبقه ی خودشون , هر کدوم ا

 اتاق خودشون و استراحت کنن !!

 این سکانس تو طبقه ی ما یعنی من و شروین گرفته شده بود !!

 از پله ها باال رفتم و رفتم سمت اتاقم !! واقعا خسته بودم !!!
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 نی داشتم !!نیاز به یک خواب طوال

 شاید بهتر بود تا شام صبر می کردم اما واقعا خسته بودم !!

 هفته و نیم از اومدنمون می گذشت !! 2خودم رو انداختم رو تخت !! 

 سکانس ها رو تا اینجا خوب اجرا کرده بودیم و خوب جلو رفته بودیم و زیاد نگاتیو نسوزونده بودیم !!

ای فیلم تنم بود رو درآوردم و شانسی دستمو توی کشوم کردم و یه لباس خواب مانتو و شلوار و روسری که بر

 درآوردم !

یه تنیک که تا روی زانوم بود با شلوارکش !! حاال هی مونده دقت کنم چی دارم میپوشم ... اونم لباس خواب !! 

 !! نیشخندی زدم ! ... مجبورم !! خیر سرم االن با یه پسر تو به خونه زندگی میکنم 

 یه لحظه یاد قرار نبود افتادم !! خنده ی ریزی کردم ... فکر کن من و شروین ...

ما که دوتا دشمن خونی بودیم و حاال دو تا دوست صمیمی شده بودیم عاشق هم بشیم و بعدش مثل این رمانا باهم 

 ازدواج کنیم ... پوزخندی زدم ...

 عشق ؟! ...دیگه دیره ... خیلی دیره !

 چوقت عاشق نمیشم !!! ... صدای درونم باز پرید وسط اما این بار ... انگار با درک و منطق پریده بود وسط !!من هی

: آتنا !! ... تا کی میخوای به گذشته فکر کنی !؟ ... تا کی میخوای خودتو زجر بدی ؟! ... خودتو اذیت کنی !؟ ... تا  -

ث اون اتفاق شده بودی ... اگه هرکس دیگه ای جای تو بود همون کار کی ؟! ... تو چه گناهی کردی که ناخواسته باع

 تو رو میکرد !؟ ... تو نوجوون بودی ... خام بودی ... !

با صدای بلند داد زدم : بس کن ... بس کن ... تو یه احمقی ... درک نداری ... کی همچین کاری میکرد ؟! ... کی 

 هم !!!! میفهمی !؟ بفهم !!خیانت میکرد !؟ ... بفهم چی میگی !! بف

 در واقع داشتم این حرفا رو عصبی به خودم می گفتم !! به ضمیر ناخودآگاه خودم میگفتم ... ! 

 سعی داشتم خودمو آروم کنم !!

 از جام بلند شدم و یه آهنگ زدم که پخش بشه !!

 از وان دایرکشن ( right now) آهنگ 

 بودم ... هنوزم دوسشون دارم ... اما...پوزخندی زدم ... یه روزی عاشقشون 

 حاال دیگه اون افکار دخترونه رو ندارم ... دیگه دغدغه ام این نبود بفهمم آهنگ جدیدشون کی میاد بیرون ...

 همین که خواننده گفت :

right now , i wish you where here with me ... 

 رضا یزدانی پخش شد !! آهنگو خفه کردم ... ردش کردم و آهنگ بی منطق از

 چه اسمی داشت و چه قدرم به منطق من میخورد !!

 بارون شروع به باریدن کرده بود ... به شدت می بارید ... اکثر مواقع لندن این هواش این جوری بود ... 

 از روی تخت بلند شدم و رفتم سمت پنجره ...

 ه های بارون رو حس کنم ...دستمو گذاشتم رو شیشه و سعی کردم از پشت پنجره قطر

 قطره های بارون رو شیشه رو ... 

 شروع کردم به خودم دلداری دادن : 
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شروع کردم به خودم دلداری دادن : تو شهر به این بزرگی ... اینجا لندنه ... یکی از شهرهای پرجمعیت جهان ... تو 

 هیچوقت اونو نمیبینی ... 

 با قبال ... میدونم االن اونم خیلی فرق کرده 

 بغض تو گلوم بود ولی حق شکستن نداشت ... !

 باید برای شام میرفتم پایین ! ... هرچند هنوز زود بود !!

 دقیقه ی عصر ... هوای دلگیر و بارونی ... 0:3نگاهی به ساعت انداختم ... 

 ی نداشته باشم بازم برام عزیز تر ازهوایی که توش پام رو به این دنیا گذاشتم ... هوایی که میدونم حتی اگه هیچ غم

 هوای آفتابیه ... 

 من زاده ی این هوام ... 

یه شلوار لی قهوه ای و یه ژاکت کرمی بنتون تنم کردم و یه شال شکالتی هم دور گردنم پیچوندم ...یه برق لب و 

 موهامو بستم ... 

 دم اسبی نه ، بافتمش ... 

 ی اعصابم ، تیپ میزنم ... لبخند تلخی زدم !حتی تو این موقع ؛ تو این دگرگون

 نیم بوت های قهوه ایم رو پام کردم و از اتاقم زدم بیرون ... 

 از پله ها رفتم پایین ... صدایی نمیومد ... پس بچه ها رفته بودن برای شام ...

 شروین کو پس !؟ ... آشپزخونه نبود ... پس حتما اتاقشه !

ز پله ها برم باال و بهش بگم که برای شام منتظر من نباشه ... فکر نکنم نیازی باشه ... زود حسش رو نداشتم دوباره ا

 برمیگردم با هم میریم پیش بچه ها ...

 از خونه ی موقتم که نه ، از خونه ی موقتمون زدم بیرون !!

 لندن رو کم و بیش میشناختم ! با خیابوناش آشنا بودم ! ...

 قدم زدن تو ی خیابونای شلوغِ لندن ...  بی هدف شروع کردم به

 مردم رو نگاه میکردم ... مردمی که هر کدوم مشغول کاری بودن !... 

یکی عجله داشت ، یکی داشت گریه میکرد ، یکی با خنده از کنارم و میگذشت غافل از تنه ای که بهم زد ، یکی 

 داشت خدافظی میکرد ...

 رسیدم به یه پارک ... !

 نیمکت نشستم و دوباره مشغول نگاه کردن مردم شدم ... !رو یه 

 گاهی بی تفاوت بودن ، سرد بودن خیلی خوبه ... ! اونقدر خوب که تموم مشکالت در برابرت هیچی نیستن ... 

 اونقدر سرد میشی که هیچ مشکلی سد عبورت از پیاده روِ زندگیت نمیشه ... ! 

ز ترین شخص زندگیت میمیره ، دردِ رفتنش رو احساس نمیکنی فقط میفهمی اونقدر بی تفاوت میشی که وقتی عزی

 که دیگه نیست که آرومت کنه ...

 که سنگ صبور دردات باشه ... 

 که بهت بگه : بی خیال ! زندگی این جوری هم جلو میره !!

 دوباره زل زدم به مردم !!!
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 هر کدوم در حال یه کاری بودن ... !

 ان داشت ... !!زندگی هنوزم جری

 و من ... می تونستم این جریان رو ، مثل خون تو رگ هام تزریق کنم ... !

 زل زدم به چندتا بچه که داشتن بازی میکردن !!

 یاد حرفای روژینا پشت تلفن افتادم !!!

 روژینا : سالم آتنا !!!! "

 

 ده ام یا مرده !!من : به ! سالم روژی جون ! چه عجب یکی تون زنگ زد ببینه من زن

 

 روژینا : آتنا ... !

 

 صداش نگران بود ! من رو هم نگران کرد !

 

 من : روژی چیزی شده !؟

 

 صدای قورت دادن آب دهنشو حتی از پشت تلفن هم میشد شنید !!

 

 روژینا : آتنا ... اونـ...

 

 من : روژی جون بکن ، کشتی منو !

 

 . اون اونجاست ... !با هق هق گفت : اونجاست ..

 

 من : کی ؟! کی اینجاست ؟!

 

 روژینا : کیا ... کیا اونجاست !!

 

 انگار خونه خراب شد روی سرم !

 

 روژینا بین گریه ش گفت : داره دنبالِ تو میگرده ... ! خیلی وقته دنبالت میگرده ...!

 

 من هم االن بودم ! ... دیگه هیچی نمیشنیدم !! ... کیا اینجا بود !!! تو شهری که

 

 اون ... اون دنبالم بود !! ...

 

 حس نفرت و انتقامی که سال ها تو قلبم دفن شده بود دوباره زنده شد !!

 

 جون گرفت ... ریشه داد !!
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به  شتو این بین که من گیج بودم صدای روژینا تو سرم پیچید : آتنا سعی کن کمتر بیای بیرون ! اون خطرناکه ! عشق

تو خطرناکه ! خیلی خطرناک تر از اون چیزی که فکرشو بکنی ! اخطار داده ... اخطار داده اگه تو رو ببینه بی چون و 

 چرا تو رو مال خودش میکنه !!

 

هوشیار شدم و با نفرتی که عمق وجودمو گرفته بود پوزخند زدم و گفتم : بهش بگید نمیتونه !! نمیتونه چون من آتنام 

الهه ی عشقم !! الهه ی زندگی !! شاید گاهی اوقات گیج باشم و دیوونه بازی در بیارم اما خودش خوب میدونه !! من 

... وقتی نفرت تو وجود من ریشه کنه ، من کس دیگه ایم !!! از دنیای دیگه ای !! اون موقع حتی منطقم کار نمیکنه ... 

 نفرت درونمه که جلو میره !!

 

: آتنا نه ! ... تو روخدا نشو همون آتنای موقعِ رفتنِ مینا ... اون نفرت ، اون موقع توی دلت  روژینا بهت زده گفت

 داشت کار دست همه میداد ...

 

من : روژی خیلی دیره ... من قسم خورده بودم اگه خودش نیاد سراغم کاری بهش ندارم ... اما اشتباه کرد و اومد ... 

 تقصیر خودشه !! خدافظ !!

 

 "قطع کردم !!و 

 حس نفرتم زنده شده بود !!

 همون حس قدیمی که قبل این که نفرت بشه ، عشق بود!!

 

 عشق !؟ ... نه نه ! اون فقط یه حس زودگذر کودکانه بود ... 

 حاال که دقیق بهش فکر میکنم میبینم اون فقط یه حس از روی عادت بود ! ... 

 کیا و مهم تر از همه ، دو رگه بودنش بزرگش کرده بودن ! یه حس که همه به خاطر تیپ و قیافه ی

 

 اون حس فقط یه حس بچگونه ی نوجوونی بود که هر دختری تو اون سن نسبت به هر پسرِ خوش قیافه ای داره !

 

 کیا من دنبالت نمیام ... ! اما اگه خودت بیای جلو ، من ...

 

های در حال بازی خیره شدم و چی شد و کی اونا رفتن و بعدش ساعت نمیدونم چقدر فکر کردم ، چقدر به اون بچه 

 چند از شب شد ...

 

 ی شب شده بود و من زود برنگشته بودم! 12فقط وقتی به خودم اومدم که ساعت 

 

 اما مشکلی نداشتم ... راهو بلد بودم ! ... 

 راه افتادم سمت خونه ی موقتم که نه ، خونه ی موقتمون !!!

ونم چرا هر بار که خودمو شروین رو جمع میبندم و میگم خونه ی موقتمون حس لذت بخشی تو دلم سرازیر نمید

 میشه و باعث میشه لبخند بزنم !!
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 در رو با کلید باز کردم !! 

 

 همه جا تاریک بود اما یکی از دو تا چراغ خواب تزئینیِ توی پذیرایی روشن بود !!!

 

 یام تا حاال عود کرده بود !خدا رو شکر وگرنه فوب

 

 احتماال شروین تو اتاقش بود و خوابیده بود یا هنوز با بچه ها از بیرون برنگشتن ! 

 

 خسته در رو بستم ! همونجا نشستم و تکیه امو دادم به در و چشمامو بستم !

 

 من باید انتقام بگیرم !؟

 ... نه ... 

 دیگه واسه انتقام دیره !! ...

 

 آتنایی نبودم و نیستم که کینه ای داشته باشه ...  من

 هیچوقت نمیتونم کینه ای تو دلم بکارم !! ...

 سرمو به نشونه ی نه تکون دادم !

 

 از جام بلند شدم و رفتم سمت پله ها !!

 

 دو تا پله رو باال نرفته بودم که صدایی متوقفم کردم !

 

 نیت ...صدایی آغشته به غم و نگرانی و عصبا

 

 شروین بود !! اما چرا اینطوری ؟!!

 برگشتم سمتش !

 سیگار تو دستشو تویِ جا سیگاری خاموش کرد و از جاش بلند شد و اومد سمتم !

 شروین : تا حاال کجا بودی ؟!

 آروم پرسید اما عصبی بود !

 زمزمه کردم : سالم !

 شروین : گفتم کجا بودی تا االن !؟

 و هم ولی نتونستم چیزی به شروین بگم ! اخمامو کردم ت

 یه حسی تو وجودم این اجازه رو بهم نمی داد ... نمی ذاشت ... اجازه نمی داد ... یه حسِ سرکش !!

 شروین آروم ولی عصبی تر از قبل گفت : جوابِ منو بده !

 نمی تونستم چیزی بهش بگم ولی میتونستم جوابشو ندم !!

 برم باال !برگشتم تا از پله ها 
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 تا پله رو نرفته بودم که دستم به سمتی کشیده شد ...3

 شروین دستم رو کشیده بود ... منو کشوند سمت یه دیوار نزدیکِ پله ها و چسبوندم به دیوار !

 دو تا دستشو گذاشت دو طرف سرم !

 زل زده بود تو چشمام !!

 چشمای آبیش ، تیره تر از همیشه بود !!

 ره چشمامو نگاه می کرد !!همینطوری خی

 می دونستم چشمام تو فضای نسبتا تاریک چه جوری میشه !!

 تیره و رگه های آبیش رو به سورمه ای میزنن !

 شروین هنوز عصبی بود !!

 با لحنی آروم تر از قبل اما عصبی گفت : گفتم کجا بودی ؟!

 همون حس سرکش بهم فرمان میداد تا جوابشو بدم !!

 ب زدم : رفته بودم بیرون !!آروم ل

 صدای داد شروین تموم بدنم رو لرزوند !!

 انگار منتظر این کلمه بود تا مثل آتش فشان فوران کنه !!

 شروین : این جواب منه ؟!؟ ... تو چرا باید تا همچین ساعتی توی شهری به این بزرگی بیرون باشی ؟!!

 چیزی نگفتم ، فقط زل زدم توی چشماش !!

چیزی توش بود !! نه نگرانی ... نه ترس ... نه لجبازی ... نه خوشحالی یا ناراحتی ... ، یه حس بود !! یه حسی که منو  یه

یاد حس سرکش درونم مینداخت !! ... یه حسی که فرمانروای تموم حس های وجودش بود ! ... درست مثل حس 

وی چشمای شروین ندیده بودم !! ... این حس در عین آشنایی سرکش من !! ... یه حس نا آشنا ! ... چیزی که تا حاال ت

 برای من غریبه بود... !

 شروین دوباره داد زد : دِ جوابمو بده لعنتی !؟

از من دور شد ! ... وسط پذیرایی پشت به من ایستاد ! ... کالفه دستی توی موهاش کشید !! برگشت سمتم !! ... اومد 

 جلوتر !!

دم ... ! چشمای نگرانش و ... چشمای ملتمسش !!!!!!!! اون چشمای مغرور ... حاال داشتن به من به چشماش نگاه کر

 التماس میکردن تا جوابشو بدم !؟!؟!؟ ... نه آتنا ... حتما اشتباه دیدی !!

 باالخره بعد کلی جنگیدن با خودم تونستم اون حسِ سرکش رو سرکوب کنم و داد زدم : تو حق نداری سر من داد

بزنی !! دلیلی نداره به تو جواب پس بدم !؟ ... تو کی من هستی که سرم داد میزنی !؟ ... برادرمی !؟ ... پدرمی !؟ ... 

نامزدمی !؟ ... شوهرمی !؟ ... اصال دوست پسرمی !؟ ... نه نیستی ... تو هیچکدوم از اینا نیستی !!! ... تو فقط یه دوستی 

حتی قبل این اونقدر باهات لج داشتم که تنها جایگاهت تو زندگی من تالفیِ کارایی بود ... یه هم بازی تو یه فیلم ... 

 که میکردی !!!

نفس نفس میزدم !! ... نمیدونم اون کلمه ها و جمله ها از کجا اومد ولی میدونم نتونستم بگم که ازش متنفرم و کلمه 

 ی لج بازی رو جایگذاری تنفر کردم !!!

 لت قبلیش در اومد !!چشمای شروین از حا
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 چشماش دلخور و بهت زده شد ... چشماش ناباور شد ...

 آروم گفت : آتنا ...

عقب عقب رفت تا نزدیک پله ها !! یه نگاه دیوونه کننده ای توی چشمام انداخت و بعد برگشت و با تموم سرعت از 

 پله ها باال رفت و از روی پله ها محو شد !!

 لند و وحشتناک کوبیده شدن در اتاقش اومد !!!چند لحظه بعد صدای ب

 تازه بعد از این که رفت ، به حرفاش فکر کردم !

 وقتی به نگرانیش فکر می کردم یه حس قشنگی تو دلم سرازیر میشد !! ... 

 شروین نگران من بود ... 

 شروین نگران من بود !

 چرا اونطوری جواب نگرانیشو دادم !؟ چرا !؟ اون ...

 اخودآگاه بدون این که خودم بدونم قطره اشکی چکید رو گونه ام ... ن

 این یکی دیگه غیرقابلِ باور بود ...!

 سالگی !... 15ساله گریه نکردم !! درست از 0من به جز اون بار تو شمال 

 حاال ... حاال ... من ... 

 حاال برای نارحت کردن شروین اونم توسط خودم اشک ریختم ! ... 

 من ... اشک ریختم !!

 رو کاناپه ای که شروین نشسته بود نشستم !!...

 نه خدا ... نه نه نه نه ...

 این چه حسیه که به دلم چنگ میندازه !؟ ... 

این چه حسیه که من از اون روز تو کتابخونه پیدا کردم !؟ ... شایدم از اون روز تو خونه شون از تو اتاقش پیدا کردم 

 !؟ ... 

 و دلم داد زدم د آخه این چه حسیه که هر روز داره بزرگتر و بزرگتر میشه !؟ ... ها !؟ ...ت

 ساله ی منو شکست !؟!؟ ...  0شروین کیه که سد اشک 

 این چه حسیه که درست برعکس قبال؟! ... 

 این که قبال عاشق عصبانی و ناراحت کردن شروین بود اما حاال ...!

 ــــــ ــــا ! خدایـــــــــــــــ

 این چه حسیه که من دارم ؟! ...

 به هق هق افتاده بودم !!...از دست خودم عصبانی بودم !!

 این که چرا شروین مهم بود ؟! ... 

 چشمم افتاد به جا سیگاری !

 پر بود از فیلترای سیگار !!!!!!!!!!!!

 یعنی ... 

 !؟ ... اون حس بدتر به قلبم چنگ انداخت ...!  یعنی شروین از نگرانی این همه سیگار کشیده بود
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 میدونستم عذاب وجدان نیست !...میدونستم ...اما تالش داشتم به خودم بقبولونم که این حس از عذاب وجدانه !!!

 صورت شیطونش جلوی چشمم نقش بست ... 

 ذابی که داشت ... اون خنده ی دوست داشتنیش ... اون چشمای خیره کننده ی آبیش !... اون صورت ج

 سرمو چرخوندم و همینطور که هق هق میکردم ، نگاهی به سمت پله ها انداختم ... 

آدما وقتی سر یکی داد میزنن یا یکی سرشون داد میزنه از اون شخصی که سرش داد زدن و یا اون شخصی که 

 سرش داد زده متنفر میشن ...

 اما ...

 نمیکنه ... اما این قانون در مورد یه حس عمل

 که اصال دوست ندارم حتی لحظه ای فکر کنم که من اون حس رو نسبت به شروین دارم ... 

 مطمئنم حس تنفرم از خودم به خاطر این که سر شروین داد زدم به چیزِ دیگه ای مربوطه ... مثال وجدان !! ... 

 . همینه ... آره همینه به وجدان ربط داره ... همینه ... همینه ... همینه ..

هق هقم اوج گرفت ... چون باور داشتم که همین نیست ... باور داشتم که من با اصرار و تلقین میخوام به خودم 

 بباورونم که این حس وجدانه !! ..

 با تموم سرعت از جام بلند شدم و از پله ها باال رفتم و دویدم سمت اتاقم و پنجره رو باز کردم ...بارون میبارید...

بارونش خیلی شدت داشت و موهامو خیس کرد ... با تموم توانم داد زدم : خــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــد ا !!!!!!!!!! 

 خودی من بکنی !!!؟؟؟ ها !؟ میخواستی با این کارت چی رو نشونم بدی ها ؟! میخواستی چی رو تو این مغز ن

خدا گناهم چیه !؟ گناهم خیانت نکرده ی بچگیمه ؟! یا شایدم حس انتقامم !؟ بخدا منم آدمم خدا !! بخدا منم آدمم 

 خدا !! یه نگاه به منم بنداز !! ... خودت خوب میدونی چقدر دوست دارم خدا !!!...

 چرا اونو باید دوست داشته باشم !؟ ...چرا بین تموم این آدما دست گذاشتی رو اون !؟؟! 

 با هق هق گفتم : دِ لعنتی جوابمو بده ... 

 ساله ام سوخته بود ! ... 0بارون شدت گرفت ... انگار آسمونم دلش به حال من و سد اشک 

مچاله  آروم زیر پنجره کنجِ دیوار نشستم و زار زار اشک ریختم و هق هق کردم ... پاهامو تو خودم جمع کردم و

 شدم توی خودم ... !! 

 یه لحظه از ذهنم گذشت که اجازه بدم دلم ، عقلم به این حس فکر کنه ... 

 نه ...آره ... نمیدونم ...

 آره آره !!! و ذهنم پرواز کرد سمت اتاقِ رو به روی اتاقم و سمت پسری که نمیدونم چرا عاشقش شده بودم ... 

 ! عشق !؟ ... 

 "نه نه ! دیگه دیره  "مثل عصر به خودم بگم  اینبار نتونستم

 اینبار نتونستم به اون چشمای خواستنی فکر نکنم ... اینبار نتونستم ... نتونستم ... نتونستم آروم بمونم ... 

 ضربان قلبم باال رفت ... 

ر !!! ... اونم کی !؟ شروین !!!!!!!! یعنی من ؟؟؟؟! ... من عاشق شروین ام !؟ ... من !؟... من !؟ آتنا کیان ... عاشق یه پس

 ... این ... این باور نکردنیه !
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 باز صدای درونم پرید وسط : چرا اتفاقا خیلی باور کردنیه !!

 عصبی شدم و گفتم : کم زرِ مفت بزن ، تو اوج احساسمم پریدی وسط زد حال میزنی !؟

 ادم !! یه لحظه از خودم خنده ام گرفت !! داشتم به خودم فحش مید

 : خیلی خلی آتنا !!!-

 تو دیگه ... 

 هیچی نگفتم ... چون میدونستم دارم با خودم حرف میزنم ... 

دوباره فکرم ، عقلم ، ذهنم ، تمام وجود پرواز کرد سمت شروین !!! ... از این حس ، از این خواستن دلخوشی ای 

 ! درونم ، به وجود اومد و طعم شیرینش رفت زیرِ زبونم ...

 ... شروین خواستنی ترین مرد دنیا بود ... 

نمیدونم کی و کجا عاشق شروین شدم ... نمیدونمم هیچکدوم از این اطالعات رو ندارم ... اما یه چیزی رو خوب 

میدونم ... این که این حسِ قشنگِ خواستن ... این حس دیوونه بودن برایِ یکی ... این که حاضری دنیاتو بدی تا اون 

 ده ... این که حاضری دنیاتو بدی تا اون زندگی کنه ... حاضری از خودت بگذری تا اون بمونه ... !! بخن

 لبخندی بعد سالها از ته دلم زدم ! ... دوست دارم شروین !!!

 و با آرامش چشمامو بستم و نمیدونم چی شد که خوابم برد !!!!

 شروین :

 در رو کوبیدم بهُم !!... 

 تو موهام کشیدم !! ... کالفه دستی 

 باورم نمیشد ... این ... آتنا سر من داد زده بود ... 

 پنجره رو باز کردم ... بارون از عصر هم شدتش بیشتر بود ... دستمو گذاشتم لب پنجره ... 

 دلم یه گریه ی مردونه میخواست ... اما بغضم نمی شکست !! ... چه زخمی از این بدتر !؟ ... 

 بستم ...اون چشمای شیطونش جلوی چشمام جون گرفت ... لبخند تلخی رو لبام جا خوش کرد ... چشمامو 

من پر بودم از خواستن ... از خواهش ...لبالب پر شده بودم از عشق ... از حس عجیبی که ناخدآگاه قصد جونم رو 

  کرده بود ... و چقدر من دوست داشتم این حس رو ... این حس مرگ تنهایی ...

 !! ...  "اون  "و  "تواِه"تو این دنیا برات وجود نداره ... فقط  "منی "این که دیگه 

 !!! ... ولی برای من ...  "ما  "و چه لحظه ی شیرینی خواهد بود که همش بشه 

د پاک نشتکیه امو دادم به دیوار ... چشمامو بستم ... و سرمو به طرف چپ و راست تکون دادم ... نه نشد !! اون حس 

 ... !! 

 مهم نبود آتنا داد زده بود ، مهم حرفایی بود که زده بود ... 

 من هیچ جای زندگیش نبودم !!!... 

 من فکر می کردم آتنا هم دوستم داره ... ! 

.و ..اما نه ... این فقط یه خیال شیرین بود ... یه خیال که خودمو توش غرق کرده بودم و چه احمقانه باور کرده بودم 

 امشب آتنا نا خواسته منو از تو این خیال بیرون کشید ... 

 ولی کاش بیرون نمی کشید ... می ذاشت تو خودم بمونم ... هنوز جمله هاش یادمه ... 
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تک تک کلماتش رو که فریاد زد یادمه ... و چطوری بدون این که کسی بفهمه ... کسی ببینه ، وجودم فرو ریخت ، 

 !! ... مرگ تو این دنیا برای من واقعی شد ... درونم بهم ریخت 

 سخت بود...

 سخت بود این که بدون این که عشقت بفهمه فرو بریزی در برابرش ! ... 

 خدایا این حق من نبود ... ! این حق من نبود ...

 سرمو از پنجره بیرون کشیدم و با تموم وجودم خدا رو صدا کردم ... 

 م ...! عشق من یه طرفه بود ... !دنیام منو نمیخواست ...!داد زدم و ازش گله کرد

 من دیوونه ش بودم و اون منو نمی خواست ... ! 

 اون لعنتی منو نمیخواست ... من براش میمردم و اون منو نمی خواست ... 

 وقتی رفتم برای شام صداش کنم نبود ... کل خونه رو گشتم ، نبود ...

د !؟ ... کجا غیبش زده بود !!؟... یه لحظه تموم فکرای بد به سرم هجوم آروده بود ...! معلوم نبود کجای شهر بو

 احساس میکردم برای همیشه رفته ...! و من ... دیوونه وار توی خونه دنبالش میگشتم و اسمشو فریاد میزدم ... ! 

ن ه نیست و منم میل ندارم !! و خودشووقتی بچه ها ازم خواستن باهاشون برم بیرون برای شام بهشون گفتم آتنا خون

 پی به حالِ بدم بردن و رفتن !

 روی تختم دراز کشیدم !! ... 

وقتی فکر مینکم اونطور بی خبر بیرون رفته بود ... وقتی حتی بهم نگفت با کی بوده ، کجا بوده ... از خودم متنفر 

 میشم که چرا اینقدر دوسش دارم !!! 

بی خبر بیرون رفته بود ... وقتی حتی بهم نگفت با کی بوده ، کجا بوده ... از خودم متنفر  وقتی فکر میکنم اونطور

 میشم که چرا اینقدر دوسش دارم !!! 

از جلوی پنجره اومدم کنار و در اتاقم رو باز کردم ... تحمل نداشتم که این در بسته باشه !! یه لحظه صدای کوبیده 

 س کردم ... آتنا بود ... یعنی اینقدر ازم متنفر بود که اینطور در رو بهم کوبید ؟!شدن در اتاق رو به رویی م رو ح

 وجدانم بهم تشر زد : مگه خودت در رو نکوبیدی ؟!

سرمو پایین انداختم ... من اگه در رو بهم کوبیدم از حال خرابم بود نه از دست آتنا ... آتنا تقصیری تو احساس من 

د نداشت منم درگیر این احساس نمیشدم اما بازم اون دخالتی نداره ... این منم که دل باختم نداشت ... یعنی اگه وجو

!! 

 کردم ... playلپ تاپم روی تختم روشن بود ... رفتم سمتش و یه آهنگ 

 (-) آهنگ درو باز کن از زدبازی 

 لب پنجره نشستم و یه سیگار روشن کردم ...

 

 

 ه شکلیم بدون تودرو باز کن بیام ببین من چ

 

 درو باز کن بیام ببین من چه شکلیم بدون تو
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 سرمو چرخوندم سمت در اتاقم که باز بود و میشد در اتاق آتنا رو دید ...

 یعنی میشه درو باز کنه ؟!!؟

 هه ... جوگیری شروین ...

 

 

 

 

 

 نه یه دونهنذار فاصله بیاد بخواد بینمون بمونه بدون عشقمون گرونه توی تهرو

 تو فکرمون میمونه بودیم شیطون و دیوونه شاید عیبمون این بوده موندیم امروزو بی خونه

 روی الکل و سیگار

 گرفتم ال اقل من تو رو سی بار موندم هر صبحو بیدار

 سراغتو گرفتم من از در و دیوار ولی خبری نبود میخوام مغزمو چی کار؟

 میم هنوزم با منی یا که جدا شدیوقتی نمیدونم کجای این دنیا گ

 

 یاد وقتی افتادم که داد میزدم و از در و دیوار خونه شاکی بودم که چرا آتنا خونه نیست ...

 

 

 ینا تقصیر منه دالمون نزدیک همه به خاطر منه بینمون انگیزه کمه 

 

 نمیدونم من دیگه فرق خوب و بدو واسه فهمیدنشم راه دورو نرو

 اگه میخوای ازم صدمه نبینی چونکه آشتی هم کنیم حتی صد دفعه همینیمفقط برو 

 

 

 آتنا برو ... برو من تحمل ندارم که مال من نباشی ... برو ...

 

 

 درو باز کن بیام ببین من چه شکلیم بدون تو

 درو باز کن بیام ببین من چه شکلیم بدون تو

 

آشفته ... مهم نیست ... مهم اونیه که درو باز نمیکنه ... خنده ی تلخی کردم ...  واقعا ... ریختمو تو رو خدا نگا !! موی

 ببین آتنا منو زدی تو چه فازی !!!؟؟

 

 

 خیلی جالبه که واجبه من راجع به تو بخونم به جای راک ان رول و آبجو کک

 ولی میخونم ازت حاال تا بشه شوک هرکی میگه جی جی نداره لیاقتشو

 چی ک... بود کردم چس دود ولی هیچکیو نمیخوام تو تختم جز اونچونکه هر

 تو با فکرت االن و همیشه بام برا دنیا جی جی برا تو علیرضام
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 تا دستات خونی تر نشه تا چهار تا لیوان پرت نشه

 

 جهنمه واسه ما تو میخوابی من میرم بیرون میشم پادشاه

 ته شدواست خوندم قبل صبح چشات بازو بس

 وقتی عکسات بود تو قابشون خوب بود حالمون

 میشدی با یه بوس آروم با

 اون خندهات که با دقیقه ها میرن 

 

 خنده های شیطونش جلوی چشمام نقش بست ... با بغض لبخندی زدم ... 

 

 تو خواب و بیداری وقتی پیاده راه میرم

 

 از سر بی حس تا پام

 

 بمون اینجا من به جای تو میرم تو 

 

 بمون اینجا...

 

نگاه دیگه ای به در بسته ی اتاق انداختم ... آره ... من برم بهتره ... من اینجا نمونم هم اون راحت تره هم من الاقل 

 میتونم با خودم کنار بیام ...

 

 

 

 

 

 هر بار هر جا تنها یادم میاد اون موقع که با تو یکی دیگه بودم

 میکردیم هر بار میگفتی نمیتونم وقتی ازت خیلی دورمصد بار دعوا 

 چون برات یکی بودم چون برات یکی بودم

 

 درو باز کن بیام ببین من چه شکلیم بدون تو

 درو باز کن بیام ببین من چه شکلیم بدون تو

 

 

 این بغض کنده شه !!!درو باز کن آتنا ... درو باز کن بزار اینقدر زجر نکشم ... بزار حداقل با دیدنت از 

 

 

 سرمو تکیه دادم به پنجره ... 
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آهنگ تموم شد ولی بغض من نشکست ... سیگارم تا آخر سوخت ... اما بغض من نشکست ... این بغض میخواست  "

 "حاال حاال ها موندگار بشه ... اونقدر بمونه تا زخم عمیقی بشه و تا ابد باقی بمونه ! 

با کسی بیرون رفته باشه ؟! ... یه ... یه پسر !؟ ... نه !!!! نه نه نه !! حتی فکرشم دیوونه ام یعنی امکان داشت آتنا 

میکرد !!! .... آتنا یا ما من بود یا هیچکس ... بی شک اگه آتنا رو با کس دیگه ای میدیدم اون شخص رو میکشتم ... 

 م اتنا یا مال من بود یا هیچکس ...مهم نبود بعدش چه بالیی سرِ خودم میومد اما فقط اینو میدونست

وجدانم صداش در اومد : شروین یکم منطقی باش !!! ... درک داشته باش ... به زور نمیتونی کسی رو مالِ خودت 

 بکنی !!! ... اونم حق انتخاب داره ... اونم حق داره خودش آینده شو انتخاب کنه !!!

م نمیداد به این که آتنا حتما باید مال من بشه فکر کنم ... اما مهم قلبی اخمام تو هم رفت ... منطقم این اجازه رو به

 بود که متعلق به آتنا بود ... همین ...

 چشمامو بستم و نمیدونم چطوری خوابم گرفت !!

 آتنا :

 نمی صبح که از خواب بیدار شدم گردنم خشک شده بود و از سرما به خودم مچاله شده بودم !! انتظار دیگه ای هم

رفت با وضع من !!! با یه تی شرت و شلوار لی !!! اونم منی که دیشب به خاطر بارون موهام خیس شده بود !! پنجره 

هنوز باز بود و باد خنکی می وزید ولی منو چه به باد خنک !؟ من به این میگفتم باد کشنده !!! چنان به وجودم سرما 

 می رسوند که دندونام به هم میخورد !!!

 ومِ توانم رو جمع کردم و از جام بلند شدم !!!تم

 پنجره رو بستم و سریع لباسامو عوض کردم و خودمو انداختم تو حموم !!! 

نیاز به یه دوش آّب گرم داشتم و دلیلش رو به هیچ وجه نمیدونستم !! صدای درونم باز پرید وسط : دِ آخه خنگه 

که به یه دوش آب گرم نیاز داری !! خاک تو سرت با این مُخ گنجشکیت دلیل نداره که !!!! از سرما یخ زدی معلومه 

!!! 

 در اعتراض به صدای درونم گفتم : آخه ... !!

یهو به خودم گفتم آخه چی !؟ ... خل شدی آتنا بخدا !! خل شدی !!! باورم نمیشد خودم در برابر خودم کم آورده 

 بودم !!!

 ن کله ی پوک من به وجود اومده بود !!!نه فکر کنم امروز یه مشکلی واسه ای

 از حموم اومدم بیرون و سریع یه دست لباس خونگی اما پوشیده تنم کردم و با پرس افتادم به جون موهام !!!

 احساس میکردم یه چیزی کمه ... ! یا بهتر بگم یه چیزی یادم رفته !!

 و خداییش نمیدونستم اون چیز دقیقا چی بود !!!!!!!!

 هامو باال انداختم و تو آینه به خودم خیره شدم !!! شونه

 چشمام پف داشت !؟!!؟ نه !!!!!!!!!!!!!!! امکان نداشت !!!! ... این پف میتونست فقط ناشی از یه چیز باشه !!!

 گـــــــــــــریه !!!!!!!!!!!!!

 من و گریه !!! نه بابا آتنا جوگیری ها !!! گریه واسه چی !؟!؟!؟

 ر تازه عقلم اومد سر جاش !!!!و انگا

 حس کردم چیزی از قلبم ، قسمتی از قلبم خالیه !!! تُهیه !!!
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 و اون مکان خالی ... حاال دوباره پر شد چون به یاد آوردم متعلق به شروینه !!!

 نگاهی به خودم تو آینه انداختم !!

تند میزنی ؟! ... اینطوری غش و ضعف می کنی !؟  دستمو روی قلبم گذاشتم و گفتم : یعنی تو واسه یه پسر اینطوری

 ... خودتی آتنا !؟

 نه نبودم !!... به خدا قسم که نبودم !! این آتنا همون آتنای همیشگی سرتق و لجباز نبود !

 نفس عمیقی کشیدم و تالش کردم به خودم مسلط بشم !!!

 از اتاق رفتم بیرون !!! 

 نداختم !!!نگاهی به در بسته ی اتاق شروین ا

 بیدار شده !؟ ... نشده !؟؟! ... 

 شونه هامو بی خیال باال انداختم !! ولی واقعیت این بود که بی خیال نبودم !!! میخواستم ببینم حالش چطوره !؟

 از پله ها پایین رفتم !! گشنمه م نبود اما باید یه چیزی میخوردم !!!

 ی شدم !!! از قهوه خیلی بهتر بود !!!!! رفتم تو آشپزخونه مشغول ریختن یه لیوان چا

قاشق شکر رو برداشتم تا شکر بریزم تو چای ام که با صدای سالم کسی به خودم اومدم !!! ولی لحنش اونقدر سرد 

بود که باورم نمیشد شروین باشه !!! قاشق رو توی جا شکری رها کردم و به سرعت هر چه تمام تر برگشتم سمتی که 

 صدا اومد !!!!

 خیلی خونسرد مشغول ریختن قهوه برای خودش شد !!!

تنم از سردی لحنش یخ بسته بود !!! ... چطور در عرض یه شب اینقدر سرد شده بود !؟ ... اینقدر بی احساس 

 !!!!!!؟؟؟؟

 تازه به خودم اومدم و یادم افتاد جوابِ سالمشو ندادم !!

 خاک تو سرت آتنا با این سوتی دادنت !!!

 زیر لب گفتم : سالم !!! آروم

 اومد کنارم !!

 یه لحظه همزمان دستمون رفت سمت قاشق شکر و دستامون بهم اثابت کردن !!! سریع دستمو کشیدم عقب !!! 

 سنگینی نگاهش رو احساس کردم اما سرمو بلند نکردم نگاش کنم !!

ها کرد و بدون قهوه ش از آشپزخونه بیرون زد بعد از چند ثانیه که برای من به اندازه ی یه عمر گذشت قاشق رو ر

!!!! 

 مگه من چی کار کرده بودم !؟ ... یعنی اونقدر بد سرش داد زده بودم !؟ ... آره بد داد زده بودی آتنا !! بد !!!!!!!!!!

به حق  بغض کردم !!!... من چطور تونسته بودم سر شروین داد بزنم !؟ به چه حقی !؟ به حق روندش از خودم !؟ یا

 احساساتم !!!

 بدنم داغ شده بود از برخورد دستم با دستش !!! هر کاری هم که میکردم کم نمیشد !!

 دست و صورتمو با آب سرد که چه عرض کنم ، آب یخ شستم بلکم کمی از این التهاب من کم بشه !!!!

 از شروین خجالت میکشیدم !!! از این که سرش به ناحق داد زده بودم !!!

 ه تنها از اون بلکه از خودمم خجالت میکشیدم !!ن
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 نشستم رویِ یکی از صندلی های آشپزخونه !!! دیگه حتی نمیتونستم چیزی بخورم !!!! حالم بد بود !!! خیلی بد بود !!

ای ربا احساساتم درگیر بودم ! نمیدونستم باید چی کار کنم !؟!؟ کجا برم !؟ در حالی که امن ترین آغوش این دنیا ب

 من تو این خونه بود ولی من حقش رو نداشتم !!

 توی افکرام درگیر بودم که وارد آشپزخونه شد !!!

سریع به خودم اومدم و مثال خودمو مشغول نوشیدنِ چای ام کردم !!! بی توجه به من رفت سمت قهوه اش و شکر 

 ریخت توش و از آشپزخونه خارج شد !!!

 !خدایا من چقدر بدبختم !!!!!!

 دلم نباختم دل نباختم ببین به چه برجِ زهرماری باختم !!!

 اون حس درون قلبم بهم نهیب زد : هی مواظب حرف زدنت باش !!!!!

 اینو دیگه کجای دلم بزارم !؟!؟

 صدای درونم باز صداش در اومد : نیازی نیست جایی بزاریش خودش جاش امنه !!!

 تاقم نقل مکان کردم !بعد از خوردن چایی از آشپزخونه به ا

 پنجره رو باز کردم !!!

 چه هوای دلگیری بود !!! 

 آه عمیقی کشیدم !!!

 "وقتی حتی نمیدونم کجای این شهر گمیم !؟  "

 من شروین رو دوست دارم ولی اون چی ؟!

 اونم داره ؟!

 پس اگه نداره چرا دیشب اینقدر عصبانی شد !؟؟! پس داره !!!

ر میکنی یه نگرانیه دوستانه دلیله عشقه !؟ نه خانوم اون فقط از سر دوستی و همخونگی نگرانت صدای درونم : فک

 شده بود !! 

 اعتراض کردم : پس چرا اون همه سیگار کشیده بود ؟!

: نمیدونم ولی دلیل نمیشه به خاطر دیر کردن تو باشه !! ممکنه خبر بدی بهش داده باشن !!! اصن شاید دیشب  -

 حالش بد بوده باشه که سرِ دیر کردن تو خالی کرده باشه !! اینقدر

 سرمو پایین انداختم !! وجدانم راست میگفت !!! من حق نداشتم از نگرانیه دوستانه ی اون ، سواستفاده کنم !!!

 چشمام پر شد !!! و پرده ای از اشک دیدم رو تار کرد !!!

 اگه اصن دوسم نداشته باشه چی !؟!؟

 محابا فرو ریختن !!!  اشکام بی

سالمه !؟ مگه  22خدایا !!! خدایا من دیگه تحمل این یکی رو ندارم !!! به خدا ندارم !!! مگه من چندسالمه ؟! همش 

 سال !!! 3،  2چقدر از آشناییم با شروین میگذره !؟ همش 

 رو تخت نشستم !!

 نشه که تا اتاق اون بره !!! هق هقم اوج گرفته بود !!! سعی داشتم صدای هق هقم خیلی بلند
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آروم که شدم تصمیم گرفتم برم بیرون !! حداقل یه سری خرید کوچیک و سوغاتی برای دخترا بخرم !!! هرچند هنوز 

 تا برگشتمون خیلی زوده !!!

 یه تیپ سرمه ای و سفید زدم و از پله ها پایین رفتم !!

 ، یه کاغذ برداشتم تا براش یادداشتی بزارم !!این بار برای این که اتفاق دفعه ی قبل پیش نیاد 

 سالم ... "

دستم از نوشتن ایستاد !!! االن من شروین رو چی خطاب کنم !؟ آقا شروین !؟ نه بابا خیلی زایه س !!!! جناب شرک 

 هم نمیتونم که !!!

 لبخند پر شیطنتی روی لبام جا خوش کرد !! ادامه دادم :

ابت دیشب عذر می خوام !! درست نبود سرت داد بزنم !! راستشو بخوای منم حالم خیلی سالم شرک جان !! ... ب "

خوب نبود !!! ازت ممنونم که حق دوستی رو به جا آوردی و نگرانم شدی !! االن هم به خاطر این که اتفاق دفعه ی 

ندارم !! امروز تموم صحنه ها از  قبل تکرار نشه ، خواستم بهت خبر بدم !!! من دارم بیرون !! میدونی که امروز کاری

تو گرفته میشه !! راستی این بار دیگه گوشیم خاموش نیست !! کاری داشت زنگ بزن !! شماره ام رو داری دیگه !؟ 

 " P: :Dخودت سیم کارت رو خریدی !! خدا سعدی شرک جان !! 

 با شیطنت دویدم باال و کاغذ رو چسبوندم به در اتاقش و در زدم !!

 یع دویدم پایین و کفشامو پام کردم و از خونه زدم بیرون !!و سر

 شروین :

 داشتم تی شرتم رو عوض میکردم که در اتاقم رو زدن !! یه لحظه قلبم وایستاد !! چه کسی جز آتنا میتونست باشه !؟

 تی شرتم رو پوشیدم و در رو باز کردم و از جلوی در کنار رفتم و گفتم : بیا تو !!

یچ صدای قدمی نیومد واسه همین برگشتم ببینم چی شده که با هوا مواجه شدم !! یا بهتره بگم گاز اکسیژن !! دیدم ه

 نه شاید بگم آتنا چند دیقه پیش اینجا بود چون ... چون بوی عطرش هنوز کامل نرفته بود !!

رش رو به داخل ریه هام سرمو از اتاق بیرون کشیدم !! نبودش ، پس با خیال راحت نفس عمیقی کشیدم و عط

 فرستادم !!!

 داری با من چی کار میکنی آتنا ؟!!؟

 آه عمیقی کشیدم و اومدم درو ببندم که با کاغذ روی در مواجه شدم !!

 برش داشتم !!! آتنا نوشته بودش !!

 تا شد !! جان !؟ شرک جان !؟!؟ 9جمله ی اول رو که خوندم چشمام 

 رش تو با این شیطنات کار دستم میدی !!!!خنده ای سر دادم !! دختر آخ

 بقیه ی یادداشت رو خوندم !!

به دست خطِ ریزه آتنا نگاه کردم و لبخندی روی لبام اومد !! کل یادداشت با شیطنت مخلوط بود و من چقدر عاشق 

 این شیطنت بودم !!!

ستم !!؟؟ اصن قابل شمارش بود !؟؟ نه نبود !! تکیه امو دادم به دیوار و چشمامو بستم !!! من چقدر این دختر رو میخوا

 نبود !!

 خدایا چرا منو عاشق دختری کردی که با تموم وجودم میخوامش اما اون منو نمی خواد !!! 
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من چطوری این عشقو بکشم !؟ چطوری در برابر این همه شیطنت دوست داشتنی سرد باشم !؟ خدایا خودت مواظب 

 کردی !! مریضش کردی بدجوری !این دل باش !! مدتیه مریضش 

 نگاهی دیگه ای به یادداشت انداختم و پوزخندی زدم !؟

 "ازت ممنونم که حق دوستی رو به جا آوردی و نگرانم شدی !! "

 حق دوستی !؟!؟ واقعا فکر میکرد من از سر دوستی اون همه نگران شدم !؟ اون همه سیگار کشیدم !! هه !! 

 سپارم !! این عشقو قبل این که قوی تر بشه بکش !!!خدیا این دلو به تو می

 آتنا :

بی هدف تو خیابونا راه میرفتم !! به قصد خرید سوغاتی بیرون اومده بودم ولی حاال ... نه حوصله شو داشتم ... نه 

 دلشو !!

 !! چقدر دلم میخواست به جاش مینوشتم : حق عاشقی !!! "حق دوستی  "توی یادداشت نوشتم 

 عمیقی کشیدم !!!! احساس میکردم تموم سهم من از این دنیا همینه !!! آه

 دلم گریه میخواست !! از اونایی که دیشب کردم ... از اونایی که امروز صبح کردم !!

 پوزخندی زدم !!! شروین اونقدر تو قلب من جا داشت که حتی سد اشکامو شکسته بود !!!

دو ساعت پس بزنم و به جاش یکم از دیدن خیابونای لندن و مردمش که در سعی کردم احساساتم رو حداقل برای 

 رفت و آمد بودن لذت ببرم !!

شروع کردم به خرید کردن ... هرچند حوصله شو نداشتم ... هر چند دلشو نداشتم ... اما بهترین راه برای پرت 

 کردن حواسم بود !!

 . شلوار ... یه سری خرید کردم ! تی شرت ... کفش ...سندل ..

 آخر سر هم بستنی خریدم و رو یه نیمکت توی اون مجتمع خریدی که رفته بودم نشستم !!!

 خرید هامو گذاشته بودم کنارم و هندز فری هام تو گوشم بود !!! قاشقی از بستنی م رو توی دهنم گذاشتم !!

 داشتم همین بستنی شکالتیه تلخ بود !!!ممم مزه ی کاکائوش تلخ بود و عالی !!! تنها خوراکیه تلخی که دوست 

 دختری رو به روم وایستاده بود و فاصله ش باهام زیاد بود ولی رو به روم بود !! داشت با یه دختر دیگه حرف میزد !!

موهای مشکی لخت ... چشمای قهوه ای روشن ... بینی کوچیک و لبای خوشگل و دخترونه ... مژه های زیاد ... وای 

 بستنی از دستم افتاد !!خدا !!! 

 نه نه نه نه ... این امکان نداشت ...

 نه نه ... من باور نمیکنم ... نه این ... این فرناز نیست ...

 چشمام آلبالو گیالس چیده ...

نیشگونی از خودم گرفتم ... نه راست بود ... خواب نبودم ، همش راست بود !! بی توجه به بستنی افتاده و خرید های 

کنار دستم با بیشترین سرعتم تو راه رفتن ، رفتم سمتش ...! صدای پاشنه ی کفشم کل مجتمع خرید رو گذاشته بود 

 رو سرش !!

 رسیدم بهش !! روشو کرده بود سمت ویترین و با دختره کناریش حرف میزد !!

 شونه اشو گرفتم و برگردوندمش سمت خودم !!! چشمام پر آب شد ... !

 ?! hey!! what are you doingرفت و بی توجه گفت :  اخماش تو هم
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 اما به محض این که چشمش افتاد به چشمام کیسه های خرید افتاد از دستش !

 دستشو گذاشت جلوی دهنش و با تموم توانش گفت : وای !!!!

 سال ... ! 0اشکام فرو ریختن !! و چه خوب چشمام گریه کردن بلد بود !! بعد از 

تونستم جلوی این که صدام نلرزه رو بگیرم و با همون لرزش گفتم : منم فرناز !!! آتنا ... ! آتنای خل و دیگه نمی

دیوونه ! همونی که همیشه شر بود و شیطون !! همونی که جاش گذاشتی !! همونی که بعد رفتنت حتی بقیه ی دخترای 

 اکیپ نتونستن آرومم کنن !! 

 انیه اشکاش فرو ریختن !!چشماش غمگین شد . در کثری از ث

 نگاهش روی تک تک اجزای صورتم پیچید و روی چشمام متوقف شد و آروم گفت : هنوزم می ترسم ازشون !!

 بین گریه خندیدم !!! سفت بغلم کرد !!! اونقدر سفت که چند قدم عقب رفتم !!

 صدای هق هقمون توی سالن مجتمع خرید پیچیده بود !!!

تا خل  12گریه میگفت : عوضی آشغال !! تا حاال کجا بودی !؟ کدوم گوری بودی !؟ هم تو هم اون با جیغ و داد بین 

که حتی بعد رفتنم سراغی ازم نگرفتید !! میدونی چقدر دوست داشتم !؟ میدونی !؟ د حداقل بگو نمیدونی که مطمئن 

 بشم هنوزم تو اون کله ی پوکت جای عقل ، کاه گذاشتن !!

 تلخ !! خندیدم !! ...

فرناز: آره بخند !! بخند !! برای تو که راحته !! چیه !؟ چرا اللمونی گرفتی !؟ اون زبونت که اندازه ی دیوار چین طول 

داشت !!! بگو ... بگو همون آتنایی !! همون آتنایی بی شعور که حس لجبازی منو تحریک کرد که از یه سکوی دو 

 متری بپرم و پام بشکنه !!

! بگو بی شعور !! اصن چرا برگشتی ؟! برگشتی !؟ نه تو که اینجا نبودی یعنی من برگشتم !؟ نه منم بگو همونی 

 برنگشتم تو اتفاقی منو دیدی !!!

 خندیدم باز !! ... تلخ !!

 از خودم جداش کردم و با شیطنت گفتم : اگه دوس داری برگردم !؟

 ! غلط میکنی که به رفتن حتی فکر کنی !!اخماشو تو هم کرد و با جیغ گفت : تو غلط میکنی !!

تازه متوجه شدم در اثر جیغ جیغ کردنای سحر جمعیت زیادی دورمون جمع شدن و با تعجب و چشمای گرد شده 

 نگامون میکنن !!!

 آروم با لبخند مرموزی گفتم : فرناز ... !؟ یه کم آرومتر !! بد نیست یه نگا به دور و ورت بندازی ؟!

 ساکت شد هیچ صدایی نموند !! همه با تعجب و چشمای گرد نگامون میکردن !!فرناز که 

یهو فرناز نیششو باز کرد و گفت : شرمنده !! آخه خیلی وقت بود فارسی حرف نزده بودم ! این االغم که از یابو یابو 

 تره که نیم ساعته بغل من اینطور فین فین میکنه !! اصن...

 دیوونه داشت باهاشون فارسی حرف میزد !!!یهو بین حرفش وایستاد !! 

 خندیدم ! این بار از ته دل !!!

 به انگلیسی گفت : 

sorry !! i have to go !! i will translate it for you later 

 ) ببخشید ! من باید برم ! بعدا براتون ترجمه ش میکنم (
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 و دست منو کشید و دوید و از مجتمع خارج شد !!

ع که بیرونم کشید تازه یاد خریدام افتادم که روی نیمکتِ توی مجتمع جا گذاشته بودم !!! با دستم زدم توی از مجتم

سر خودم و گفتم : خاک تو سرت آتنا !!! و به سرعت برگشتم توی مجتمعی که همه ی مردمش با چشمای گرد نگام 

ی کنم و هی جیغ میزد و میگفت : کجا می ری بی میکردن !!! فرناز هم دنبالم !! فکر میکرد دارم از دستش فرار م

 شعور !!

 به نیمکتم که رسیدم ، همه ی خریدام سر جاشون بودن !! پوووف !!

خریدا رو برداشتم و و با فرنازی که هی جیغ جیغ میکرد از مجتمع بیرون رفتیم !! منو برد سمت یه آذرا ی بادمجونی 

 !!! وای که من چقدر آذرا دوست داشتم !!

 خندیدم و با شیطنت گفتم : نه مثل این که لندن بهت ساخته !!

 خندید و گفت : اینطور فکر نکن ! بدبختی کشیدم تا اینو خریدم !!! 

 سوار ماشین شدم !!

بعد این که کلی با فرناز تو سر و کول هم زدیم و دیوونه بازی در آوردیم و فرناز با بیشترین سرعتی که تو 

 ندگی میکرد ، رفتیم تو یه کافی شاپ !!دسترسش بود ران

 گارسونه اومد و پرسید چی میخوایم !! 

 نگاهی به منو انداختم !!!

یه میلک شیک !! یه میلک شیک کاکائویی ! فرناز هم که قهوه ی اسپرسو سفارش داد !!! حداقل نمیشد قهوه ی عادی 

 سفارش میداد و اینقدر اعصاب و حال منو به هم نمیریخت !؟

 نگاهمو از پنجره گرفتم و به صورتش که با یه لبخند کج گوشه ی لباش همراه بود دوختم !!

 میدونستم لبخندش برای چیه اما به روی خودم نیاوردم و گفتم : لبخند برای چیه !؟

ه قهوه ببی توجه یا شایدم با توجه به سوالم گفت : این کافی شاپ بین مردم لندن کافی شاپ معروفیه !! معروفه 

 هایی که داره !!! هر کسی که اینجا میاد امکان نداره قهوه سفارش نده مگه این که از شهر دیگه ای اومده باشه !!

 لبخند کجش عمیق تر شد و بعد از یه مکث چند ثانیه ای ادامه داد : هنوزم قهوه نمیخوری ؟!!؟

 قهوه نمیخوری !؟پوزخندی در مقابل لبخند کجش زدم و گفتم : تو چی ؟! هنوزم 

از تلخیه حرفم چشماشو بست و تکیه داد به پشتیه صندلی و نگاشو دوخت به پنجره ی چسبیده به میزمون و گفت : 

یدا که بشی ، به قهوه هم اعتیاد پ "سرد  "غم که داشته باشی ، تلخ که بشی ، شکست که بخوری ، درد که بکشی ، 

ای بی خیالی ! لحظه ای بی حسی ، لبخندی بی درد بی تلخیه واضح !!! آدما  میکنی !!! فقط برای زره ای آرامش ! زره

ضربه میزنن !!! بدون  "بقیه ی آدما  "عجیبن آتنا !! خیلی عجیب !!! اون قدر که به خاطر ضربه خوردن از یکی به 

م !! ز درد تنهایی بی رحمیتوجه به این که اونا نقشی توی ضربه خوردنشون نداشتن !!! ما آدما بی رحمیم در حالی که ا

ضربه میزنیم !!! سخته تو شرایط من باشی و ضربه نخوری ،  "تنهایی  "ضربه میخوریم ، از درد  "تنهایی  "از درد 

 ضربه نزنی ! اونقدر که حتی به یه لیوان قهوه اعتیاد پیدا کنی !!!! زندگی سخته آتنا ... خیلی سخته !!

ه بود ، مثل خودش به پنچره خیره شدم و گفتم : زندگی سخت نیست !! فقط ... فقط بی توجه به تلخیه حرفایی که زد

 "این ما آدمایی م که بی عرضه ایم !! این ماییم که چون اون چی چیزی رو که میخوایم بدست نیاوردیم میگیم این 

برای چیزی که ، کسی که اما اینطور نیست !! اگه هممون از اون غروری که داریم  "دنیا تلخه ، زندگی سخته !! 
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دوسش داریم بگذریم همه چی آسون میشه !! همه چی واقعی میشه ! باور کن فرناز !! این ماییم که همه چیز رو 

سخت میکنیم !! سخت تر از چیزی که هست اما با تالش کردن براش ، بدست آوردنش از آسون هم آسون تر میشه 

 ، تا باورش کنی !!!! فقط باید از ته دل بخوایش تا داشته باشیش

 بهت زده نگام کرد و بعد از چند ثانیه گفت : کاش میتونستم !!

اما فقط خودشونو گول میزنن چون بی  "کاش میتونستم  "بدون این که نگاهمو از پنجره بگیرم گفتم : همه میگن 

 عرضه ان !! چون برای چیزی که میخوان تالش نمیکنن !!!

کرد !! غیر مستقیم بهش گفته بودم بی عرضه !!!! رک بودن خیلی بهتر از حرفای دلداری بهت زده تر از قبل نگام 

 دهنده ی دروغینه !!! کاش همه اینو بفهمن !!! کاش همه واقعیتا رو درک کنن !!

 همون لحظه گارسون سفارشا رو آرود و بعد از گذاشتنش روی میز رفت !!! 

 م و خیره به پنجره همه شو خوردم !!خونسرد نی میلک شیک رو توی دهنم گذاشت

اون شب تو ماشین به جز سواالی فرناز در مورد این که لندن اومدم برای چی و االن چی میخونم و دخترا چی کار 

میکنن سوالی نپرسید !! شاید جو پر از شیطنتِ قبل از کافی شاپ رفتنمون برنگشته بود اما حس فضولی فرناز به 

ود و منو به خنده وادار میکرد ! میخواست بیاد و اون جایی رو که االن هستم یعنی آپارتمان آقای شدت به کار افتاده ب

 کروزر رو که توش اقامت دارم یا بهتره بگم ... بگم داریم رو ببینه !!!

 شروین : 

 بازم آتنا دیر کرده بود !!

م !! من آتنا رو یه روز کامل ندیده بودم !! مثل امروز کال ندیده بودمش به جز اون برخورد صبح !!! دیوونه شده بود

 معتادی شده بودم که مواد میخواست !! آتنا مواد من بود !!

لگدی به صندلی آشپزخونه زدم و داد زدم : د آخه المصب چرا اینقدر دوست دارم !؟ ها !؟ چی داری که تو هیچ 

یی نکنه !!! موهاته !؟ از ته میزنمش تا با اون همه ناز دختری نیست !؟ چشماته ؟! اگه چشماته کورش میکنم تا خودنما

 تکون نخورن !! اون بینی کوچولوته ؟! میزنم میشکنمش تا زشت بشه !!! لباته !؟ اونقدر میزنمشون تا پاره بشن !!!!

 دستمو عصبی توی موهام فرو کردم !! 

من عاشق اون ظاهر خوشگلت نشدم !! عاشق اون  لعنتی لعنتی ... هیچکدوم از اینا نیست !! من عاشق ظاهرت نشدم !!

ذات پر از شیطنتت شدم ! عاشق اون سوتی هایی که با خنگی میدی !!! عاشق این که اونقدر گیج بودی که حتی شک 

 نکردی شاید من همون دوست ناشناس باشم !!!

 م توی اتاقم و در رو بستم !! صدای قدم هایی رو شنیدم !! سریع صندلی واژگون شده رو سر جاش برگردوندم و رفت

دلم میخواست االن میرفتم پایین و اون همه حرصی که از دیر کردنش داشتم رو سرش خالی کنم !!! سر این که چرا 

 بازم دیر کرده !؟ چرا منه معتاد به خودش رو بی مواد گذاشته ؟!

نبودنش ، دوریش ، خماری می آورد !! آب در زندگی یک مرد مخدری به نام زن وجود دارد ،  "کجا خونده بودم که 

  "میکند اُبُهت مرد را !! 

 این منم !! من بیچاره که به خاطر چندساعت نبودنش به این روز افتادم !؟

 تکیه دادم به دیوار کنار در !!! صداش اومد ! صدای ظریفش !!!
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تنا ؟! چرا من هرچی تالش میکنم نسبت بهت چشمامو بستم و سرمو چندبار به دیوار کوبیدم !! داری چی کار میکنی آ

 سرد باشم نمیشه ؟! چرا تو وجودت یه آهن ربا داری که منو به طرفت میکشه !؟ که نمیشه جذبش نشد ؟!

صدای یه نفر دیگه هم میومد !! اخمام تو هم رفت !!! گوشام و تموم حواسام تیز شد !!! قطعا اگه یه پسر میبود له و 

 . ولی نه ... این صدای یه دختر بود !!لورده ش میکردم ..

نفس راحتی کشیدم ولی برای اولین بار تو طول زندگیم حس کنجکاوی م به کار افتاد !! در اتاقم رو آروم باز کردم و 

 رفتم روی پله ها تا به حرفاشون گوش بدم !!!

 

 دقتون در بیاد ! :دی ( : دانای کل ) منو میگه !! دانای کل منظورش منم !! از همه چیز خبر دارم !

 

 شروین روی پله ها وایساده بود و به حرفایی که بین آتنا و فرناز رد و بدل میشد گوش میداد !

فرناز با فضولی یا بهتره مودبانه شو بگم داشت کل خونه رو تماشا میکرد و دلش میخواست از تموم نقاط این خونه 

 ومد !! دوست داشتنی بود !!!سر در بیاره !! خونه ی خوبی به نظرش می

آتنا تو دلش به این همه فضولیه فرناز خندید و رفت تا یه چیی براش بیاره !! با خودش فکر کرد : فرناز شاید االن 

 دیگه مثل قبال ضد قهوه نباشه اما من میخوام به یاد قدیما چیز دیگه ای بخوریم پس شیرکاکائو درست میکنم ! 

 کاکائو از آَشپزخونه بیرون رفت و لیوان شیرکاکائوی فرناز رو دستش داد !!بعد از درست کردن شیر

فرناز نگاهی به شیرکاکائو ها انداخت و بعد نگاه خاض تر و تیز تری به آتنا انداخت اما آتنا بی خیال قلپی از 

و به خاطر این که از شیرکاکائوش رو خورد !!! هرچند که از درون داشت میسوخت !! نه به خاطر قهوه یا شیرکاکائ

وقتی اومده بود خونه از شروین خبری نبود ! ندیده بودتش !! حدودا یه ربعی بود که برگشته بود !! دلش نمیخواست 

دقیقه گذشت  22قبول کنه که واقعا عشقش یک طرفه س اما این حرکت شروین تاییدی روی حرفاش بود !!! وقتی 

قبول کرد که عشقش یک طرفه س !! بغض کرد !! با خودش فکر کرد : و شروین هنوز هم نیومده بود پیش خودش 

شروین توروخدا بیا !! بزار باور کنم برات مهمم ! بزار باورکنم که فقط یه دوست عادی نیستم !!! بزار این بغض لعنتی 

 بدون شکستن از بین بره !!! بزار اینطوری درمونده نشم !! اینطوری از درون خورد نشم !!!

 ز نگاهی به آتنا انداخت و بعد گفت : آتنا یه سوال بپرسم جوابمو میدی ؟!فرنا

 آتنا گنگ نگاش کرد !! حواسش پیش سحر نبود !! پیش دل خسته و شکسته ش بود !!

 فرناز یه بار دیگه سوالشو پرسید : آتنا !؟!؟ کجایی !؟ میگم اگه ازت یه سوال بپرسم جوابمو میدی !؟

 کرد !! باز آتنا گنگ نگاهش

بار سوم که فرناز پرسید به خودش و اومد و گفت : ها !؟ ببخشید حواسم نبود !! آره بپرس ولی هر سوالی رو جواب 

 نمیدم !!

 فرناز نگاهی به عمیق چشمای آتنا انداخت و وقتی اون چیزی رو که فکر میکرد دید گفت : عاشق کسی هستی ؟!

 واست کسی از عاشق بودنش خبر دار باشه !!آتنا جا خورد !!! خیلی بد !! دلش نمیخ

ضربان قلب شروین به شدت باال رفت و اخماش تو هم !!! نمیتونست خودشو کنترل کنه ! فکر کرد : اگه ... اگه آتنا 

 یکی دیگه رو دوست داشته باشه چی !؟ من چی کار کنم !؟

 کنار فرناز نشست و دم گوشش گفت : آره ! آتنا جواب نداد چون می ترسید شروین از تو اتاقش بشنوه !! آروم 
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 فرناز چشماش برقی زد و آروم پرسید : حاال چرا دم گوشم میگی !؟ کی هست که بشنوه !؟

 هنوز خبر نداشت که شروین هم تو اون خونه س !!!!

، تو  وز نمیدیدمت توآتنا چیزی نگفت به جاش گفت : بی خیال فرناز !!! یه خبر بد دارم !! یه خبر بد !! شاید اگه امر

 دردسر نمیفتادی !!!

 حواس آتنا که پی شروین و عشقش بود حاال رفت پی انتقامی که نمیخواست بگیره !!

 فرناز به خودش لرزید و گفت : چی شده ؟!

 آتنا آروم رفت دم پنجره و بی تفاوت تر از همیشه آروم گفت : اینجاست !! اینبار دنبال منه !!

 دانای کل :

خمای فرناز تو هم رفت نه از حرفی که آتنا زده بود !!نه !! از گمگی حرفی که آتنا زده بود اخماش تو هم بود !! کی ا

 برگشته بود !؟ کی دنبال آتنا بود !؟ اینبار !؟ اخماش بیشتر تو هم رفت !!

ون سوال رو پرسیده بود ، آتنا شروین با اخمای تو هم باالی پله ها وایساده بود و داغون !!! وقتی فرناز از آتنا ا

جوابشو بلند نگفته بود !!!! گیج بود و سر درگم !! اگه آتنا عاشقه خوب بلند میگفت اگه نه هم باز بلند میگفت ، چرا 

 درگوشی حرف زد؟؟

نا تیعنی آتنا عاشق بود ؟! ... نبود ؟!!؟ ... نمیدونست نمیدونست !!! تصمیم گرفت به بقیه ی حرفای اون دختر و آ

 گوش بده !!

اخمای آتنا بدجوری تو هم بود و چشماش ترسناک تر از هر وقتی شده بود !! ترسناک تر از هر وقتی !!! چون شعله 

 ی انتقام درونش تو چشماش برق میزد و حرکت میکرد و شعله ور میشد !!

 باالخره فرناز به حرف اومد!!

 گنگ پرسید : کی !؟ کی بر...

دنش وایستاد !!! مغزش برگشت به سال پیش !! دفترچه خاطراتش ورق خورد و رفت به یه ناگهان بین حرف ز

 روزایی که نمیدونست دقیقا چطوری گذشت !!!

چهره ی کیا جلوی چشماش نقش بست !!! چهره ی آتنا وقتی با دست لرزون و همراه با یه کاغذ به سمت خونه اومد 

ی اشک چشمای خوشگلشو خیس کرده بود و نفساش به شماره افتاده بود و تو بغلش گریه کرد ... چهره ی ژینا وقت

... چهره ی تینا که به ثانیه نکشید بی حال شد و افتاد رو زمین ... چهره ی موژان که فقط ناباورانه زل زد به آتنا و 

هفته توی  3برگه ی تو دستش و فقط اشکاش شروع کردن به باریدن و این که اونقدر چیزی نخورده بود که تا 

بیمارستان بستری بود ... چهره ی آذین با اون چشمای عسلیه جذاب و در حالی که ناباورانه آتنا رو نگاه میکرد 

پوزخندی زد و گفت : اصال شوخی جالبی نبود و این که تا یه ماه تحت نظر روانشناس بود ... چهره ی کیانا که خنده 

رد نبود سر داد و بعد اشک صورتشو خیس کرد و با التماس از آتنا ای وحشیانه که بی شباهت به خنده ای از د

خواهش میکرد که بگه دروغه !!! چهره ی ویرا که بعد از اون اتفاق بی احساس شد یخ شد سرد شد و تموم دخترا 

 هتالش زیادی کردن تا به حالت عادی برگرده و دوباهر مهربون بشه ، احساس کنه و درد نکشه و چهره ی ساغر ک

از درد مچاله شده بود و قلبش که مشکل داشت و یکی از دریچه هاش شل بود تیر میکشید و با آمبوالنس رسوندنش 

بیمارستان ولی اونقدر حال بقیه ی دخترا بد بود که حتی یکیشونم نتونست همراهش بره ...صورت روژینا اومد جلوی 

که این یه شوخیه ، یه بازی برای اذیت کردن ما و وقتی  چشمش در حالی که داشت داد و بیداد میکرد و اصرار داشت
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دید نمیتونه قبول کنه که شوخیه شروع کرد به جیغ و داد کردن و گله کردن از خدا !!! و آخرین صحنه چهره ی آتنا 

ه ماه و نیم رفت تو کما و دکترا ازش قطع امید کرد 2بود که تو لحظه ی آخر بی رمق روی دستاش افتاد و به مدت 

بودن !! میگفتن بهتره هرچه زودتر دستگاه ها رو ازش جدا کنن و اگه خانوادش قبول کنن اعضای بدنشو به بیمارای 

دیگه پیوند بزنن !! هیچوقت یادش نمیرفت وقتی موژان که ساکت و آروم بود مثل دیوونه ها داد و بیداد توی 

متون !! به خداوندیه خدا میکشمتون اگه اون دستگاه ها رو راهروی بیمارستان راه انداخته بود و داد زده بود : میکش

از عزیز ترین خواهرم جدا کنین ، مهم نیست بعدش برای خودم چی بشه ولی به خدا میکشمتون !! آتنا زنده س 

 دنفس میکشه ، آتنای من ، آتنای ما زنده اس !!! هیچی نشده !!! به خدا هیچی نشده !! فقط مینا یه مدت رفته سفر زو

 بر می گرده به خدا ! چرا حرفمو باور نمیکنید ؟! مگه من دروغ میگم !؟

 آذین و ژینا هم تالش کرده بودن که آرومش کنن و یه پرستار آمپول بیهوشی به موژان زده بود تا بخوابه !!!

 گاه بقیه !!تنها کسی که از اون ماجرا سر پا موند الناز بود و بعد اون ژینا !! اون دوتا شده بودن تکیه 

 درست دو ماه و نیم بعد وقتی باالخره مادر و پدر آتنا راضی شدن دستگاه ها رو جدا کنن آتنا از کما بیرون اومد !!

 : اینجا رو هم امضا کنید تا ما -"

موژان با تموم سرعتی که داشت از خونه بیرون زد !! برای اولین تاکسی که دید دست تکون داد و سوار شد و "

س بیمارستانو داد !! گریه می کرد و زار میزد و دلش میخواست تموم کسایی رو که با این کار موافقت کردن رو آدر

بکشه !! حتی اگه اونا پدر و مادر آتنا باشن !! ماشین که نگه داشت تموم پولی که توی کیف پولش بود رو بیرون 

راض آمیز میگفت این پول زیاده ، همینطور که میدودید کشید و داد دست راننده و بی توجه به دادای راننده که اعت

 بدون نگاه کردن به ماشین گفت : برای خودتون !!

 

با تموم سرهت موجود دوید توی سالن بیمارستان !! پرستارا خبر داشتن که نباید احازه بدن که موژان بیاد تو واسه 

ره مثل فشنگ به کار افتادن تا جلوشو بگیرن اما همین با دیدن موژان که مثل سرعت نور به سمت آی سی یو می

سرعت موژان خیلی زیاد تر بود ! به جلوی اتاق آی سیو که رسید وایستاد و تموم تنشو سد عبور کردن از در آی 

سیو کرد !! پرستارا تالش داشتن که بکشنش این طرف اما موژان لجباز تر و کَنه تر از اینا بود !! دکترا هم که اومده 

دن تا دستگاه ها رو از آتنا جدا کنن ولی اونا هم نتونستن جلوی موژانو بگیرن !! کم کم سر و کله ی دخترا پیدا شد بو

و همشون هول و با عجله به بیمارستان اومده بودن و همشون باهم جلوی پرستارا و دکترا وایسادن و کسی 

آتنا هم مثل مینا بره ! انگار سدی شده بودن در برابر نمیتونست تکونشون بده !!! همشون بودن !! انگار نمیخواستن 

مشکالت !! در برابر ترس ها ! در برابر تاریکی ها !! درد ها !!! مادر و پدر آتنا رضایت داده بودن اما آروین راضی 

رادرش به بنبود ولی وقتی پدر و مادر آتنا رضایت داده بودن ، وقتی اونا پای برگه رو امضا کرده بودن دیگه چی کار 

ساعت تمام دخترا جلوی در اتاق وایسادن بدون تکون خوردن ،  9داشتن !! آروین که سرپرست آتنا نبود !! حدود 

مین ساعت نگذشته بود که صدای یکی از دستگاهایی که به آتنا وصل 9بدون این که چیزی بخورن !! هنوز دقایقی از 

! دخترا دیگه سد راه دکترا نشدن و گذاشتن اونا کارشونو بکنن و در بود به صدا در اومد و پلکای آتنا تکون خورد !!

در صد بود !! پدر و  22نتیجه آتنا به هوش اومد !!!!! دکترا باورشون نمیشد !! این که آتنا دوباره بهوش بیاد احتمالش 

دکترا به اتاق عمل ساعت پیش دخترا مانع ورود  9مادر آتنا شرمنده ی دخترا بودن !! هیچکی باورش نمیشد اگه 
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ساعت بعد آتنا زنده بشه  9نشده بودن االن آتنا مرده بود و اون موقع هم به ذهن کسی خطور نکرده بود که ممکنه 

 !! دکترا میگفتن کسی فعال باهاش حرف نزنه تا به حالت عادی برگرده !! 

 

. هفته ی بعدش ... هفته ی بعدش ... و در اون روز گذشت و رواز بعدش ... روز بعدش ...روز بعدش ... روز بعدش ..

نتیجه ماه بعدش گذشت !! آتنا به حالت عادی برگشت ! همون روز اول به حالت عادس برگشت اما ... بعد که 

حواسش بیشتر جمع شد باز یاد مینا افتاد !!! خودشو نمیبخشید در حالی که اصال تقصیر او نبود !!! بی احساس شده بود 

!! این آتنا همون آتنای پر از شیطنتای دخترونه  "از خودش متنفر شده بود  "د و مهم تر از همه ... !! سرد شده بو

 نبود !! اصال آدم نبود !! بهتره بگم یه مرده که به واسطه ی اکسیژن زنده بود که اگه اونم ازش قطع میکردن ....!

 

 "هم شد اما تا دو سال آتنا نبود !!!  آتنا به درس خوندنش ادامه داد و رتبه ی برتر فیزیک کشوری

 

 بر می گردیم به حال :

 

آتنا همونطور که جلوی پنجره خیره به قطرات بارون و خیابون تاریک دردناک لندن بود گفت : یادت اومد کی رو 

 میگم ؟!

 

 گان !فرناز آروم از بهت بیرون اومد و نگاهی به آتنا انداخت و آروم گفت : کیا ... کیا بازر

 

آتنا با شنیدن اسمش آروم چشماشو بست و بعد باز کرد ! تغییر حالت چشماشو میشد به وضوح دید که چطوری 

انتقام توی چشماش شعله ور شد اما ... اما در کسری از ثانیه اونو خاموش کرد !! آتنا آدم انتقام نبود و این که بخواد 

 انتقام بگیره ، دل مهربونشو آزار میداد !

 

 با صدای فرناز به خودش اومد : اینبار اومده دنبال تو ؟! 

 

 پوزخندی زد و ادامه : اون از اولم دنبال تو بود !

 

و این جمله کافی بود تا تموم درد و رنج که از عذاب وجدان بهش دست می داد یکباره به وجودش برگرده ! ... حسی 

تونست و به خودش تلقین می کرد که رفتن مینا از پیششون ، مرگ مینا که مدت ها در تالش بود از بینش ببره اما نمی

تقصیر اون نبوده ... همه ی دخترا معتقد بودن که آتنا مقصر این کار نبوده ... مقصر اصلی کیا بوده و بس !!! همین ! 

غ اشتن من بره سرااما آتنا میگفت که اگه درخواست کیا رو قبول میکرد مجبور نمیشد به خاطر انتقام یا همون د

 دوستام !! دوستایی که از جونم هم برام باارزش ترن !!

 

 رعد و برقی زد و صدای غرش آسمون اومد !

 

 انگار میخواست اعتراض کنه اما به چی !؟ کاش ما زبون کائنات رو میفهمیدیم !!!

م بود ! اسم کیا که اومد اخماش شروین از این که چرا نمیفهمید بحث در مورد کیه گیج شده بود و اخماش تو ه

 بیشتر در هم شد !! بحث در مورد یه پسر بود !!! فقط دعا میکرد که این موضوع به عاشق بودن آتنا مربوط نباشه !!!!
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 فرناز سوالی رو که سالها تو تو مغزش بود رو باالخره به زبون آرود : تو واقعا دوسش داشتی !؟

سمت قلب شروین ولی قبل از این که برخورد کنه آتنا نجاتش داد با جوابش : نه ...  و این سوال یه تیر خالص بود به

 من هیچوقت دوسش نداشتم !!!

 روش رو از جلوی پنجره به سمت فرناز تغییر داد !! فرنازی که با بهت نگاش میکرد !!

 آتنا رو به روش نشست !!!

 ه حقیقتو بگی !!آتنا : فرناز میخوام چندتا سوال ازت بکنم ، قول بد

 فرناز به گنگی نگاش کرد و بعد سرشو به منظور تایید تکون داد !

 آتنا : تو کیا رو دوست داشتی !؟

 فرناز بهت زده تر از هر زمانی نگاش کرد و بعد رفت تو فکر و به آرومی سرشو به نشونه ی نه تکون داد !

 آتنا : ازش خوشت میومد !؟

 فرناز تایید کرد !!

 ا : میشه بگی دقیقا چرا ازش خوشت میومد ؟!آتن

فرناز اخماشو تو هم کرد و فکر کرد و بعد گفت : من مثل هر دختر دیگه ای تو اون زمان از تیپش ، از قیافه ش ، از 

دو رگه بودنش از اون مغز درجه یکش از اون استعداد باور نکردنیش خوشم میومد !! من مثل همه ی دخترای دیگه 

و مخش خوشم میومد و البته ناگفته نماند از اخالقش هم خوشم میومد !! از باحال بودنش از غرورش !!  از ظاهرش

 همین !!!

هفته این حس رو بهش داشتم اما بعد همه ی اون حس رفت و من اونو به چشم برادر  3آتنا: من دقیقا به مدت 

 میدیدم !!!

درست زمانی به تو ابراز عالقه کرد که تو اونو به چشم یه برادر  فرناز نگاهی به آتنا انداخت و بعد گفت : و اون

 میدیدی؟!

 آتنا اخماشو تو هم فرو کرد و گفت : دقیقا نه !!!

هفته بهش ابراز عالقه نکرده بود پس یعنی تو اون  3فرماز گنگ نگاش کرد !! نمیفهمید !! پس اگه کیا بعد از اون 

 عالقه کرده بوده پس چرا ... مدت که آتنا ازش خوشش میومده ابراز

 اخماشو تو هم کرد نمیفهمید !!!

 آتنا از نگاه فرناز پی به همه چیز برد ! آروم سرشو پایین انداخت و زمزمه کرد : واسه همین عذاب وجدان دارم !!!

 فرناز زل زد به آتنای شرمنده !! پس به خاطر این عذاب وجدان داشت !

م گفت : فرناز ... تموم دخترا از این موضوع خبر داشتن اما تو تازه امشب فهمیدی !!! آتنا سرشو بلند کرد و آرو

 فرصت نشد بهت بگم ... رفتی !

فرناز سرش درد میکرد !! درد میکرد از این همه بدبختی از این همه بد شانسی ! دلش برای سروش تنگ شده بود !!! 

 !!!دلش میخواست هیچی بین اون و سروش بهم نمیخورد 

شروین همین براش کافی بود که مطمئن شد آتنا به شخص دیگه ای عالقه نداره ! چشماشو بست و بعد از مکث 

 کوتاهی باز کرد !! نفس عمیقی کشید و از پله ها پایین رفت ... !

 آتنا:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ام اس اس 

2 2 4  

 

نه!! دنبالش ی رو ببیفرناز بی توجه به بحثی که میکردیم اومد سمتم و آستین بلوزم رو داد باال! میدونستم میخواد چ

 !?گشت وقتی پیداش نکرد با اخم برگشت سمتم و گفت :کوش

 خندیدم و گفتم : د آخه دیوونه این دست چپ منه اون نشونه رو دست راست ماست!! 

 اومد طرف راستم نشست و آستین بلوزم رو داد باال و وقتی باالخره پیداش کرد به نرمی دستی روش کشید!!!

خراش بود مه با کشیدن یه سنگ تیز روی پوست بدنمون ایجاد کرده بودیم !!همه مون این نشونه رو  این نشونه یه

 داشتیم !! خودمون با سنگ رو قسمت یکم پایین تر از شونه این خراش رو ایجاد کرده بودیم!!

 !?آستینمو که پایین داد با شوق و وصف غیر قابل باوری گفت : حاال نگفتی اسمش چیه

شمای گرد نگاش کردم !! منظورش اون کسی بوده دوسش دارم یعنی شروین ولی خوب اون که نمیدونست فقط با چ

میدونست من عاشق یه نفرم !! همین!! دهنمو باز کردم تا یه چیزی بگم که چشمم خوربه شروین که با یه چهره ی بی 

 تفاوت و خونسرد اما مثل همیشه جذاب از پله ها پایین میومد!!

...اشکال نداره حداقلش این بود که من فهمیدم ?!?دقیقه95!...بعد از ?!...حاال اومدی?م گرفت!!...حاال شروینبغض

 دوسم نداری!!!

فرناز رد نگاهمو گرفت و تا چشمش خورد به شروین یه جیغ کر کننده ای زد که باعث شد من از ترس بدوم پشت 

 وتا گوشاش!!یکی از کاناپه ها و شروین هم دست بزاره روی د

جیغ فرناز که قطع شد دوید سمت من و منم از ترس فرار کردم !! حاال شروین وسط پذیرایی وایساده بود و من 

 میدویدم و فرناز دنبالم و شروین ردبا چشمای گرد ما رو نگاه میکرد!!

فتم و تادم و بلوزشو گردست آخر دیدم نمیتونم از دست این هیوال نجات پیدا کنم دویدم و رفتم پشت شروین وایس

 با ترس گفتم:شروین شروین تو رو خدا منو از دست این هیوال نجات بده!!من میترسم ازش!!

 فرناز که حاال رو به روی شروین وایستاده بود با چشمای گرد نگام کرد و گفت : آتنااااااااااااا!!!

 من: آتنا و کوفت !! آتنا و درد !!!چیه؟

 ن یه پسر تو خونت اینطوری جیغ زدم !!!فرناز:من از ترس دید

تازه دوزاریم افتاد!!! فرناز خبر نداشت که من و شروین هم خونه ایم !! آروم از پشت شروین اومدم بیرون و بلوزشو 

 ول کردم !!! 

اد ( این د تا اومدم حرفی بزنم فرناز زودتر به حرف اومد و با ذوق گفت : نکنه ... نکنه ... )با دستش شروین رو نشون

 ... این....

 باید جلوشو میگرفتم!! میخواست بگه نکنه این عشقته!!!

 وای خدا!! با تموم توانم چشم غره ای به فرناز رفتم که باعث شد دهنش بسته بشه !!!

با ترس دستش رو گذاشت رو قفسه ی سینش و با دستش دنبال قلبش گشت که ببینه هنوز میزنه یا نه !!! وقتی دید 

رحم  ! خوب?لبش هنوز میزنه , نفسشو داد بیرون و بعد با جیغ گفت : بی شعور عوضی تو هنوزم اون چشا رو داری ق

 کن سکته کردم فکر نکنم تا حاال کسی بوده باشه که از چشمات نترسیده باشه!!

ه بود بود که گفتبا این حرفش نگاهم رفت سمت شروین و دیدم که اونم نگاهش اومد سمت من !! شروین تنها کسی 

 از چشمام نمیترسه!! اون روز تو هواپیما اینو گفت !!
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غرق شدم توی نگاهش !! نگاهی که نمیدونم چرا تلخ بود !!! درک نمیکردم !! اون آسمون آبی دلگیر بود ولی 

 نمیبارید !!! از کی دلگیر بود ؟! من ؟!

 : اهم اهوم !! -

 ن اومدیم و نگاهامونو از هم دزدیدیم !!!با صدای سرفه ی مصنوعی فرناز به خودمو

 تا اومدم چیزی بگم فرناز زودتر به حرف اومد و گفت : معرفی نمیکنی آتنا جون ؟!

 لبخند کجی تو دلم زدم !!! فرناز بعضی وقتا خیلی باشعور و مودب میشد و خودش بحث رو عوض میکرد !!

دوست صممی منه که بعد از سالها همدیگرو اینجا تو لندن  رو به شروین گفتم : این خانوم خل و چلی که میبینی

 مالقات کردیم !! اسمش فرنازه !! فرناز هم جزو اکیپمون بود ولی ...

 به اینجا که رسیدم سکوتی کردم و بعد سریع ادامه دادم : خوب قضیه ش مفصله که چرا رفت !! 

گفتم : این آقایی هم که اینجاست آقای شروین  و برگشتم رو به فرنازی که برای یه لحظه نگاهش غمگین شد

 تهرانی !! ایشون ...

 به اینجا که رسید سکوت مطلق شد !!!

 نمیدونستم شروین رو چی معرفی کنم !!! دلم میخواست بگم فرناز کسی که عاشقشم اینه !! اینجاست ولی خوب ... 

ن بود !!؟؟ این چشمای شروین بود !؟ چشمایی که نگاهی به صورت شروین انداختم !!! بهت زده شدم !! این شروی

 میخواستن ببارن ؟! چشمایی که پر شده بودن !؟ نه احتماال توهم زدی آتی !!! از سری توهمات اخیرته !!

دور از چشمای فرناز و شروین نفس عمیقی کشیدم و بعد گفتم : ایشون یه زمانی دشمن خونی من بودن ولی حاال 

 منن !!! البته هم بازیم توی فیلم و همخونه ی منم هستن !!!یکی از دوستای خوب 

حرف که تموم شد شروین برگشت و از پله ها باال رفت و بعد صدای کوبیده شدن در اومد !! همزمان با صدای 

 کوبیده شدن در چشمام بسته و صورتم در هم شد !! ... از این صدا متنفرم ... منو یاد اون شب میندازه ...

 هنمو قورت دادم و به سختی چشمامو باز کردم !!آب د

فرناز متعجب نگاهی به پله ها که به طبقه ی دوم خونه ختم میشد انداخت و بعد گفت : این چش بود ؟! و بدون این 

که منتظر جواب من باشه نگاهی به ساعتش انداخت و سریع گفت : وای من دیرم شده باید برم و بوسی روی لپم 

 مه داد : شماره ی موبایلم رو روی میز گذاشتم ، بهم زنگ بزنی بیام سر صحنه بازیت رو ببینم !! بایییی !!گذاشت و ادا

 و رفت !!! 

به محض رفتن فرناز اشکام و بغضی که دوباره برگشته بود راه خودشون روی صورتم پیدا کردن ! با تموم سرعتم از 

 !پله ها باال رفتم و به اتاقم پناه بردم ... 

 تنها چیزی که از اون شب یادمه صدای هق هقام و آهنگایی که گوش میدادم ... !!

 شروین :

 عصبی درو بهم کوبیدم !!

کالفه دستامو توی موهام فرو کردم و تکیه دادم به دیوار سرد اتاقم و یه قطره اشک پایین ریخت !! من عاشق این 

 دخترم !! بدجوری هم عاشقشم !!

ایشون یه زمانی دشمن خونی من بودن ولی حاال یکی از دوستای خوب منن !!! البته هم  "ی گفت : بغضم گرفت وقت

 "بازیم توی فیلم و همخونه ی منم هستن !!! 
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 دلم میخواست بگه اینم پسریه که من عاشقشم !!

 پوزخندی روی لبم نشست !! ولی زهی خیال باطل ... !

 کارو کردم و ... دوباره ... و ... دوباره ... سرمو کوبیدم به دیوار و دوباره این 

شروین کنار بیا !! کنار بیا ... کنار بیا با این که اون تو رو دوست نداره !! واقعیتا خیلی تلخن !! به تلخی اسپرسو ... ! یه 

به خوردش  قهوه ی اسپرسو !؟ یاد اون روز توی کوه افتادم که آتنا نمیخواست قهوه بخوره و آخرش هانیه به زور

 داد ... لبخند تلخی روی لبام نشست ... نه قهوه نه ... تلخه اما نه به تلخیه قهوه ... 

 چقدر این دیوار سرد بود ... ! کاش میشد منم یه روزی نسبت به آتنا اینطوری سرد بشم !!

 

 

+_+_+_+_+_+_+_+_+ 
 

 

 قه هامو توی دستام گرفتم و فشار دادم !!عصبی دستمو توی موهام فرو کردم و بعد از زیر موهام شقی

 پوووف من نمیتونم این صحنه رو درست از آب در بیارم !

 برای هزارمین بار از جام بلند شدم و رفتم جلوی پنجره و شروع کردم به تمرین دوباره ی اون صحنه !! 

 چشمامو بستم و تالش کردم برم تو حس !!

 ن دوست ندارم چرا نمیفهمی ؟!آروم چشمامو باز کردم و گفتم : م

 آروم برگشتم و تکیه امو دادم به پنجره ی سرد و نگامو دوختم به رو به رو ! به جایی که سر صحنه شروین میبود !!

 سعی کردم سرد باشم ! تنفر تو چشمام موج بزنه اما مصنوعی باشه !! باید تماشاچی احساس کنه این حرفام دروغه !!

 پنجره و پشت به جایی که شروین میبود وایسادم ! حاال باید یه قطره اشک فرو بریزه !!سریع برگشتم سمت 

 توی چشمام قطره ی مخصوص کرده بودم !!! با کمی فشار دادن پلکام اشکام فرو میریختن !!

 پلکامو فشار دادم !!

 !یه قطره پایین اومد و راهشو تا چونه ام رفت و بعدش رو نمیدونم کجا غیبش زد 

 خوب سر صحنه ! این تیکه شروین میگه : واقعا !؟ من میدونم تو داری انکار میکنی !! تو هم منو دوست داری !!

نامحسوس دستی به رد اشک کشیدم و پاکش کردم و برگشتم سمتش و با داد گفتم : من ازت متنفرم میفهمی !؟ 

 ه هیچکس نداشتم ...متنفر ... این تنفری رو که نسبت به تو دارم تا حاال نسبت ب

 اه دوباره اشتباه شد !!!

وقتی داد میزدم باید یه لرزشی توی صدام میبود که بغضم رو نشون بده اما نمیتونستم اون لرزش رو واقعی نشون 

 بدم ... خیلی مصنوعی برام در میومد !!

 کالفه روی مبل نشستم تا دوباره تمرکزم رو جمع کنم !!

 بلند کردم !! شروین بود !! با صدای پای یکی سرمو

 برای بار هزارم با دیدنش یاد اون شب که فرناز اومده بود اینجا افتادم ! 

 سعی کردم خونسرد باشم !! 

 لبخندی زدم : سالم چطوری !؟
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 لبخندی به روم زد و گفت : چطوری خانوم بازیگر !؟

 خندیدم و گفتم : تو دیگه نگو !!

 ین یه هفته که از اومدن فرناز میگذشت تلخیش کم بود !خندید !! اینبار برعکس ا

بار !! حدس زدم شاید داری روی صحنه ی فردا  12ادامه داد : صدای داد شنیدم !! اونم نه یه بار نه دوبار بیشتر از 

 کار میکنی !!! آره ؟!

 کون دادم !!با به یاد آوردن این صحنه از فیلم چهره ام تو هم رفت و سری به نشونه ی تایید ت

 اخم مصنوعی کرد و گفت : چرا قیافه ت تو هم رفت ؟!

 مظلوم و کالفه گفتم : بلد نیستم خوب درش بیارم !! صدام خوب نمیلرزه !!

 دست برد و نگاهی به دیالوگا انداخت و با دقت خوندشون !!

 یهو یه فکری اومد تو ذهنم !!

 تر میشد !!!شاید اگه با شروین تمرین میکردم حسش واقعی 

 با ذوق و مظلومیت خاصی گفتم : شروین !!!

 متعجب سرشو بلند کرد و نگام کرد یعنی چی !؟

 نگامو دوختم به کف پارکت پذیرایی و گفتم : میشه این صحنه رو االن با تو تمرین کنم !؟

 نگامو چرخوندم رو صورتش و خیره شدم به دریای مورد عالقه ام !!

 و گفت : چرا نمیشه !؟ لبخند مهربونی زد

 با ذوق دستامو بهم کوبیدم و گفتم : شروع کنیم !؟

 سرشو به نشونه ی تایید تکون داد !!

 برگشتم جلوی پنجره !!

تمرکز کردم !!! رفتم تو حس !! اینبار باید خوب میشد !! اینبار مطمئنن خوب میشد چون بدون شروین تاثیر زیادی 

 داشت !!

 کردم و دیالوگ رو گفتم : من دوست ندارم چرا نمیفهمی ؟!آروم چشمامو باز 

 آروم برگشتم و تکیه امو دادم به پنجره ی سرد و نگامو دوختم اینبار به خود شروین نه جاش !!

 با دیدن صورتش که خیلی خوب تو حس رفته بود برای بار هزارم فکر کردم که چقدر بازیگری تو خونشه !!!

 بودن توی چشمام واقعی نباشه !!! که تماشاچی حس کنه که من دارم عشقم رو انکار میکنم !! سعی کردم تنفر و سرد

 سریع برگشتم سمت پنجره و پشت به شروین وایسادم !!

 پلکامو روی هم فشار دادم و دوباره اون قطره اشک فرو ریخت !

 حاال نوبت قسمت اصلی بود !! جایی که باید صدام بلرزه !!

ستی به رد اشک کشیدم و پاکش کردم و برگشتم سمتش و با داد گفتم : من ازت متنفرم میفهمی !؟ نامحسوس د

 متنفر ... این تنفری رو که نسبت به تو دارم تا حاال نسبت به هیچکس نداشتم ...

 خودم باورم نمیشد اینبار اینقدر خوب باشه !!!! صدام خیلی خوب لرزید !!!

 ادامه ش داد ! شروین صحنه رو قطع نکرد و

 آروم اومد جلوم و زل زد توی چشمام و آروم گفت : مطمئنی ؟
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 نه این دیالوگ توی فیلم نبود !!!! پس صحنه رو قطع کرده بود !!!

 نگاهش تلخ بود !!! نه مثل همیشه ، بلکه بیشتر از همیشه !!

 آروم با صداقت از ته دل گفتم : نه !!! من اصال از تو متنفر نیستم !!

 لبخندی زد و چیزی زیر لب زمزمه کرد که نصفشو شنیدم که گفت : متنفر نیستی ولی ... هم نیستی !!

 اون کلمه رو اونقدر گنگ گفت که نفهمیدم !!!

 سردرگم نگامو توی اجزای صورت ِ جذابش دوختم !!!

 زل زده بود به چشمام !!

 پشت گوشم !!! آروم دسته ای از موهامو که اومده بود جلوی چشمام زد

نگاهش لغزید روی لبام ... !! شکه شدم ... شروین میخواست منو ببوسه !؟ ... نه ... نه !! بی منظور این کارو کرد برای 

 خودت تعبیرِ اضافی نکن !!!

 بغضم گرفته بود !!!

 اومد چیزی بگه که صدای زنگ خونه اومد !!!

 اومد چیزی بگه که صدای زنگ خونه اومد !!!

 ه سمت در رفت و بازش کرد !ب

 بیل پشت در بود !!

 بیل : سالم !! چطورید !؟ میخوایم بریم دانشگاه !! این صحنه رو آماده هستید !؟

 شروین با سر تایید کرد و گفت : من اون صحنه رو آماده ام !

 ماده ای آتنا !؟و سرشو چرخوند سمت من و بعد از این که نگاهی عمیقی چشمام انداخت گفت : تو چی ؟ آ

مثل خودش با سر تایید کردم و گفتم ک منم اون صحنه رو آماده ام فقط و سرمو چرخوندم سمت بیل و با تعجب 

 ادامه دادم : مگه قرار نبود اون صحنه رو فردا انجام بدیم !؟

 ست !!بیل سرشو به نشونه ی تفهمیم تکون داد و گفت : آره ولی سارا هنوز صحنه ی امروزو حاضر نی

 من : آها !! حاال کی راه بیفتیم دانشگاه !؟

 نگاهی به ساعت مچیش انداخت و گفت : حدودا نیم ساعت دیگه !!

 سرمو به نشونه ی اوکی تکون دادم و خدافظی کردم و بعد از این که بیل هم از من و شروین خدافظی کرد رفت !!

 ؟شروین درو بست و رو به من گفت : ناهار که خوردی !

 عاقل اندر سفیه نگاش کردم و گفتم : مثال پیتزا سفارش داد بودیااا !!

 نیششو باز کرد و گفت : ببخشید !!

 هوس شیطنت به سرم زده بود !!!!

 خونسرد و بی تفاوت گفتم : نمیبخشم !!

 ؟چشمای شروین گرد شد و بعد در کثری از ثانیه مظلومیت مصنوعی جاشو گرفت و گفت : دلت میاد !

 به زور خنده امو خوردم و گفتم : چرا دلم نیاد !؟

 به حالت خبیثانه ای گفت : اگه نبخشی اذیتت میکنما !!!

 دلم هری ریخت پایین ولی خونسردانه گفتم : نمیتونی !!!!
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 پشت چشماشو نازک کرد و گفت : مطمئنی ؟!

 مطمئن گفتم : اهوم !!!

 ت هوای تالفی کردنای قدیمو کرده ! ها !؟یه تای ابروشو داد باال و گفت : پس دل

 آب دهنمو قورت دادم و گفتم : فقط نه از اون مدالی ترسناکش !!!!

 خندید !!! میدونست منظورم عصبانیتاشه !!!

آروم اومد جلو !! با ترس یه قدم رفتم عقب !! یه قدم اومد جلو ... یه قدم رفتم عقب ... یه قدم اومد جلو ... بازم یه 

 م رفتم عقب که یهو پشتم خورد به دیوار !!! یا خدا !!! این دیگه ته خطه !! بنبسته !!!قد

 شروین لبخند خبیثانه ای زد و گفت : که مطمئنی نمیتونم !! ها ؟!

 نیشمو با ترس باز کردم و گفتم : تو جای من چیز خوردی !!

 من چیز خوردم !خندید و گفت : اصن انتظار نمیره که یه بار فقط یه بار بگی 

 نیشمو بیشتر باز کردم و به حالت احمقانه ای سرمو به نشونه ی آره تکون دادم !!!

 شروع کردم به زیر نظر گرفتن راه های فرارم !!

خوب از اونجا که نمیشه ... از این جا هم که صد در صد غیر ممکنه ... مگه این که از روش پرواز کنم !!! ... صدای 

 تو خل شدی آتنا !؟درونم : باز 

 نیشمو تو درونم برای صدای درونم باز کردم !!!

 آهان گرفتم ... از زیر بازوش راه فرار است !!

 دو قدم مونده بود که بگیرتم که از زیر بازوش در رفتم !!

 با تموم سرعت فرار کردم و اونم دنبالم دویید !!!

 که نبود که باید تا نیم ساعت دیگه حاضر باشیم !!!من میدوییدم ، اون میدوییدم ... اصن حواسمونم 

دیدم جایی برای پناه بردن نمونده و دوییدم رفتم از پله ها باال و به اتاقم پناه بردم اومدم درو ببندم که خودشو 

 انداخت تو !!! ... لعنت به این شانس!

ودم د !! اونقدر قلقلکم داد که دل درد گرفته بخبیثانه خندید و نزدیکم شد و دستشو جلو آورد و تا تونست قلقلکم دا

!!! 

 دیگه از خنده نفسم باال نمیومد که پام گیر کرد به لبه ی تختم و گرومپ افتادم رو تخت !!!

 پوووف حداقل این راهی شد برای فرار از دست شروین !!!

 دست به کمر باال سرم وایستاد و گفت : این تازه اولشه !

 گرد شد !! خندید !!!! یا خدا !! چشمام

 تا اومدم بپرسم بعدیش دیگه چیه که دیدم رو هوام !!!

 شروین دست برده بود و منو باال سرش گرفت بود !!

 با تموم توانی که داشتم جیغ زدم و شروین میخندید !!!

ون دوستات !!! آقا من : شروین جون هرکی دوسش داری منو بذار پایین !! جون خواهرت !! جون آروین داداشم !! ج

 اصن جون من !!

 آروم گذاشتم زمین !!!
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با اخم بهم خیره شد و گفت : اینقدر جون کسیو قسم نخور !!! مخصوصا جون خودت و برگشت و رفت و منو تو بهت 

 جا گذاشت !!

 لحظه ی آخر گفت : اونطور اونجا نشین یه ربع فرصت داری حاضر شی پس بجنب !!!

 ید بریم و با تموم سرعتی که داشتم پریدم سمت کمد لباسام !!!یهو یادم اومد با

بیل : خوب آماده ای آتنا !؟ سرمو به نشونه ی تایید تکون دادم !! چه جمعیتی دورمون جمع شده بودن !!! رو صندلی 

پر اخم نگام کرد ... حرکت ! من : سالم جسی !! سارا  3،  2،  1مورد نظر رو به روی سارا نشستم !! صدای بیل اومد : 

و گفت : کوفت و جسی !! کجا بودی تا االن ؟! زیر لب به فارسی غر غر کردم : هی مونده این از من بازخواست کنه ! 

جسی حرصی گفت : چی میگی فارسی زیر لب غر غر میکنی !؟ االن نوبت خنده بود !! خنده ای کردم !! و فکر کردم 

جسی : هی به چی میخندی ؟! سالی یه بار اونم به  "فحش میدی ؟!  "گفت :خوبه جسی ایرانی نیست وگرنه االن می

زور نیمچه لبخندی میزنی !! االنم از اون سالی یه باراس !! پس باید اون چیزی که بهش میخندی ارزشش رو داشته 

سارا !!  سمت باشه !! بی خیال گفتم : بیخی جسی !! خوب االن وقت تعجب بود !! صورتمو از سمت پنجره برگردوندم

من : جسی ؟! با تعجب داشت به پشت سر من نگاه میکرد !! رد نگاهشو گرفتم !! داشت به شروین نگاه میکرد !! با 

اخم نگامو از شروین گرفتم و زل زدم به پنجره و گفتم : جسی مگه دیوید بکام رو دیدی اونطوری نگاش میکنی ؟! 

بگی !؟ اصن جون  "نه  "ین گفت : جون من تو چطور به این میتونی سارا همونطور که با ذوق زل زده بود به شرو

میده واسه ... اخم کردم و گفتم : دهنتو ببند !! سارا نگاهشو از شروین گرفت و زل زد به من و گفت : چته شِن ؟! تو 

 ت نبودم کهکه تو این مواقع پا به پای من میخندیدی !؟ باز دعواتون شده !؟ حرصی گفتم : من اصن باهاش دوس

باهاش قهر یا دعوا کنم ! سارا یه تای ابروشو داد باال و گفت : کنار بیا شنیا !! تو خودت خوب میدونی چقدر دوست 

داره ! حرص تر از قبل پلکامو رو هم سفت فشار دادم و با صدای بلندی گفتم : دهنتو میبندی یا نه !؟ که باعث شد 

دا رو شکر مجبور نبودم حداقل تو فیلم بخورمش کیفمو از روی میز قاپیدم ساکت بشه !! بدون خوردن قهوه ام که خ

و به سمت در خروجیِ کافی شاپ دانشگاهِ آکسفورد رفتم !! صدای بیل اومد : کات ! برگشتم سمت بیل و لبخندی 

به  . فکر میکنمزدم و گفتم : چطور بود !؟ دست به سینه نگام کرد ! بیل : خودت چی فکر میکنی !؟ من : امممممم ..

اندازه ی کافی طبیعی بود !! چشمکی زد و گفت : عالی بود !! خندیدم !! شروین اومد کنارم وایستاد و با شیطنت بیل 

رو نگاه کرد ! بیل خندید و گفت : قطعا قرار نیست برای دو دقیقه زل زدن به آتنا ازت تعریف کنم !! خندیدیم !! 

ین ماه تابستون ( چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیدم و گفتم : باور کن نمیشه !! ماه سپتامبر ) آخر _(_(_(_)_)_)_

سخته خیلی سخت !! میفهمی !! تازه من مسیحی ام تو یه درصد فکر کن نبودم اونوقت چی کار میکردی !؟ بس کن 

ردیم !!! من از اون اول نه هری !! من و تو مال هم نیستیم !! تا حاال فکر کردی تو یه ماه گذشته چند بار با هم دعوا ک

به تو رو دادم نه به هیچ پسری !!! این تو بودی که سعی کردی به من نزدیک بشیو خوب میدونی من از کالفگی قبول 

سالم رو تموم کردم و این رو خوب میدونم که تو فرهنگ شما این سن خیلی  26کردم همراهم بشی ! من تازه 

خوب مخالفه با ازدواج تو با یه دختر ایرانی !! شاید اگه قبال بود میگفتم بهتره مناسب ازدواج نیست ! مادرت هم که 

فراموشم کنی ولی خودت خوب میدونی تو این مدت بهت عادت کردم , خوشم ازت اومد , دوست داشتم و در نتیجه 

اومد !! این تیکه رو عاشقت شدم !! اشکی پایین ریخت !! با لرزش صدا گفتم : راه ما از هم جداست !! شروین جلو 

چون خوب فیلم ماله ایرانه و قراره اونجا پخش بشه شروین حق دست زدن به من رو نداره واسه همین شال روسری 

مو گرفت و کشید زیر چشمام تا اشکام پاک کنه !! هق هق میکردم و به زور نفسم باال میومد ! شروین : 
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د !! ادامه داد : من برای داشتنت تا ته دنیا هم میام !! اینو ششششششش ! آروم دختر خوب !! چشمای خودشم پر بو

تو اون گوشت فرو کن !! بفهم !! بفهم که ول کنت نیستم !! درک کن که اگه مال من نشی ، مال هیچکس دیگه ای هم 

اقعا وین ونمیشی ، چون اون عوضی که بخواد تو رو داشته باشه رو میکشم !! قلبم به درد اومد !! خدایا چی میشد شر

این حرفا رو به خودم میزد نه شخصیت شنیا !! به شخصیت شنیا حسودیم میشه !!! خیلی ! اون شروین رو تو قالب 

مایکل داشت اما من چی !؟ اینقدر حرفای شروین تو این صحنه مصنوعی بودنش برای قلبم واضح بود که حتی نیازی 

ن میومد ! ادامه داد : امروز اومدم اینجا تا بهت بگم مجوز صادر به قطره نداشتم تا گریه کنم خود یه خود اشک پایی

شد ! مامانم وقتی تو رو دیده بود ازت خوشش اومده بود ! فقط نگران اختالف فرهنگی بود که راضیش کردم ! 

 خندیدم !! خنده ام باید بلند تر میشد ! بلند تر خندیدم !!

 م خودمو انداختم رو مبل کنار کروالین و سارا !!!شاد و خوشحال از تموم شدن آخرین صحنه ی فیل

 کروالین یه لیوان شیرکاکائو گرفت جلوم ! ازش گرفتم و تشکر کردم !

 من : وای کَری من دارم خواب میبینم ؟!

 سارا و کروالین خندیدن !!ُ

 د : بچه ها !!!دقیقه تو سکوت گذشت !! با آرامش داشتم شیرکاکائوم رو میخوردم که سارا به حرف اوم 2

 من و کروالین سرامونو چرخوندیم سمتش !!

همونطور که نگاهش رو به مستقیم بود یه قلپ از قهوه ش رو خورد و ادامه داد : میدونستید امروز قراره باالخره 

 طلسم شکسته بشه !؟

 گیج نگاش کردم !!

 کننده تشریف فرما بشن !!! نگاهشو دوخت بهمون و گفت : امروز باالخره قراره سرکار جناب تهیه

 من و کروالین همزمان با هم گفتیم : نــــــــــــــــــه !!!!

 سارا خندید و گفت : چرا اتفاقا !!!

 من و کروالین نگاهی متعجب بهم بعد به سارا انداختیم !!

 کروالین : از کجا میدونی ؟!

 سارا : بیل گفت !!

کل دو تا تهیه کننده داشت یکی آقای کروزر بود و یه آقای جوون دیگه که به متعجب رفتم تو فکر !! فیلممون در 

کل ما در طول ساخت فیلم ندیدیم بیاد اینجا فقط هرچی خواستیم رو به آقای کروزر گفتیم و آقای کروزر و اون آقا 

 با هم هماهنگ میکردن و اون وسیله رو برامون تهیه میکردن !!

 بیرون کشید و گفت : چه روزی هم میخواد بیاد !!!! روزی که فیلم تموم شده !!صدای سارا منو از تو فکر 

 و خندید !!

 من و کروالین هم خندیدم !!

 صدای زنگ اومد !! سر همه به طرف در چرخید !!

 دستشویی م میومد به شدت !! از جام بلند شدم و رفتم سمت دشتشویی و بیل هم رفت درو باز کنه !!!

 ی که بیرون اومدم ، صدای رسا و جذابِ مردونه ای به گوشم خورد !!از دستشوی

 آروم رفتم سمت پذیرایی !!
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 صدای خنده اش اومد !! چقدر ... چقدر این صدا آشنا بود !!

 سرمو انداختم پایین و راهم به سمت پذیرایی رو ادامه دادم !!

 .به پذیرایی که رسیدم سرمو بلند کردم تا سالم کنم که ..

انگار یه سطل آب سرد ریختن رو سرم !!! باورم نمیشد !! کیا ... کیا اینجا بود !!! حواسش به من نبود ... شروین زودتر 

 از همه متوجه ی خشک زده شدنم شد !! اخمی کرد و با حرکت لب گفت چیه !!

و از جلو چشمام بداره !! نزاره با چشمام به شروین التماس کردم که اینو از جلوی چشمام دور کنه که این هیوال ر

 تموم صحنه هایی که تو خاطراتم ازش ثبت شدن به یادم بیاد و حس نفرت درونم رو به کار بندازه !! 

 میتونستم ... میتونستم راهم رو بپیچونم و از جمع فرار کنم اما تا بخوام به خودم بیام ...

 بیل : اینم آتنا خانوم نقش اصلی فیلممون !

خند سرشو چرخوند سمتم !! از همون لبخندای مکش مرگماش ولی ... نمیدونم چرا یه لحظه با شروین مقایسه با لب

 ش کردم !!! معلومه لبخندای شروین یه چیز دیگه س !!!!

 لبخند رو لبش ماسید !!

 سالمی رو که میخواست بگه شد آب دهن و قورتش داد پایین !

ممو زمزمه کرد ... فقط من فهمیدم چون خوب میدونستم وقتی لباش این شکلی زل زد تو چشمام و آروم زیر لب اس

 میشن داره اسممو زمزمه میکنه ... !! با نفرت و کینه نگاش کردم !!

 آروم از جاش بلند شد !!!

 یه قدم رفتم عقب !! نزدیکم شد !!!

چشم سمت راستم بزنه پشت گوشم ، ناباور و با بغض دستشو آرود سمت صورتم تا موهامو که اومده بود جلوی 

 حرکتی که شروین همیشه عادت داشت بکنه !!!

 نمیدونم چرا ولی از اینه که اون دستش به موهام بخوره حس انزجار پیدا میکردم !!!

 سرمو چرخوندم و از زیر دستش خارج کردم و با تنفر خیره شدم بهش !!!!

 دستشو انداخت پایین و گفت : آتنا ...

... تقصیره خودته ... این تویی که دنبال منی نه من !!! گفته بودم ... گفته بودم که اگه خودت نیای من باهات کاری کیا 

 ندارم ... هنوزم کاری ندارم ... اونقدر قابل انزجار هستی که نتونم باهات کاری داشته باشم !!!

 به حرف اومد ...این حرفا رو به خودش نگفتم اما دلم میخواست بگم اما قبل من 

آروم گفت : تموم لندن که هیچ تهران رو هم زیر و رو کردم فقط به خاطر این که بفهمم کجایی ، پیدات کنم و انگار 

 ... انگار خیلی نزدیکم بودی و نفهمیدم ... 

ی آشغال نزدیک تر شد !! فاصله مون کم بود !!! خودمو ازش دور کردم و با نفرت و بغض گفتم : برو اونور عوض

 کثافت !!

 برای یه لحظه خاطره ی اون روز که به شروین گفتم : عوضی آشغال کثافت خوشگل خوشتیپ برام زنده شد !!

تو دلم لبخندی زدم و نگاهمو چرخوندم سمتش !! دست خودم نبود !! هرچقدر که کیا بهم نزدیک میشد احساس 

 خیانت میکنم !!! این حس از حس تنفرم جدا بود !!!میکردم دارم به احسام ، به عشقی که به شروین دارم 
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کیا لبخند تلخی زد که آروم آروم تبدیل شد به پوزخند !!!زل زد تو چشمام و گفت : من عوضی ام !؟ من آشغالم!؟ من 

 کثافتم !؟

 به این جاش که رسید داد زد : دِ آخه چرا المصب!؟ گناهم چیه !؟

که دوست دارم !؟جز این که عاشقتم !؟ هان !؟ بگو !! بگو گناه من چیه !؟جز این حرصی تر از قبل داد زد : جز این 

سال ، بدون این که خودتبدونی یه  0که می پرستمت ؟! جزاین که نباشی نفسم میگیره !! جز این که تو تموم این 

 محافظ همیشه دنبالت بوده !؟!؟

ن مدت احساس میکردم یکی نگام میکنه بعد صدای دونم سال !؟تموم ای 0شکه شدم !! تموم این مدت !؟ تموم این 

 میپرید وسط میگفت : هووویمگه تو بابا اِتی !!!؟؟؟؟

دوباره زل زد تو چشمام وآروم گفت : هنوزم دوسشون دارم ... هنوزم میترسم ازشون ... هنوزم تنها چیزیه که توش 

 از من سَر تری !!!

 وضی ...عشق پاک تر و مقدس تر از احساسیه که تو داری...عوضی...با تموم توانم داد زدم : دهنتو ببند ع

دوباره داد زدم : گناه تو اینه که تموم این ساالمنو محکوم به عذاب وجدان کردی که رفتن مینا از پیش ما تقصیر من 

که من به مدت بوده ... محکوم به این که سحر اونقدر روانی بشه که برای درمان بردنش خارج ... محکوم به این 

طوالنی تو کُما بودم ... این که به زور تونستیم احساسات ویرا رو دوباره به کاربندازیم !! ... تو نمیدونی ما چی 

 کشیدیم تا دوباره بشیم خودمون ... سخت بود ...خیلی سخت بود ... !! نایستادم...

قم ، اومدم درو ببندم ، یه کفش الی در گیر کرد !! و با تموم وجودم رفتم سمت پله ها و با تموم سرعت پریدم تو اتا

سرمو از اون کفشای آدیداس آبی رنگ کشیدم باال و دوختم به صاحبش !! صاحبی که نمیتونستم در رو به روش 

 ببندم !!

 درو ول کردم تا بیاد تو و چند ثانیه بعد صدای بسته شدن در توسط شروین اومد !!

 ود و من جلوی پنجره وایستاده بودم ! باد به صورتم میخورد و موهامو تکون میداد!!سکوت مزخرفی فضا رو گرفته ب

یه لحظه به این فکر کردم که من فقط برای یه نفراشک ریختم ... اونم شروین بود ... شروین ... زیر چشمی نگاش 

وچشماش رو  کوبید به پیشونیشکردم ... سرشو تکه داده بود به دیوار و روی تختم نشسته بود ... عصبی انگشتشو می

 هم بسته بود ...

نگامو ازش گرفتم ... بغض کردم ... چی میشد االنمیتونستم تو بغلش باشم و اون منو آروم کنه ... بی هیچ ترسی ... 

سر پ بی هیچ نگرانی ...خدایا نمیفهمم ... یعنی نمیتونم بفهمم ... چرا ... چرا اینقدر دوسش دارم !؟ چرا مناینقدر این

رو دوست دارم !؟ ... یه لحظه با کیا مقایسه ش کردم ... هه ...معلومه شروین یه چیز دیگه س ... هم از نظر تیپ و 

 قیافه سَر تر از بقیه س هم ... هماین که من ... من دوسش دارم !

 یه قطره اشک ریخت پایین ... ! سریع با پشت دستمپاکش کردم نکنه ببینه !

 پ روشنم واولین آهنگی که دستماومد رو پلی کردم !رفتم سمت لپ تا

 . مهم نبود شاده ، غمگینه ، ... هیچی مهم نبود ! فقط میخواستم سکوت فضا رو بشکنه!1

[Liam] 
Been a lot of places 

 خیلی جاها بوده ام
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I've been all around the world 

 دور دنیا رو گشتم

Seen a lot of faces 

 ی زیادی دیدمچهره ها

Never knowing where I was 

 هیچ وقت نمیدونستم کجام

On the horizon 

 توی افق

Hm but I know, I know, I know, Iknow 

 ولی میدونم، میدونم، میدونم، میدونم

The sun will be risingback home 

 خورشید توی خونه ام طلوع میکنه

[Niall] 
Living out of cases 

 توی چمدونها زندگی میکنم

Packing up and taking off 

 جمع میکنم و بیرون میارم

Made a lot of changes 

 تغییرات زیادی انجام دادم

But not forgetting who I was 

 ولی فراموش نکردم کی بودم

On the horizon 

 توی افق

Hm but I know, I know, I know, Iknow 

 م، میدونم، میدونم، میدونمولی میدون

The moon will be rising back home 

 توی خونه ام ماه باال میاد

[ALL] 
Don't forgetwhere you belong, home x2 

 فراموش نکن به کجا تعلق داری، خونه

If you ever feel alone, don't 

 اگه احساس تنهایی کردی، نکن

 

 

 اونم داشت نگام میکرد...نگاهی به شروین انداختم 

 با آهنگ زمزمه کرد...

You were never on your own 

 تو هیچ وقت تنها نبودی

[Harry] 
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And the proof is in this song 

 و اثباتش توی این آهنگه

 

 

 انگار میخواست بهم بفهمونه که من تنها نیستم ... که اون هست...

 خودمو پرت کردم تو بغلش و گریه ام سرازیر شد و هق هق شد...دست خودم نبود دوییدم سمتش و 

 

 

 

 

[Harry] 
I've been away for ages 

 برای مدتهای طوالنی دور بودم

But I got everything I need 

 ولی همه چیزی که نیاز دارم رو دارم

I'm flipping through the pages 

 صفحه ها رو ورق میزنم

I've written in my memory 

 که توی حافظه ام نوشتم

I feel like I'm dreaming 

 احساس میکنم دارم رویا میبینم

Oh, so I know, I know, I know, Iknow 

 پس میدونم، میدونم، میدونم، میدونم

That I'm never leaving 

 که هیچ وقت ترک نمیکنم

No, I won't go 

 نه، نمیرم

 

 

گار خودش منتظر این بود که به آغوشش پناه ببرم و سفت بغلم کرد و منو به خودش فشار داد ... توی شروین ان

 آغوشش حل شدم... و چه لذت بخش بود حل شدن تو امن ترین نقطه ی جهان...

 

 

[ALL] 
Don't forget where you belong,home x2 

 فراموش نکن به کجا تعلق داری، خونه

If you ever feel alone, don't 

 اگه احساس تنهایی کردی، نکن

You were never on your own 

 تو هیچ وقت تنها نبودی
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[Harry] 
And the proof is in this song 

 و اثباتش توی این آهنگه

[Louis] 
Lights off when they should be on 

 چراغها خاموشن وقتی که باید روشن باشن

Even the star and sky they'rewrong 

 حتی ستاره ها و آسمون اشتباه میکنن

[Zayn] 
Show things when the lights aregone 

 چیزهایی رو نشون میدن وقتی نوری نیست

When I think of the things I'vedone 

 وقتی به کارهایی که کردم فکر میکنم

[Louis& Zayn] 
Don't matter how far I'm gone 

 مهم نیست که چقدر دور شده ام

I've always feeling like home 

 همیشه حس میکنم خونه ام

[ALL] 
Don't forget where you belong,home x2 

 فراموش نکن به کجا تعلق داری، خونه

If you ever feel alone, don't 

 اگه احساس تنهایی کردی، نکن

You were never on your own 

 و هیچ وقت تنها نبودیت

Never, never, never 

 هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت

[Liam] 
And the proof is in this song 

 و اثباتش توی این آهنگه

 داشتم گریه میکردم که چونه شو گذاشت روی موهامو و گفت : گریه نکن دختر خوب !!

 با این حرفش هق هقم اوج گرفت !!! 

 میگم گریه نکن !! یهو داد زد : دِ

 با این حرفش صدای گریه که هیچ صدای نفس کشیدنمم قطع شد !! 

 سرمو بلند کردم و نگاش کردم که نگاهشو دزید و سرشو به طرف مخالف چرخوند !!

 آروم گفت : گریه ت اذیتم میکنه !
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نمیدونم متنفرم !!! همه ی  صداش بغض داشت !؟ ... نداشت !؟ نمیدونم !! نمیدونم !! و چقدرم از این کلمه ی

 بدبختیای من از این کلمه شروع شد!

نفس عمیقی کشیدم و خودمو از آغوش شروین بیرون کشیدم هنوز بوی عطر هوگوش تو بینی م بود !! اون بوی سرد 

 دوست داشتنی !!!

 جلوی پنجره وایستادم !!! صدای آهنگ بلند شد !! 

 دلم میخواست حرفای دلم رو برای اولین بار برای یکی بریزم بیرون !!کدوم آهنگ بود !؟ ... مهم نیست ... 

 نفس عمیق دیگه ای کشیدم !!

 نگاهی به بیرون اندختم ... بارون هنوز میبارید و صدای شُرشُرش میومد! صدای که من عاشقشم !!! چشمامو بستم !! 

 دن (صدای مهراد هیدن تو گوشم پیچید : ) آهنگ پس چی شد از مهرادهی

 دستای ما مال کی شد؟ پس چی شد؟

 خندۀ آروم و سنگینم

 خالی شد

 نگاهمو به شروین دوختم !! منتظر نگام میکرد !! انگار میدونست میخوام حرف بزنم !!

 

 شکـ نکن بیدارم آره خواب یه جاده دوره

 واسه منی که یه راه صافــ

 یه خواسته بوده

 

 خوبهیه ذره چشم شکسته تر شه آره 

 آره خوبه

 تا که واضح تر شه کوره

 تو بودی تو تقویمام که تغییرا رو کاشتی

 واسه رسیدن یه مسیر

 طوالنی داشتی

 آره باید یادت باشه یاد من نمیره

 نه نمیره

 تا که پیش من بمیره

 بمیره...

دیگه که یه زمانی اونا هم جزو  نفر دو+  و دخترا اکیپ –سالمون بود !! من  15شروع کردم به حرف زدن : فقط 

 اکیپمون بودن ! 

 نگاهمو دوختم به قطره ی ریز روی شیشه ! از پشت شیشه لمسش کردم !

 

 ] تارا ،.هیدن [ :
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 دوست شو

 از تنهایی دور شو

 از تنهایی

 دستای ما مال کی شد؟

 پس چی شد؟

 

 خندۀ آروم و.سنگینم

 خالی شد

 یه جاده دوره شکـ نکن بیدارم آره خواب

 واسه منی که یه راه صافــ

 یه خواسته بوده

 یه ذره چشم شکسته تر شه آره خوبه

 آره خوبه

 تا که واضح تر شه کوره

 تو بودی تو تقویمام که تغییرا رو کاشتی

 واسه رسیدن یه مسیر

 طوالنی داشتی

 نه عزیزم یادت باشه یاد من نمیره

 باید پیش.من بمیره

 بمیره

 نهایی از من برنمیادت

 نه برنمیاد تا ابد

 تنهایی از من برنمیاد

 نه تا که با اون آرومتر

 دستای ما مال کی شد؟

 دستای ما مال کی شد؟

 دور شو از تنهایی

 دور شو از تنهایی 

 آهنگ تموم شد !!

 

 ادامه دادم : مینا و سحر ... سحر رو که دیدی !!

 لوی خودم رو بگیرم و یه قطره اشک پایین ریخت !!مینا هم که ... نتونستم ج 

 اون موقع ما تو مدرسه ی فرزانگان یا همون تیزهوشان بودیم !!
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 هر کدوممون تو یه درسی قوی بودیم ولی هممون از دَم ریاضی و فیزیکمون خوب بود !!  

 میدونی مدرسه ی تیزهوشان پسرونه هم کنار دست ما بود ! 

ن روابط دختر و پسر ناسالم نبود ، البته من فقط دارم درمورد مدرسه ی خودمون و تیزهوشان اون موقع مثل اال

 پسرونه حرف میزنم ، مدرسه های ما روابطمون درسی بود و هممون دوستای اجتماعی بودیم !!

ن از ما کمتر نفره که خوب تعدادشو 12اکیپ ما تو مدرسه ی خودمون اول بود و تو تیزهوشان پسرونه هم یه اکیپ  

 بود ولی خوب ما دوستای اجتماعی بودیم !!

 میدونی یه رقابت سالم بینمون وجود داشت !! 

بین خودمون من تقریبا تو همه درسا سررشته ای داشتم و نمیدونم کی بهت گفته ولی خبر داشتی که رتبه ی اول  

 فیزیک کشوری شدم !! 

تر باشه تقریبا تو یه سطح بودن تا این که با ورود کیا به جمعشون همه چیز بین اونا کسی نبود که تقریبا از همشون به

 به هم ریخت !!

 میدونی رابطه ی ما جوری بود که قسمتی از راه برگشت به خونه رو با هم طی میکردیم !! 

 نفری میشدیم !!  22حدودا  

 همیشه تو سر و کول هم میزدیم !! 

الن دخترا و پسرا رو با اون موقع مقایسه میکنم ، دلم میگیره ... میگیره از این االن که فکر میکنم و رابطه ی ا

غربزدگی ، از این همه بیچارگی که افتاده دنبال نسل های ما ... بگذریم ... خبر اومده بود که جدیدا یه پسر تازگیا 

 وارد مدرسه ی تیزهوشان شده ... همه شوکه شده بودیم !!! 

 چطوری !؟ 

 زمون اونم اینقدر دیر !؟بدون آ

 وسط سال !؟ 

معلوم شد که آزمون داده و قبولش کردن و یه چیز مهم تر ... تا قبل این لندن زندگی میکرده ... دورگه بوده ...  

 میگفتن خیلی خوشتیپ و جذاب و به نوعی و اصطالحا دخترکُشه !! 

 برام ! ... هه ... من به این چیزا اهمیتی نمیدادم ... مهم درسش بود

 چقدر فیزیک میدونه !؟ ... 

 ریاضیش در چه حده !؟ ... 

 شیمی چی !؟  

 ... امکان داره کل جدول تناسبی رو از حفظ باشه !؟ 

 یعنی ممکنه بتونه رکوردای منو بزنه ؟! 

 ... !!! "نمیدونم  "و ته جواب این سواال همشون ختم میشدن به ...

!! شنبه بود !! روز موعد رسیده بود و شاگرد جدید وارد مدرسه ی تیزهوشان پسرونه  اون روز رو خوب یادم میاد

 شده بود !!
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آخرین زنگمون ادبیات بود ولی من کل دو ساعت و نیم زنگ رو هیچی نفهمیدم ! فقط میخواستم از یکی از پسرا 

! نه تنها من بلکه همه مون !! کل  بپرسم ببینم وضع این پسره چطوره !! زنگ که خورد با سرعت نور از جا پریدم

 اکیپمون ! من جلوتر از همشون بودم و اول نفر رسیدم به سهیل! 

 من : سهیل سهیل سهیل ... ! بگو ... بگو ...

 نفس نفس میزدم ...

 من : چطوره !؟ 

 موژان جیغ زد : سهیییییییییییییییل!!!!!!!

 سهیل خندید !!

 بنال !! تینا : درد بگیری ایشاال !! دِ

 زانیار : خیلی خوب ! خیلی خوب !!

 و خندید !

 حامد : من اندازه ی این استرس نداشتماااا !

 پر حرص نگاش کردم و گفتم : کوفت بگیری ...

 و حرفم با صدای یه نفر قطع شد : سالم !!

 صدا از پشت سرمون اومد ! با سرعت نور برگشتم سمت صدا !!

 جانی دپ بود !؟چشمام گرد شد !!! این 

 سالش باشه ! 15یه پسر خیلی خوشتیپ قد بلند که کمتر بهش میومد 

 دستاشو توی جیباش فرو برده بود و یه بلوز پوما تنش بود ! 

چشماش ... چشماش ... یه رنگ خاص بود ... نه مشکی و نه قهوه ای ... یه قهوه ای خیلی تیره که از دور مشکی رنگ 

 بود !!

 به حرف اومدم و با غرور گفتم : سالم ! قبل از همه

 یه تای ابروشو داد باال و اومد جلوتر و دستشو آورد جلو !

 با اعتماد به نفس باهاش دست دادم که باعث شد لبخند کجی بزنه !

یه  مو بعد با سرعت نور روی پاشنه ی کفشای کتونی م پرخیدم سمت سهیل و زانیار و حامد و بر و بچ و با تموم قدرت

چشم غره ی حسابی بهشون رفتم که باعث شد هر کدوم نگاهشونو بدزدن یه طرف از ترس ! تو دلم خندیدم ! و بعد 

 گفتم : که حاال هیچکی جواب منو نمیده !؟

حامد اول نفر به حرف اومد و دستاشو به نشونه ی تسلیم باال آورد و گفت : من ترجیح میدم اعتراف کنم تا این که 

 م و نیششو باز کرد !اعدام بش

 دخترا کنارم دست به سینه وایستادن !! عاقل اندر سفیه نگاش کردم و خطاب به دخترا گفتم : حکم !؟

 ... اعدام !! 5،9،3،2،1همشون هم زمان گفتن : 

واستن خاین عالمت هشدار ما به هم بود !! وقتی میخواستیم ما حمله کنیم سمت پسرا اینو میگفتیم و هر وقت اونا می

 حمله کنن بازم اینو میگفتن !

 زانیار: حاال چطوری ؟!
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 من : با چشم غره های من چطورید !؟

 همشون آب دهنشونو قورت دادن و سرشونو به نشونه ی نه تکون دادن ! خندیدم !!

 من : پس یکیتون با من بیاد !

 امیر چشماشو گرد کرد و گفت : کجاااااااا ؟!

 ف تکون دادم و گفتم : ای منحرف !!!سری به نشونه ی تاس

 خندیدن !

 من : احسان بیا !!!

 اومد دنبالم و من رفتم یه گوشه دور تر از اونا وایسادم !!

 اومد طرفم !!

 نگاه کوتاهی بهش انداختم که حواسش پیش ما نبود !

 مختصر گفتم : درسش چطوره !؟

 ای !؟احسان یه ابروشو داد باال و گفت : راپُرت میخو

 حرصی گفتم : اعصاب ندارم احسان !

 خندید و گفت : خیلی خوب ، خیلی خوب !

 بعد از یه مکث کوتاه به حالت عادی برگشت و گفت : ار هممون سَر تره!

 انگار یه کاسه ی آب یخ ریختن روم !

 ناباور نگاش کردم و گفتم : حتی از سهیل هم !؟

 تی از سهیل هم !ضربه ای به سنگ کوچیک زد و گفت : ح

 دستمو از زیر مقنعه ی سرمه ای مدرسه تو موهام فرو کردم و گفتم : وااااااااااای !

 سهیل تنها کسی بود که گاهی رکوردای منو میزد حاال ... حاال ... این افتضاحه ...

تو اونم نه گاهی ، احسان : باید فکر اینجاشم میکردی آتی !! این که یه روزی ممکنه کسی غیر از سهیل رکوردا

 همیشه بزنه !!

 دوباره نگاهش کردم ... داشت با بچه ها حرف میزد ... دخترا هر بار یکیشون نگام میکردن ... با استرس ... نگران ...

 آروم از کنار احسان رد شدم و رفتم سمت دخترا ...

اما من هنوزم منتظر آزمون بعدیه پیشرفت  هفته ... تقریبا با کیا کوک شده بودیم ... 3یه مدتی گذشت ... حدودا 

 تحصیلی سمپاد بودم تا ببینم رتبه م چند میشه ...

باالخره روز جواب آزمونا رسید ... و در عین ناباوری رتبه هامون برابر شد ... منی که اسمم همیشه تنها ، تو باالترین 

ا همون تعداد غلط و درست... با همون تعداد پاسخ نزده قسمت رتبه ها بود حاال اسم یه پسر کنار دستم بود ... دقیقا ب

... اعصابم بهم ریخته بود ... یعنی چی !!؟ چرا اینقدر تشابه ...!؟ گاهی فکر میکردم کیا همزادمه که همیشه تو همه ی 

 آزمونا رتبه هامون عین هم میشد ...

. اتفاقا خیلی هم با هم صمیمی شده بودیم ... خیلی ماه ها گذشت ... دیگه به وجود کیا کنار اسمم عادت کرده بودم ..

از دخترا کشته مرده ی قیافه ی کیا بودن ... یعنی بهتره بگم تموم دخترا ... اما ... من ... نه ... من دنبال اون تیپ و 
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ن تر یقیافه ی دختر کش نبودم !! حتی دخترای اِکیپ خودمون براش میمردن !! البته درجه ی شیفتگیشون خیلی پای

 از بقیه ی دخترا بود ...

و اما کیا ... حتی یه درصد به این موضوع اهمیت نمیداد !!! بیشتر دنبال رقابت با من بود ... یه جورایی تو مدت اون 

چند ماهی هم که گذشت از همه با من صمیمی تر شده بود ... انگار بین اون همه رقابت یه صمیمیت خاصی با هم 

کیا اومد پیشم ... عصر بود !! خودش تنها اومده بود !!! کارم داشت !! کالفه به نظر میرسید ! با هم  داشتیم ... یه روز

 رفتیم و تو یه پارک نزدیک خونه ی ما نشستیم !! 

 به حرف اومد و بهم پیشنهاد دوستی داد ! نه یه دوستی عادی !!!! این که دوست دخترش بشم !!

را گرفته بود !! احساس میکردم ازم سواستفاده شده ! از جام بلند شدم که دستمو عصبی شدم !! عصبانیت وجودمو ف

گرفت و کشید و گفت که بزارم حرفاش تموم بشه بعد برم !! بهم گفت این دوستی یه پیشنهاد عادی نیست بلکه بهم 

اثیر اون حرفای احساسی عالقه داره ، دوستم داره و حاضره جونش رو هم برام بده... خوب ، کدوم دختریه که تحت ت

که کیا میزد قرار نگیره اما من به خاطر این که دلشو نشکونم بهش گفتم بعدا بهش جواب میدم در حالی که شک 

 هست ! "نه"نداشتم جوابم 

 و کیا رو در حالی که بغض داشت و دلش نمیومد برم تنها گذاشتم !

 ست !!ه "نه "دو هفته گذشت !! بهش گفتم !! گفتم که جوابم 

 عصبی شد !! تا حدی که میخواست تو اون لحظه منو بکشه ! عشق کیا غیر قابل باور بود ...

نوعه ... یا این که به سختی میگذره و فراموش میشه ، ... یا این که مدتی که شاید 3میدونی عشق شکست خورده 

فسردگی حاد میشه ... و اما عشق شکست طوالنی باشه از زندگی یه آدم رو هدر میده و یه جورایی اون شخص دچار ا

خورده ی نوع سوم ... خطرناکه ... خیلی خطرناک ... اونقدر که ممکنه از شکست خوردنش ، کسی رو که عاشقشه به 

قتل برسونه تا مال شخصی دیگه ای نشه ... یه جورایی عشق کیا از نوع سوم بود که یه جورایی من کنترلش میکردم و 

 نمیکردم خیلی وقت بود که به دست کیا مرده بودم ...خودم میدونم اگه 

مکث کردم و فکر کردم که اگه شروین دوسم داشت و من جاش میذاشتم به کدوم روش دست میزد ... نمیدونم چرا 

 ولی یه حسی ته قلبم میگفت که شروین از کیا هم بدتر میشه ...!!!!

هرچند یه فاصله هایی بینمون افتاده بود ... مثال قبال همیشه  یه مدتی گذشت ... با کیا سر روال عادی برگشتیم ،

دستشو میگرفتم ... بعد اون موضوع اجازه ندادم دستمو بگیره ... هرچند کیا هنوزم نتونسته بود احساساتشو سرکوب 

ش تو رتبه من افسرده شده بود ... هرچند هنوزم اسم "نه  "کنه ... دست خودش نبود ... یه جورایی بعد از جوابِ 

 های آزمون کنار اسم من بود ...

یه روز سهیل بهم گفت که امروز رو با اکیپ خودمون یعنی پسرا و دخترا نریم خونه چون خودش یه کار خصوصی 

باهام داره... به سهیل اعتماد داشتم ، به همون اندازه که به آروین اعتماد داشتم ... اما یه جورایی نگران بودم که 

قبلیه کیا پیش نیاد اما شک نداشتم سهیل همچین آدمی نیست ! اوکی دادم و همراهش رفتم !! با هم همون بحث 

 رفتیم یه کافی شاپ ... سهیل شروع کرد به حرف زدن ! بهم گفت به سواالش بی چون و چرا جواب بدم ...

 به تعجب انداخت ...اون روز رو یادمه ...سهیل نگران بود ... اولین سوالی که ازم پرسید منو خیلی 

 

 سهیل : تو مینا رو دوست داری ؟؟! "
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 چشمام گرد شد !!!

 

من : چی میگی سهیل !؟ تو که میدونی من از بچگی با مینا بزرگ شدم! از همه بیشتر بهش وابسته م !!! مینا مثل 

 اکسیژنه برای من !! یه اجباره !! باید باشه !!

 

 و کرد !!!سهیل عصبی دستی توی موهاش فر

 

 کنجکاو و پر اخم خیره شدم به سهیل !!!

 

 آروم گفتم : چی شده سهیل !؟

 

 سرشو بلند کرد و گفت : بقیه رو چی !؟ بقیه رومثل مینا دوست داری !؟

 

 عصبی گفتم : سهیل معلوم هست تو چته !؟

 

 صداش بغض داشت !!

 

ه بخاطر دوستات بخاطر اکیپمون ، بخاطر دوستیمون ؛ به حرمت سهیل : آتنا مواظب باش ... تو رو خدا اگه هم شد

دوستیمون ، دست رد به سینه ی کیا نزن ... آتنا میفهمم نمیتونی ...میفهمم ... شاید درکت نکنم ولی میفهممت ... کیا 

 جز یه برادر برای تو چیزی نیست ولی... 

 

؟ گنگ زل زده بودم به سهیل ... این دست رد یعنی سهیل گیج شده بودم ... منظور سهیل از دست رد نزدن چیبود !

 میدونه کیا به من پیشنهاد داده !؟ اخم کردم ... هیچکی نمیتونه منو وادار به بودن با کسی بکنه ...

 

سهیل پر بغض گفت : ولی ... ولی اون میخواد انتقام بگیره ... میخواد تو هرجور بشه مال اون بشی ، میدونم بچه ایم 

لی اون میخواد تا وقتی که سنمون به سن ازدواج برسه ، دوست دخترش باشی ... آتنا من هرچی باهاش حرف و

میزنم نمی فهمه ... درک نمیکنه ... درک نمیکنه عشق یک طرفه چیه ...اونقدر دوست داره که اگه بگی برو بمیر 

 . مینایی که االن ناخواسته شده مهره ی سوخته ...بدون چون و چرا میره میمیره ... اینا مهم نیست... مهم میناست ..

 

اخمم غلیظ بود ، نفس نفس میزدم از عصبانیت ...مثل یه شیر وحشی ماده شده بودم ... فقط دعا میکردم حرفای 

 سهیل همون چیزه نباشه که من فکر میکنم ...

 

 آوردن من سو استفاده کنه ...من : سهیل بگو ... بگو که کیا نمیخواد از احساسات مینا برای بدست 

 

 سهیل : اگه بهت بگم نه تنها مینا، بلکه به ترتیب میخواد با همه ی دخترا این کارو بکنه ، چی کار میکنی !؟

 

 صدای ایستادن قلبم از زدن رو شنیدم و بعد از چند ثانیه همه جا سیاه شد... بیدار که شدم بیمارستان بودم و ...
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ید چی کار کنم !؟ باید به خواسته ی کیا طن بدم یا نه !؟ نمیتونستم این کارو بکنم ... اونقدر از دست نمی فهمیدم با

کیا عصبانی بودم که دلم میخواست هیچوقت هیچوقت به این خواسته ش طن ندم ... اما ... این قضیه مساوی بود با 

هرام ... دیر به خودم اومدم شروین ... دیر سوخته شدن تک تک دوستام ... تک تک عزیزای جونم ... تک تک خوا

... درست وقتی که مینا دل باخته بود ... دل باخته بودبه کیا ... به کیایی که هر روز بهش میگفت دوست دارم اما 

همش نقشه بود ... تالش کردم... تالش کردم که بهش بفهمونم کیا دوسش نداره ... اما اون فکر میکرد من حسودی 

فکر میکرد من دلم میخواد جای اون باشم ... لعنت به تو کیا ... لعنت ...لعنت به منی که دیر به خودم  میکنم ...

جنبیدم ... منکر نمیشه اون اوایل منم کیا رو دوست داشتم اما بعد از مدتی همش از بین رفت ... مثل هر دختر دیگه 

ن خیانت کردم ... به سهیلی که ازم خواهش میکردتا ای تحت تاثیر جذبه وتیپ و قیافه ش قرار گرفته بودم ... م

بخاطر دخترا از خودم بگذرم خیانت کردم ... به مینایی که به خاطر من شد مهره ی سوخته ی این بازی ، شد بازیچه 

 ی دست کیا خیانت کردم ... به تموم دخترا خیانت کردم... من ... من این کارو کردم شروین ...

 

 بغل شروین و سرمو تو سینه اش فرو کردم و از ته دل زار زدم ... دستشو دورم حلقه کرد ... خودم انداختم تو

 

بین هق هق ادامه دادم : اگه من خواسته ی کیا روفقط برای یه مدت کوتاه قبول میکردم ، اگر اونو از خودم زده 

 میکردم تا عشقش فرو کِشکنه االن مینا اینجا پیش ما بود ...

 

ماه  1ر کرد که دیگه این بازیه قشنگ برای مینا کافیه ... رفت بهش گفت همه چی تمومه ... مینا تب کرد ... کیا فک

نیومد مدرسه ... اززندگیش عقب افتاده بود ... امیدی نداشت که بخاطرش براش بجنگه ... نمیدونستم مهره ی بعدی 

ایان پ "هرچند اگه تموم حرفام به یه جمله ختم بشه ! کیا کی بود ولی ... میخواستم به دخترا کل موضوع رو بگم 

شک نداشتم اونا منوبخاطر این که خواسته ی کیا رو بخاطر اونا قبول نکردم تنها میذارن ...  "دوستی من و دخترا...

ا رو رشب و روزگریه میکردم ... منم حالم بد بود ... بین دو راهی بودم ... شنبه که شد تصمیم خودموگرفتم ... دخت

دعوت کردم خونه مون ... کل جریان رو بهشون گفتم !!! اما ...اما اونا منو ول که نکردن هیچ بهم حق هم دادن ... 

خوب میدونستم اونا منو دوست دارنو این از خوبیشونو که بهم حق میدن اما گناهکار اصلی من بودم ... من گناهکارم 

ا نبود... مینا دیگه تحمل نکرد ... بعد از یکماه و یک هفته خودکشی کرد... ...نباید چنین کاری میکردم ... این حق مین

تا انگشتر که خودش برامون خریده بود و یادگار دوستیمون 19و تنها چیزی که برامون جا گذاشت ، یه نامه بود و 

مال من پیش خودمه بود !! هنوزم دارمش ...هیچوقت نگاهش نمیکنم یا بهش فکر نمیکنم چون برام عذاب آوره ... 

 ومال مینا هم ... هم پیش منه ... !

 

 هق زدم و بعد ادامه دادم:

 

کیا یههفته قبل از خودکشی مینا از ایران رفت و نذاشت حقم رو ازش بگیرم ... اون عوضی نذاشت انتقام عزیز ترین 

ینش من بودم ... به مدتی که که خواهرمو ازش بگیرم... بعد از مینا هر کدوم به یه مشکلی دچارشدیم که بد تر

ماه ... تو کُما بودم ... دکترا به مامانم گفته بودن که امکان برگشتم خیلی کمه و شک خبر  3طوالنی بود ، حدودا 

 مرگ مینا خیلی برام زیاد بوده و با توجه به این که تیزهوش بودم مغزم تونست به زندگی برمگردونه !! 
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دست داده بود ، مجبور شدن برای درمان بیارنش لندن و این شد که مادرش با مامانم سحر یه حالت روانی بهش 

تماس گرفت و گفت دیدن دوباره ی ما ، حرف زدن ما باهاش حالشو بدتر میکنه چون که ... چون که سحر لحظه ی 

 خودکشی مینا سر میرسه ولی کاری از دستش بر نمیاد!

 

م تماس گرفت ...بهم گفت ... گفت که کیا آدرس ایمیل قدیمیه تینا رو داشته تمومش همین بود تا این روژی باها

ولی تینا اونو نشناخته ونشسته باهاش چت کرده تا این که روژی از پشت خط تلفن بهم گفت بعد از یه مدت 

 خودشولو داده و وقتی فهمیده کجایی ، افتاده دنبال تو ...

 

 میفهمی ... شروین من نمیخوام بیاد ... نمیخوام

شروین : هق هق راه گلوشو بسته بود !! سرشو بلندکرد و چشمای اشکی خوشگلشو بهم دوخت و باز ... باز این دل 

بی جنبه ی منو به آتیشکشوند! دِ آخه المصب... گریه نکن المصب ... داری زره زره خونم رو تو شیشه میکنی... 

ود من ... تو وجود منی که بارها آرزوی داشتن این بغل رو داشتم بیشتر خودشو تو بغلم کرد و انگاریداشت تو وج

 حل میشد!

وقتی اون عوضی بهش گفت دوست دارم ، مرگ رو برایخودم حتمی دونستم و وقتی آتنا رو برای چند لحظه ساکت 

و تا ابد دیدم ... مطمئن شدم که آتناقلبش مال من نیست ... و اون لحظه که داشتم آخرین دیدارم با چشماش ر

توذهنم ثبت میکردم برای بار دوم آتنا نذاشت که بمیرم ... و داد زد ... داد زد و غیرمستقیم به این قلب بیچاره ی 

 من فهموند اینی که جلوی اتناس عشقش نیست ، آتنا دوسشنداره ...

 و وقتی دوید باال نتونستم پایین بمونم و آتنااون باال ، بدون تکیه گاه بسوزه ...

منکر نمیشم اون اوایل منم کیا رو  "اومدم باال ... بهش اجازه دادم تا خوب فکر کنه وبعد به حرف اومد ... وقتی گفت 

عصبی شدم ... نمیتونستم فکر کنم حتی براییه ثانیه آتنا از کسی به  "دوست داشتماما بعد از مدتی همش از بین رفت 

کیای آشغالجلوم بود بی شک خفه ش میکردم برام مهمنبود بعدش  جز من خوشش بیاد ... یعنی اگه اون لحظه اون

 چی میشه ... اما جلوی خودم رو گرفتم و اجازه دادم تا آتنا حرفاشو بریزهبیرون ...

دیگه صدای هق هق اتنا که هیچ صدای نفس هاش هم بهزور شنیده میشد... تو بغلم خوابش گرفته بود ...آروم یه 

ش واون یکی دستم رو هم گذاشتم زیر گردنش ...و آروم گذاشتمش روی تخت ... پتو رو دستمو گذاشتم زیر زانو

آروم کشیدم روش و خواستم از اتاقش بیرون برماما ... اما نتونستم ... یه چیزی منو میکشوند سمت آتنا ... یعنی 

 .بیدار میشد ؟! ...نه نمیشد ... خم شدم و آروم بوسه ی کوچیکی روی لباش گذاشتم ..

 و چه تلخ بود اون بوسه ی کوتاهی که حتی خود آتناهم نفهمید !! و چه لذت بخش بود این بوسه ی تلخ !!

نگاهم چرخید روی چراغ خواب اتاقش ! نیمچه اخمیروی پیشونیم قرار گرفت !! چرا هیچ وقت ندیدم این چراغ 

ه زور و تلقین خودمو از اتاقش بیرون خواب خاموش باشه !؟ ... چراغخواب و چراغ اتاقش رو خاموش کردم و ب

 انداختم!!

 یه لیوان قهوه برای خودم ریختم !

 بدون هیچ شکری و منتظر موندن برای سرد شدنش ،لیوان رو سر کشیدم !

 داغیش زبونمو سوزوند !
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 زبونمو سوزوند ولی در کنار درد بزرگی که تویقلبم جا داشت چیزی نبود !

میکرد از این که اونی کهاون باال خوابیده بود ، منو به چشم یه دوست میدید و من براش  قلبم درد میکرد ... درد

میمردم ! من براشمیمردم و اون ... شاید حتی نمیدونست لمس کردن عشق چه حسی داره !!! خدایا حدودا دوسال 

میخوامش ... که اینطوری گذشته ... دو سال گذشته و من نمیدونم آتنا تو این دو سال چی کار کرد کهاینطوری 

 ححاضرم براش بمیرم ... که اینطوری دوسش دارم ؛عاشقشم ...

 نمیتونم بگم نا خواسته وارد زندگیم شده بود ...، چون خودم باعث و بانی وجودش تو زندگیم شدم ... !

به حرف اومد !! تا خیلی ناخواسته زدم به سورتمه ش و تا خواستمپیاده بشم و ازش عذر خواهی کنم خودش زودتر 

اون روز نه از دختریعذرخواهی کرده بودم و نه دختری اینطوری جلوم وایستاده بود !! باورم نمیشد ... اینشخصی که 

جلوم وایستاده بود و طلبکارانه ازم تقاضای عذرخواهی میکرد یه دختر بود ...مغرور بودم و هستم اما غرورم در برابر 

 کنده میشه وشرمزده !! نمیفهمم اون دختر با من چی کار کرد که اینقدر خرابشم !عشق آتنا کم میاره ، سر اف

یادم میاد که اون روز بارونی وقتی ملیسا یه دختردیده بود که زیر بارون رو یه نیمکت نشسته بود و لباش تکون 

ایستادن کرد و ماشین میخورد و یه چیزی میگفتچقدر حرص خوردم ! ملیسا با زور و التماس خودش منو وادار به 

 رویه گوشه پارک کردم !

هر چقدر جلو تر میرفتیم و بهش نزدیکتر میشدیممطمئن می شدیم که گدا نیست ... مخصوصا باتیپی که زده بود 

بیشتر به عاشقای دل شکسته میخورد تا گدا که هیچ ... ! وقتی صورتشودیدم و چشماش بسته بود در یک نگاه 

و برگشتم و کنار ماشین وایستادمو هرچقدرم ملیکا پرسید چرا ؟! چیزی نگفتم ! ولی فربد  فهمیدم همون دختره س

 و سامیار و پیام میدونستن ایندختر کیه و چرا من جلو نمیام ...

فقط حرص میخوردم که چرا ما باید برای حرف زدن با این دختر کلی وقت تلف کنیم !!!بابا وقت طالست ! ولی وقتی 

د وداشت شعری رو میخوند ... گوش دادم به شعری که میخوند ... و چقدر اون شعر با اونصدای نازک صداش بلند ش

 هماهنگ بود ... و وقتی فهمیدم شعر از خودشه شُکه شدم ...

نگاهی به پنجره انداختم ... هوای بارونی ...لندن اکثر اوقات بارونیه ... درست مثل اون روز ... درست مثل قلب من ... 

 ! درست مثلعشقی که نمیدونه بباره یا بزاره خشکسالی بشه ... !

 آتنا :

 تو جام تکون خوردم و چشمامو باز کردم !

 چقدراین جا تاریک بود !

 یهوضربان قلبم باال رفت !

 اینجا چه ترسناکه !

 بدنملرزش نامحسوسی پیدا کرد !

 اینجاتاریکه ِ تاریکه !!

 ع کرد و پتو رو مثل سپر جلوی خودم گرفتم !با لرزشخودمو گوشی تخت جم

 صدای پا اومد ... صدای شُر شُرِ بارونی که در هرحالت دوسش دارم هم به ترسم دامن میزد !

 نفسامبه شماره افتاده بود ... !

 کی چراغاتاقم رو خاموش کرده وقتی خواب بودم ؟!
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 اشکام روی گونه ام راه خودشونو پیدا کردن ...

 یدونن من فوبیای تاریکی دارم !؟ ... ها ؟!...مگه نم

 صدای قدم ها نزدیک تر میشد ...

 دوبارهاین توهم لعنتی اومده بود سراغم !

 جونی تو بدنم نداشتم که جیغ بزنم ...

 تومیتونی آتنا ... جیغ بزن ... جیغ بزن ...

 صدای یه نفر اومد که گفت : نزن ... جیغ نزن ...

 تمام وجودم جیغ زدم !!این شد که با 

 اماواقعا این جیغ بود !؟

 دوبارهتالش کردم جیغ بعدیم بلند تر از قبل باشه ...

 صدای توهم اومد که گفت : میمیری ... جیغ نزن ...میمیری ... امیدی نیست ... میمیری ...

 و چند لحظه بعد در باز شد و چراغ روشن اما آخرینلحظه من از هوش رفتم !

 مو باز کردم ! ... دوبار پشت سر هم پلک زدم... دیدم که تار بود واضح شد !چشما

 

 

یهو یه سری اومد باال سرم و خم شد رو صورتم که باعث شد جیغ بنفشی بکشم و سریع بشینم و خودمو گوشه ی 

 کاناپه مچاله کنم و دستامو سپر بدنم کنم !

 

 

 شروین بوده ! یه کم که نفس نفس زدنم آروم گرفت فهمیدم

 

 

 داشت با لبخند شیطون و مرموزی نگام میکرد !

 

 

 اخم کردم و حرصی گفتم : هوی ... چیهِ من اینقدر خنده داره که این طوری نگام میکنی !؟

 

 

 این حرفو که زدم باعث شد لبخندش تبدیل به قهقهه بشه !

 

 

 ! مثل این که دلش برام غش رفت چون منو کشید توبغلش
 

 

بدنم داغ شد ... و ضربان قلبم باال رفت ... االن... االن شروین منو بغل کرد !؟ ... دفعه های قبل که بغلم کرد از 

 همدردی بود اما اینبار ...
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 شروین بگو تو هم دوسم داری !!!!

 

 

 ه !!بعد یهو منو از اون رویای شیرین بیرون کشید چون انگار تازه فهمید چی کار کرد

 

 

 به روش نیاوردم و زل زدم به دیوار !

 

 

 نگاهی به اطراف انداختم ! تو پذیرایی بودیم !

 

 

 آخرین چیزی که یادمه ... یهو کل بدنم لرزید ازترس و صورتم جمع شد تو هم !

 

 

 شروین وضع منو که دید سریع گفت : چی شد ؟! خوبی!؟

 

 

 نشونه ی تایید تکون دادم ! یه لیوان آب داد دستم ! آب دهنمو قورت دادم و سرمو به

 

 

آب رو که تا ته خوردم ، حالم بهتر شد !! هیچوقت به خاطر فوبیام بی هوش نشده بودم !! یعنی همیشه تا مرز بی 

دم... اهوشی میرفتم ولی یهو نورمیومد و من حالم خوب میشد ! اما اینبار ... سرمو برای این که فراموش کنم تکون د

 شروین انگار مردد بود چیزی رو بپرسه !

 

 

 گفتم : شروین حرفتو بگو !!

 

 

 با این حرفم تعجب کرد و در جوابش سری به نشونه ی تایید همراه لبخند تکون دادم !

 

 

 

 

 ش بی هوشمردد گفت : می خواستم ... می خواستم بدونم خواببد دیده بودی که اونطور جیغ زدی و بعدش ... بعد

 شدی !؟

 

 

انگار بهم برق وصل کرده باشن چون رفتم تو شُک ! االن ... االن من به شروین چی بگم !؟ ... بگم نه من فوبیا دارم ... 

یا این که ...یا این که دروغ بگم و بگم خواب بد دیدم !؟ ... اگه بهش بگم منو مسخره میکنه و بهم میگه چقدر 

شروین اصال همچین آدمی نیست... نمیدونستم چی کارکنم ولی یه حسی ترغیبم میکرد که تموم  ضعیفی !؟ ... یا ... نه
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واقعیتا رو بهش بگم ... این اولین بار بود که من ضعیف بودم و آروین نبود تا تکیه گاهم باشه و به شدت دلم 

 د ...میخواست یه نفر دیگه هم تکیه گاهم باشه و خوب ... اون شخص کسی جز شروین نبو

 

 

 سکوتم رو که دید گفت : آتی اگه اذیت میشی نگو... !

 

 

متعجب نگاش کردم ... االن ... االن این به منگفت آتی !؟ ... شروین به زور اسمم میگه چه برسه به مخفف کردن 

 اسمم ...

 

 

 تعجبم رو که دید لبخند تلخی زد و زل زد تو چشمام...

 

 

 و صورتم ... نگاهش روی موهام ثابت شد ... از عمد نزدم پشت گوشم تا اون بزنه ...دوباره موهام ریختن ت

 

 

 انگار فهمید چون لبخند کجی زد و دستشو آورد جلوو موهامو از جلوی صورتم کنار زد و پشت گوشم گذاشت ...

 

 

 آروم گفت : هیچ وقت موهاتو رنگ نکن ...

 

 

 رفت ... امیدوارم صورتم سرخ نشده باشه که فکر کنم نشده بود ... بدنم داغ شد و ضربان قلبم باال

 

 

 سکوت عجیبی بینمون حکم فرما بود ... شروین برای عوض کردن جو گفت : نگفتی خواب بد دیده بودی !؟

 

 

 و بعد انگار به سرعت از این حرفش پشیمون شده بودکه گفت : آخ نباید میگـ...

 

 

گفتم : نه ، نه !!! ... راستش... راستش ... چطوری بگم ... من ... من فوبیا دارم ... یعنی ... ترس  پریدم وسط حرفش و

 از تاریکی دارم... !

 

 

پریدم وسط حرفش و گفتم : نه ، نه !!! ... راستش ... راستش ... چطوری بگم ... من ... من فوبیا دارم ... یعنی ... ترس 

 از تاریکی دارم... !

 وضوح شوکه شدنه شروین رو احساس کردم !به 
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پوزخندی زدم و برای خودم سری به نشونه ی تاسف تکون دادم و بعد با شرمندگی سرمو انداختم پایین و با انگشتام 

 بازی کردم !

 تو همون حالت گفتم : واسه ... واسه همینه همیشه یه چراغ خواب روشن تو اتاقمه ... !

دیقه ولی شروین دستشو آورد جلو و با انگشتش و با فشار خفیفی به  2ثانیه بود یا  12نم لحظاتی گذشت ... نمیدو

چونه ام سرمو بلند کرد و زل زد تو چشمام ... نگامو دزدیدم ... ترس داشتم ... از وقتی که فهمیده بودم شروینو 

 دوست دارم از زل زدن توی چشماش ترس داشتم واسه همین نگامو دزدیدم ...

 م کرده بود ، احساس می کردم ....اخ

 با اون صدای بمش گفت : نگام کن ...

 بیشتر نگامو دزدیدم ...

 شروین : منو نگاه کن آتنا ...

 با ترس زل زدم توی چشماش ...

 ضربان قلبم رفت باال و در کثری از ثانیه نفسم حبس شد ...

اخم کرده بود گفت : دیگه هیچوقت ، هیچوقت نبینم به خاطر  همونطور که با دو تا انگشتش چونه ام رو گرفته بود و

چنین موضوعی خجالت بکشی یا ناراحت بشی !!! این درست مثل اینه که تو از یه سرما خوردن ساده خجالت بکشی 

 !!!! به نظرت خنده دار نیست ؟!

د تو م بگم به مامان : مامان ببخشیبه تشبیهی که کرده بود فکر کردم ... فک کن ، من سرما بخورم بعد با خجالت بر

 رو خدا که من سر ما خوردم!!

 خنده ی کوتاهی کردم و گفتم : چرا ! اتفاقا خیلی خنده داره !!

 لبخند آرومی روی لبش نشست !!

 به پشتی کاناپه تکیه داد و گفت : از کی ؟!

 خیره شدم به رو به رو ... 

 سالگی !! 12گفتم : از  بعد از چند لحظه برگشتم و نگاهش کردم و

 اخمی کرد و گفت : چرا از اون موقع تا حاال درمانش نکردی !؟

منو به فکر خاطره ای انداخت که نباید مینداخت !! من حتی لحظه ای تو افکارم به اون جریان فکر نکرده بودم 

دم یفتن من خودم توی فکر درمان بوهیچوقت ... حتی به آروین هم نگفته بودم که قبل از این که اونا به فکر درمان ب

ولی ... بهتر بود به شروین چیزی نمی گفتم ... درست مثل آروین ... و دلیل نگفتنم به خانواده ام و درمان نکردنش 

 همون ترس از مسخره شدن بیان می کردم...

ختر رین و لجباز ترین دسری تکون دادم و گفتم : چون میترسیدم ، می ترسیدم که مسخره ام کنن... همیشه شجاع ت

خونواده بودم ولی ... میدونی سخته یهو از اوج سقوط کنی ... سخته ... خیلی سخت ... از ملکه بودن تبدیل به یه 

خدمتکار شدن خیلی سخته ... واسه همینه وقتی یه مدیر میشه کارمندِ کارمندش احساس خوار و خفیف بودن میکنه 

... نمی خواستم ازم چیزی کم بشه ... میخواستم همون آتنایی باشم که قبال بودم  ... منم همین حس رو داشتم شروین

... پس مخفی کردم ... همه ی ترسم از تاریکی رو مخفی کردم ... تا آتنای لجباز و یه دنده بمونم ... تا باور کنم چیزی 

کُما بیرون اومدم و تو فکر انتقام بودم نمیتونه جلوی منو بگیره ، مگر به خواست خدا ... یه مدت بعد از این که از 
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فهمیدم که این زندگی ارزش انتقام و کینه رو نداره ... پس تا وقتی زنده بمونم کینه ای ندارم و انتقامی نخواهم 

گرفت البته امروز به این درک از منطقم شَک کردم ... شک کردم چون که نمیدونستم باید از کیا انتقامی بگیرم یا نه 

 دونی نمیدونم اگه بخوام انتقام بگیرم ارزشش رو داره یا نه !؟ ... اصن چجوری باید بگیرم ...!؟... می

نگامو که چند دقیقه ای بود که به دیوار دوخته بودم از دیوار گرفتم و به شروین دوختم ... اخمی روی پیشونیش بود 

... 

از این چیزاس که کینه ای داشته باشه ... لطفا بخاطر من  آروم گفت : آتنا ... دل تو پاک تر از انتقامه ... پاک تر

سیاهش نکن ... روحت ، با این که روحتو شکنجه دادن اما باز سالمه ... شاید زخم های زیادی خورده باشی اما دنیات 

م فکر تره بگخیلی کوچیکه ... به اندازه دلت ... امیدوارم هیچوقت فکر تالفی به اون مُخ کوچولوت نزنه ... البته به

 انتقام به اون مُخ کوچولوت نزنه ، چون ...

 نگاهش شیطون شد و ادامه داد : چون انگار مخت زیاد زیاد و زود زود فکر تالفی به سرش میزنه !

 چند ثانیه طول کشید تا حرفشو درک کنم !! 

 نچر کردن الستیکاش و ..منظورش این بود که سورتمه سواری رو با آب میوه تالفی کردم ، دفتر شعرو با پ

 تا این که حرفشو درک کردم چشمام گرد شد و گفتم : شـــــــرویـــــــن!!!!

 آب دهنشو قورت داد و من به سرعت با مُتکا افتادم دنبالش و جیغ جیغ کردم و اونم میدوید !!!

 !یهو از روی مبل یه متکا برداشت و تهدیدی جلوم وایستاد و گفت: بزنی ، میزنم 

 با اخم در حالی که میرفتم سمتش گفتم : میزنم !!!

 و وقتی رسیدم بهش با متکا افتادم به جونش ... ! و اونم منو میزد ...

 من ... اون ... من ... اون ... من ... اون ... من ... اون ... من ... اون

و یهو تعادلش بهم خورد و افتاد روم اما  یهو افتادم روی متکاهای روی زمین و شرین هم با یه متکا افتاد به جونم

لحظه ی آخر دستاشو از آرنج تکیه گاه خودش کرد ... درست مثل دفعه ی قبل ... با این اتفاق یاد دفعه ی قبلی که 

 افتاد روم تو خونه ی خودشون افتادم ... 

اش ... دوباره موهام اومده بود تو نگاهش تو نگاهم خیره موند ... و منم برای اولین بار بدون ترس زل زدم توی چشم

صورتم ... نگاهش روی موهام ثابت موند و بعد لبخند مکش مرگمای جذابی زد و آروم گفت : انگار من مسئولم هر 

 بار اینا رو از توی صورتت کنار بزنم ...

 لبخندی زدم ... 

 موهامو از توی صورتم کنار زد ...

 زمه کرد : االن میتونم بهتر ببینمشون ... و دوباره زل زد تو چشمام و آروم زم

 بدنم که داغ شده بود با این حرفش داغ تر شد و ضربان قلبم باال رفت و نفسم گرفت ...

 نگاهش از روی چشمام خزید روی لبام ...

 با تموم قدرتی که داشتم در حال جوییدنشون بودم ...

 رو اینطوری گاز نگیر؟! اخمی کرد و گفت : من باید چند بار بهت بگم اینا

 مثل بچه های سرتق گفتم : خوب دوست دارم گازشون بگیرم به تو چه !؟

 خندید و گفت : که ولشون نمیکنی نه !؟
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 با لجبازی گفتم : نه !!!

 با دستش چونه امو پایین کشید که لبم رها بشه ولی اونقدر سفت گرفته بودمش که نشد ... 

 د ...بازم چونه امو کشید و نش

 چند بار اینکار رو تکرار کرد ولی اونقدر سفت گرفته بودمشون که نمیشد...

 خنده ای کرد و گفت : پوووف نمیشه ... 

 و با همون چشمای شیطونش خیره موند تو چشمام ... مغرورانه نگاش کردم و گفتم : دیدی نشد !!!

 و بعد دوباره برای حرصی کردنش لبمو گاز گرفتم ...

 صورتش تغییر کرد و خیره شد به لبام ... حالت

 بدنم داغ بود خیلی داغ و قلبم تند میزد اما نباید تو ظاهرم چیزی نشون میدادم ...

 آروم گفت : چرا میشه ... میتونم ... 

 و فاصله ی لباشو با لبام کم کرد ... می... می خواست منو ببوسه !؟

بسته شد و لحظاتی بعد داغی لباش رو ، روی لبام حس کردم ... و انگار  نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم ... چشمام

 توی خلصه فرو رفته بودم و چیزی نمی فهمیدم ...

نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم ... چشمام بسته شد و لحظاتی بعد داغی لباش رو ، روی لبام حس کردم ... و انگار 

 ..توی خلصه فرو رفته بودم و چیزی نمی فهمیدم .

بعد از این که منو بوسید ، هر دوتامون سریع از جام بلند شدیم و من با خجالت گفتم : ممم ... چیزه ... ساعت چنده 

 شبه ... برم بخوابم ، فردا به مقصد پاریس پرواز داریم ... بای ... 3... آها 

 تم از عقب کشیده شد و پرت شدم توولی مگه اون لبخند شیطونش رو لباش بود و نگام میکرد ... اومدم برمم که دس

 بغل شروین !

دستاشو دورم حلقه کرد و موهامو که دوباره اومده بود تو صورتم زد پشت گوشم و برای بار دوم لبامو بوسید !! اینبار 

 نتونستم جلوی خودمو بگیرم و همراهیش کردم !! 

 آروم اومد این ور و از خجالت دوییدم تو اتاقم !!! 

م به در اتاقم و دستامو گذاشتم روی قلبم ، تند میزد ، نفس نفس میزدم ... از دوییدن بود ؟ً نه ... نبود ... از تکیه داد

خجالت سرخ شده بودم ... واااااااااااااای ! من ... آتنا ... خجالت کشیدم !؟ ... چند سال بود خجالت نکشیده بودم ؟! 

 فکر کنم کال تو عمرم خجالت نکشیدم 

_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+__+__+ 

 صدای شروین اومد که صدام زد : آتنا !!

 داد زدم : اومدم اومدم !!!

نگاه آخر رو تو آینه به خودم انداختم ! اوکی بود !! یه لباس سر تا پا مشکی پفی دکلته و موهامو باالی سرم بسته 

 ت بود به گردنم بسته بودم !!بودم و گردنبند نگین قرمزی که همراه گوشواره هاش س

 کفش های پاشنه بلند مشکی پام کرده بودم ! 

کیفمو از روی تخت برداشتم و به سمت در رفتم و در رو که باز کردم نزدیک بود سکته کنم ... شروین با یه تیپ و 

 ژست مکش مرگما وایستاده بود ! یعنی من تو این دنیا نبودمااا !!
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 ستیناشو تا آرنج باال زده بود ، و بلوز مردونه ی مشکی و کراوات قرمز رنگ !!کت و شلوار مشکی که آ

 موهاش هم که طبق معمول باال زده بود و من کشته مرده ش بودم !!

بعد از اون شبی که منو بوسید به این که دوسم نداشته باشه شک کردم ، شک کردم چون اون منو بوسید ... نه فقط 

 ر ...یک بار ، بلکه دو با

 بعد از این که خوب براندازم کرد گفت : بریم ؟! 

 سرمو به نشونه ی تایید تکون دادم و گفتم : بریم !!! میگماا من و تو چه اتفاقی ست کردیماااا !! خودمونم ندونستیم !!

 نگاه عمیقی که تا عمق وجودمو سوزوند بهم انداخت و گفت : کاش تو همه چیز ست بودیم !!

شد !! نفهمیدم دقیقا منظورش چی بود ولی فقط داغ شدم و برای پیچوندن بحث گفتم : بریم دیگه !!! بچه ها  بدنم داغ

 منتظرن !

 

 همه جا شلوغ بود ! خیلی خیلی شلوغ !! 

من : اصال فکرشو نمیکردم آقای کروزر همچین مهمونی برای تموم شدن پروژه ی فیلممون بگیره ! تو چی !؟ فکر 

  میکردی !؟

 شروین : منم فکر نمیکردم !!

هر دوتامون شونه هامونو باال انداختیم و رفتیم سمت آقای کروزر ! بعد از سالم و احوال پرسی و این کارا آقای 

 کروزر گفت : خانوم کیان باهاتون یه کار خصوصی دارم ، لطف میکنین شام رو با من میل کنین !؟

 ه هم بگم !!خوب تعجب کرده بودم اما نمیتونستم ن

همراهش رفتم !! شروین اخماش تو هم بود ! انگار این اتفاق ناراحت و تا حدی عصبانیش کرده بود ! از این که 

 شروین ناراحت و عصبانی شده قند تو دلم آب میکردن آخه خوب این نشونه ی خوبی بود !!! 

 صدای درونم : خاک تو سرت !

 من : باز تو زر مفت زدی !؟

 ونم : دِ آخه عقل کل تو رو چه حسابی دلتو به این جور چیزا خوش میکنی !؟صدای در

 من : دهنتو ببند !

و دیگه نذاشتم صدای درونم زرتی بپره وسط ! بله ما از این توانایی ها هم داشتیم ولی دلمون نمیومد بزنیم تو ذوق 

 صدای درونمون تا امشب که دلو به دریا زدیم و خفه ش کردیم !!!

 ر میز شام که نشستیم و غذا رو آورند آقای کروزر شروع کرد به حرف زدن : خانوم کیان !؟س

 من : بله ؟!

 آقای کروزر : میشه بپرسم شما چه خصومتی با آقای آفاق دارید !؟

 قاشق و چنگال از دستم افتاد و توی ظرف غذا فرو اومد !

 !؟ ... چقدر !؟آفاق ... من چقدر سعی کردم این اسمو فراموش کنم 

 آفاق فامیلی کیا بود ! کیا آفاق !

بعد از چند ثانیه رک و راست به آقای کروزر گفتم : بنده لزومی نمیبینم به شما بگم خصومتم با آقای آفاق چیه و به 

 شما هم ربطی نداره پس لطفا رک و راست برید سرِ حرفتون !!
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ت : ایشون اصرار دارن که تموم تهیه کنندگی فیلم بعدی که قرار آقای کروزر بدون هیچ تغییر حالتی در صورتش گف

 دادش رو برای کریسمس بستیم رو ایشون پرداخت کنن !

دستام تو هوا برای بار دوم خشک شدن اما این بار زودتر به خودم اومدم و خونسرد گفتم : در این حالت اگر قرار 

سخ میکنم و هر چقدر هم ضرر بهتون بخوره رو پرداخت میکنم ، باشه ایشون تهیه کننده باشن بنده قرار داد رو ف

 لطفا همین رو به خودشون بگید !!

 +: مطمئنی !؟

 به سمت صدا برگشتم و برای بار سوم بهم شوک وارد شد !

 کیا ... کیا بود ... کیا اینجا بود ... اون عوضی بی خیال من نمیشد !

 ورد تا کنارشون بزنه اما با انزجار سرمو کشیدم طرف دیگه !موهام اومدن توی صورتم ، دستشو جلو آ

 اخماش تو هم رفت و تو هم لحظه دستی دور کمرم حلقه شد و بدنم داغ شد !!

 چطور میشد این دست مردونه ی جذاب رو نشناسم !؟

 چطور میشد این دستایی که قلبمو توی مشتشون دارن نشناسم !

 چطور میشد !؟ چطور !؟

 اال آورد و نگاهش کردم ! خیره شدم به نیمرخ جذابش !سرمو ب

نیاز بود تا کیا رو از سر راهم بردارم ... پس تنها راهم این بود که نشون بدم چیزی بین من و شروینه ... چیزی که 

ی مثل هست اما خودمون هنوز مطمئن نیستیم از هم ... اما باید به کیا جوری میفهموندم که انگار ما االن یه حالت

 نامزدیم ...

روی انگشتای پام خودمو بلند کردم و دم گوش شروین گفتم : میخوام یه فیلم بازی کنیم ... میتونی نقش اول یه پسر 

 مجنون دل خسته رو بازی کنی یا نه !؟

 شروین :

ر مجنون دل ول یه پسرو انگشتای پاش با ناز بلند شد و دم گوشم گفت : میخوام یه فیلم بازی کنیم ... میتونی نقش ا

 خسته رو بازی کنی یا نه !؟

 نفساش که پوشتم میخورد ضربان قلبم رو باال میبرد ...

 فهمیدم منظورش چیه ... ازم میخواست نقش دوست پسر یا نامزدشو بازی کنم !!!!

 !!! هه ... یه پسر مجنون دل خسته !؟ من نیازی ندارم بازی کنم ، االنش هم یه مجنون دل خسته ام

 سرشو که پایین برد و صاف وایستاد خم شدم بوسه ای روی گونه ش گذاشتم و بعد دوباره صاف شدم !!!

 خودش فهمید اوکی دادم !! کمی بیشتر خودشو بهم نزدیک کرد و توی حلقه ی دستام خوشدو جا داد !!

ک دارم آتنا منو دوست نداشته باشه ... اون آخ قلبم ... کاش میشد این یه بازی نبود ... یه واقعیت میبود ... هرچند ش

 اجازه داد من دو بار ببوسمش ... و حتی ... و حتی بار دوم اون هم منو بوسید !!

 کیا عصبی با دستای مشت شده نگاهش بین من و آتنا در جریان بود !

هوه ای تیره ... پسر جذابی بود و قد بلند بود اما از من کمی کوتاه تر بود !! موهاش هم قهوه ای تیره بود و چشمای ق

البته خوشتیپ و فکر کنم پولدار هم بود اما برای من چه اهمیت داشت ؟! تا زمانی که خطری از جانبش آتنای منو 

 تهدید نمیکرد !!!
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 آتنا : 

 

ه نشدم ناونشب اتفاقای زیادی افتاد !! اتفاقایی که خودم االن که فکرشو میکنم تعجب میکنم چطور اون شب دیوو

 !؟!؟

 

داشتیم با بچه ها در مورد فیلم و زمان روی پرده رفتنش حرف میزدیم که چشمم افتاد به نفر و آب میوه پرید گلوم 

!!! 

 

 شروین با چند ضربه ای که به پشتم زد حالم رو خوب کرد !

 

سارا و با دستام چند بار چشمامو مالوندم  باورم نمیشد ... نه ... احتماال خواب دیدم !!!! لیوان آب میوه م رو دادم دست

 !!! 

 

 من : سارا یه نیشگون ازم بگیر !!!

 

 سارا : چـــــــــــی؟!

 

 من : میگم یه نیشگون ازم بگیر ببینم خوابم یا بیدار !!

 

 سارا : حالت خوبه آتن ؟!

 

 این خانوم حوصله نداشت اسممو کامل بگه میگفت آتن به جای آتنا !!!

 

عاقل اندر سفیه نگاش کردم و بعد یکی از اون چشم غره ترسناکم رفتم که باعث شد بگه : باشه باشه غلط کردم االن 

 نیشگون میگیرم !!

 

و دستشو آورد جلو و یه نیشگون از بازوم گرفت که باعث شد دادم بره هوا و همه تو جمع غیر از سارا و شروین 

 بزنن زیر خنده !!

 

 زوم رو مالش دادم و گفتم : گفتم نیشگون بگیر نه این که دستمو از جا بگیری !!!با دست با

 

 سارا : خوب خودت گفتی به من چه ؟!

 

 یهو یه صدایی گفت : به نظرت چشمام بهم دروغ نمیگن ؟!

 

 سرمو چرخوندم سمت صدا و ...
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اهی که وقتی آروین نبود بهترین تکیه گاه دنیا سروش !!!! سروش !!!! دوست دوران بچگیم ، برادر دومم ، تکیه گ

 میشد !!

 

 بغض راه گلومو بست و گفتم : میخوای سکته ت بدم !؟

 

 فهمید منظورم چشم غره هامه !

 

 با صدایی بغض آلود همراه با خنده گفت : قطعا نه !!

 

 تموم توانم بغلش کردم !!یه متری باهام فاصله داشت !! چند قدم اومد جلو و من دوییدم سمتش و با 

 

 هنوزم همون بو رو میداد !! تلخ ... !!!

 

 خندیدم و گفتم : نمیخوای عطرتو عوض کنی ؟!

 

 ساله با همین بو زندگی میکنم22با تعجب ساختگی گفت : کی من !؟ اصال و ابدا !!! من عطرمو عوض کنم ؟! من 

 

 خندیدم !!

 

 !!!! من : خیلی دیوونه ای بخدا سروش

 

 از بغلش اومدم بیرون !!!

 

 خندید و گفت : از تو که دیوونه تر نیستم !!!

 

 یهو نگاهش رخید روی پشت من و بعد گفت : نمیخوای معرفی کنی ؟!

 

 آروم چرخیدم سمت نگاهش !!

 

 منظورش بچه ها بودن و البته شروین !!

 

 ناخودآگاه نگاهم رفت سمت شروین !!! 

 

 ه بود !!! و بدتر از اون این بود که با اون اخم خیره شده بود به سروش !!!اخم کرد

 

 اونقدر سروش رو بد نگاه میکرد که احساس میکردم اگه ولش کنن سروش رو می کشت !!

 

 یهو صدای درونم پرید وسط و گفت : خوب اگه این دوتا دعوا کنن طرف کدومشونو میگیری !؟
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تردید نداشتم ... معلومه شروین !!! در هر حالتی من طرف شروین رو میگیرم !! نمیتونستم ، رفتم تو فکر ... حتی 

 نمیتونستم حتی یه لحظه به این فکر کنم که بخوام طرف کس دیگه ای باشم !!!

 

 لبخندی زدم و گفتم : ایشون سروش کاویان هستن !!! از دوستای دوران راهنمایی من !!!

 

 ثی زد و گفت : دوست یا دوست پسر ؟!کروالین لبخند خبی

 

اخمای شروین غلیظ تر شد !!! چرا ؟! اون که باید سروش رو بشناسه ، چون ، چون براش گفتم سروش چقدر بهم 

 کمک کرد !!!

 

 چشم غره ای به سارا رفتم و گفت : کم منحرف باش بچه !!! ایشون دوست صمیمی من بودن !!! خوبه یه دور گفتم !!!!

 

 سارا ریز خندید !!

بچه ها رو دونه دونه معرفی کردم و باز مجبور شدم شروین رو همکار و دوست اجتماعی خودم معرفی کنم !!! یه 

لحظه وسوسه شدم که بگم دوست پسرمه اما ... اگه شروین منو دوست نداشت چی !؟ اون موقع غروروم میشکست 

رم چیزی نیست !!!! و اما کیا !!! کیا راضی نمیشد میخواست با من هرچند که غرورم در مقابل عشقی که به شروین دا

حرف بزنه !! میخواست بهش یه فرصت بدم تا حرفاشو بزنه اما من ، نمیخواستم !! اصال و ابدا نمیخواستم!! تالشم در 

برای  ل کرده بوداین بود که شروین نفهمه کیا میخواد با من حرف بزنه !!! چون که میدونستم اون اخمی که برای سهی

کیایی که منو دوست داشت دعوا میشد !! و دیگه خدا رحم کنه !! سهیل انگار از خیلی وقت پیش میدونست کیا 

اینجاست ! باهاش حرف زد و سعی کرد متقاعدش کنه که حرف زدن با من فقط تالش بیخودی و بیهوده ست !!! اما 

دقیقه با من حرف بزنه !!! وقتی  5باز تر !!! واسه همین بهش اجاز دادم کیا لجباز تر از این حرفا بود !!! خیلی خیلی لج

نشست ، یک دقیقه ی کامل فقط نگام کرد . باعث شد حوصله م سر بره !! من تحمل اون نگاه عوضی رو نداشتم !! 

 نگاهی که خواهر عزیزمو کشت !!!

 

 دقیقه منو نگاه کنی بهتره من برم !! 5من : اگه بخوای تموم 

 با حرفم به خودش و اومد و گفت : تقصیر من نبود !

پوزخندی زدم و گفتم : پس حتما تقصیر من بود !؟ آره راست میگی تقصیر من بود که باید به زور به تو جواب مثبت 

میدادم تا دوستامو یکی یکی از بین نبری !!! آره تقصیر من بود که چون دوستت نداشتم ،االن مینا سال هاست گوشه 

 ی قبرستونه !! آره تقصیر من بود !! همش تقصیر من بود !!!

 تُن صدام هر لحظه باال تر میرفت که سروش آرومم کرد !!!

کیا : نه نمیگم تقصیر تو بود ولی باور کن همه ی اینا تقصیر خود مینا بود !!! من بهش گفتم !! گفتم که عاشق من نشه 

 یر...من یه روزی میرم ، من بهش گفتم !!! تقص

با سیلی که بهش زدم ساکت شد !!! اشک تو چشمام جمع شد و با صدایی که از بغض میلرزید گفتم : تُف به روت ... 

تو چشمام زل زدی و میگی تقصیر مینا بود که عاشق تو شد !؟ تف به روت ... هنوزم همون آشغالی هستی که بودی !! 

دقیقه منو متقاعد کنی که ببخشمت !! حیف  5اقل میشه تو این هنوزم همون عوضی هستی که بودی !!! فکر کردم حد
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اون مینا که عاشق تو شد عوضی !! حیف... کاش االن زنده بود... کاش می موند... کاش اون موقع چه جوابی داشتی 

 حتما اون موقع هم تقصیر مینا بود که عاشق تو شد !!!

خسته بودم !! خسته از تموم ادمایی که تو این مهمونی بهم آزار  و رفتم !!! رفتم سمت هتل بدون شروین !!! تنها !!!

رسوندن !!! خسته بودم !! از زندگی !!! هنوزم روی حرفم هستم !! زندگی سخت نیست فقط ما آدما بی عرضه ایم !! اما 

وندن که بی مزندگی خسته کننده ست !! سخت نیست ولی خسته کننده ست !! تو این دنیا چند نفر موندن !؟ چند نفر 

دونفر!؟ ... من میگم هیچی !!! هیچی !!!! این روزا تلخ که باشی بهتره !!! تا  2نفر ،  1هیچ چشم داشتی کمکت کنن ؟! 

 این که از روی سادگی گولت بزنن !!

**************** 

لی دوتاشون کار داشتن ! وبرگشته بودم ایران همراه شروین !!! فرناز و سهیل هم میخواستن دو هفته دیگه بیان !! هر 

برای دو هفته ی آینده برنامه ریزی کرده بودن بیان ایران !! به بچه ها راجبشون چیزی نگفته بودم که سوپرایز بشن 

!! قضیه ی کیا همونجا تموم شد و سهیل تونست بهش بقبولونه که من مال اون نیستم و نخواهم شد !! مهم نبود برام 

ی میکنه !! هیچکدوم برام مهم نبود !! فقط برام این واضح بود که از دستش راحت شدم !! که غصه میخوره یا خودکش

با دوست ناشناس دوباره ارتباطمون رو برقرار کردیم!! بهم گفت میدونه من کی ام و قراره به زودی بهم بگه که 

 ر داره !!خودش کیه !! خوشحال بودم !! از این که فعال همه چیز تو حالت معمولیه خودش قرا

به ساعت روی دیوار نگاهی انداختم !!! باید میرفتم پایین !! امروز شروین یه مهمونی برای تموم شدن فیلم تو خونه ی 

خودشون گرفته بود که انگار اقوامشون هم بودن !!! البته نوجوونای اقوامشون نه بزرگترا !! کم کم داشتم مطمئن 

ه وگرنه اون دوباری که منو بوسید و اون اخمایی که وقتی کیا رو میدید از میشدم که شروین هم یه حسی به من دار

 کجا سرچشمه میگرفت !؟

خونه ی شکالتی و قهوه ای و یه جین قهوه ای پوشیده بودم خوشگل بود !! 9بلوز یقه مردونه ی کرمی با یه جلیقه ی 

سمت دخترا !! شروین رو هنوز ندیده بودم واسه بهم میومد !! از اتاق ملیسا بیرون اومدم و رفتم سمت پله و بعدش 

دقیقه ای که گذاشت از گوشه ی چشم متوجه شدم که  22همین رفتم پیش دخترا و یکمی با الناز و ژینا حرف زدم !! 

شروین داره از پله ها میاد پایین اما نرفتم سمتش !! باید یا دست پس زد و با پا پیش کشید !! حواس خودمو جمع 

 بچه ها !! انگار که اصال متوجه ی اون نبودم! کردم سمت

 شروین :

لعنتی لعنتی !!! اون دختر عموی لوس من هم اینجا بود !! دختری که قرار بود به زور نامزدم بشه !!نه مامان نه بابا نه 

 !ملیسا و نه حتی عمو به این وصلت زوری راضی نبودن و تموم اینا تصمیم مامان بزرگ و زن عمو بود !!

 مامان بزرگ اسرار داشت که خانواده ی تهرانی باید تهرانی بمونه !! 

هه البته که من خوب میدونستم همه ی اینا کشکه !!مامان بزرگ عقده ایه !! عقده ی اینو داره که چرا خودش به 

 عشقش نرسیده ما هم نباید برسیم !! 

اق بیفته و از ترشیدگی در بیاد !! هه !! دختره ی عملی اون دختر عمه ی لوس من هم از خداش بود که این وصلت اتف

 ! 

رفته بود به چشماش رنگدانه ی آبی تزریق کرده بود !! میپرسم چرا میگه بزار بچه مون صد در صد چشماش آبی 

 بشه آخه اسکل تو هزار تا عمل کردی که تو بچه ت تاثیری نداره هی مثل قیافه ی اولیه ی خودت میشه !! 
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 کجا پیش رفته !! بچه !؟ هه من ترجیح میدم بمیرم تا تو زنم بشی !  اصن تا

 تموم وسایل روی میز رو با یه حرکت ریختم پایین !! صدای خرد شدنشون تموم فضای اتاق رو گرفت !

 !! ! برام مهم نبود چند تا عطر مارک شکستن من فقط یه نفرو تو این دنیا میخواستم !! و اون آتنا بود !! آتنای من

 من فقط اون دختر پر از شیطنت و انرژِی رو میخواستم !

در اتاق باز شد و ملیسا اومد تو و شکه زل زد به عطرای شکسته ی روی زمین و بو های مختلفی که اطراف رو پر 

 کرده بود !!

 ملیسا با لکنت گفت : شـ...ر... وین !!

 داد زدم : فقط بگو اومده یا نه !!!

 کرد و گفت : اومده !! نگران نگاهم

 تکیه دادم به دیوار و سُر خوردم پایین !!

 لعنتی لعنتی !! 

 کاش نمیومد !! من که میدونستم اون دختره لوس به هرکی میرسه میگه شروین نامزدمه شروین نامزدمه!!

بینه فقط لش میخواست آتنا رو بترجیح میدادم باال بمونم اما نمیتونستم !! نمیتونستم با این قلب وا مونده بجنگم !!! د

 هفته بود مواد نکشیده بود !! موادش آتنا بود !!!  2همین !!! 

 لعنتی !! از جام بلند شدم و از کنار ملیسا رد شدم !!!

 از پله ها پایین رفتم !! دو تا پله مونده به آخر وایستادم و با چشمام دنبالش گشتم !!

شو دم اسبی بسته بود !! تیپ اسپرت مانندی زده بود !! جلیقه و بلوز یقه مردونه و از همین جا هم معلوم بود !! موها

 کراوات با بوتای ساق کوتاه قهوه ای !!

 آب دهنمو قورت دادم و رفتم سمتش و از پشت دستمو گذاشتم روی شونه اش که باعث شد برگرده سمتم !!

رنجی و موهای فر و سایه ی کم رنگ قهوه ای !! آتنا داری با من از دیدن قیافه ش لبخند رو لبم ماسید !! یه رژ لب نا

 چی کار میکنی !؟

قلبم برای چند ثانیه از زدن وایستاد !!! خدایا تو چطوری تموم چیزای خوب رو تو یه نفر جمع کردی!؟ آتنا هم از 

 درون خوشگله هم تو ظاهر !

 !1ته بودن !! و داشتن منو به جد مرگ میرسوندن زل زدم تو چشماش !!! خیلی خوب خودشونو به نمایش گذاش

 اونقدر محوش شده بودم که نمیتونستم حرف بزنم یا حتی سالم کنم !!!

 لبخند پر شیطنتی زد و گفت : سالم خوبی !؟

 دلم میخواست بگم تو خوب باش منم خوبم !!!

 اما گفتم : ممنون ! تو خوبی !؟

 خوبم !! مهربون نگام کرد و گفت : ممنون منم

همون لحظه دستی پیچید دور بازوم و فقط دعا میکردم اون کسی نباشه که فکر میکنم اما با شنیدن صداش ... دنیا رو 

 سرم خراب شد !!

 اما با شنیدن صداش ... دنیا رو سرم خراب شد !!نینا بو د!!
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 نینا : سالم من نینا هستم !!

 

 یغ جیغوش ادامه داد : معرفی نمیکنی شروین !؟و بعد از مکث کوتاهی با اون صدای ج

 

 به آتنا نگاه کردم !! اخماش خیلی تو هم بود و خیره شده بود به دستای نینا که دور بازوی من حلقه شده بود !!

 

 سرشو باال آورد و با اون چشمای ترسناکش پرسشی نگام کرد !!

 

بیت مادرش اون هم بد شده بود وگرنه تا چند سال پیش دختر آرومی نینا ذاتا خوب بود ، دلش پاک بود اما در اثر تر

بود اما هنوز یه چیز خوب تو وجودش مونده بود و این بود که اگه از یه چیزی خوشش میومد بی ریا میگفت و 

 نظرشو بیان میکرد!

 

 

 قبل از این که حرفی بزنم نینا گفت : وای دختر تو چشمایی داری آدمو میترسونه !

 

 آتنا با یه لحن که معلوم نبود خوبه یا بد مهربونه یا سرد گفت : ممنون نظر لطفتونه !

 

 آروم گفتم : ایشون آتنا هستن !

 

 فقط همین ! نمیتونستم اون رو کسی جز عشقم خطاب کنم !! واسه همین فقط اسمشو گفتم !

 

 نینا : خوشبختم !!

 

 ؟! آتنا با اخم رو به من گفت : و ایشون
 

 زل زدم تو چشماش و قبل از این که چیزی بگم نینا گفت : نامزد شروینم !

 

 نمیتونستم ... نمیتونستم به صورت آتنا نگاه کنم اما زیر چشمی نگاهش کردم !!

 

 بهت زده سر جاش وایستاده بود !!

 

 چشمامو بستم و وقتی باز کردم با ناباوری به من زل زده بود !!!

 

یوونگی بود ولی از این که آتنا از نامزد دار شدن من ناراحت شده بود انگار دنیا رو داده بودن بهم! این به من شاید د

میفهموند که آتنا هم یه حسی نسبت به من داره ولی ... نه من نمیخواستم آتنا ناراحت باشه، نمیخواستم فکر کنه من 

 طعم لباش رو احساس میکردم !!! نامزد دارم یا اون دوباری که بوسیدمش ... هنوزم 

 

 آتنا:
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 با ناباوری زل زدم بهش !!!

 

بغضم گرفته بود !! از من سواستفاده شده بود ! شروین از من سواستفاده کرده بود !! منو باش که فکر کردم شروین 

 هم منو دوست داره !! کسی که با تموم وجودم میخواستمش از من سواستفاده کرده بود !!!

 

 چشمام پر شد !! 

 

 نه !! نباید میزاشتم نه !!! نباید بغضم میشکست ! نه !!!

 

 من آتنایی نیستم که اینطوری ببازم !! نفس عمیقی کشیدم !

 

 نباید طولش میدادم که شک کنن !!

 

 با صدایی که در تالش بودم بغضمو نشون ندم گفتم : تبریک میگم !!

 

 تالش فراوان برای نلرزیدن صدام گفتم : ایشاال خوشبخت بشید !!بعد از مکث کوتاهی و با 

 

 نینا : ممنونم !!

 

و رفتم !! دیگه نتونستم اونجا بمونم !!!! و تا این که از اونجا دور شدم اشکام روی گونه ام راه خودشونو پیدا کردن و 

 هق هق کردم !!

 

 دند نبود !! کسی متوجه ی من و اشکایی که بی مهابا پایین میوم

 

 با تموم سرعتی که میتونستم داشته باشک خودمو انداختم تو دستشویی و هق هق م اوج گرفت !! اونقدر اوج 

 

 گرفت که صداش حتی تا آسمون هفتم خدا می رفت ! 

 

ازم خدا من چی کار کردم !؟ چی کار کردم که اینطوری عاشقم کردی و بعد دلمو شکوندی !؟ داری حق مینا رو 

میگیری !؟ واقعا تقصیر من بود !؟ ولی بخدا من فقط قبول نکردم که با کیا دوست بشم !! ولی نه ... تقصیر تو نیست 

 خدا جون ! تقصیر شروینه ! تقصیره اونه که حال و روز من اینه !

 

ی سواستفاده کرد شروین نامردی کردی ! تو که منو دوست نداشتی چرا تظاهر به دوست داشتنم کردی ؟! تو از من

عوضی ! تو فقط یه خوشتیپ خوشگلِ مغروری که دخترا براش میمیرن !! خوب چیه !؟ منم خوشگلم ، منم خوشتیپم ، 

 منم همه چی تموم !
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عین بچه ها شده بودم ! میگفتم شروین اونو داره منم دارم اونو نداره من دارم ! گریه ام بند نمیومد اما باید بند میومد 

شد! اشکام دیگه پایین نیومدن ! آبی به صورتم زدم و سعی کردم خونسرد باشم که قطعا نمی شد ! من قلبم  و تموم

شکسته بود ! هر بار که به شروین فکر میکردم دوباره سد اشکام پایین می ریخت ! برای هزارمین بار صورتمو شستم 

 و سعی کردم خونسرد باشم و به شروین فکر نکنم ! 

 

 کنار میز خوراکی رد میشدم که صدای شروین رو شنیدم که منو خطاب میداد : آتنا ! داشتم از

 

 سعی کردم خونسرد باشم اما نمیشد ! بغض راه گلمو بسته بود !

 

 امان از این بغضی که ناگهانی اشک میشود !

 

 امان از این دنیا !

 

 امان از این آدم ها !

 

 چقدر دورند !!

 

 !! چقدر دورند 

 

 چند ثانیه !؟ چند ساعت !؟

 

 برگشتم سمتش و گفتم : بله !؟

 

 از سرد بودن لحنم به خودم لرزیدم !

 

 سرد بودم ! مثل شیشه ! خودم میتونستم درد قلبم و سردی چشمام و لحنمو احساس میکنم !

 

 به سراغ من اگر میایید نرم و آهسته بیایید که مباد بشکند ،

 

 تنهایی من !چینی نازک 

 

 ولی شکست !! بدجور شکوندیش آقا شروین !

 

 نگاهی دیوونه کننده تو عمق چشمام انداخت !

 

 کالفه و عصبی دستی توی موهاش کشید و گفت : میخوای از این بدتر بکنی با من !؟

 

 هه ! حتما عذاب وجدان داری نه !؟
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با سرعت نور برگشتم و × ن از جلوی چشمات گم و گور میشم باشه ! من میرم ! میرم تا عذاب نکشی ! همین اال

 پشت بهش راه افتادم سمت پله ها و اشکام فرو ریختن و این بغض برای هزارمین بار شکست

 

 شعر برام میومد دست خودم نبودم ! خودکاری هم نبود که بنویسه !

 

 گوشی هم نبود که گوش بده !

 

 کسی ظاهر بشه !لبخندی هم نبود که روی لبای 

 

 اشکی هم ... چرا اشک بود !!! اما فقط خودم برای خودم !

 

 پاییز را دوست دارم !

 

 نه بخاطر برگ هایش ،

 

 نه بخاطر رنگ هایش ،

 

 نه بخاطر لبخند های تلخش،

 

 نه بخاطر هیچ چیز دیگری...

 

 فقط بخاطر این که آن روز ،

 

 در آن پاییز تنهایی ،

 

 زیر آن باران بی مهابا در

 

 در آن کوچه ی تنگ و تاریک ،

 

 تو آمدی !

 

 با چتری آبی ،

 

 همرنگ دو تیله ی چشمانت ،

 

 با لبخندی جذاب ،

 

 همرنگ نگاهت !
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 با قلبی از سنگ اما پر از مهر ،

 

 با شعری که حال اگر بپرسی ،

 

 نمی دانم از کیست !

 

 آمدی ،

 

 باران ،مانند آن 

 

 بی مهابا...

 

 صدای قدم هایت که نزدیک ترمی شد ،

 

 قلب من از دوست داشتنت ،

 

 از گیج شدنش ؛

 

 سکته ی مغزی می کرد !

 

 صدایت ...

 

 آه ، آن صدایی که هنوز که می گذرد ریتمش را در یاد دارم ،

 

 آن صدای بم خاص ،

 

 راستی ،

 

 هنوز هم نگفتی ،

 

 ر آن چشم ها بود چه د

 

 که این گونه مرا وابسته کرد ؟!

 

 ای کاش قبل از رفتنت ،

 

 قبل از این که تن برهنه ام خاک را لمس کند ،

 

 تنها پاسخ این سوال دیرینه ی بی رنگ را میدادی ...!
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شتر رنگ میگرفت ! بیتک تک لحظاتی رو که با شروین بودم از جلوی چشمام رد میشد و به جای این که رنگ ببازه 

جون میگرفت !! انگار تازه به اوج عشقی که نسبت بهش داشتم رسیدم ! انگار تازه فهمیدم که چقدر دوسش دارم که 

نباشه دیوونه میشم ! که اگر نمونه و بره که داره میره زندگی معنایی نداره برام !! االن میفهمم ! االن میفهمم مینا چرا 

یم گرفت نمونه تو این دنیای بی رحم ! االن می فهمم !! کجاییی مینا که به دادم برسی !؟ خودکشی کرد !! چرا تصم

 کجایی ؟!

 دلم میخواست جیغ بزنم و گله کنم ! گله کنم از تموم این قانونای بی مصرف و پوچ !!!

 چرا نمیشد از شروین یه کپی گرفت و برش داشت ؟!

 شته باشه تا همه به عشقشون برسن !؟ چرا ؟!چرا نمیشد به تعداد کافی شروین وجود دا

 چرا نمیشه نمرد ؟!

 چرا حتما باید بمیری ؟!

 چرا میخواد بره ؟!

 دوسم داره ؟!

 نداره ؟!

 میخواد بره ، پس نداره !! پس دوسم نداره !!

 دیوونه شده بودم !! به معنای واقعی دیوونه شده بودم !!

خفه میشدم !! به هوا نیاز داشتم ! به یه محیطی که هر جا رو نگاه کنم شروین بغض راه گلومو بسته بود و داشتم 

 نباشه !

 پس پناه بردم به پله تا سریع لباس بپوشم و برم بیرون !! پامو از این جهنم بیرون بزارم !!

 به پله ها نگاه کردم !!

 هر لحظه بهش نزدیک تر میشدم !!

 د و اومدم که اون یه قدمو بردارم اما ...فقط یک قدم !! فقط یک قدم مونده بو

 یکی راهمو بست !!

روژینا بود !!! روژینایی که دوستم بود و یار همیشگیم !! روژینایی که اومده بود سد راهم بشه و نزاره فرار کنم ! فرار 

 کنم از واقعیت اما ... ! نه انگار اومده بود نجاتم بده ! از این جهنم نجاتم بده !!

 د تو چشمام !زل ز

 با دو تا دستش دو طرف شونه مو گرفت و گفت : آتی نشکن !!!

 صداش تو سرم می پیجید !!

 آتی نشکن !! آتی نشکن !!! نشــــــــکن !

 ادامه داد : که اگه بشکنی نه تنها من بلکه همه مون میشکنیم !!

 همه مون میشکنیم !! میشکنیم !همه مون میشکنیم !! همه مون مخیشکنیم !! نه تنها من بلکه ... 

ماهی که نبودی هیچکدوممون از  3ادامه داد : نباشی لبخند معنا نداره ! نباشی دلتنگی معنا نداره ! اونقدر که تو این 

 ته دل نخندیدیم !!

 برای بار سوم صداش تو سرم پیچید !!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ام اس اس 

2 6 6  

 

 نخندیدیم !!... هیچکدوممون از ته دل نخندیدیم ... نخندیدیم...

دامه داد : وقتی برگشتی فهمیدیم بدون تو هیچی نیستیم !! فهمیدیم ما بدون هم ناقصیم !!! االن شاید بنظر ناقص ا

 نباشیم ، اما االن هم ناقصیم !! االنی که دیگه نه اثری از سحر هست و نه دیگه ...

 اناگرا دو دل بود بگه یا نه !

 بره با وراجی هاش ! : و نه دیگه ... مینا هست !! که رو مخت راه -

 و انگار با این حرف روژِنا پرده ها کنار رفتن !! همه چیز واضح شد !!

 پرده ها کنار خواهند رفت !

 من پاره یشان خواهم کرد !!

 تاریکشان میکنم از نور !!

 تکونم داد !

و م ! تو یکی گریه نکن که اگه تگریه نکن آتی !! میدونی بعد از چند سال برای اولین بار دارم گریه ت رو میبین -

 ستونت بشکنه ما چی کار کنیم !؟

 گریه ام اوج گرفت !

داد زد : دِ لعنتی گریه نکن !تو کی تا حاال گریه کردی که این بار دومت باشه ، تو اصن گریه کردن بلدی !؟ بگو 

 لعنتی بگو !! بگو بزار ببینم تو کی عاشق اون پسره ی آشغال شدی ؟!

 اوج گرفت !! اینطئری نگو روژی ون آشغال نیست !! اون روح و تن منه ! روز و شب منه !!! گریه ام

 با هق هق افتادم تو بغل روژینا !

 

سرمو گذاشتم رو شونه ش ! و از ته دل زار زدم !!! مهم نبود ! مهم نبود که کسی ببینه !! هرچند که اونجایی که ما 

 بودیم هیچکس بهمون دید نداشت !

 

هق زدم و جیغ زدم و گفتم : فکر می کردم دوسم داره !! فکر می کردم اون لعنتی ، نه لعنتی نه ، دلم نمیاد ، فکر 

میکردم اونم منو دوس داره ! اونم منو میخواد !! همونجوری که عاشقشم ، اون هم منو دوس داره !! سخته روژی ! 

چ جا ؛ تو هیچ حالتی مال تو نمیشه !!! سخته بدونی و براش سخته ! سخته عاشق کسی باشی که بدونی هیچ وقت ؛ هی

بمیری ! سخته زجر بکشی اما سرد بشی ! روژِ منو نمیخواست !! من حکم یه اسباب بازی براش داشتم !! تو فهمیدی !! 

نامزد همون روز اول تو فرودگاه فهمیدی یه چیزی تو چشمام عوض شده اما چرا بهم اخطار ندادی !؟ چرا نگفتی که 

 داره ؟!

 

 

 نگاهم روی میز پر از لیوان های شیشه ای و ظرف های شیشه ای ثابت موند !

 

جلوی رفتم و یکیشو برداشتم و زل زدم به شیشه ی درخشنده ش ! زل زدم و نگاه کردم !! قطره اشکی روی شیشه 

 ی ظریف لیوان ! با تموم توانی که داشتم به سمت دیوار پرتش کردم !!!

 

 جیغ زدم و لیوانا رو تک تک به سمت دیوار پرتاب کردم !
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 صدای شکست بهم آرامش میداد ! 

 

 دوباره شکستم !!

 

 بیشتر ...

 

 بیشتر و بیشتر ....

 

 پرت کردم ! تا تونستم !

 

 انگار با شکستن این شیشه ها قلب شکسته ام درمان میشد !!!

 

 دوباره و دوباره ... ! صدای شیشه ها تو سرم اِکو میشد و

 

 روژِنا تالش داشت جلومو بگیربه اما نمیتونست ! معلومه نمیتونست !! جنون منو گرفته بود !! من تو اوج جنون بودم !

 

 جیغ میزدم ! گریه میکردم !!

 

 نفس کم داشتم اما مهم نبود !

 

 مانش کرد نه ! این صدای مغزم بود !!نه این قلبم نبود که فکر میکرد با شکستن این شیشه ها میشه در

 

من با قلب عاشق شروین نشدم ! شروین جاش درست تو مرکز عشق تو مغزمه !! من با عقلم با مغزم عاشق شروین 

 شدم نه قلبم !!!

 

خم شدم و تکه های بزرگی که نشکسته بودن رو برداشتم و پرت کردم که یکی از شیشه ها درست توی شاه رگم 

 !! فرو رفت

 

 لبخندی زدم !! بیا خودکشی هم نکردم خدا خودش راضیه !

 

 افتادم رو زمین !

 

 روژِ جیغ زد و دوید سمتم !

 

 لبخند بی جونی زدم و گفتم : روژی ... !

 

 اما اون بی توجه به من دوید سمتی که چند نفر با نگرانی ایستاده بودن و متوجه ی ما شده بودن !!
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 ود ! من تو آستانه ی مرگ بودم !دیگه مهم نب

 

 روژِ جیغ زد : زنگ بزنید آمبوالنس لعنتیا !

 

 بلند تر داد زد : دِ لعنتیا داره میمیره !! زنگ بزنید آمبوالنس !

 

 یکی به خودش اومد و زنگ زد اما مهم نبود ، آمبوالنس دیر میکرد شک ندارم !

 

 ده بود ! بدنم بی حس شده بود و خونی تو تنم نمون

 

آروم با یه لبخند آروم تر گفتم : روژی خره حالم کن ! هرچند من آدم بشو نیستم فرشته م ! بعد من دیگه کسی 

 شبیه من بدنیا نمیاد !

 

 روژِنا نمیدونست به حفام بخنده یا گریه کن !

 

 روژینا : کم گوه مفت بخور عوضی ! حرف از مردنت نزن که تکتکمون میمیریم !

 

خندیدم و گفتم : رو...ژی... حقـ...قیت تلخه ! ... خیلی تلخ !! ... بعد ... ا...ز ... ایـ...ن ... که خا...کـم کردید بهش ...بگو 

 ... به ... شر...وین... بگو ... خیلی ... دوسش داشتم !

 

 داد زد : لعنتی حرف نزن ! در مورد اون آشغال حرف نزن ! انرژی ت میره حرف نزن !

 

 لبخد کم جونی زدم و گفتم : روژِ خره تا ابد دوست دارم ! تو اون دنیا منتظرتم اما دیر بیا !

 

روژِنا داد زد : عوضی تو هیچ جا نمیری کثافت ! تو خل خودمی ! آتنا بخدا وقتی بیدار بشی دیگه خودم زنده 

 نمیزارمت که این قدر منو زجر دادی تو این لحظه ها !

 

 دارم روژی! اونم ... دو... سـ... ت داشتم ... خیلـ...ـی ... زیاد ...!من : دوست 

 

 و چشمام بسته شد و دیگه هیچی ندیدم !

 

 سوم شخص : )دانای کل (

 روژینا عصبی داد زد : دلیل داری ؟! دلیل داری برای من آشغال !!؟

 ژینا بطرفش رفت و گفت : آروم باش روژی !

زیر روسری شالی رنگ قرمز توی موهاش فرو کرد و گفت : آروم باشم ؟! چطوری ازم  روژینا عصبی دستشو از

 میخوای آروم باشم وقتی آتنا داشت جلوی چشمام جون میداد ! آتنایی که هنوزم مطمئن نیستیم زنده بشه یا نه !
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ع از قط بروز نمیداد که وضهمه عصبی بودن ! حتی ژینایی که به روژینا میگفت : آروم باش !! از همه عصبی تر بود ف

این خراب تر نشه ! ژِنا و الناز االن بار سختی رو دوششون بود ! االن شده بودن ستون گروه ! اونا بشکنن بقیه هم 

 شکستن !

موژان به شدت عصبی بود و جیغ و داد میکرد در نتیجه پرستارا گرفتنش و یه خواب آور بهش زدن تا بخوابه ! 

درد میکشید ؛ چون موژان تجربه ی آستانه ی مرگ آتنا رو داشت ! یک بار تجربه ش کرده بود  موژان از همه بیشتر

و درد کشیده بود ! ویرا !!! به قول آتنا منطق گروه !!!! مثل همیشه زل میزد به دیوار و روزه ی سکوت میگرفت ! شاید 

داشت ! چون اصال خودشو خالی نمیکرد ! موژان حتی اگه مجبور نبود پلک هم نمیزد !!! بیشتر از همه دیدن ویرا درد 

جیغ میزد و روژینا عصبی بود ! اما ویرا... تنها یک نقطه ی نامعلوم رو نگاه میکرد ! یک نقطه ای که انگار تموم 

زندگیش توش جمع شده بود ! تینا وقتی آتنای بی هوش رو دیده بود خودش هم بی هوش شده بود و سرم بهش 

اال سر تینا بود و گریه میکرد ! کیانا ... ! انگار این دختر کپیه ویرا بود ! چون چنان فرقی با ویرا وصل بود ! ساغر ب

نداشت ! اونم به دیوار زل زده بود ! فقط گاهی قطره اشکی هم از چشمش پایین میومد ! شاید این اشک ریختنش 

ق هق میکرد اما در تالش بود صدای هق هقش دیدن دردش رو قابل تحمل تر میکرد ! آذین ... آذینِ شر و شیطون ه

بلند نشه ! چشمای زیتونی رنگش خیس بود ! شنیا چونه ش میلرزید و بغض کرده بود اما نمیخواست با گریه بشکنه 

اما سخت بود ! سخت بود ! خیلی سخت ... ! اما یه نفر دیگه اونجا حضور داشت یه نفری که قلبش تیر میکشید و 

ه یه نفری که تو خاطراتش با آتنا گم شده بود ! دلش میخواست آتنا باشه حتی اگه اونو دوست نمیتونست کاری کن

نداشته باشه حتی اگه بخواد بره ، حتی اگه جاش بزاره ، فقط باشه که بخنده که شیطنت کنه که با چشمای ترسناکش 

بار  3ساعت گذشته  94شروینی که طی  به این و اون چشم غره بره و بقیه بترسن !!!قطعا همتون میدونید شروینه !

بستری شده و بی هوشش کردن ! از مردن آتنا مرده بود ! زندگی براش معنایی نداشت ! نمیدونست کی آتنا تموم 

 زندگیش شده ، اما میدونست نباشه اونم نیست! 

 و موژانی که خواب بودن !با بغض به روژینا نگاه کرد !! و بعد به بقیه ی بچه ها !! همه شون بودن ! حتی تینا 

برگشت و رو به روژینا وایستاد و بغضش رو فرو داد و با صدای بلندی که شبیه به داد زدن بود گفت : عاشقشم 

میفهمی؟! نَ دیگه نمیفهمی ! نمیفهمی چقدر دوسش دارم ! حتی خودش نمیفهمید ! حتی خودشم نمیدونست که 

ک میشناسم براش بدم تا فقط باشه ! نه حتی مال من فقط باشه !!! حاضرم جونم ک سهله جون تک تک آدمایی رو 

 نمیدونم کی همه کسم شد فقط میدونم نباشه بی کسم !!!

اونقدر شک این حرف برای همه زیاد بود که ویرا به سرعت سرشو چرخوند سمت شروین و قطره اشکی از چشمش 

 پایین ریخت!!

ه ویرا به سرعت سرشو چرخوند سمت شروین و قطره اشکی از چشمش اونقدر شک این حرف برای همه زیاد بود ک

 پایین ریخت!!

 

 

همه ساکت بودن و فقط ناباور و متعجب شروین رو نگاه میکردن ! حتی ملیسا خواهرش که از همه چیز خبر داشت 

اشه ولی ا نینا بتعجب کرده بود !! چون که فکر میکرد ممکنه اون عصبی بودن شروین فقط بخاطر عروسی کردنش ب
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حاال ... االن فهمیده بود برادر کوچیکترش چشه !!! شروین عاشق شده بود !!! اونم عاشق آتنایی که باهاش کَل کَل 

 داشت !!

 

 

شروین ادامه داد : برام مهم نیست شما باور میکنید یا نه !!! دوست دارید باور کنید یا نه !! ولی من عاشق آتنام !!!! 

ما خودم نمیدونستم !! شاید دقیقا از همون روز اول تو سورتمه سواری که دیدمش !! از همون روز اول خیلی وقته ا

 برام با بقیه فرق داشت !!! شایدم نه این آتنا بود که با همه ی دخترایی که دیده بودم حتی تو امریکا فرق داشت !!! 

 

 

وین هم هنوز همه تو شُک بودن اما روژینا همین که شروین و از اتاق بیرون رفت !! تا دقیقه های بعد از رفتن شر

 پاشو از اتاق بیرون گذاشت دنبالش رفت بیرون !

 

 

 از پشت صداش زد : شروین ... !!

 

 

 شروین سرشو به حالت نیم رخ چرخوند سمت روژینا !!

 

 

ون روز اول فهمیدم ، همون وقتی که روژینا : میدونم دوسش داری ، میدونم نگاهت در مورد آتنا فرق داره ، هم

 فهمیدم تو همون دوست ناشناس آتنا هستی بیشتر مطمئن شدم !!! خودت میدونست آتی همون آتناس ؟!

 

 

شروین بغض تو گلوشو قورت داد و گفت : آره !!! تو لندن فهمیدم اما آتنا نمیدونه !!! میخواستم یه کم اذیتش کنم از 

 م بهش ! این راه واسه همین نگفت

 

 

لبخند تلخی روی لباش جا خوش کرد و گفت : دلم میخواست عصبی و حرصی شدنشو ببینم ! آخه خیلی خوشگل 

 میشه وقتی عصبیه !!

 

 

روژینا که انگار تعجب کرده بودم از این که شروین خبر داره به حالت عادی برگشت و گفت : اگه دوسش داری 

 پس چرا نامزد داری؟

 

 

عصبی با بغض چشماشو بست و گفت : مجبورم کردن !!!! من یه تار موی آتنا رو به صدتا دختر نمیدم چه  شروین

 برسه به اون دختر عموی عوضیم !!

 

 

 روژینا : کی مجبورت کرده بگو ! پدر و مادرت که اصال از این آدما نیستن , خیلی هم روشن فکرن پس کی !؟
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 بزرگم ! شروین عصبی فقط گفت : مادر

 

 

و رفت !! اما هر قدم که از آتنا دور تر میشد بیشتر درد میکشید ! اما باید میرفت یه جایی و خودش رو خالی میکرد ! 

 این تنها شانسش بود !!

 

 

 رعد و برق زد و بارون شروع به باریدن کرد !! 

 

 

 همه رفتن جلوی پنجره ایستادن !! همه ی دخترا !!

 

 

 نجره رو باز کرد و نم و بوی بارون به مشامشون رسید !الناز پ

 

 

 ساغر : خیلی بارون دوست داشت !

 

 

 تینا قطره اشکی از چشمش پایین ریخت و گفت : آره !!

 

 

 آذین : نزدیکه پاییزه ! 

 

 

 موژان :

 

 

 

 

 آن روزها رفتند

 

 

 آن روزهای خوب

 

 

 آن روزهای سالم سرشار

 

 

 آن آسمان های پر از پولک
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 آن شاخساران پر از گیالس

 

 

 آن خانه های تکیه داده در حفاظ سبز پیچکها به یکدیگر

 

 

 آن بام های بادبادکهای بازیگوش

 

 

 آن کوچه های گیج از عطر اقاقی ها

 

 

 آذین :

 

 

 آن روزها رفتند

 

 

 آن روزهایی کز شکاف پلکهای من

 

 

 هایم ، چون حبابی از هوا لبریز ، می جوشیدآواز

 

 

 چشمم به روی هرچه می لغزید

 

 

 آنرا چو شیر تازه مینوشد

 

 

 گویی میان مردمکهای

 

 

 خرگوش نا آرام شادی بود

 

 

 هر صبحدم با آفتاب پیر

 

 

 به دشتهای ناشناس جستجو میرفت
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 شبها به جنگل های تاریکی فرو می رفت

 

 

 ژینا :

 

 

 آن روزها رفتند

 

 

 آن روزهای برفی خاموش

 

 

 کز پشت شیشه ، در اتاق گرم ،

 

 

 هر دم به بیرون ، خیره میگشتم

 

 

 پاکیزه برف من ، چو کرکی نرم ،

 

 

 آرام میبارید

 

 

 بر نردبام کهنه ء چوبی

 

 

 بر رشته ء سست طناب رخت

 

 

 بر گیسوان کاجهای پیر

 

 

 وو فکر می کردم به فردا ، آه

 

 

 فردا

 

 

 حجم سفید لیز .

 

 با خش خش چادر مادر بزرگ آغاز میشد
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 و با ظهور سایه مغشوش او، در چارچوب درپ

 

 -که ناگهان خود را رها میکرد در احساس سرد نور  -
 

 وطرح سرگردان پرواز کبوترها

 

 در جامهای رنگی شیشه.

 

 

 ردا ...ف

 

 گرمای کرسی خواب آور بود

 

 

 من تند و بی پروا

 

 

 دور از نگاه مادرم خط های با طل را

 

 

 از مشق های کهنه ء خود پاک می کردم

 

 

 چون برف می خوابید

 

 در باغچه میگشتم افسرده

 

 

 در پای گلدانهای خشک یاس

 

 

 گنجشک های مرده ام را خاک میکردم

 

 

 روز گذشته حرف زد : 5یرا برای اولین بار طی و

 

 

 آن روزها رفتند
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 آن روزهای ذبه و حیرت

 

 

 آن روزهای خواب و بیداری

 

 

 آن روزها هر سایه رازی داشت

 

 

 هر جعبهی صندوق خانه ء سر بسته گنجی را نهان میکرد

 

 

 هر گوشه، در سکوت ظهر ،

 

 

 گویی جهانی بود

 

 

 هرکس از تاریکی نمی ترسید

 

 

 در چشمهایم قهرمانی بود

 

 

 کیانا :

 

 

 آن روزها رفتند

 

 

 آن روزهای عید

 

 

 آن انتظار آفتاب و گل

 

 

 آن رعشه های عطر

 

 

 در اجتماع اکت و محجوب نرگس های صحرایی
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 که شهر را در آخرین صبح زمستانی

 

 

 دیدار میکردند

 

 

 آوازهای دوره گردان در خیابان دراز لکه های سبز

 

 

 بازار در بوهای سرگردان شناور بود

 

 

 در بوی تند قهوه و ماهی

 

 

 بازار در زیر قدمها پهن مشد ، کش میامد ، باتمام

 

 

 لحظه های راه می آمخت

 

 

 و چرخ میزد ، در ته چشم عروسکها

 

 

 ا سرعت به سوی حجمبازار مادر بود که میرفت ب

 

 

 های رنگی سیال

 

 

 و باز میامد

 

 

 با بسته های هدیه با زنبیل های پر

 

 

 بازار باران بود که میریخت ، که میریخت ،

 

 

 که میرخت
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 شروین هم توی خیابون هم شعر رو میخوند :

 

 

 آن روزها رفتند

 

 

 آن روزهای خیرگی در رازهای جسم

 

 

 ن روزهای آشنایی های محتاطانه، با زیبایی رگ هایآ

 

 

 آبی رنگ

 

 

 دستی که با یک گل از پشت دیواری صدا میزد

 

 

 یک دست دیگر را

 

 

 و لکه های کوچک جوهر ، بر این دت مشوش ،مضطرب ، ترسان

 

 

 و عشق ،

 

 

 که در سالمی شرم آگین خویشتن را باز گو میکرد

 

 

 ای گرم دودآلوددر ظهره

 

 

 ما عشقمان را در غبار کوچه میخواندم

 

 

 ما با زبان ساده ی گلهای قاصد آشنا بودیم

 

 

 ما قلبهامان را به باغ مهربانی های معصومانه
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 میبردیم

 

 

 و به درختان قرض میدادیم

 

 

 و توپ ، با پیغامهای بوسه در دستان ما میگشت

 

 

 ن حس مغشوشی که در تاریکیو عشق بود ، آ

 

 

 هشتی

 

 

 ناگاه

 

 

 محصورمان می کرد

 

 

 و جذبمان میکرد، در انبوه سوزان نفس ها و تپش ها

 

 

 و تبسمهای دزدانه

 

 

 و ساغر آخرین قسمتش رو خوند :

 

 

 آن روزها رفتند

 

 

 آن روزها مپل نباتاتی که در خورشید میپوسند

 

 

 ورشید، پوسنداز تابش خ

 

 

 و گم شدند آن کوچه های گیج از عطر اقاقی ها
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 در ازدحام پر هیاهوی خیابانهای بی برگشت .

 

 

 و دختری که گونه هایش را

 

 

 با برگهای شمعدانی رنگ میزد ، اه

 

 

 اکنون زنی تنهاست

 

 

 اکنون زنی تنهاست

 

 

  
 

 

 ت : نمیخواید سری به به این خانوم خوشگله بزنید ؟!صدای از پشت سر بچه ها گف

 

 

 الناز متعجب نگاه کرد !

 

 

 پرستار لبخندی زد و گفت : به هوش اومده !

 

 

 همه برای چند ثانیه رفتن تو شوک !!!

 

 

 موژان دوید سمت اتاق آتنا و بقیه هم دنبالش !

 آتنا :

 آروم چشمامو باز کردم !!

 بود !!همه جا تار 

 دوبار دیگه پلک زدم تا همه جا رو بهتر ببینم !!!

 یه صدای میومد مثل بیب !!

 یه خانومی باال سرم وایستاده بود و با لبخند نگام میکرد !

 گفت : چه عجب ما شما رو دیدیم !! پس کی میخواستی بیدار بشی ؟!

 1تو شاهرگم !! یعنی االن بیمارستان بهشته ؟آخرین چیزی که یادمه حرفام به روژینا بود و فرو رفتن شیشه 
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 چقدم اعتماد به نفس دارم شایید من برم جهنم !!! اصن وایسا مگه روحا مریض میشن که برن بیمارستان!؟

 در نتیجه یه گزینه میمونه !

 من : اینجا بیمارستانه ؟!

 لبخندی زد و گفت : آره عزیزم ! من میرم به دوستات خبر بدم !

 !! قبل از این که کامال خارج بشه پرسیدم : چند روزه بی هوشم ؟! و رفت

 روز !! 5 -

 روز... 5جووووونم !؟ 

 نگاهم روی گالی رز کنار سرم ثابت موند !

 حس خاصی نسبت به اون گال داشتم !! انگار ... احساس میکردم ... شروین .... نه امکان نداره ... اون ...

 اشکام ریخت پایین !!

 من چقد بدبختم خدایا ...

 حتی شروین منو نخواست !!

 اشکامو پاک کردم که وقتی بچه ها اومدن نبینن !!

 تو یه آن تصمیم خودمو گرفتم !!

نمیدونم اون روز چم شده بود !! اصال نمیدونستم چرا عقل و منطقم کار نمیکرد ! من باید میرفتم !! تو همون لحظه 

 ن باید میرفتم ! از اینجا دور میشدم ! این به نفعم بود !!تصمیم خودمو گرفتم !! م

 دانای کل :

موژان و بچه ها توی راهرو میدوییدن سمت اتاق آتنا که شروین هم با نگرانی به سمتشون اومد و گفت : بهم خبر 

 دادن به هوش اومده !

 وش اومده اما بهتره نبینیش !روژینا که انگار عشق شروین به آتنا رو باور کرده بود گفت : آره به ه

 شروین سر افکنده گفت : باشه

 و پشت در ایستاد و بقیه ی بچه ها رفتن تو اتاق !!!

 آتنا :

 تا خل ریختن تو اتاق ! 12تو فکر رفتن بودم که یهو در باز شد و 

 خنده ام گرفت!

 همشون زدن زیر خنده و وبینش گریه میکردن !!

ت شدیم !!! روژِ تکیه داد بود یه دیوار رو به روی تختم !! همه ساکت بودیم !! بارون میبارید !! چند ثانیه بعد همه ساک

 تینا پنجره رو باز کرد و صدا و بو و نم قشنگش رو احساس کردم با تمام وجودم !!با داد روژی تو جام لرزیدم !

 روژِ : عوضی ! خیلی آَغالی ، خیلی کثافتی ، چطور تو رو ببخشم !؟

 یهو بلند تر داد زد : ها !؟

 از داد روژی تو جام پریدم هوا و بدون فکر گفتم : روژِ هر کاری کردم فقط گوه خوردم !!

 یهو همه حتی خودم ساکت شدیم و همدیگه رو نگاه کردیم !!
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، ساغر آذینو ، آذین منو ،  من روژینا رو ، روژینا منو ، من ویرا رو ، ویرا موژانو ، موژان تینا رو ، تینا منو ، من ساغرو

من کیانا رو ، کیانا النازو ، الناز ژینا رو یهو همه مون زدیم زیر خنده و قهقهه زدیم !!! خخخخخ خیلی وقت بود از ته 

 دل اینجوری نخندیده بودم !!! خیلی وقت بود دوستام یادم رفته بود ، خیلی وقت معنای واقعی دوستی یادم رفته بود !

 یم گفتم : حاال نگفتی واسه چی ؟!آروم که شد

روژینا اخم کرد و گفت : واسه این که اون لحظه که شیشه رفت تو شاهرگت اونقدر منو عذاب دادی که به مرز سکته 

 رسیدم !!!

یه لحظه با یادآوری اون خاطرات لحظه ی آخر بغضم گرفت و همه ساکت شدن !! نگاهی به رُزا کردم و بعد به 

 پنجره !!

 ون !!! حتی بارونای اینجا با لندن فرق داشت !!!بار

از پشت شیشه قطره های بارونو لمس کردم !!! حتی لبخندای اینجا با لندن فرق داشت !!! چون این جا کسایی رو 

داشتم که بودن تا باشن تا بمونن تا نرن تا پشتمو خالی نکن تا پشتشونو خالی نکنم تا دوسم داشته باشن تا دوسشون 

 که میخوام برام نمیره !! "یک نفری "ته باشم تا برای همشون بمیرم ولی اونداش

++++++++++++++++ 

 کیانا اومد چیزی بگه که دستمو به نشونه ی سکوت باال آوردم !

وم این ماه ، سهیل و 22صبح به وقت تهران ،  9:32من : فقط باید یه خبری رو بدم بهتون قبل از این کار ، ساعت 

نفری سوپرایزتون کنیم اما مثل این که قسمت نیست ! خودتون برید دنبالشون !!  3میان ایران ! قرار بود باهم  فرناز

 اگر ... اگر سراغ منو گرفتن بگید حاال حاال ها نیست... !

 همشون فقط منو نگاه میکردن !

 قطره اشکی از چشمای ژینا سرازیر شد !!

 کیفش از دستش افتاد !!!

 چی میگی آتی ؟!ژینا : 

 ویرا اومد جلو !! صورتمو تو دستاش گرفت و زل زد تو چشمام !!!

یادمه یه وقتایی از تیرگیه چشمای ویرا میترسیدم اما حاال خودم اونقدر قلبم سیاه شده که دیگه نمیترسم از این 

 چشما !!

 با بغض گفت : بهم بگو با رفتنت چیزی درست میشه !؟

 بت تکون دادم که طرف راست صورتم سوخت !!!سرمو به نشونه ی مث

 ساغر دستشو جلوی دهنش گرفت و گفت : ویرااااا !

ویرا کالفه دستی به صورتش کشید !! پشت کرد بهم و بعد از چند ثانیه با چشمای خیس برگشت طرفمو گفت : دِ 

 آخه لعنتی چرا چیزی میگه که...

 هق زد و نتونست بقیه ی جمله شو بگه !

م مهم نبود که ویرا بهم سیلی زد ! درکش میکنم !! خوشحالم !! خوشحالم که همچین دوستی دارم !! خوشحالم که برا

 به خودش اجازه میده تا بهم سیلی بزنه تا راه درست رو انتخاب کنم !!!
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میشه و هستی !! هآروم با یه لبخند تلخ گفتم : ویرا مهم نیست !! اصال مهم نیست !! تو همیشه منطق گروهمون بودی 

راه های درستو انتخاب کردی !! همیشه واقعیتا رو از راه منطق بررسی کردی !! اما این بار ... بزار برعکس منطق عمل 

کنم !! بزار فرار کنم !! بزار یه بار هم به جای مقابله با مشکالت فرار کنم !! من باید برم !! فرقی نداره کجا !! پاریس یا 

ا آلمان !! من فقط میخوام برم !! من باید برم تا اون عشقی که تو وجودم ریشه کرده و تموم وجودمو لندن !! ترکیه ی

گرفته رو فراموش کنم !! تا تیشه به ریشه ش بزنم !!! پرسیدی با رفتنم چیزی درست میشه !؟ آره درست میشه !! 

 خودم درست میشم !! خودم !!!

 !!شنیا جیغ زد : خل شدی آتنا ؟! یا شایدم دیوونه !! یا روانی ؟!چشمام خیس بود !! داشتم درد میکشیدم 

 لبخند تلخی زدم و گفتم : آره من دیوونه م !! دیوونه شم !! بدجوری دیوونه شم !!

الناز لب پایینشو گزید و گفت : آتی نمیشناسمت !!! تو آتی نیستی !! تو همون آتی نیستی !! همون آتی شر و شیطون 

لجباز نیستی !! ضعیفی !! انگار خون تو بدنت نداری !!! انگار باور کردی که اینجا آخرشه !! شدی همون  و قدرتمند و

 آتی که وقتی مینا مرد !! همون آتیِ دوره ی مرگ مینا !! نمی شناسمت !! من می رم !

 عقب عقب رفت سمت در و ادامه داد : من می رم و وقتی بر می گردم که همون آتی باشی !!!

 و رفت !!

 اشکام که خشک شده بودن با رفتن الناز دوباره راه خودشونو گرفتن !!

ژینا بعد از الناز اومد جلو و گفت : برو !! فقط ... باید بهم قول بدی !! بهم قول بدی که هیچوقت سرد نشی !! بی 

 بده !! احساس نشی !! وقتی برگشتی ، یه آتی جدید و سرد و خشک و بی احساس نبینم !! قول

بدنم می لرزید از حرفی که زده بود !! سخته !! سخته یه عشقی که تموم وجودتو در بر گرفته رو فراموش کنی ولی 

 هنوز قلبی برای دوست داشتن و عاشق شدن و احساس کردن داشته باشی !!

 زیرش !! تاشون خوب میدونستن من قولی بدم امکان نداره بزنم زیرش !! به هیچ وجه نمی زنم 11هر 

ژینا سمت چپم ایستاده بود !! آب دهنمو قورت دادم و سرمو خم کردم سمت راست !! ژینا که این حرکتمو دید داد 

 زد : آتی قول بده !!

 و اشکاش اومد پایین !! حیفه اون اشکا نریز به خاطر من !!

ره مو پیچیدم دور انگشت اشاره چشمامو بستم و پلکامو رو هم فشار دادم و سرمو چرخوندم سمتش و انگشت اشا

 ش و گفتم : فقط به خاطر تو قول میدم !!

 پوفی از سر خیال راحتی کرد و با همون چشمای خیس لبخند تلخی زد و رفت !!

 ویرا هم با یه نگاه همه ی حرفاشو زد و رفت !!!

 تی که بودی !!شنیا آروم با بغض گفت : منتظرت می مونم آتی ! منتظرت می مونم تا بشی همون آ

 و بعد یکی از اون لبخندای دوست داشتنیش که تلخی واضحی به همراهش داشت زد و رفت !!

موژان اومد جلو و گفت : من مثل اینا احساسی نیستم شرمنده !! چه میدونم قول بگیرم و گریه کنم و اُسکل تو بشم و 

 ی گوسفند ، زود برگردی !!!!خربازی در بیارم !! فقط همینو میگم : خره ی گاو ، گوساله 

خنده ای از ته دلم کردم !! از اون اعماق دلم !! موژان جزو اون کسایی بود که لبخندمو کمی عمیق تر ، مهربونیو کمی 

عمیق تر ، و دوست داشتن رو کمی عمیق تر میکرد !!! و تموم این کمی عمیق تر ها یه دنیا بودن !! دنیایی که تو مژه 

 !! "موژان"میشد !!!!  های چشم خالصه
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بعدش تینا و ساغر و آذین و کیانا رو سفت بغل کردم و کیانا گفت : نبودنت ، درد کشیدنه ، منتظرتم خله !! بی تو 

 هیچ ارزشی نداره خوب بودن ، بی تو هیچ لبخندی از ته دل نیست !!!! منتظت می مونم !!

 خنده ای کردم که بیشتر شبیه زهر بود تا لبخند !!

 همینطور که گریه می کردم و هق میزدم ، ساکمو برداشتم و رفتم !! شروین ببین چی کار کردی ؟!

هرچند به تو ربطی نداره !!! تقصیر تو نیست که من عاشقت کنم !! میخواستی چی کار کنی عاشقت نشم !! تقصیر تو 

تو رو میخواد !! فقط و فقط تو رو میخواد نبود عشقم !! مشکل این دل صاب مرده ست که این چیزا حالیش نیس!! فقط 

 !کاش هنوزم ... هنوزم باهم کل کل داشتیم!!

 هندزفری هامو گذاشتم تو گوشم !! اتفاقی یه آهنگ پخش کرد !!

 )آهنگ پس چی شد از مهراد هیدن و تارا (

 جمله ی اولو که گفت زدم زیر گریه !!

 

 دستای ما مال کی شد پس چی شد ؟!

 

 

 

 ده ی آروم و سنگینم خالی شدخن

 شک نکن بیدارم آره خواب یه جاده دوره

 واسه منی که یه راه صاف یه خواسته بوده

 یه ذره چش شکسته تر شه آره خوبه!

 

 

 

 آره خوبه تا که واضح تر شه کوره

 تو بودی تو تقویمام که تغییرا رو کشتی

 واسه رسیدن به مسیر طوالنی داشتی

 ادت باشه یاد من نمیرهآره باید ی

 نه نمیره تا که پیش من بمیره

 دور شو از تنهایی

 

 دستای ما مال کی شد پس چی شد ؟!

 

 

 خنده ی آروم و سنگینم خالی شد

 شک نکن بیدارم آره خواب یه جاده دوره
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 واسه منی که یه راه صاف یه خواسته بوده

 یه ذره چش شکسته تر شه آره خوبه

 

 ه خوبه تا که واضح تر شه کورهآر

 تو بودی تو تقویمام که تغییرا رو کشتی

 واسه رسیدن به مسیر طوالنی داشتی

 نه عزیزم یادت باشه یاد من نمیره

 باید پیش من بمیره

 تنهایی از من بر نمیاد

 نه بر نمیاد

 تا ابد

 تا که بارون آروم تر

 

 

 دستای ما مال کی شد ؟!

 

 

 از تنهاییدور شو 

 

 

 نه !! من نمی تونم از تنهایی دور شم !!! دارم به استقبالش میرم !! به استقبال تنهایی که قراره دنیامو فرا بگیره !!!

سوار یه تاکسی شدم و آدرس هتل رو دادم ! مگه گریه ام بند می یومد !؟کارت اتاقم رو تحویل گرفتم و رفتم تو 

ی چندمه اتاقم کدوم اتاقه ...! دیدم هرچند لحظه یه بار در اثر اشک تار می شد !!ساکمو  اتاقم !! اصن نمیدونستم طبقه

وسط سوییتم تو هتل رها کردم و دویدم سمت اتاق خوای و خودمو انداختم رو تخت و زدم زیر گریه !! هق زدم !! 

نبود خدایــــــــــــــــــــا !! اونقدر  گریه کردم ! با تموم توانی که داشتم زار زدم !! حق من این نبود !! حق من این

 گریه کردم که خوابم برد !!

وقتی بیدار شدم هوا روشن بود !! یعنی از همون اول هم روشن بود چون که ساعت اینجا با تهران فرق داشت !! وقتی 

 بود !! 5تهران بودم هوا تاریک بود و ساعت حدودای 

 !!!!! یکی از قشنگ ترین شهرهای دنیا !!! هه ... چه اهمیتی داشت !؟پرده ها رو کنار زدم !!!! پاریس !!!

به خدمات هتل گفتم که یه لیوان شکالت داغ برام بیارن !! هواشون هم سرد بود و گرفته !! بارونی بود !! مثل دل من 

نمو تو این یه مورد تغییر  !!! شکالت داغ !!!!! هه !!! هنوزم نه! هنوزم لب به قهوه نمی زنم ! شروین تو هر کاری کنی

 بدی !!!

 نگاهی به آسمون انداختم !

 آسمان ببار !

 بخاطر دل تنگ من ببار !
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 بخاطر دوست داشتن ببار !!

 بخاطر بودن و نبودن ببار !!

 بخاطر لبخندهای تلخ ببار !!

 ببار که حوا به عشقش نرسید !!!

 ببار که حوا سیب را نچیده به زمین آمد !!

 ر که آدم سیب را خورد و در بهشت ماند !!ببا

 ببار !!

 بخاطر تنگ غروب بارانیِ معروف ببار !!

 بخاطر تنهایی های حوا ببار !!!

 ببار که آدم حوای دیگری دارد !!

 ببار که ناخواسته به پایان خواهد رسید این زندگیِ تلخ ما !

 ببار که می خواهم قلب حوا را بشویی !!

 عشق آدم !! پاکش کن از

 ماه بعد : 1

 

 شروین :

 

 نفس عمیقی کشیدم !!!

 

 من : بریم ملیسا !!

 

 با ملیسا رفتیم پایین !! امروز حرفای زیادی برای گفتن داشتم !!

 

 همه بودن !! مامان و بابا و مامان بزرگ و زن عمو و اون دختر عموی لوسم !!

 

نگام کردن !! عمو و بابا و مامان نگاهشون نگران منو همراهی می کرد !!خانوم  زن عمو و نینا با یه لبخند چندش آور

 بزرگ اما جدی و خشک نگاه میکرد !!

 

 دور از نینا ، کنار ملیسا نشستم !

 

خانوم بزرگ نگاهی به من و فاصله ی طوالنیم با نینا انداخت و اخماشو تو هم کشید و گفت : چرا پیش نامزدت 

 ننشستی ؟!

 

 پوزخندی زدم و اهمیتی ندادم !
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خانوم بزرگ حالم زیادی خوب نیست و بی خیال شد و نفس عمیقی کشید و با اون لحن خشک و جدیش شروع به 

حرف زدن کرد : می دونید که به زودی شاهد عروسی شروین و نینا خواهیم بود !! اصال تمایلی ندارم عروسی عقب 

 ز کارا رو به عهده بگیره!!بیفته !!می خوام هرکی یه قسمت ا

 

 به نرمی پریدم وسط حرف خانوم بزرگ !

 

 من ک خانوم بزرگ !!

 

 برگشت و نگاهم کرد و یه تای ابروشو داد باال !!

 

 از جام بلند شدم و گفتم : من به عنوان یه انسان حق ندارم !؟

 

 خانوم بزرگ اخماشو تو هم کشید و گفت: آره !

 

 پس من حق انتخاب دارم ؟! ادامه دادم :

 

 خانوم بزرگ بیشتر اخماشو تو هم کشید و گفت : یک بار گفتم نمیخوام دیگه در این مورد بحث کنیم !

 

پوزخندی زدم و گفتم : هه...به این مورد که رسیدیم من حق ندارم !! چرا ؟؟! چون شما ، بله شما خانوم بزرگ یه 

ید تموم صحیح و و درست ها رو شما می دونید و ما شعور نداریم که تصمیم بگیریم دیکتاتور کاملید !! چون فکر میکن

!! 
 

 خانوم بزرگ با عصبانیت پرید و سط حرفم و گفت : بسه !!

 

!!نه خانوم بزرگ ! نه ! این بار من میخوام بگم  "بسه"داد زدم : بسه !!! همینه !! وقتی به حرف حق می رسیم میشه 

بزرگ !! این بار من دیکتاتور میشم !! بسه هرچی به احترام بزرگیتون حرفی نزدم !! بسه به احترام  بسه !!بسه خانوم

موی سفیدتون درد کشیدم و لب نزدم !! منم آدمم حق انتخاب برای زندگی خودم دارم !!منم حق دارم تصمیم بگیرم 

 با کی ازدواج بکنم !! اصن ازدواج بکنم یا نه !!

 

 عصبانیت بی حد و مرزی داد زد : بسه شروین !! من تصمیم میگرم نه تو !!خانوم بزرگ با 

 

 پوزخندی زدم و گفتم : همینه دیگه !شما تصمیم میگیرید و دارید زندگی دو تا آدمو به آتیش میکشید !!

 

 خانوم بزرگ از قضیه ی آتنا خبر نداشت اما ملیسا به مامان و بابام فهمونده بود درد من چیه!!

 

پوزخندی زدم و به نینا نگاه کردم و چینی به بینیم دادم و با انزجار گفتم :منظورم از دو نفر نینا نیست !! چون نینا اصال 

برای من مهم نیست !یهو زن عمو با صدای بلندی هــــــــــــــــــــــه گفت و دستشو جلوی دهنش گرفت و بعد 

 گفت: پسره ی ...
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 وت باال آوردم و گفتم : زن عمو شما دیگه بس کنید !!نمیدونم عمو چطور تحملتون میکنه !دستمو به نشونه ی سک

 

 زن عمو اخماشو تو هم کشید !!

 

 خانوم بزرگ : بسه شروین ، حرف دهنتو بفهم !

 

تموم ! )  من : واقعیت تلخه خانوم بزرگ !من یکی رو دوست دارم ! وجودم اسم یکی رو داد میزنه !! یه دختر همه چی

گرم چاق نشن زمین تا آسمون  1انگشت اشاره امو گرفتم طرف نینا ( دختری که با دخترایی مثل این که نگرانن 

فرق داره !من دلم یه دختری رو میخواد که تازه یه هفته نیست فهمیدم اونم منو دوست داره !! اما شما دارید زندگی 

میکنه من باهاش بازی کردم و دوسش نداشتم !! حاال هم رفته !! وجود هردوتامونو به آتیش میکشید !! چون اون فکر 

من رفته تا فراموش کنه همه چیزو ولی داره درد میکشه و حتی هیچکس به من نمیگه که اون کجاس!! این دختر که 

ر شدم ماه قبل تو همین خونه تا سر حد مرگ رفت !! درست وقتی که فهمید من نامزد دا 1دارم ازش حرف می زنم 

 !! البته اگه به من بود هزار سال بهش نمیگفتم نینا نامزدمه چون من اونو به زور دختر عموم حساب میکنم !

 

 نینا زده بود زیر گریه !! یهو با جیغ گفت : شروین چرا ؟! چرا می خوای منو ول کنی به خاطر اون دختره ی آشغـ..

 

ش داد زدم : خفه شو !! هیچکی ، تاکید میکنم هیچکی حق نداره به آتنا نزاشتم بقیه ی حرفشو بگه و بلند تر از خود

 توهین کنه ! از گل کمتر نباید به اون دختر گفت !!

 

 نینا دوباره داد زد : چرا !؟ مگه من چی کمتر از اون دختره ی ...

 

 میکنم !!بلندتر از دفعه ی قبل داد زدم : خفه شو !! یه بار حرفمو گفتم !! دیگه تکرارش ن

 

نینا بدو بدو رفت طبقه ی باال و زن عمو هم بعد از این که نگاه بدی به من انداخت دنبالش رفت و بعد از چندثانیه 

 هردوتاشون از پله ها اومدن و پایین و به طرف در خروجی رفتن و نینا گفت :من رفتم و دیگه هم برنمیگردم !!

 

 !پوزخندی زدم و گفتم : برو به دَرَک !
 

 زن عمو یه هه طوالنی دیگه ی چندش آور گفت و به دنبال دخترش رفت !!

 

 خانوم بزرگ : باید از دل نینا در بیاری !!

 

 پوزخندی زدم و گفتم : از دل آرمیتا در نمیارم که هیچ ! اون دختر رو هم نخواهم دید دیگه !

 

 برگشتم تا برم سمت پله ها !

 

 روین !!!خانوم بزرگ داد زد : ش
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پلکامو روی هم فشار دادم !! خانوم بزرگ با این اعتراضاش داشت منو مجبور می کرد چیزی رو به روش بیارم که 

 اصال دوست نداشتم !!

 

چشمامو بستم و بعد از یه نفس عمیق برگشتم و گفتم : خانوم بزرگ شما عقده اید ! عقده دارید !! چون خودتون به 

با آقا جون خدابیامرز ازدواج کردید و به عشقتون نرسیدید ! می خواید عقده هاتونو سر ما خالی زور مادر و پدرتون 

 کنید و ما رو هم عقده ای کنید !

 

خانوم بزرگ چشماشو بست و قطره اشکی از چشمش پاییین ریخت ! برگشتمو رفتم باال سمت اتاقم !!در اتاق رو به 

!! از تموم قاون های بی مصرف !!حاال فقط باید یکی از دوستای آتنا رو راضی  هم کوبیدم !! احساس میکردم آزاد شدم

میکردم تا بهم جا و مکان آتنا رو بگن اما هیچکدومشون نمیگفتن !! حتی ملیسا میدونست و نمی گفت !!چون قسم 

نمیگفتن آتنا کجا  خورده بود و اون خوب ... از اولش هم وقتی کل کل داشتیم طرف آتنا بود !!! اما هیچکدومشون

رفته !! هیچکدوم حاضر نبودن بگن !! هفته ها بود که تالش میکردم اما هیچکس نمیگفت !! آتنا خواسته بود !! چون 

 هرچقدر بهش میگفتن من دوسش دارم باور نمیکرد !!

 ماه بعد : 2

 لعنتی ! لعنتی !! کالفه دستی تو موهام کشیدم !!

 ضر نبود جای آتنا رو به من بگه !! درو بهم کوبیدم !!!!هیچکدوم نمیگفتن !! هیچکس حا

 آتنای من نیست !! آتنای من دیگه نیست !!هیچ کجای این شهر نیست !!

دیگه نیست که ببینمش !!رفته!! تموم وسایالی روی میز رو پایین ریختم !! همشون شکستن !! مهم نیست !! مهم 

! دیگه نیست ! اون لعنتی منو این طور عاشق خودش کرد و رفت !! دیگه آتنای من بود که رفته ! اون لعنتی نیست !

نیست !! اشکام پایین ریختن !! زهرخندی زدم !! من !؟ شروین تهرانی !! پسری که هیچوقت برای هیچ احدی گریه 

یره ! چون یه نکرده حاال اشکاش دونه دونه داره برای یه دختر پایین میاد ! چرا ؟! چون عاشقشه !!! چون براش میم

ماهه که مواد نکشیده !! چون یه ماهه که وجودشو ازش گرفتن !! چون یه ماهه هیچکی بهش نمیگه آتنا کجا رفته !! 

اون چشما !! اون چشمای معصومِ ترسناک !! فقط اونا رو میخوام !! فقط اونا ... ! اگه یه روز کسی بخواد اونو مال 

 هم اون عوضی رو میکشم !!خودش بکنه بی شک بی تردید هم خودمو 

 صدای آهنگ از اتاق ملیسا اومد !! صدا واضح بود ! گوش دادم !!

 سوم شخص مفرد ادامه پیدا میکند :

 آتنا و سروین هردو در یک زمان یک آهنگ را گوش میدادند !!!

 

Just gonna stand there And watch me burn 

 

 نی؟میخوای اونجا وایستی و سوختنم رو ببی

 ) آره بمون اشکال نداره مهم نیست دارم از عشقت میسوزم و خاکستر میشم !!(

 

But that’s alright Because I likeThe way it hurts 

 !ولی عیبی نداره چون از دردی که دارم ازش می کشم خوشم میاد



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ام اس اس 

2 8 9  

 

 

Just gonna stand there And hear me cry 

 

 صدای گریهام گوش بدیمیخوای اونجا وایستی و به 

 

But that’s alright Because I love The way you lie 

 

 اما این اشکالی نداره چون من دروغ گفتنتو دوست دارم

 ) حتی صدای گریه ی منو هم نمیشنوه ولی اشکال نداره من حتی عاشق اون بوسه ی دروغینشم !! (

 

I love the way you lie 

 

 فتنتممن عاشق دروغ گ

 ) آره من عاشق دروغ گفتنتم !!(

 

I love the way you lie 

 

 عاشق لحن دروغ گفتنتم

 

Eminem: 
I can’t tell you what it really is 

 

 نمیتونم بهت بگم واقعا چیه!

 

 )شروین : نمیتونم بهت بگم آتنا ... راهی نیست تا بهت بگم چی شده ! (

 

I can only tell you what it feels like 

 

 فقط میتونم بگم چه حسی داره!

 

 ) من حتی نمیتونم بگم بهت چه حسی داره ! (

 

And right now there’s a steel knife In my windpipe I can’t 

breathe 

 

 و خب، یه چاقوی استیل تو نای من و نمیتونم نفس بکشم!

 

 تو نفس منی ! () آره ! مادربزرگ من شده این چاقو و 

 

But I still fight While I can fight 

 

 ولی بازم میجنگم تا زمانی که میتونم
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 ) آره میجنگم تا زمانی که بدستت بیارم آتنا !! (

 

As long as the wrong feels right 

 

 تا زمانی که کارهای اشتباه خوب بنظر می رسن!

 

 کار اشتباه بزگیه ولی درسته چون من اینطوری تو رو بدست میارم ! ( ) آره شاید از نظر مادربزرگم این

 

It’s like I’m in flight High of a love 

 

 انگار دارم پرواز می کنم بر فراز عشق

 ) من حتی نتونستم راه برم !!! چه برسه به پرواز !!!!!(

 

Drunk from the hate It’s like I’m huffing paint 

 

 تنفر مستم مث یه نقاشی تنفر و عصبانیت شدماز 

 

And I love it the more that I suffer 

 

 و از زجز کشیدن از اون لذت می برم!

 

I suffocate And right before im about to drown 

 

 دارم خفه میشم و درست وقتی دارم غرق میشم

 

She resuscitates me She f*** hates me 

 

 ون منو به هوش میاره اون ازم من بدجور متنفرها

 )کاش خفه بشم و تو منو به هوش بیاری اون موقع میتونم فقط برای یک بار فقط یک بار دیگه ببینمت ! (

 

And I love it Wait 

 

 و من عاشق این تنفرشم! وایستا

 ) آره حتما ازم متنفره چون فکر میکنه باهاش بازی کردم (

 

Where you going 

 

 داری کجا میری؟

 ) هه ... من حتی نتونستم این سوالو بپرسم ازش قبل رفتنش ! (

 

I’m leaving you 
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 دارم ترکت می کنم

 ) آره رفت ! رفت و قلب منم از جا کند ! رفت و منو به عمق جنون کشید !!(

 

No you ain’t Come back 

 

 نه تو اینکارو نمی کنی برگرد

 کرد !!! اینکارو کرد !!! رفت !! ()

 

We’re running right back 

 

 زود بر میگردیم

 

Here we go again 

 

 باز شروع شد!

 

It’s so insane 

 

 این خریته!

 

 ) آره این یه خریته به تمام معناست !!! این که اینجا همینطوری بشینم ! باید بفهمم کجایی !! (

 

Cause when it’s going good 

 

 چون وقتی همه چیز خوبه

 

It’s going great 

 

 بهتر و بهتر میشه

 

I’m Superman 

 

 پر منم-و من یه سو

 

With the wind in his bag 

 

 با لباسایی پف کرده!

 

She’s Lois Lane 

 

 پر من(!-اون میشه لوییس لین )بازیگر زن در سو

 

 اون لوییس لین من بود () لوییس لین !!!!کاش 
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But when it’s bad 

 

 ولی اوضاع که به هم میریزه

 

It’s awful 

 

 همه چیز افتضاحه!

 

I feel so ashamed 

 

 احساس شرمساری می کنم

 

I snap 

 

 قاطی پاتی می کنم!

 

Who’s that dude 

 

 اون پسره دیگه کیه

 پسر دیگه باشه !! ( ) نه امکان نداره االن اون پیش یه

 

I don’t even know his name 

 

 حتی اسمشم نمیدونم

 )اسم ؟! حتی فکرشم دیوونم میکنه !!(

 

I laid hands on her 

 

 سر تعظیم براش فرود آوردم!

 

 ) سر تعظیم ؟! هه من میکشمش !!!! (

 

I’ll never stoop so low again 

 

 واضع نمی کنم!دیگه واسه هیشکی اینطور ت

 

I guess I don’t know my own strength 

 

 انگار از قدرت و شان و مقامم بی اطالع شدم!

 

Rihanna: 
Just gonna stand there And watch me burn 
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 میخوای اونجا وایستی و سوختنم رو ببینی؟

 

But that’s alright Because I likeThe way it hurts 

 بی نداره چون از دردی که دارم ازش می کشم خوشم میاد!ولی عی

 

Just gonna stand there And hear me cry 

 

 میخوای اونجا وایستی و به صدای گریهام گوش بدی

 

But that’s alright Because I love The way you lie 

 

 اما این اشکالی نداره چون من دروغ گفتنتو دوست دارم

 

I love the way you lie 

 

 من عاشق دروغ گفتنتم

 

I love the way you lie 

 

 عاشق لحن دروغ گفتنتم

 

Eminem: 
You ever love somebody so much You can barely breathe 

 

 وقتی از ته دل عاشق فردی هستی نفست بند میاد و

 ) نه نمیتونم !! نفس کشیدن سخته !!! خیلی سخت ! (

 

When you’re with them, You meet 

 

 وقتی با افرادی که مالقاتشون می کنی هستی

 

And neither one of you Even know what hit ‘em 

 

 و هیچکدوم از شما نمیدونه که چی باعث شد تو ذوقشون بخوره!

 

Got that warm fuzzy feeling Yeah them chills 

 

 ق بهتون دست میده آره اونا سردنچنین احساس گرم و بی منط

 

Used to get ‘em Now you’re getting fucking sick 

 

 سر کارشون میذاشتی ولی حاال واقعا از این کار خسته شدی

 ) آره خیلی آتنا رو اذیت میکردم اما حاال اصال نمیتونم به آزار دادنش توسط کسی جز خودم فکر کنم !!! (
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Of looking at ‘em You swore you’ve never hit ‘em 

 

 از نگاه کردن بهشون! قسم خوردی که دیگه هیچ وقت

 

Never do nothing to hurt ‘em Now you’re in each other’s face 

 

 کاری نکنی که تو ذوقشون بخوره! و حاال با هم رودر رو شدین

 ) نه من هنوزم ندیدمش !! (

 

Spewing venom And these words When you spit ‘em 

 

 به هم برخاش می کنین و این حرفا وقتی از دهنت پرتشون می کنی بیرون

 

You push Pull each other’s hair Scratch, claw, bit ‘em 

 

 به همدیگه حمله ور میشین و موهای همدیگه رو میکشین همدیگه رو میزنین

 فکر کنم !!! ( )زدن !؟ من نمیتونم حتی به زدن آتنا

 

Throw ‘em down Pin ‘em So lost in the moments 

 

 به زمینشون میزنین خب در دقایق گم میشین

 

When you’re in ‘em 

 

 وقتی با هم درگیرین

 

It’s the rage that took over It controls you both 

 

 شمارو کنترل می کنهو این طغیانیه که خاتمه پیدا می کنه و این چیزیه که 

 

So they say it’s best To go your separate ways 

 

 میگن که بهترین کار اینه که راهتون رو از هم جدا کنین

 ) آتنا و شروین : نــــــــــــــــــــــه ! من نمیتونم !! (

 

Guess that they don’t know ya Cause today 

 

 کر کنم امروزانگاری تورو نمیشناسن! ف

 

That was yesterday Yesterday is over It’s a different day 

 

 اون دیروز بود ، دیروز تموم شد امروز با دیروز متفاوته
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Sound like broken records Playin’ over 

 

 درست مث شکستن یه رکورد جدید می مونه بازی تموم شد

 

But you promised her Next time you’ll show restraint 

 

 ولی بهش قول مبدب که دفعه بعد قید و بندایی بهش نشون میدی

 

You don’t get another chance Life is no Nintendo game 

 

 ولی شانس وجود نداره زندگی که مثل بازی نیست

 

But you lied again 

 

 ولی بازم بهش دروغ گفتی

 گفتی شروین !!( ) آتنا : آره بهم دروغ

 

Now you get to watch her leave Out the window 

 

 و حاال داری رفتنشو از پشت پنجره تماشا می کنی

 ) شروین : من حتی رفتنش رو هم نتونستم بببینم (

 

Guess that’s why they call it window pane 

 

 فکر کنم بخاطر همینه که بهش میگن جام پنجره

 ین : جام پنجره !!() شرو

 

Rihanna: 
Just gonna stand there And watch me burn 

 

 میخوای اونجا وایستی و سوختنم رو ببینی؟

 

But that’s alright Because I likeThe way it hurts 

 !ولی عیبی نداره چون از دردی که دارم ازش می کشم خوشم میاد

 

Just gonna stand there And hear me cry 

 

 میخوای اونجا وایستی و به صدای گریهام گوش بدی

 

But that’s alright Because I love The way you lie 

 

 اما این اشکالی نداره چون من دروغ گفتنتو دوست دارم
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I love the way you lie 

 

 من عاشق دروغ گفتنتم

 

I love the way you lie 

 

 غ گفتنتمعاشق لحن درو

 

Eminem: 
Now I know we said things Did things That we didn’t mean 

 

 میدونم که حرفایی زدیم و کارایی کردیم که منظورمون نبودن

 )شروین : آره !!! من مجبورم کردن با کسی دیگه نامزد کنم !(

 

And we fall back 

 

 و باز برگشتیم سر خونه اولمون

 لمون !!! جام پنجره !!() خونه او

 

Into the same patterns Same routine 

 

 با همون خصوصیات اولیمون همون کارای همیشگی

 ) آتنا : نگاهی به در خونه انداختم !! چمدونم رو کشیدم دنبالم !! باز بود !! هنوزم همون شروینی !؟ (

 

But your temper’s just as bad As mine is 

 

 هنوزم اخالقت گند تر از منهولی 

 ) آتنا : همیشه مینطوریه !! اخالقت همیشه گنده !!(

 

You’re the same as me 

 

 تو درست مث خودمی

 )شروین : آره !!! مثل خودمی !!! لجباز و مغرور (

 

But when it comes to love 

 

 ولی وقتی عشق پاشو میذاره وسط

 

You’re just as blinded 

 

 تو هم مثل من کور میشی

 ) شروین :من حتی از تو بیشتر کور میشم !! اصن تو دوسم داری که کور بشی !؟(
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Baby please come back It wasn’t you 

 

 عزیزم تورو خدا برگرد این تو نبودی

 )شروین : برگرد آتنا ! برگرد ! (

 )آتنا : دارم بر می گردم ! (

 

Baby it was me 

 

 خب من بودم )که اشتباه کردم!(

 

 )شروین : آره نباید من همچین اجازه ای به مادربزرگم میدادم !(

 )آتنا : آره ! نباید میرفتم !! باید میموندم و میدیدم ! (

 

Maybe our relationship Isn’t as crazy as it seems 

 

 شاید رابطمون اونقدرا هم احمقانه نباشه

 حمقانه ؟! من میخوام تو تا ابد شریک زندگیم باشی ! (!)شروین : ا

 

Maybe that’s what happens When a tornado meets a volcano 

 

 شاید این چیزی هست که وقتی طوفان با کوه آتشفشان میخورد

 

All I know is 

 

 تنها چیزی که میدونم اینه که

 

I love you too much 

 

 خیلی عاشقتم

 ) شروین و آتنا : بیشتر از تموم آدمای دنیا !!(

 

To walk away though 

Come inside 

 

 بیا تو

 

Pick up your bags off the sidewalk 

 

 چمدونتو بردار و باز کن

 )آتنا :رفتم جلو و وسط حیاط وایستادم !!االن میام تو و بازش میکنم ! (

 لعنتی ! ()شروین : برگرد و این کارو بکن 
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Don’t you hear sincerity? In my voice when I talk 

 

 صفا و بی ریایی رو تو صدام نمیشنوی؟

 )آتنا : هنوز صداتو نشنیدم !!

 شروین : بشنو ! گوش کن به صدام آتنا !!! (

 

Told you this is my fault 

 

 بهت که گفتم تقصیر من بود

 بود ! ( ) آتنا و شروین : تقصیر من

 

Look me in the eyeball 

 

 تو چشمام نگاه کن

 

Next time I’m pissed I’ll aim my fist At the dry wall 

 

 دفعه دیگه که عصبانی شدم و با مشت کبوندم تو دیوار...

 )آتنا : نه دیگه جدایی نمیخوام !! (

 

Next time There will be no next time 

 

 هیچ دفعه بعدی وجود نخواهد داشتدفعه دیگه 

 

I apologize 

 

 ازت معذرت میخوام

 

Even though I know it’s lies 

 

 با ابنکه میدونم اینا همش دروغه

 

I’m tired of the games 

 

 من از این بازیها خسته شدم

 

I just want her back 

 

 میخوام که برگرده پیشم

 گردی لعنتی ! اصن من میام پیشت فقط بگو کجایی !() شروین : میخوام بر

 

I know I’m a liar 
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 میدونم که یه دروغگو هستم

 

If she ever tries to f*** leave again 

 

 اگه یه بار دیگه بخواد ترکم کنه

 

I’mma tie her to the bed 

 

 میبندمش به تخت و

 

And set the house on fire 

 

 نه رو اتیش میزنمکل خو

  
  

 از جام بلند شدم و از پنجره زل زدم به حیاط !!! ...

نه !! نه ! نه ! این امکان نداره !!!! آتنا ... من خواب میبینم !؟!؟ من... خواب میبینم !!!؟؟داشت پنجره ی اتاق منو نگاه 

 میکرد !!!

!!!اومد !! خودش بود !! ته ریش قشنگی روی صورتش پیدا آتنا : زل زدم به اتاقش !!! منتظر بودم بیاد جلوی پنجره 

 بود !!! یعنی واقعا... !؟ واقعا دوسم داره ؟!

شروین : از اتاق دویدم بیرون !! چرا همه جا تاریکه !؟ در اتاق ملیسا رو باز کردم فقط صدای آهنگ از لپ تاپش 

ط !! خودش بود !! تو سه قدمیش وایستادم !! چشمای میومد !!کل خونه تاریک بود !! ولی مهم نبود !! دویدم تو حیا

خوشگلش خیس بودن و منو نگاه میکردن !! سه قدم باقی مونده رو طی کردم و کشیدمش تو بغلم و لبامو گذاشتم 

 روی لباش !!! میخواستم حسش کنم !! میخواستم باور کنم !!!! باور کنم که خودشه !!

داشتم ! موهای لجبازش اومدن توی صورتش !!! دقیق و کامل اجزای صورتشو همراهم شد !!!لبامو از روی لباش بر

 نگاه کردم خودش بود !!آتنای من بود !!

 آروم گفتم : دوست دارم !!!

 لبخندی روی لباش ظاهر شد !!!

 دستشو آورد باال و با مکث گذاشت رو صورتم !! انگار اونم میخواست بفهمه من واقعیم !!!

 اش بلند شد و لباشو روی لبام گذاشت !!روی انگشتای پ

 لباشو که کشید عقب گفتم :

 

If she ever tries to f*** leave again 

 

 اگه یه بار دیگه بخواد ترکم کنه

 

I’mma tie her to the bed 
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 میبندمش به تخت و

 

And set the house on fire 

 

 کل خونه رو اتیش میزنم

 نده ش دوست داشتنی بود !!خندید !! چقدر خ

 آتنا:

 

ماه دارم میبینمش !!! این شروین منه !! این شروینی که ته ریش 3باورم نمیشد !!! نمیتونستم باور کنم که حاال بعد از 

داره و انگاری خیلی خسته س شروین منه !! من باهات چی کار کردم شروین !؟ بارون میبارید !! یه قطره اشک از 

 ریخت ولی چون بارون میبارید معلوم نبود !! چشمم پایین

 

 شروین : خیس میشی بیا تو !!

 

سته ی چمدونم رو با دست چپش گررفت و با دست راستش هم دست چپ منو گرفت و منو به دنبال خودش کشید 

 سمت خونه !!

 

 !! منو رو صندلی آشپزخونه وارد خونه شدیم ، چکدونم رو گذاشت یه گوشه و منو دنبال خودش کشید تو آشپزخونه

 نشوند !!!

 

 با چشمای گرد گفتم : خوب خودم میتونستم بیام چرا دستمو کشیدی !!

 

 لبخند پر از دلتنگی زد و گفت : چون نمیخوام دوباره از دور بشی !! میخوام سفت بگیرمت تا دوباره فرار نکنی !!

 

 با بغض گفتم : من فرار نکردم !!

 

 ونیمو بوسید و بعد رفت سمت چایساز !!خم شد و پیش

 

 با اخم گفتم : نگو که میخوای چایی بیاری !!

 

 خندید !!

 

اصن دلتنگی بلد نبودم چون هنوزم منو حرصی میکرد !! میدونست من چایی رو مثل قهوه دوست ندارم !!بعد اینطوری 

 حرصیم میکرد !!

 

 داره منو میبینه ولی بازم کرم ریزی میکنه !!ماه 3با اخم گفتم : مرض نخند !! خوبه بعد 

 

 بلند تر خندید !!
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حرصی رفتم سمتش و تا اومدم لیوانو از دستش بکشم منو چرخوند و چسبوند با کابینت و دستاشو دو طرف کمرم 

 روی اُپن قرار داد و در کثری از ثانیه لبام داغ شد !!!

 

یم بود !! وجودم بود ! نفسم بود !!! آروم لباشو از لبام جدا کرد و پیشونیشو همراهیش کردم !! عشقم بود !! تموم زندگ

 چسبوند به پیشونیم !!

 

 آروم گفت : میدونی چقدر دلم برای اذیت کردنت تنگ شده بود یا هنوزم نفهمی ؟!

 

 با این که ته دلم عروسی برپا بود ولی با دلخوری گفتم : من کی نفهم بودم ؟!

 

شیطنتی زد و زل زد تو چشمامو گفت : بودی !!! اونقدر که نفهمیدی دوست ناشناس منم !! اونقدر که  لبخند پر

نمیدیدی چطوری حاضرم برات جون بدم ؟اونقدر که باور نکردی تموم اون سکانس های توی فیلم عشقم واقعی 

 بوده !!

 

 متعجب گفتم : شـ...ر...و..یـــ...ن !!!!

 

 ونِ دل شروین ؟!لبخند زد و گفت : ج

 

 خندیدم و گفتم : خیلی خوب لوسم نکن بگو واقعا تو دوست ناشناسی !!؟؟

 

 خندید و گفت : آره !!!

 

 با کنجکاوی و فضولی گفتم : زودباش بگو بگو !! چطوری فهمیدی من کیم !؟

 

 خندید و گفت : شرط داره !!

 

 با لوس بازی گفتم : چه شرطی !؟

 

 ماه !!؟3باید برام بگی چی شد که رفتی و چرا االن یهو تو حیاط خونه ی ما پیدات شد اونم بعد از شروین : اول 

 

 ماه بغض راه گلومو بست !!3با یاد آوری اون 

 

 نشستم روی صندلی رو به روی شروین !!

 

 من : باشه !

 

 شروین : ممنون !!

 

 من : برای چی ؟!
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 ابم باشه هستی تا توضیح بدی !!!من : این که حتی اگه یه خو

 

 لبخندی زدم و شروع کردم :

 

بعد از اون اتفاقات و بی هوش شدن من وقتی بیدار شدم تصمیم گرفتم برم !!! برم از این کشور تا فراموش کنم همه 

 ز دستم به شدتچیز رو !!! تو رو عشقمو و تموم خاطراتی که با تو داشتم !! به بچه ها گفتم !! تقریبا همه شون ا

عصبانی شدن !! مخصوصا ویرا که یه سیلی بهم زد سریع این موضوع !! و االن میفهمم اون راست میگفت !! باید می 

موندم!!به هرحال...آروین میخواست منو بفرسته لندن ، اما اونجا به قدر کافی ازت خاطره داشتم تا دست به 

ر دلگیری بود مثل آب و هوای دل من !! هفته ها میگذشت و با بچه خودکشی هم بزنم حتی !! پس رفتم پاریس !!! شه

ها در ارتباط بودم !! هفته ی سومی که اونجا بودم روژینا با اِسکایپ باهام تماس تصویری گرفت !!! میگفت کار مهمی 

ت که فت !! گفداره !! میگفت دلیلی برای برگشتنم داره !!! چیزی نگفتم و نگران گوش دادم و نگاه کردم !!بهم گ

داستان حاال فرق داره !! میگفت از همون روز اول که به هوش اومدم تو به همشون گفتی که دوسم داری ولی 

مجبورت کردن با کس دیگه ای نامزد کنی !! روژینا میگفت که تنها کسی که حرفای تو رو باور کرده ، عشقتو باور 

م کسی حرفی از اعتراف تو به من نزد چون انگاری این رفتن کرده فقط خودش بوده !! واسه همین وقتی من میرفت

من برای همشون یه فرصت خوب بود تا بگردن و تعقیبت کنن و بفهمن که آیا واقعا دوسم داری یا نه !! روژینا بهم 

اس نگفت که ملیسا بهش گفته که همراه دوتا دیگه از بچه ها بیاد خونه شون تا بهشون ثابت کنه که شروین عاشق آت

!! ویرا و روژینا و تینا رفتن !! انگار جلسه خانودگی بوده و خوب دخترا گفتن ما نمیخوایم بمونیم ولی ملیسا ازشون 

خواهش کرده تا یه جایی تو پذیرایی کنار سالن اصلی خونه قایم بشن و گوش بدن به مکالمه ها !!!روژِنا بهم گفت 

بزرگت داد زدی و چیا گفتی و چطوری نامزدی بهم خورده اما من همه چی رو تعریف کرد که تو چطوری سر مامان 

نه ... باور نداشتم با تموم این حرفا با تموم این که به روژینا اطمینان کامل دارم باور نکردم ، باور نکردم !! تک تک 

گن ن بهت بدخترا حرف زدن !! من قسمشون داده بودم به هیچ کس دقیقا هیچ کس نگن من کجام !!! پس نمیتونست

بار دخترا زنگ  522من کجام تا بیای دنبالم و از طرفی نمیتونستن منو راضی کنن تا برگردم !!هرروز بیشتر از 

میزدن و اصرار داشتن من برگردم اما من باید از زبون خودت میشنیدم رو در رو !!! ولی چون نمیخواستم برگردم و 

 نمیتونست پیش بیاد !! دو ماه که گذشت یه روز ... یه روز ... تو هم نمیدونستی من کجام در نتیجه این اتفاق

 

 با ترس و نگرانی سرمو بلند کردم و گفتم : شروین قول میدی سر این حرفی که میزنم عصبی نشی !؟

 

 با اخم و کامال جدی گفت : نه !

 

 میگفتم !!با ترس آب دهنمو قورت دادم !! چاره ای نبود باید این کارو میکردم ! باید 

 

ادامه دادم : یه روز ... یه روز... کامال به طور اتفاقی کیا رو دیدم با یه دختر بود اما چه اهمیتی داشت !؟ من تموم فکر 

 و ذکرم پیش تو بود و خاطراتی که باهات داشتم و اشک میریختم و کنار رود سِن بودم !!
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دختر دیگه دیدم گریه کردم با ذوق اومد جلو و گفت : میدونستم  کیا هم منو دید فکر کرده بود چون من اونو با یه

... میدونستم تو هم منو دوست داری واسه همینه اشک ریختی و اومد جلو تا بغلم کنه اما من سریعا از جام بلند شدم 

کارانه و طلب و رفتم عقب ... خوب حتی فکرشم منو دیوونه میکرد که کسی جز تو منو بغل کنه !!! کیا اخم کرده بود

نگام میکرد !! با اخم بهش گفتم که چی درمورد خودش فکر میکنه ؟! من هیچوقت اونو دوست نداشتم و االن هم 

 اصال اونو ندیدم !! کیا ولی فکر میکرد من بخاطر غرورم دروغ میگم !!

 

ت اال زده بود و دستاشو مشنگاهی به شروین انداختم !! یا خدا !! صورتش سرخ شده بود از عصبانیت و رگ گردنش ب

کرده بود و با اخم منو نگاه میکرد...آب دهنمو قورت دادم یهو از جاش بلند شد و زد هرچی رو میز بود رو شکوند !! 

خدا رو شکر کفش پام بود ! هم من هم شروین !! رفتم سمتش و قبل از این که اجازه بدم کاری بکنه لبامو گذاشتم 

 د !!رو لباش تا آؤوم بشه و ش

 

بعد از اون گفتم : شروین اون یه اتفاق بود و وقتی به کیا فهموندم دوسش ندارم و بهش فهموندم که اشتباه میکنه و... 

و ... این اشکا بخاطر یکی دیگه س...!! و کیا قول داد ! قول داد که بره و هیچوقت برنگرده تا باعث از بین رفتن 

 ملیسا با اِسکایپ بهم زنگ زد و گفت : یه خانومی میخواد باهام حرف بزنه !!! آرامش من نشه !! حدودا چند هقته بعد

 

یه خانوم پیر بود و جدیت از قیافه ش میبارید !!! از همون اول حدس زدم که باید مادربزرگت باشه !! فکرکردم که 

ع بزنم زیر گریه !!! اما نه ... االن حتما میگه لطفا مزاحم پسرم نشو و برو پی کارت و نزدیک بود از فکر این موضو

مادربزرگت با محبت باهام حرف زد ، چیزی که از قیافه ش معلوم نبود همین محبتش بود !! از خاطرات دوران 

نوجوونیش گفت که عاشق یه پسر فقیر بوده اما پدر و مادرش اونو مجبور به ازدواج با کس دیگه ای کردن !!! دلم 

در که میخواستم گریه کنم اما انگار غده ی اشکم خشک شده بود !! اما باالخره بغضم سوخت بد !! خیلی بد !! اونق

شکست و زدم زیر گریه !! مادربزرگت گفت که اون روز تو اون جلسه یه حرفی بهش زدی که خیلی روش تاثیر 

ساعت 3! بعد از !! "شما چون خودت به عشقت نرسیدی میخوای ما هم نرسیم "داشته و اونم این بود که بهش گفتی 

حرف زدن باهاش بهم گفت که برگردم که نگران اون نباشم ! میگفت بیشتر از هرچیزی این که تو عذاب میکشی و 

روز و شبت معلوم نیست عذابش میده !! خیلی با خودم کلنجار رفتم و تصمیم گرفتم برگردم تا بشنوم از زبون 

 خودت !! از زبون خودت که دوسم داری !!

 

بلند کردم و زل زدم تو چشمای آبیش !! لبخند تلخی زد و گفت : یعنی این همه منو آزار دادی واسه این که سرمو 

 باورت نمیشد ، میومدی خودم به زور بهت میفهموندم !!

 

 بین گریه خندیدم !!

 

 شروین : دوست دارم !!

 

 سرمو بلند کردم و نگاش کردم !!

 

 !!ادامه داد : بیشتر از هرچیزی
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 بیشتر از هرکسی !!

 

 بیشتر از خودت !!

 

 دوست دارم !!

 

 لبخند زدم و گفتم : منم دوست دارم !!

 

 لبخندی زد و چشماشو بست !!!

 

 بارون شدتش زیاد شده بود !!

 

 دویدم بیرون تو حیاط و شروین هم دنبالم !!

 

 جلوم وایستاد و سرشو جلو آورد !!

 

 رشو عقب برد گفتم :بعد از این که س

 

 به این باران قسم ،

 

 آسمان آفتابی نخواهد شد ،

 

 چون تو میخواهی،

 

 به این اشک ها قسم،

 

 دلم تنگ میشو

 

 چون تو تمام دنیای منی،

 

 به این لبخند تلخ باور کن

 

 می توانی دوباره دوستم داشته باشی ؟!

 

 می توانی دوباره باورم کنی ؟!

 

 بگذار لبخند بزنم پس

 

 شاید خواب باشد
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 پس بگذار بیدار نشوم

 

 هرجا بروی هستم

 

 تو سهم منی

 

 اینبار دست هایت را سفت تر میگیرم !!

 

 تا دوباره نروی !!

 

 پس در آغوشم بگیر تا نروم !

 

 تا روزی برسد که مهتاب حسادت کند ، به عشق ما !!!

 

 

 

 

 

 

  
 

 10:35!ساعت  1352دوم ماه مهر  -اس ام اس  -روژانو محمدی  -پایان 
 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
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رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


