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 شق بی رحمهع رمان :

  رمان فوریو و کافه نودهشتیا کاربر m.e_فاطمه :  نویسنده

 :خالصه 

 و میداند چیز مهمترین اش زندگی در را تفریح که است شور و شر پر دختری هلنا. هلنا نام به دختری زندگی به داره اشاره رمان این

 ان دانستن به عالقمند هیچوقت و نمیداند را عشق# کلمه معنی حتی او. میگریزد میشود او ناراحتی مسبب که عواملی از همواره

 را او که عشقی. میسوزاند# را اش زندگی که عشقی. میشود اش زندگی تمام که عشقی.  میشود عشقی رگرفتا ها بعد اما. نیست

  این که چه هر از. بماند شدنش اغوش هم حسرت در و باشد دور دستانش# لمس از. باشد دور# او دیدنه# از که میکند مجبور#

 از دیگر که ببرد فرو فراموشی# در را خود تا میجنگد بگیرد قرار راهش سره که چیزی هر با او. بماند دور باید# میکند تداعی را عشق

 ....نیست شدنی خارج ان

 ( ساخته شده است.wWw.Roman4u.iR) رمان فوریواین کتاب توسط سایت 

Cafe98ia.ir 

 Roman4u@کانال تلگرام : 

 

 

wWw.Roman4u.iR
http://cafe98ia.ir/
http://cafe98ia.ir/


Cafe98ia.ir | Roman4u.ir                                                                                           Telegram Channel : @Roman4u 

 

 
 

بسالمتی اون لحظه ای که از همه دنیا دلت گرفته نه کسی روداری  باهاش دردودل کنی، نه دلت میخواد کسی رو ناراحت کنی، سکوت میکنی    

 "قسمت "وتو دلت میگی باشه 

 منم این بود

 میخندم 

 دیگر تب هم ندارم..

 داغ هم نیستم 

 دیگر به یاد تو هم نیستم

 سرد سرد شده ام

 ما هند شاید دق کردکسی چه میدا

 

 (. هلنااااااااااا. هلنالنااااااااه

مو شبا حالی زار بال. نه مثله اینکه بلند نشم ولم نمیکنه. مخمو سوراخ کرد. . اووووووووف صداش مثله مته میمونهرمو سو محکم کوبوندم ررش بال 

. باز این زندگی . باز صبح شدنشستم رو تخت. ردنم پیچیده بود اذیتم میکدردی که تو بد .ه بود. کله بدنم گرفت. مالفه رو دادم کنارختم کناراندا

هنوز جرئت نداشتم . . نگاهم رفت سمت گوشیم. حوصله نداشتم جوابشو بدمومد. هنوزم صداش می. باز این تنفر شروع شدنکبتی شروع شد

با دیدن . روشنش کردم. . چشمام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم. دستم میلرزیدم رو برداشتمگوشی. . اما باید با خودم کنار میومدمروشنش کنم

 . پلک هام رو روی هم فشردم .اشک شدز . چشمام پر ا. در عرض یک ثانیه تصویر زمینه رو عوض کردمم پیچیددرد بدی تو قلبتصویر زمینه ام 

. اما بود . بود همه چیزم،  عمرم،  از طرفه زندگیمپیام  . اون. پوزخندی زدم. حدودا یک سال پیش. خیلی دوره های خیلی دوراز گذشت. امیک پی

                   .پیامشو خوندم. . دستام میلرزیداالن دیگه باید از زندگیم بیرونش کنم

                                              کجایی تو؟؟؟(لناه
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. سخت بود بر واقعا سخت بود. نمیتونستم جواب بدم .گلوم رو گرفت. بغض ستم. نمیتون. طاقت نداشتمجلو چشمم رو پرده ای از اشک گرفت 

غصه خوردن دیگه فایده ای . اما شکام سرازیر شدا. . پلک هام رو فشردم روی همگوشیم رو تو دستام فشردم. ف عالقه ات عمل کنیخال

. . از اینکه چقدر بدبختمرم رو بکنمستم کاری که دوست داساز اینکه نمیتون. عصبی شدم. خیلی.برای پشیمون شدن خیلی دیر شده بود. نداشت

. دیگه . همین برام کافی بود. فقط یک نفس. فقط یک صدامه. فقط یک کلدوست داشتم صداش رو بشنوم. میخواستم بهش زنگ بزنم

جیغ د دوست داشتم بلن. م زار بزنم. دوست داشتاره اش رو دیدمشم. رو سرچ کردمش اسم. . رفتم تو مخاطبامدم رو بگیرمنمیتونستم جلوی خو

. من مچین کاری رو انجام بدم. من نباید ههن کارو بکنممن نباید ایتم........ ما شرایطی که داش. ابشکونمبکشم و گریه کنم و این بغض لعنتی رو 

محکم باید....... من و خط بکشمه عشقم ر. من باید دور. من نباید به عشقم زنگ بزنمنباید خودم با دستای خودم زندگیم رو خراب کنم

و . دوست داشتم خودمزای پوکیده گوشیم نگاه کردمخیس به اج . با صورتبودمزنگ زده ین کارو نمیکردم االن بهش . اگه اکوبوندمش به دیوار

. چه پشت سرم نمیشنیدم . اما چه حرفایی کهاگه االن این شرایط مزخرف نبود خودم رو میکشتم. . ولی نمیشه. به خاطره کاری که کردمبکشم

با باز شدن در از افکار پوچ بیهوده  .. احسان بودشد در با شدت باز. . چه دروغ ها و تهمت هایی که بهم زده نمیشدت سرم نمیشدسرزنش ها پش

 رت پزسید. با حیو بعد به گوشی ردن نگاه کاول به مبا تعجب  . ام دور شدم و به احسان نگاه کردم

 (ینجوری میکنی؟چرا ا ؟؟؟؟؟خوبی لنا: ه

یست( اما بخاطر بغضی که داشتم فقط خودم تونستم صدامو م بگم : چیزی ن. فقط تونستاصال نتونستم. . اما نتونستمسعی کردم لبخند بزنم 

. چی هکار کردبیا ببین مامانت چی لناهه وحشی میشم بحثو عوض کرد و گفت: ست پاپیچم بشچون میدون. احسان هم بی خیال شد و بشنوم

نو لطفا خراب نکن( روز اول شده بود گفت: روز اوله زندگیموزخندم عصبانی وکه معلوم بود از دست پ. احسان پوزخندی زدم صبحانه ای اورده(

قویت . باید تنکبتی شدن زندگیم؟؟؟؟؟؟ احسان گفت: بیا پایین صبحانه بخوراغاز زندگی؟؟؟؟؟ یا روز اول بدبختی من؟؟؟؟ روز اول مرگ من؟؟؟؟؟ 

. بد تر هر تلخیتلختر از دی . لبخنی زدملبخند. م پرده رو جمع میکنم( نیم نگاهی به پرده خونی انداختم. منم هم این گوشیتو جمع میکنم هبشی

ق بدم تااز اون ا .ین روز از مرگ مناون پرده خونی یعنی اغاز اول .ط باید از این محیط کزایی دور بشم. فقکنمنمیدونستم چیکار . از هر زهر

بلند شدم و رفتم طرفه اجزای گوشیم و سیم  . شیدن برام سخته. بدون اون نفس ک. هوای کل جهان منو خفه میکردش منو خفه میکرد. هوایومدم

به  .هونز جلوش رد شدم و رفتم مستقیم تو اشپزخ. منم بی توجه به نگاهش اارام نگاه میکرد. احسان با تعجب به کبرداشتمو مموریم رو کارت 

دستام رو جلوم رو میز ها و . نشستم روی یکی از صندلی . نمیدونست چه قیامتیه تو دلم. مامانم از تو دلم خبر نداشته کردمصبحانه روی میز نگا

. روزی صد دفعه ارزوی مرگ وم بودزندگیم ار. م گرفتم سفر کنم به روزایی که هنوز ندیده بودمشوش تصمیو سرم رو گذاشتم ر ذاشتمگ
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. ن سفرهری. ولی این اخیکردنامردمو اروم م ه دلتنگیمو رفع میکرد و دل. تنها کاری ک. خودم نمیرفتم دست به دعا بشم که خدا منو بکشهکردمنمی

 ..................................ِ........................)یک سال قبل(وهر دارم. چون من شدمدا به خودم این قول

این مامانم شروع . باز ر زدن مامانم خودمو بکشم. دوست داشتم از غنگاش کردم. بیا مثله بچه ادم اینو بپوش( با کالفگی نکنر اذیتم هلنا اینقد

خب راست . . منم خفه خون گرفتمام کرددین به موال( مامانم با غصب نگ. مخمو سوراخ کر. اهخب باشه دیگه: م و گفتم. نفس عمیقی کشیدکرد

. چیکار کنم ؟؟؟؟ رونرم( اینو گفت و از اتاقم رفت بیدر میابینم اماده نشدی پدرتو . بلوم و گفت: ده دقیقه دیگه میامنداخت جلباسو ا. میگم دیگه

و کرمیه با یک شلوار و یک شال سنگ کاری شده قسمت کمرش یک مانتو که . تمبلند شدم و لباس برداش. . دوباره بدبختیباره خواستگاردو

ردم و دراوله لباسامو بی حوص. دیافه ام رو قابل تحمل تر میکر. قرنگش بهم میومد. فید استخونی بودبیشتر س. البته رنگش ارم. کفشم که دکرمی

. خط یش کنمتم خودمو یکم ارا. تصمیم گرف. چقدر قیافه ام وحشتناک شده بود. خودم از خودم ترسیدمیینه وایستادمجلو ا. اونا رو پوشیدم

. خوشم میاد صورتم با یکم ارایش تغییر میکنه) خوب شدم. . با ریملف پلک پایینم رو کشیدم و کمی رژ لب صورتی زدمنصچشمم رو برداشتم و 

. لبای درشت و صورتی و کمی هم . دماغی معمولی. چشمام قهوه ای خرمایی بودنفسم تو لوز المعده ام( به خودم نگاه کردم تو ایینهاعتماد به 

. چون رنگه طوسیو دوست همیشه به خودم این امیدو میدم که چشمام طوسیه) .که بیشتر شبیه طوسیهه یلی کم رنگبز خس . چشمام گونه دارم

ء به جزء عمولیه؟؟؟ چونکه اگه جز. چرا میگه قیافه اش مخودتون میگین که اینکه خوبه الن احتماال دارین باا .ولی قیافه ام در کل معمولیهدارم(

دقیقا قدم صد و . قدمم کوتاهه .مه دیگهاز خوش شانسیمولیه؟؟ . اما نمیدونم چرا روی هم رفته قیافه ام معی خوبهو در نظر بگیربخوای صورتم

. که میشم پنج ماه دیگه تولدمه. . البته هنوز نوزده سالمهسالمه. من بیست . یک سال بزرگتر از خودمهه نام هانیهیک خواهر دارم ب. پنجاه و هشته

بیه خودمه اما دادشم موهای بور و چشم . خواهرم ش. اسمش طاهاستدو سالشه. بیست و ش هم دارم دو سال ازم بزرگتره. یک دادابیست ساله

قیافه طاها رو . ما باید ردیهاین نام .تهیچکس نیساخه شبیه  .. البته از روی شوخیهمیشه شک داشتم که این بچه مامانمه یا نه . منداره ابی

داشنجو . االن منم ونه دارهم خ. مامانم ر وضعمون متوسط رو به باالس. خدارو شککارمند بانکهبابام هم  . ونه و نازه. اخه قیافش دخترمیداشتم

. ش حرصم گرفتاین کار. از توبی خبر اومد  . باز این طاهاباز شدن ناگهانی در از فکر پریدم بیرون و به در نگاه کردم . باپزشکی تو دانشگاهم

هر . حقا که خوا. عروس خانوموه به؟؟( طاها با خنده ای که رو لبش بود گفت: بتی پایین اومدی توه گاو سرتو انداخاز تو مثلبرای همین گفتم: ب

. نگران تو میمونمو دسته اخر عمر رمن تا  :با خنده گفتم من. چرا میخندی؟( . عروس خانوم؟؟؟ طاها با تعجب گفت:وااااااهخودمی( زدم زیر خند

دیگه داری شیطون میشی ها( دستشو اورد  _ر خوندی( طاهاو گفتم: کو زخندیزدمپو ودم لباس عروسی رو تو تنت میکنم( منم. خهه _نباش( طاها

تو . ا من غلط کردمین مثله خر پشیمون شدم و گفتم: اق. برای هم. منم قلقلک حکم مرگ رو داره برام. یعنی قلقلکباال و انگشتاش رو تکون داد



 

 
5 

 

. با فون خونه زنگ خوردایبشو بدم که م ببینم اماده شدی یا نه( اومدم جواید و گفت: االناس که خواستگارا بیان مامان گفت بیابردی( طاها خند

. چیزی کم نداختمیینه اتو ایک نگاه دیگه به خودم  .ا رو صدا زد که طاها رفتطاهین بابام از پای. افتادیمنده صداش هم من و هم طاها به خ

. دهن . ماشاال سرعت عملشونون رو مبالخواستگارا نشسته بود. خونه رو کمی باز کردمشپزدر ا. رفتم تو اشپزخونهیواشکی  نی همی. براشتمندا

ه فوق لیسانس . البته مامانم میگ. بمیرمم با این ازدواج نمیکنماق و عینکیاه و چ. سی. چقدر زشت بودخه پسرهم تو نرفته بود. ونده بودمن باز م

ر . اون اینجا بود؟؟؟ اینقد. هانیه بود. برگشتمونپریدم بیرکر نیدم از فرم ش. با صدایی که از پشت س. زشتهولی خب من نمیخوامش . ارهوکالت د

ه باشه( دی که کار داشتو دیسو کدوم فوق لیسان. تناراحتی گفتم: بروبابا ( منم بار: نونت تو روغنه دختندیدمش؟؟؟ هانیهاسترس داشتم که 

. هانیه از حالتم فضلر . یا ابخونهکف اشپزیندفعه چسبید ( دهنم افکر کنم دفتر داره _نیههاعا؟؟؟؟؟ . واقکار داره( با تعجب نگاهش کردم _هانیه

از شوک دراومدم و گفتم: من . با دیدن سینی چایی اه کردم( به دستش نگوت: حاال بجای اینکه اینقدر تعجب کنی اینو بگیر برخندید و گف

اشنی خنده و شوخی داشت گفت: حاال نه اینکه خودت صورتت خیلی اباده( ه هم با صدایی که چنیصورتش کج و کوله اس( ها .ه. زشتمشنمیخوا

تش از دستم خشک شد( . دسو دیگهنلنا بگیر ایه _. هانیهارش کردمردنی محکم نث. منم یک پس گخنده. هانیه زد زیر از حرفش حرصم گرفت

. رو به من و صورتش داشت. مامان بود که لبخند رونه باز شدخ نم( درد اشپزخواهش میک _نه( دستت درد نک _هانیه .ذاشتم رو میزگرفتم گ

یزی بگم که مامانم گفت: تو چرا کفشاتو نپوشیدی؟؟( به . اومدم چمامان نگاهی از سر تا پام انداخت؟( ان چرا چایی رو نمیاری؟ان جگفت:مام

 (.اینو نمیخوامامان من ردم و گفتم: مانم کبه مام . روخرقهش بخاطره این خواستگاره مز. هم. پاهام لخت بودرفت. وای یادم پاهام نگاه کردم

 نگاشعاشقانه تونم ی میدگیم چجور. تو زنته. زش. نمیخوامشمن: یعنی چی ندارهعنی چی نمیخوایش؟( : یتکمی رو صورتش گف مامانم با اخم

( مامان هم سرشو تکون داد و گفت: از .. مطمئنمه ها( من: اره مامان؟؟؟؟ میپر: مطمئنی( مامان.تهوع میگیرم هم بخوام اینکارو بکنم حالت. کنم

) حاال همچین میگم انگاری تا حاال صدتا خواستگار . ش طبیعی شدهه بودم مامان برا. اینقدر خواستگار رد کرد. اخیشر بستدست تو( و رفت و د

: واقعا من ته؟؟  هانیهعنی چ. سرمو تکون دادم به م. داشت با تعجب نگاهم میکردنیه. برگشتم سمته هاده باید برنومبدبختا نی(این دومیه. داشتم

. همیشه با خنده یگن هلنا پیچ پیچی( هانیه با حرفه من زد زیر خندهصال به من ما .دم و گفتم: حال کردیچشمکی زم( ندیدرو مثله تو  سهیچک

ا هانیه: خدا بکشتت هلن. پام درد میگرفت. ی میز ناهار خوریا. نشستم روی یکی از صندلیستمزه اده هاش بااخه خن .م گرفتهدهای هانیه منم خن

. باید ازدواج کنی ولی واقعا دیوونه ای. هانیه: هانیه هم اومد کنارم نشست. من: پیچ پیچی رو بد تلفظ میکنی( هانیه: خفه بابا( و خندیدپیچ پیچی( 

. شهدوسته و عاشقفرزاد . خواهر با یک فردی به نام تمنشی( من خبر داش( باید زودتر ازدواج کنی تا مثله من گرفتار کشیدس عمیقی بری) نف

. من: واقعا . اما هانیه رفته بود تو فکره حرفه هانیه خندیدمباشه( بگیر  عا بده دلت پیش یکی. هانیه: واقعاشقش باشههم اد زنمیدونم شاید فر

هانیه عشق دونی( من: تا حاال با کسی نبودی که اینا رو ب. تو . عشق خیلی کم پیش میاد( هانیه: نهه عشقا هوسه ن. اینچرته همش
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. وقتی نباشه با همه بد هنباشت خودت ببینیش دیگه حواست دسعشق یعنی اینکه وقتی  خندی زد و گفت: عشق؟؟؟ه لب( هانیخوبه؟؟جوریه؟؟چ

دیکت بشه قلبت . نزه باشی اذیتش کنی. دوست داشتتی باهات حرف میزنه بی اختیار رو لبات خنده بیادق. وت نیستکسی دور یباشی و فکر کن

. میخندیدمزد ه این حرفا رو میهانیدر حینی که ت( ن چیز دنیاستریبرای من که به. بدبرای بعضیا خوبه برای بعضیا . نتونی نفس بکشیتند بزنه و 

یه: . هانمد و با تعجب نگاهم میکردم از فکر دراوند. هانیه با صدای خهدم زیر خندلم رو از دست دادم و بلند ز. اخراش دیگه کنترفته بود تو فکرر

. م با حرص محکم پس گردنی نثارم کردا بعدش وقتی فهمید دارم بهش میخندهانیه اولش نفهمید امن( ت خیلی خنده داره؟؟( من: حرفاچی

. چقدر معذرت . گفت: ردشون کردممامان بود. شدپز خونه حرفش متوقف اشجواب بده که با باز شدن در یه اومد هانانیه: عوضی( من: خودتی( ه

. طاها هم کنارش بود و داشت موز شت فیلم نگاه میکردروی مبل بود و دابام با .ه اومدم بیرونخون( از اشپز.. بیایین بیرونخواهی کردم ازشون

. اونم تو هوا ی براش فرستادم. منم چشمکی زدم و بوسام کرد و شصتشو به معنی الیک نشونم داد. نگفهمید که دارم نگاهش میکنم. میخورد

. . خودمو انداختم رو تختپاک کردمم م. ارایشمو عوض کردمتم تو اتاقم و لباساف. ردم گرفتاز دیوونه بازیاش خن. گرفتش و گذاشت رو لپش

. باز این بهم گفت کره مگس( ه مگس؟. خوبی کرسالم _. . یکی دیگه از سحر بودلیغاتی بودتبیکی  .. دو تا اس ام اس داشتمم رو برداشتمگوشی

. چی ش اومدبجوا. . تا تو باشی بهم بگی کره مگسها هامنکه توپ توپم موش توله( ها ها . علیک _. منم فرستادممگسه م میگه کرش به. هماه

. دلم برات تنگ شده بود( براش موش توله عمته _. ش بودهمال دو دقیقه پیاوم پیام اولیه  . البتهه نداشت اینقدر زود بفرسته. تا حاال سابقجالب

ت خیلی ه گفتم: روشواری نمیکنمنم میدونستم که این بی مورد پاچه خ مئنی خوبی عشقم؟؟(مط. جونم النه _سحر. ادمچند تا عالمت بوس فرست

ه تنهایی بخوام برم اگفته مامانم گ _حر به سالمتی( س _( من.موسیقی ثبت نام کنمیخوام کالس م _خوای؟؟( سحر. بنال ببینم چی میز شدهخ

. نه نه یم نگاه کردم( با تعجب به صفحه گوش.عنی میخوام تو هم باشی. ییچقدر خنگاه تو  _خب که چی؟( سحر _( .ت نام کنمپول نمیده تا ثب

ده پس چرا ولشو ب. اگه این میخواد پنمو. فقط تو بیا( ای جاصال پولش با من _سحر  بام پدرمو در میارن(نه با. عموبرو  _. منبابام عمرا بزارن

. من تو رو خدا هلنا _. یکی دیگه رو گیر بیار( سحر نمیتونم سحر _. ارنم نه نه نه بابامپدرمو در می. چون نه عالقه ای داره میدونم. اما نمیشنرم

 ............................................................ خداحافظ( . نمیتونم بیاماصالسحر اصرار نکن چون  _( منبه توط چشم امیدم فق

 . بدون اینکه پولشو بهم بدهدش کرد. دختره خر از اخر منو اسیر خوه میکردمالس بودن نگاادی که تو کبا غضب رو صندلی نشسته بودم و به افر

. االن هم مثله مجسمه ازادی دم تا راضیشون کنمکه نابود ش. بابا و مامانم هم که بماند و دادم. خودمم پولشبا اصرار هاش مجبور شدم بیام

. ولی بیاد و به موقع سرکالس برسونم اون خودش میادچون اون دیرتر میاد من خودمنمیدونم سحر کجاست چون گفت اومدم نشستم اینجا 

پوفی کردم و به نظاره کردن دیگران ادامه . لی خالی کنارمی صندروستام بود گذاشتم ویولن رو که تو د. خودم با دو تا دستام خفه اش میکنم
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. دنه هم بود داشتن با هم پچ پچ میکر. دخترا که کله شون تو کل. سه تا دختر سه تا پسرنودس شیش نفر دیگه هم بکال غیر از من تو کال. دادم

. دخترا ردیف کال تو کالس سه ردیف بود. میشون چیزی به هم نشون میدادنتو گوشز . پسرا هم همش امیزدنالبته گاهی اوقاتم با پسرا حرف 

. اون موقع اه از نهادم برخاست ولی خب مجبور بودم برم . وقتی رسیدم سر کالس ردیف اولو خالی دیدمردیف اخرن پسرا هم دوم نشسته بود

. دستمو کننا و شتر مرغای اسمون به حالش گریه ه عرض کنم خروسچ. یک کاری میکنم مرغا که فقط منتظرم سحر برسه. ردیف اول بشینم

نفسمو دادم  .هستاالن ساعت دقیقا چهار و پنج دقیقه . شههر کالس شروع میظ. ساعت چهار بعد از تمداخاوردم باال و به ساعت مچیم نگاهی ان

. خب ا بلند نشدن. ولی پسرو جواب سالمشو دادن شدن از جاشون دخترا بلند. ردسالم کو  د کالس شدقد کوتاه وارمردی بیرون که در باز شد و 

که  . نمیدونم چی شد. برای همین بلند نشدمه. اره درستنفرد خاصی نیستش که پسرا براش بلند نشد؟؟؟؟ احتماال دخترا بلند شدناین کیه که 

. با منم که کردم. خب به خودم نگاه ط من تو ردیف اول بودم. فقرافم نگاه کردمطبه ا( .: خانوم ایگس تو ردیف اول دمت گرمیکی از پسرا گفت

. موهای . چاق هم بودقدی کوتاه داشت .ه مرده نگاه کردم. باشهبکه دمم گرم  اری نکردممن بود من که که با ود؟؟؟؟ اگ. پس با کی ببودمسلما ن

و عینک  داری داشتت های سفید و سبیل سفید و حال. ابروش پشت سرش بسته بودشونود که با کردن بطولش تا پایین گی داشت که سفید

صداشو صاف . رو صندلی مرتب گذاشتشت رو میز و کتش رو دراورد و ش رو گذاکیف سامسونت. دقیقا تیپش شبیه هنرمندا بود .ه گردهای شیش

. فکر کنم ی بودفامیل استاد حمید. هوناستادمحسه غریبی بهم میگه این . یک کردن الی( پسرا هم سالم بی ح.کرد و گفت: اقایون محترم سالم

جواب سالم ندادم؟؟؟؟) ن بهش دمون بود میا این استا. وای خدام چهره اش همین بوده دید. اره خودشه چون عکسش رو کاینم حمیدیه دیگه

. ک تازه وارد هم داریمه یمثله اینکمیشم( حمیدی روشو کرد طرفه من و با صدایی که چاشنی خنده داشت گفت: دیت پهمیشه یکم دیر امن 

. حاال هم که دارن میپرسن ن. اخه کم تو زندگیم پیش میاد که ازم اسم بپرسمیشه معرفی کنین؟؟( منم صاف نشستم و بادی به غبغب انداختم

 با خجالت سرم رو مثالخانوم سپهر( منم خیلی خوشبختم . هلنا سپهر( استاد هم سرشو به معنی تفهیم تکون داد و گفت: : هلنا. گفتمجوگیر شدم

نکنه قبال با ه من خودمو معرفی کردم؟؟( من: نه( استاد: پس رد و گفت: مگهمچنین( استاد با حالتی پرسشگرانه بهم نگاه کن و گفتم: انداختم پایی

: نو نمیشناسی؟؟؟( منه مجوری بود ک ا حالتتشد با خنده گفت: پس چرا او( استا.ز تو عکس زیارتتون کرده بودمبال ادیم؟؟( من: قهم حرف ز

. االن . ولی اینجا اصال شبیه نیستین: تو عکس خیلی خوب بودینبهترم یا بدتر؟؟؟(من: گفت ین( استاد با شوقچون خیلی با عکستون فرق میکن

به  دادم؟؟؟د می. یعنی نباید منم جوابشو دادمال پرسی. خودش سو. خب راستشو گفتممنفجر شد از خندهکالس  مبا این حرفب نیستین( اد خوزی

. هنوز و میدادمبشد جواباینه ننک. ختم پایین. سرمو انداقدر وحشتناک شده بود. چیکرد. داشت با غضب نگاهم مه کردم که قلبم ایستاداستاد نگا

د و گفت: استاده یک نگاه خشمناکی بهم انداخت و صداشو صاف کر. نمه ساکت شداستاد محکم کوبید روی میز و هه خنده ها ادامه داشت ک

اسمش  ختره کهنگین؟؟( د. . اون قطعه قبلی رو مطمئنم همتون خوب یادش گرفتینیک قطعه جدید یاد میدممن بهتون وز . امرخب بسه دیگه
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یاد به تو د بدم ن قطعه ای که میخوام امروز یامن ای. استاد: نگین جان. استاد. چه هندونه ای گذاشت زیر بغل نگین بود گفت: جانم؟؟( اوه اوه

ده و به و تکون ببق اگلو ارشه ربده چجوری میتونه بر طهش یاد . بعد باول اصال ببین اسم اجزا رو یاد داره یا نه.. تو اگه میتونی با هلنا کار کندادم

ین بریم ردیف لو بشینن منو نگه گفت بیان ردیف جاستاد به پسرا و دوتا دختر دیگ. و تکون داد و چشمی گفتاحل بعد( نگین هم سرشترتیب مر

چند سالته؟؟( من . تو هلنا جان . نگین: خبنگین هم یکی از صندلی ها رو به طرف من کرد و نشست روش. . روی یکی از صندلی ها نشستماخر

المه پنج ه سنزدهنوز نو. البته : بیست سالمه. ( من. همینجوریولن الزمه سن؟؟( نگین خنده ای کرد و گفت: نه عزیزمبا تعجب پرسیدم: برای وی

ویولن رو از  رو اوردم جلو پاهام و م کیفت رو میشه از تو کیف در بیاری؟( منلنو گفت: خب ویوگفت  نیدیگه میشم بیست ساله( نگین اهاماه 

تم: گف برای اینکه یکم سرکارش بزارم و : خب میدونی اون چیه؟؟( منم به ویولن رو پام نگاه کردم. نگینو گذاشتمش روی پاهام ر اوردمتوش د

گفتم: من فکر کردم پیانو من هم با لحن شوخ طبعی  ویولنه(گفت: . وگیری کنهز خنده اش جلو کشید رو لبش برای اینکه انگین دستش ؟؟(گیتاره

ارشه  ؟؟؟؟هادار( ارشه رو بر: ( نگین گفتری: لطف دانگین لبخندی زد و گفت: چی بانمکی تو( منم لبخند گشادی زدم و گفتمدر ابعاد کوچیکه( 

 ه چیه؟( نگینم: ارش. منم گفتعنی چته تکون دادو به مسرش . نگینن نگاه کردم. با پرسش به نگیام اتصالی کردچیه؟؟؟؟؟ حس میکردم سیم

تکون دادم و ل سرم رو ( من با تامسیخ رو گرفت جلوم و گفت: این ارشه است .تیولون بود رو برداشوی که همراه و سیخ جلورد وو ادستش ر

ه ونکه داشتم فکر میکردم ارشچ. نگاهش کردمه؟( من با پرسش پس این سیخه ارشه اس؟؟( نگین با سوال نگاهم کرد و گفت: سیخ چی م:گفت

. هو گفت با اعصاب خوردی گفت: اهم نگین اینها؟؟( : هان؟؟؟( نگین: ی؟؟( منهمین گفتم: ها؟؟؟( نگین: چین نبود برای چیه حواسم به حرف نگ

نگین محکم کوبوند تو سره خودش و  .تر اعصابش رو خورد کنم گفتم: ها؟؟( کال مرض دارمشکردی( لبخندی زدم و برای اینکه بیو داغون اعصابم

رو اعصابش که . از بس روز نگین فقط تونست بهم بفهمونه ارشه چی هستاون  .زیر لب گفت: من چجوری به این یاد بدم(بدبخت داغون شد

. استاد زنگ خورده تلفن وقتی که فهمیدم ارشه چی. باحال بود خیلی. تازه سردردم گرفته بود .ره دل درد گرفته بودنگین بیچا. پیاده روی کردم

. ود باید میرفته باش یک کاری پیش اومدش بر. برای اینکه خودت کالسو تموم کرده بیرون موند و وقتی که برگشند دقیقچک رفت بیرون ی

 .خت و چیزی نگفتیدونست ویولن چیه؟( نگین نیم نگاهی بهم انداصال م: انگین پرسیدتاد از استو کیفمون که  یم ویولن هامون رو میزاشتیمتداش

شم می منم همینجور که بند کیفه ویولن رو روی دو . نمیدادم تو گلوم گیر میکردابشو . جو. بی ادبرو شدن . عجب مردم پرنه فقط تو میدونی

. فکر کرده فقط خودش باه میندازن( و از کالس رفتم بیرونن ادمو به اشت. با این کارشوبگین عکسو عوض کنن .انداختم گفتم: راستی یادتون نره

ی بگه ی از خصوصیات بدم اینه که نمیتونم خودمو کنترل کنم و اگه کسی بهم چیزنی یک. یع. حقشه. انگاری از پشت کوه اومدممیدونه ویولن چیه

ور به خودش این اجازه رو . اصال یعنی چی؟؟؟؟ چه طتو فکر بودم سرم پایین بود و تند راه میرفتم و  .بار میبندمگون فردو به رااگه بهم بر بخوره 
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. یکه بنداز تا حالیت کنماال اگه جرئت داری بهم تحه؟؟؟ ن می دونه چی. بعد میگه ویولومیده به من توهین کنه؟؟؟؟ سن بابابزرگم رو داره پیرمرد

حت شد؟؟؟ باشه دیگه به سواالش . نکنه برای اینکه به سوالش جواب دادم ناراشتگی دارهر کردم که با من پدر ک. چیکامممن نمیفه. مردک پیر

و چشمام رو هم بسته بودم و تو دلم داشتم به  و تو فکر بودمر بودم .  بدجور با خودم درگی. اون شایسته همین پاچه خوریاسمجواب نمید

این کیه؟؟؟ داشتم یقه یک  .ر در اومدم و چشمام رو باز کردماز فک. به یکی نفرمحکم خوردم ی شد و نفهمیدم چحش میدادم که اصال حمیدی ف

. بای خوش فرمل. یک ته ریش و . باال تر. گردن کلفت. اروم رفتم باال تربرخورد کردم مذکره. اینطور که معلومه جنسی که بهش فر رو میدیمن

هار ن زمین چشمام چسرم رو انداختم پایین که با دید. فسم خودتی. اعتماد به نرای دختر نجیبی مثل من زشت بود. ب. زشت بودتمدیگه باالتر نرف

و شروع کرد  خودش نشست .با تعجب به زمین نگاه میکردم. بود ه که با برخورد من برگه ها پخش زمین شده تو دستاش پر از برگه بود . تا شد

احتماال زدم من . مشده بود. برای همین شوک زده عالمه برگه روی زمین بودیک  .ایولردم؟؟؟ ن به یک مرد خومواقعا  . ع کردن برگه هابه جم

عذرت . داشتم برگه ها رو تند تند جمع میکردم که تصمیم گرفتم مسریع خم شدم تا بهش کمک کنم در اومدم ووک . از شکلشو بهم ریختم

. ندیدمو ما را..... ببخشین.......  من ....... ش.... شتم: واقعیکردم گفجمع مهمینطور که برگه ها رو  .. اخه کال برگه هاشو قاطی کردمخواهی کنم

. ش زبونم به بند اومده ازش معذرت خداهی کنم که با دیدن چهره امو بردم باال کمنم سر. باالبا حرفم سرشو اورد . واقعا متاسفم(حواسمم نبود

ه اش زبونم با دیدن چهر. دوست داشتی اینو بزاری یک گوشه و نگاهش کنی .ایچی قیافه ؟؟ وری بود؟ا حدم باین ادم بود بهش خور. اوفففففف

و محکم از تو دستم برگه ها رانی شده بود عصبکه معلوم بود پسره همچین حوری تو این ساختمونه؟؟؟. . چه چشمای سگ داریبند اومده بود

خدایا . قتی که پیچید و رفت. تا وموندم ه. منم بهش خیرو بلند شد و شلوارش رو تکوند و رفت ر جمع کنین(کشید و گفت: حواستون رو بیشت

و هی کشیدم ا .خودم از خودم خجالت کشیدم .چقدر پسره مردمو دید زدم .فریدی بعد به ما رسیدی کال بی خیال شدیبعضیا رو چقدر خشگل ا

زد رو بشم که یکی چ درشو باز کردم و اومدم سوار با سویی. پرایده. ماشینم مته ماشینم. رفتم سمتمان بیرون اومدساخ. از مو رفتمادامه راه

فکر . شد حر هم دهنش بسته. سعله ور شدخشمم ش با دیدنش دوباره. رو لبش بودخند پهنی هم . یک لبحر بودس. تم که ببینم کیه. برگششونم

ولی من هیچ : چتهِ؟؟ چرا مثله هارایی کره مگس؟؟؟( و گفتتو صورتش محو شد ز کنم عصبانیت تو صورتم به وضوح دیده میشد چنکه لبخند ا

 نیومد من مثله بوق تنها  . اونم. جلو پسرا ابروم برهد که من با این حمیدیه مزخرف رو به رو بشم. امروز کاری کر. فقط نگاهش کردمحرفی نزدم

. یکم دیر شد( منم . سحر با ترس گفت: خب ببخشیداین کار از خشمم کم بشه عی کردم بایرون و س. نفسمو دادم ببودماونم ردیف اول نشسته 

قف و اومدم بشینم که با صدایه سحر سرجام متو دوندمگرشما تو دهاتتون به دو ساعت میگین یه کم؟؟( و سرمو برگفتم: سرمو تکون دادم و 

برای همین . منم دیگه واقعا نتونستم این پیشنهاد رو رد کنمم اشتی میکنی؟؟( سوسیس مهمونت کنم باهاخوراک : اگه ساندویچ . سحرشدم

ز ساندویچ بستنی و پفک و . غیر ا. تا ساعت هفت خوش گذرودیمه بود با ماشین من رفتیمسحر که ماشینش خراب شده بود و با اتوبوس اومد
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مثله . م دست سحر ماشینو برونهوییچو دادونقدر که س. اه بودماوردن رسیددیگه به مرز باال  . اخراششیر قهوه هم از حلقومش کشوندم بیرون

دون و ب منم مستقیم رفتم تو اتاقم. نبودب همه خوا. . تازه افتاب غروب کرده بود و هوا مدله گرگ و میش صبح شده بودوارد خونه شدمجنازه ها 

شمام رو مالوندم و خمیازه ای چ. ارزیدی سته شدم ولی م. واقعا خ. چی روزی بود امروز. هوووفتم رو تختماینکه لباسامو عوض کنم خودمو انداخ

هم واقعا عاصی ستاد رو اما . ادو هفته دیگه هم کالس رفتم ................ بعد از اون.و چشمام رو بستم که نفهمیدم چی شد خوابم برد کشیدم

. ی خودم نداشتم جوابشو میدادمه کنترلی رویشد منم ک. چون خودش پاپیچم مفای من همیشه از خنده ریسه میرفت کنارم. سحر که با حرکردم

. فقط ه قلبم ایستاده بود نمیدونستم چی بگم. منکدم حمیدی داشت با غضب نگاهم میکرددی. هم در رو باز کردم کمی دیر رسیدمهفته سوم 

جسورانه با من ت: تو کالس ه بود با خشم گفز دستم عاصی شدو هفته اده تو این د هم ک؟( استابیام توهست ه ه رو بگم: اجازتونستم یک جمل

ا ت فریاد زد : اماما....( استاد با عصبانیدهنی باز و متعجب گفتم: ون( من با برین بیری تو کالس؟؟؟ . انتظار داری بزارم بیامیای. دیر حرف میزنی

م جلوی خودمو بگیرم و گفتم: به درک( و دره کالسو ست. خوش اومدین( منم با این بی احترامیش خونم به جوش اومد و طبق معمول نتوناخه نداره

. فکر دستام گرفتمسرم رو بین های تو سالن و نشستم و ندلی رو با حرص از روی شونه ام در اوردم و انداختمش روی ص. ویولون تممحکم بس

چیه میشکنی؟؟؟ منو غرور پیر مرد . حاال تو کنهبشال نتونسته غرور منو ؟؟؟هانِ؟؟؟؟ هیچکس تا حامنو از کالس بیرون میکنیکردی کی هستی که 

حاال هیچکس از پس . ) البته تا دزی از پس زبونم بر بیای بیرونم میکنی؟؟؟ هر بار بهش جواب میدادم عرضه نداشت جوابمو بده داد مینتونست

. امرن ن به من بگن هری؟؟ نهمیخواه حاال هم عنی چی؟؟؟ من اون همه پول دادم نکنولی یاین نظر خوبم( . خدا رو شکر از هزبون من بر نیومد

. ز کردمزدن بابدون در  . با خشم در رومدیریتداختم رو شونه ام و رفتم سمته دفتر م و انون رو برداشتکیف ویل. ن اتفاقی بیفتهبذارم همچی

. منم که اهی به من انداختو نگو اورد باال اگهانی من سرشا ورود نمپیوتر بود که بتو کاش ود و سرتش نشسته بسی پنج ساله پشی تقریبا مرد

گفت: هر  اقاهه. ادماحتم سرمو تکون دکرد بشینم که منم به معنی رشد و تعارف  اقاهه بلندم گفتم: االن تکلیفه من چیه؟؟؟( بانی بودا عصواقع

و از کالس بیرون کرد( اقاهه که فکر ی مناقای حمیدود گفتم: جاد شده بیاا بغضی که تو گلوم فتاده؟؟( منم بمیشه بگین چه اتفاقی ا. نیجور راحت

لیل که این . بی د: احتماال شما مرتکب خطایی شدین که ایشون هم شما رو بیرون کردن) روی میزش نوشته بود( گفتد نیا بودفامیلش احمکنم 

تن( احمد با من مشکل داش. ایشون از روز اول کردممن که کاری نضی که داشتم گفتم: علت بغنمیکنن( منم با صدایی که واقعا گرفته بود به کارو 

م که اجازه بده نبه هر حال من باهاشون حرف میز. ولی نیدمشزیاد ال تا حااز این بهانه ها من ون و گفت: نیا هم سرشو تکون داد و نفسشو داد بیر

. ادی بود. یعنی گریه ام کامال غیر ارم زیر گریهو زدو ل کنم ن که دیگه نتونستم بغضم رو کنترته تلفش رفت سمت( دس.وارد کالسشون بشینشما 

. من دیگه نمیتونم تو تم: لطفامال خیس گفی کابا گریه شدید و صورت؟؟( منم چیکار کنم نمیگیشما : خب تگفرش منصرف شد و کا ازبا این کارم 
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ه . احمد نیا با تامل بم که رسیدم گریه ام تشدید شدجای حرف( به این.دیگه تحمل ندارم دوباره ابروم بره. م رفتهو. من االن ابراین کالس باشم

 .مه داشتداما بازم گریه ام ااوار شدم وض کنی( کمی امیدت: پس مجبوری کالستو عاومده باشه گف. مدتی بعد انگار چیزی یادش من نگاه کرد

و به کالس شما ر بتونم اگه .هک ربع دیگه تموم میشی. کالسشون ه. ایشون هم کالسشون تازه به حد نصاب رسیدتنگفت: اقای حمیدی پور هس

. احتماال این ین جدیده پور داشتفقط ا. اینا که فامیالشون یکی بود. دمنی نمیدونم تکون دابه معنم سرمو لی خوب میشه( منم خیکن منتقل یشوا

 . گ زدنکرد به زنروع شن رو برداشت و لفت . احمد نیا یک پیر خرفتیه مثله همینجدید هم معلم 

غرض از تون......... ا.......... یک زحمتی دارم بر.ه میگذرونیمما ک. هللالحمد ؟؟.................. ین اقای حمیدی پور الو .......... سالم......... خوب_

بگم  ..........دشون اینجا هستنخب اگه بخوایین خو .......؟؟؟....یتونین به لیستتون اضافه کنینمد هم مزاحمت میخواستم ببینم یک شاگرده جدی

همونطور . جور کردمیک کالس براتون . ناحمد نیا تلفونو گذاشت و رو به من گفت: گریه نکنی( ........ فعال.سپاس گذارم...... .بیان؟؟؟......... باشه

کجا باید برم؟؟؟( احمد نیا: یی گرفته گفتم: داصمنکه امیدوار شدم با ( .خوان شما رو ببینناالن هم می. تم استادتون اقای حمیدی پور هستنکه گف

 .گفتم و مثله برق رفتم بیرونی سشون تموم میشه( منم چشمفقط سریع برین که یک ربع دیگه کال. یست و چهل بفرمایینالس دوکطبقه باالیی 

سحر . و از جیبم در اوردم و نگاه کردم. گوشیم ر. یهو گوشیم زنگ خوردتلفن دم گوشش بود و داشت زنگ میزدبرگشتم که سحر . در رو بستم

بشم که سحر تم از کنارش رد گوشیم رو گذاشتم تو جیبم و خواس. منم . منو که دید نفسی کشیدسحر برگشت طرفموشیم گ. با صدای ابله بود

م تو ا بری. بییزی گفتد یه چاون عصبانی بو. . بیا بریم تو. چقدر گریه کردیهی بمیرم برات: ال. بهش خیره شدم که سحر گفتدستم رو گرفت

ونم( سحر با کنجکاوی گفت: . تو اون کالس دیگه نمیتونم بممن رفتم یک کالس دیگه .خوندهرکوخندی زدم و گفتم: ( من پوز.ذرت خواهی کنمع

یک چیزی و دستاش رو گذاشت جلوی دهنش چطور مگه؟( سحر چشماش گرد شد  .گفتم:حمیدی پور ه چیه؟( منکدوم کالس؟؟ فامیل استاد

. ون حالت حرفش رو زد. چی میگه این؟؟؟؟ من: چی میگی؟؟( دوباره با هگنگ نگاهش کردم. مشنیدا من به جز چند تا اوا چیزی ن. امگفت

الس ناباوری گفت: واقعا تو با حمیدی پور کبا ی( سحر ببینم چی میگال بنال تم: حااش رو از روی دهنش برداشتم و گفو دستاعصابم خورد شد 

ا میخوان با اون ن با سوال گفتم: چرا شانس دارم؟( سحر گفت: کله دخترای اینج. تو رو خدا( مت. منم ببر با خودری؟؟؟ چه شانسی داری دختردا

و گفت:  حر سرش رو تکون دادواقعا؟( ستعجب گفتم: من با جیگر بود( . واقعا نم یک بار دیدمش. مطرف خیلی جیگره. میگن شنالس داشته باک

حاال کجا داری سحر گفت: . . مطمئنم همینجوریه. واالت میزحاال میرم میبینم یک چاق و چنبه و سیاه و زشت نشسته پش. باور کن( چی جالب. اره

. چهار دقیقه دیگه . به ساعتم نگاه کردمک ربع وقت دارم. وای خدایا گفت فقط یحمیدی پورزه یادم افتاد داشتم میرفتم کالسه میری؟( منم تا

. ردمت طی کو که با سرعت جپله ها ر . هاله رفتم سمت پ تم ور( اینو گفی پوشدم و گفتم: کالس حمیدن از کنار سحر رد . برای همیداشتموقت 
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ها به طرفه من برگشت و  ن در همه نگاه. با باز کردصدامو صاف کردم و وارد شدم. دستی به شالم کشیدم و رسیدم دم در کالس دویست و چهل

. دم که گفت بفرماصدایی اروم گفتم: اجازه هست؟؟؟( صدایی شنیبا و  شدم یالچرا اینقدر تعجب کردن اینا؟؟؟ بی خ .شدب متعجون اهشبعد نگ

د مطمئن نبودم خو .ه میشدسرش دید شتپر پ بور وفقط موهای . ت چیزی مینوشتسرش پایین بود و داش. استادرفتم تو و رفتم سمته میز 

چقدر قیافه اش  .د باال و به چشمام نگاه کردمحض اطمینان پرسیدم: اقای حمیدی پور؟؟( با سوالم سرشو اوره همین . واسهورپ استاد حمیدی

. همون حوری اها. خت روی زمینش ریو برگه هاهش . این همونی بود که من خوردم بصبر کن ببینم .. مطمئنم. من یک جایی اینو دیدماشناست

. ناتون عالی بود. تمری. میتونین برینهکالس تموم. نمیدونم چی دید تو چهره ام که بلند گفت: بچه ها. اس ، حوری همهحوریین س اپ. خودمون

. کالس خالی زنهلفظ قلم حرف می چقدر. فظی کردناتون اموزش دادم یادتون نره تمرین کنین( بعد همه با استاد خداحبهفقط قطعه بعدی رو که 

پرونده ای که رو به روش بود رو بست و خودکارش رو گذاشت  حوری .موندیم(ر بهش میخورهبیشت حوری)حمیدی پور . فقط منو حوری شد

وای فامیلیت چیه؟؟( ید: با سوال پرس. نشستمکامال مطیع گفت: خب بشین( منم  یش تکیه کرد و دستاش رو به سینه اش زد وبه صندل .روش

نا سپهر( هل .هر. من: سپنمبزاخه خیلی کم پیش میاد که من با یک پسر حرف . انداختهئن بودم گونه هام گل . مطمخدایا دارم از خجالت میمیرم

. م سپهر. خب خانواها: و گفت ذاشت روی میزدستاش رو گخم شد و  ریحو. ونهخواستم اسمم رو بد. میرو گفتم عمد اسممنمیدونم چرا ولی از 

. چون یک اشتینس دا اقای حمیدی کالولی میدونم که شما ب. ونمنمیخوامم بد ه وکه چشماتون قرمز من نمیدونم چه اتفاقی افتاده برای شما

. شما چند قدمی از بقیه عقب تری اما من ما از اول شروع میکنیم ، جلسه بعدیاز پس فردا یعنی  االنم. مدتی لیست شاگرداشون دست من بود

تیار یک اشک از مال بی اخکاینجای حرفش که رسید دوباره بغضم گرفت و ( به ا.تا استعدادتون باالسممن مطمئنم ش. و به بقیه میرسونمرشما 

نمیدونم چرا . دش میخواست با من اشتی کنه من گریه ام میگرفت. بعمنو دعوا میکرد. وقتی یکی ود. این از بچگیم عادتم بچشمم پایین اومد

شکام و ا اشتمنم یکی برد. مگرفت سمتم و و برداشتوی میز بود رکه رذی جعبه دستمال کاغحوری  . وونه هم خودتونیندی .الن گریه ام گرفتا

که من انصراف میدم از پذیرش شما تو  ن جلوی منکنییم گریه نمه هگ: دیجدیت گفتجعبه دستمال رو گذاشت رو میز و با  . حوریرو پاک کردم

. تو کله صحبت بلند شدمم از جایتونی بری( اال موری هم گفت: ح. حکردمبغضمو قورت دادم و معذرت خواهی سریع ن حرفش با ایکالسم( 

با اجازه ای . ها نگاهش کنمپسر ندیده نتونم خودمو کنترل کنم و مثله کنم . چون میترسیدم بهش نگاه یینداخته بودم پارمو انون من سکردنم

. هر . میخواستم یک سوال ازش بپرسمو گرفتمستگیره در ر. دو رفتم طرف در. منم جوابشو دادم فتگفتم اونم از جاش بلند شد و خداحافظی گ

. دستگیره در رو کرده ذهنم خطور نمیردم سوالی ب. حاال هر چقدر فکر میک. چشمام رو بستمهام حرف بزنهتم به بهانه سوال باسوالی فقط میخواس

ون سوال تو ذهنم ی ای کاش اول. مکنؤال تا ازش ستم . یهو یک جرقه تو ذهنم خورد و برگشتو دستم فشردم و پلک هام رو روی هم فشردم
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ت وسایلش رو جمع حوری که داش. نش کردمن سوالم سرزنیشگونی از رون پام گرفتم و تو ذهنم خودم رو برای ایاسم شما چیه؟(  من: .نمیومد

. صورتم مثل لبو قرمز شدهودم مطمئن ب (پوریا. لبخندی زد و گفت: . فهمید سوتی دادم بدجوریک نگاهی انداختمیکرد با این سوالم مکث کرد و 

. یعنی قراره این اوه مای گاد. ال اینو بیخیالا. حداغون . سوتی دادیلنای ه. سوتی دادبرای همین سریع گفتم: خوشبختم( و از کالس خارج شدم

. دمت گرم . خدایا نوکرتمه همیدم بدم باال و کف دو دستم رو کوبیشوق پرحوری معلمم باشه؟؟ یعنی واقعا قراره این به من چیزی یاد بده؟؟؟؟ از 

چند الن دم تو ستم که دی. اومدم راه بیفیولخدایا بازم ا. . خیلی بهش میاد. پوریاچه اسمی داره. ج کردی منو از کالس اخرااری کردی حمیدکه ک

. تنها خواسته من اینه که ادم باشی. لطفا. . ادم باشح کنالص. هلنا برو خودتو اتا زن با دو تا مرد نشستن و با تعجب دارن به من نگاه میکنن

واقعا . وم میشه. کالسه اونا یک ساعت دیگه تمدی بوده حمیفکر کنم تو کالسحر هنوز . سه بیروناه افتادم به سمترسرم رو انداختم پایین و 

و  ه بودم. تو مسیر اهنگو بلند کرددماو راه افت ر ماشینم شدمسوا. و رج شدماز ساختمون خا. مونمگه منتظر بحوصله نداشتم تا یک ساعت دی

ابروهاش رو خیلی . یم ها) البته خودمون.مرتب داشتبور و . ابروهای شو اوردم تو ذهنمتصویر. ستپوریاته بودم بخاطر اینکه معلمم جشن گرف

ته ریشی که فکر کنم  .بود فیدس. بیشتر . خیلی کم سبزه بودپوستی سفید داشت که کمی سبزه بودو  بورای موه(.برداشته بودو تمیز قشنگ 

ل به خودش جذب کرد سگ ولی چیزی که منو همون بار او. ومدکه واقعا بهش می سبزچشم هایی . وب بودقدش هم خ . ته ریش دارهه همیش

انداختم روی م رو برداشتم و ویولنو از ماشین پیاده شدم و  و باز کردم. کمربندم رمه رسیدبه خون .تش. واقعا چشماش سگ داودچشماش ب

ف انداختم که ماشین سیاه طرانگاهی به ا. و با ریموت قفل کردم و به سمته در خونه رفتمماشین ردر . تمو داشبرد برداشدوشم و کلیدم رو هم از ت

..... این این ماشینه صبر کن ببینم....... . . وارد شدم. توجهی نکردم و کلید انداختم و در رو باز کردمکوچه ایستاده بودرنگی رو دیدم که سر 

مم من باید بفه. همون بود. شتم و یواشکی نگاه کردم. برگ. االنم اینجا بودچونکه دلشتم میرفتم موسسه دنبالم بود. و تعقیب میکنهه منماشینه دار

. . باید میرفتم برش میداشتمدفلیم تو اتاقم بو. چی میخواد از جونم؟؟؟ اما اگه رفتم جلو چاقو چیزی کشیدن چی؟؟؟ اسپری فلمیخواد از من چی

. خونه رفتم تو اتاقمه داخل . کلید انداختم و در رو باز کردم و بدون توجه ب. در رو بستم و با اسانسور رفتم باالنمیکنهر از محکم کاری عیب کا

حتویاتش . همه مچپه اش کردمو  رونوی لوازم ارایشم رو کشیدم بیش. کبکنماینقدر استرس داشتم که دستام میلرزید و نمیتونستم کاری 

. . اه. بیرون رو نگاه کردم. در رو با احتیاط باز کردمپایین. برش داشتم و کردمش تو استینم و سریع رفتم . اسپری فلیلیم رو دیدمریخت بیرون

. تو پذیراییفتم توم رو دراوردم و رانم. با خستگی برگشتم باال. بر بدمس خیک بار دیگه دیدمش باید به پلی .اشینه رفته بود. می دیر رسیدملعنت

نال یک..... خب اینکه اامممممم..... اول ک. یزیون رو روشن کردم. تلوکسی دیگه خونه نبود. ولی ود. هانیه که تو حموم بفکر کنم کسی خونه نبود

چهار چهار سوی که . شبههونب . شبکه سه اشپزیی هم که داشت کاردستی یاد میداد. بعدیخب بعد. هبری داشت حرف میزدمقام معظم ر

. شبکه ده مستند. بکه نه مستند. شقه قرانی. شبکه هشت مساب. مستند. شبکه هفتیش قران. شبکه ششبکه پنج به خانه برمیگردیم .نشدا
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 روی میزانداختم ا بی حوصلگی کنترل رو ب. خوره تی ویی نمرد. به هیچ دی وی رو خاموش کردم. تاعصابم خورد شد .شبکه یازده گفتگو با عربیا

با حوله داشت اون دادیم( با ترس برگشتم سمته صدا که هانیه رو دیدم که  . کلی پول بابت. کنترلو اینجوری نندازشروم باشایی گفت: اصدکه 

رومو حش دادن شدم و بی خیال فگفت: هر چی هم میخوای بگی خودتی( م چند تا فحش بارش کنم که هانیه سریع اومد. موهاشو خشک میکرد

دمغی؟؟؟( کاوانه گفت: چرا هانیه با صدایی کنج. . به قول طاها بوی حموم میدادمپو خورد به مشامم. بوی شاتمد کنارم نشسهانیه او .برگردوندم

ب گفت: ت نگاهم کرد و با تعجبهبا هانیه ( ه دیگهلو یک صد دلیو هزار  از کالسم اخراجم کردن استادموفتم: راحتی گم و با ناسرمو تکون داد

تادم ناراحتیم یادم حوری افکه باز یاد من( نیه: خب االن به مامان بابا میخوای چی بگی؟؟ها. تکون دادمبت اخراجت کرد؟؟؟( سرمو به شونه مث

 نهانیه که با تعجب نگاهم میکرد گفت: خب ایرد( ک: کالسم تغییر و گفتمبرگشتم ت هانیه امو کوبوندم به هم و به سمق دسترفت و با شو

پس گردنم و د ن حرفم هانیه ز. خیلی خشگله( با ایوریهح. یعنی یک پوره یدیحمهانیه استاد جدیدمون تم: ذوق گفاره؟؟( من با ی دخوشحال

ون . چمخودتو میکشی( هانیه اومد چیزی بگه که سریع در رفتم و رفتم تو اتاقنیش ه ببیاگ. اخ اخگفتم:  جام بلند شدم و ازاحمق( ت: دختره گف

م به رس . خودم انداختم رو تختم و به قول این رمانا. چشمام داشت میرفتستم بخوابموحشتناک میخوا .دونستم میخواست بهم فحش بدهمی

 ......ردالیشت نرسیده خوابم بب

بالیشت رو محکم . ون صدای مزخرفتاها لعنت به ادستامو بگیییییییییییییییر( ط .یییییییییییییییییینب. بیییییییییییییییییرده ام رو بگیدستای فرسو: 

. رو گمشو بیرون اهنگ بخون. خب باومده تو اتاقه من داره اواز میخونه. الکردار همش داد میزد. ذاشتم رو سرم تا صدای نکره اش رو نشنومگ

دستامو . . با من بمونیر. دستامو بگییییییییییییبیا با مند: . دوباره صدای مزخرفش بلند شنمیدونم داشت اهنگ میخوند یا راک میزد

ا . طاهورتم برداشتیهو یکی بالیشت رو از روی ص. کر کرد منو( گیرنفهمو بخورد شد و داد زدم: هانیه بیا دستای این ابم ص( اع.بگییییییییییییییر

یام . یعنی مال بچگمال من بود. این بودنور میزد بیرون رو سرش این پاپیون ها که از توش یکی از . المسب هدفون گذاشته بود رو گوشش. ودب

ت کردم و با خشم ؟( دستام رو مش. گفت: چیزی گفتیت رو باال گرفته بودبالیش. فش خنده داره شده بوده این چیکار میکنه؟؟ قیا. روی سربود

و ترد بدی پیچید کارش د . با اینکه افتاد رو صورتمرو از همونجا ول کرد اهاهم گفت: باشه( بالیشت سر جاش( ط م: بالیشت رو برگردونتگف

ند شدم . بلبا خشم بالیشت رو انداختم اون طرف (رو بگییییییییییییییییییییاااامااااااا. دوباره طاها فریاد زد: دستااااااااگرفتم. دماغم رو با دستام دماغم

ااااااااااااااااااااااااامو تاش فریاد زد: دسر از دفعه قبل. طاها چشماش رو بست و بلند تی هم فشردمرو رو و با غضب نگاهش کردم و دندونام

. طاها با تردید گفت: میخوای یک بار دیگه اهش میکردمفقط نگ. با دیدنه من گفت: خوشت اومد؟( ش رو باز کردبگیییییییییییییییییییییر( چشما

. از اتاق درتم دویدم سمتشار گذاشت منم با تمام قطاها پا به فر .ند شدمبل: اومدم دستاتو بگیرم( ه فریاد زدمه بخونه کبخونم؟( اومد دوبار
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. پس دستااااااااااااااااامو رو پیشونیم رو ببین . عرقدستاااااااااااااااامو بگیییییییییییر .هیشا اهنگه دوباره داره پخش ماو رفت بیرون و فریاد زد:

ستاده بود و داشت غذا درست میکرد که طاها . مامان پشت گاز ایه. رفت سمت اشپزخون. نگران نباشبگییییییییییر( االن میام دستاتو میگیرم

شه میخواد امان هلنا از خواب بلند شده گشنگفت: مطاها م( . من با خشم گفتم: جرئت داری بیا بیرون تا حالتو بگیرم شدقایدیوید و پشت مامان 

ه روی ت: اون چیمامان با خنده گفوری شدم؟؟( طاها گفت: چج؟( را این شکلی شدیبه طاها نگاه کرد و گفت: تو چپسرتونو بخوره( مامان 

یی یلیم بهم میاد( و اهنگ اهوهش خندید که طاها گفت: خبش( مامان برداشتم. دیدم بهم میاد بتو اتاق هلنا پیداش کردمگفت: سرت؟( طاها 

یدم که مامان خمیازه ای کش. ر کنم خیلی ابروش رفت. فکمن و مامان زدیم زیر خنده که طاها از اشپزخونه رفت بیرون .پخش شدله دارم خوشگ

. یک شبانه روز فت: بایدم در برهگبا خنده  انگاری خستگی از تنم در رفته( مامانم. تکیه دادم و گفتم: ارهار دیوبیدی؟( من به گفت: خوب خوا

فکم چسبید به زمین ( ه و نیمه شبهاالن که ساعت ن تای فت: از دیروز بعد از ظهر خوابید. مامانم گه کردمخوابیدی( با بهت به مامانم نگا

. رکود دمم گرم .. یعنی نهاره :م و گفتمم سرم رو تکون داد: من با تو شوخی دارم؟( منامان گفتی؟( مخی میکن. با حیرت گفتم: شواشپزخونه

. طاها اشت با دقت میخوندشه بود و دوزنام. ردستش . بابامم تو پذیرایی( باشه ای گفتم و رفت: برو به بابا بگو شام اماده اسمان گفتما .زدم

این وقتی بی سر و . ه؟؟مشکوک میزنهجلوی بابا نشسترا ن چ. ایودود و جلوی بابا نشسته بداشته برو هم بر مثل دیوونه ها عصای فرشته ام

. ی بابا بودمه روقا پشتش یعنی رو بقی. دو پشت طاها ایستادمرفتم . . طاها نمیدونست من اونجامرابکاری کنهی میخواد خست یعنصدا

یزی . یعنی چو فرو کرد تو روزنامهی عصا ر. یعنم زدش به روز نامه دست باالو محک. یهو طاها عصا رو برد باال میخواد چیکار کنهمیخواستم بفهمم 

ت کرد همچین کاری بکنه؟؟؟ بابا بدبخت کپ .  چه طور چرئتعجب کردم. من با این کار ه در اومدهکه بابا دیده یک عصا بوده که از وسط روزنام

فتم: بابا من . برلی همین گفکر کرده من این کارو کردم وای. ورد پایین و با غضب نگاهم کرد. بابا روز نانه رو اکرده بود اما طاها سریع در رفت

زی بگم که بابا مدم چیمیندازی؟( اوگناهتو پای بقیه را اها این کار رو کرد( بابا بهم چپ چپ نگاه کرد و گفت: چ. طننی. باور کدمراین کارو نک

با ناچاری . برای همین کنمناه رو قبول ن گ؟( منم فکر کنم باید ای. خب مامانت تو رو فرستادهسب بچه بودنت میزارماین کارو بر ح. گفت: ول کن

نگاهی انداخت و عصایی که تو روزنامه بود . به و گذاشت رو میز دتا کرزنامه رو با رو. مامان گفت شام اماده اس( باسرم رو تکون دادم و گفتم: بله

باید . ام بودنه ولی فعال گش. . من این طاها رو میکشمجمعش کن( و رفتمن برای طاها عصای فرشته خریدم؟؟؟نکنه  داد به من و گفت: اون رو

پاستا میریخت تو م داشت . بابام پشت میز بود و مامانتمبه سمت اشپزخونه رف. فتم به حسابش میرسیدموردم تقویت میشدم بعد میرخغذا می

ها ناکس رو میزارم کنار پاستا رو طاها و پاستا رو بزارن بگم یکی رو انتخاب کن من اون طااگه جلوم  . یعنی. عاشق پاستام. غذا پاستاایول. دیس

عقلم میگفت پاستا قلبم با تمام . لیه؟؟ خب معلومه بازم پاستااین چه سوا. خب اگه پوریا و پاستا رو گذاشتن جلوت چی؟؟؟ وا؟؟ اب میکنمانتخ

ه من و گفت: بزارش روی میز( منم رو داد ب. مامان دیس . تا اینجور مزخرف بازیا. من ببشتر تو فکره شکمم. امرن. چه غلطاوجود میگفت پوریا
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تم دستم رو گرف. م و برای خودم مقداری پاستا کشیدمیک ظرف رو برداشت دم و نشستم. یکی از صندلی ها رو عقب کشیگذاشتمش روی میز

 هنوز منو نبخشیدین؟( بابالحت معترضانه ای گفتم: . من با ه بابام چپ چپ نگاهم کردمنتظر بودم ظرفش رو بده تا براش بکشم ک. طرف بابام

 ش رو حلقهرفتار میکنین؟؟( بابا دو تا دست. پس چرا اینجوری میکنه؟؟ من: خب پس چرا اینجوری برای عصا که بخشیدمت( تعجب کردم گفت:

؟؟( ایندفعه دیگه فکم کف اشپزخونه رو . نفس عمیقی کشید و گفت: تو رفتی روی ایینه دست شویی یادگاری نوشتیو رو هم فشارشون دادکرد 

. بلند شدم و رفتم سمت دستشوییمیز  . نکنه باز طاها یک غلطی کرده؟؟ از پشترو نگاه میکردم با تعجب بابا .زمینزیر رد کرد رفت چسبید به

. یا شمم افتاد به ایینه نزدیک بود سنگ کوب کنمچ . . پس چی میگفت بابا؟؟ نگاهی به دور دستشویی انداختماینجا که چیزی نبود .و باز کردمدر ر

این . ها خفت میکنماط. رنگ زده بودرو هم  اطرافش. ت دالمش. من مامانیمو دوت ندالمشبا گواش نوشته بود من بابایی رو دوه رو ایین. ابولفضل

. اره همین باید برم به بابا بگم کار من نبوده. و مامانو مثل هم دوست دارم این بی شعور اومده اینجا همچین چیزی نوشته . من باباخیلی نامردیه

فته بود م گر. رژیهانیه هم داشت ساالد میخورد. غول خوردن بودن. مامان و بابا مش. از دستشویی در اومدم و وارد اشپز خونه شدمکار درسته

اهنگی رو از پشتم صدای بگم که همه این کارا رو طاها کرده که یهو اومدم . من: بابا( بابا سرش رو بلند کرد و به من نگاه کرد. میخوردساالد 

عه عالوه . ایندفاین اهنگ هم گذاشته بود. ا بودطاه .برگشتم و به پشتم نگاه کردم. م. همون اهنگ اهویی دارم خوشگله فرار کرده ز دستشنیدم

گاهش با خشم ن. ک سیخی دستش بود که سرش ستاره داشت و از توش چراغ روشن میشدبر پاپیون روی سرش بال فرشته هم پشتش بود و ی

. هانیه و بابا با اشت جلوشو گذکشید  هم براش مقداریطاها؟( طاها: اره( مامان  شمن گفت: برات بکا. مام. اومد و نشست پشت میزکردم

 مروز کودک درونمارا . بابا با تعجب گفت: طاها این دیگه چه وضعشه؟( طاها سرش رو تکون داد و گفت: نمیدونم چش میکردنهتعجب نگا

تو رو در رده اول قرار  د باید. از این به بعهر شب دعا میکنم خدا کل معلولین رو شفا بده من ت:گففس عمیقی کشید و نبابا بدجور فعال شده( 

رابکاریا ن خ. نکنه تو اورو به طاها گفت: وایستا ببینم . چشماش رو ریز کرد وثی کرد و سرش رو اورد باالبابا مک. سرش رو انداخت پایینبدم( و 

: وقتی طاها سرش رو تکون داد و گفت. اینا کاره تو بود؟( . روزنامهر بود گفت: کدوم خرابکاری؟( بابا: ایینه دستشوییرو کردی؟( طاها که دهنش پ

تو اون غلطا رو کردی؟؟ یعنی با خشم گفت: یعنی تو اون چی جلودارش نیست( بابا قاشق رو تو دستش فشرد و ودک درونم فعال میشه هیکه ک

م نوکرتم بابایی اما با . اومدم بگادی زدمرفش که رسید لبخند گشکردم؟( اینجا حلم رو الکی سرزنش و دعوا کارا رو کردی و من دختر خشگ

م بیرون( طاها بدبخت کپ کرده یاد کشید: خودم کودک درونتو ازت میکشر. بابا ففریادی که بابا کشید دو متر عقب پرت شدم و زبونم گیر کرد

اره نشست سره جاش و گفت: . باباهم که دید طاها فرار کرد دوبرارت میز بلند شد طاها از پشت میز بلند شد و پا گذاشت به ف. بابا که از پشبود

. من ین حرفا چیهجونم اابا بخندی زدم و گفتم: نه . ببخش منو اگه ناراحت شدی( رفتم کنار بابا نشستم و لبهلنا بابا بیا اینجا دخترم. سره نفهمپ
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. ر کردمتشکت: بخور دخترم( جلوم و گفرو گذاشت . بابام هم خندید و ظرفم شر و ور گفتم صد در صد ا هیچ وقت ناراحت نمیشم( یعنیاز شم

ق و . اما وقتی دید بابا عکس العملی نمیکنه ظرفش رو برداشت و با قاشو بیاره که شام بخورهطاها رر بوده که بابام بره فکر کنم مامانم منتظ

به شامم رو سریع خوردم و . چیه یک کنار نشسته بود و کپ زده به ما نگاه میکردانیه بدبخت هم که اصال نمیدونست قضیه . هبراشچنگال برد 

بی خیال خودم رو انداختم رو تختم . ریض شدممنم ر کفک. . خوابم میومد. چرا من اینجوری شدم. وای خدایاقماتا همه شب بخیر گفتم و رفتم تو

ناهار ال بی خی روز که کال ن. اواین کالس ساعت دو شروع میشد. فردا رسید. . به دو ثانیه نکشیده بود که خوابم بردو سرمو پتو رو کشیدم ر

 و قهوه ای سوخته و شلوار لیپالت. ش ملیحی کردمارای. ستم تو اون لحظه استرس دارم. نمیدونم برای چی فقط میدون. یعنی استرس داشتمشدم

م که مانما. حتما میرفتمومد من ی هم میولی اگه سونام. رده بودکومد و هوا واقعا سرد اون روز برف هم می. از شانس قشنگم مشکی و شال مشکی

که افتادن رو تو تابستون برداشتم ولی خدا رو ی ماشاال هر دوشون ترمای. . هانیه هم دانشگاه بود. طاها هم دانشگاه بودقربونش برم خواب بود

 . رفتم پایین م رو برداشتم وسوییچ ماشین. مختم رو دوش. کیف ویولنم رو برداشتم و انداشکر من ترمی نیوفتادم که بخوام تابستون برم دانشگاه

خب پس  .. فکر کنم روغن موتورش یخ زدهر استارت میزدم روشن نمیشد. ازشانس خیلی قشنگم هر چقدسوارش شدم. تم سمته ماشینمرف

ه وقتی دید دارم ه کد خونوقتی داشتم میرفتم بیرون طاها داشت تازه میوم. . واالیه دور قندیل ببندم برگردمهوا با اوتوبوس برم مجبورم تو این 

. سمته ماشینش و سوار شدم. رفتم قبول کردمبا تمام وجودم بستم یل می. هوا سرده یخ میزنی( منم که داشتم قندت: بیا برسونمتمیرم طاها گف

زنم که چی شده که حدس می . البته. نمیدونم چرا دیشب اونجوری شده بودشخصی جدیه. طاها هنوز از دیشب یادم نرفته بود. ه افتادطاها هم را

بودم مهمونی . برای اینکه مطمئن بشم رومو کردم طرفش و به طاها گفتم: طاها تو دیشب وقتی من خواب اونقدر مثل دیوونه ها رفتار میکرد

ها اخمی کرد چیزی هم خوردی دیگه اره؟( طارو ریز کردم و گفتم: . تو از کجا میدونی؟( من چشمام اد و گفت: ارهبودی؟( طاها سرش رو تکون د

ی؟( ا ببینم دیشب شام چی خورد.....اصال وایستت منظورمورم اینا نیس: منظ. کیک تولد دوستم و ابمیوه و....( مناره. گفت: اه کردو به من نگ

تو به من  فتم:گ ؟؟( من با حرصپرسی: چرا این سواال رو از من میگفتدی با اعصاب خور. تامل کردطاها کمی . بینم یادش میاد یا نهمیخواستم ب

. فهمیدمه اتفاقی افتاد( . اصال یادم نمیاد دیشب از ساعتای هشت به بعد چادون داد و گفت: یادم نمیدیشب چی خوردی؟( طاها سرش رو تک بگو

ال شام زیاد ما. دیشب احتل. منم خودم رو به نفهمی زدم و گفتم: بی خیا. برای همین اون دیوونه بازیا رو در میاورددیشب اقا طاها مست بوده

  زگیا(حالت شوخی داشت گفت: خشگل میکنی تاطاها با لحنی که  خوردی سنگین شدی چیزی یادت نمیاد( طاها گفت: شاید( کمی گذشت که

تاش سبا د اهاط . براش خشگل کردم حال کنه(. استادمون خوشگلهرهگفتم: ابرای همین  . تاوان کارایی که دیشب کرد .کم بچزونمش هیاومدم 

هم باشه پس منم االن برمیگردم میریم خونه دیگه فت: گ طاهاکه ون دادم ( منم سرمو تکرمونو فشرد اما لبخند مصنوعی زد و گفت: که اینطورف

. تا هن شدم سریع قبل از اینکه بپیچه گفتم: شوخی کردم( اخه وقتی طاها چیزی بگه عمل میکنومثله چی پشیممنم که ( .اونجاحق نداری بری 
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اخه راست . شد موضوعاین  خیال کال بیاهش کردم که ساختگی نگک پرسید: مطمئنی؟؟( با خشم با ش. طاها نشده حرفی بگه عمل نکنهحاال 

محکم دستمو  (.؟؟( طاها گفت: خاله ثمینهدم: کدوم خاله س پرسیر( با تخاله گفت: راستی امروز میریم خونهطاها . میگفتم شوخی نمیکردم

. اما اون با من مثله دشمن . من دوستش دارمدونم چرا. نمیخاله ثمینه خیلی با من بده. . نههههههز نهادم برخاست. اه اکوبوندم تو پیشونیم

: باز میخوای مامان پدرمونو در . به طاها گفتم: نمیشه نیام؟؟؟(طاهاتار میکنه. هیچ وقت نفهمیدم چرا با من اینجوری رفخونیش رفتار میکنه

. امشب میالد ؟؟؟ فکر کنم. اسمش چی بود؟؟؟ اه اه. یریشکبسره ایامان میرم اگرنه امرن پامو بزارم اونجا با اون پاطره مبخمن فقط بیاره؟؟( 

وقتیکه . تا خبر سر درد اومد سراغم. یعنی با این یگرفت. سرم خیلی درد مامو بستمی و چشملپوفی کردم و سرمو گذاشتم رو صند.همبدبختیشب 

خدا رو شکر . . رسیده بودمدای ترمز چشمام رو باز کردمصا ب. کردمتمام افکار پوچ رو از ذهنم دور . و خیال اومد سرمر فکر زاسم هکالبرسیم به 

م که سرم رو بردم مدم در رو ببنداو .ردم و پیاده شدمفظی کا خداحابا طاه. . برای همین سریع میرسی. دور نیستموسسه نزدیک خونه اس

وارد  . منم در رو بستم واها با تعجب نگاهم کرداالن چیزی یادت نیاد( طاال نخور که مثل دیشب مست نکنی و غن اشه ازیل و گفتم: دیگداخ

. . به اطرافم نگاه کردمم رو گذاشتم صندلی بغلیمو ویولن . ردیف وسط نشستم. وارد کالس شدمار طی کردمبا حالی زو . پله ها رساختمون شدم

ش لبخندی زدم و سرمو انداختم . اما بعد. اول تعجب کردمنا که هر پنج تا شون به من نگاه میکردچه جالب و چه زیب و. ختردو تا پسر و سه تا د

ور هستین؟؟( رد جدیده اقای حمیدی پ. جوابشو دادم که گفت: شما شاگش کردم. ( نگاه. : سالماز دخترا سرمو بردم باالی پایین که با صدای یک

( .کممام. و گفت: منم و تکون دادره سرش. هلنا سپهر( دختسپهر هستمندی زدم و گفتم: : معرفی نمیکنی؟؟( لبخت. گفدادم منم سرمو تکون

. معلوم بود دختره شر و شیطونیه .یکی داشتو لبای بار قابی داشتولی دماغ عاشت و چشم های کشیده ای دخودش دختری با چشم های سیاه 

از دختری نری. پادخندی زد و سرشو تکون د. اونم لبسرمو به نشونه خوشبختم تکون دادماینم پرینازه( : کرد و گفته دختره بغلی خودش اشاره ب

ه دختر . مامک بپوستشم برنزه بود. روتز کرده بودهم پلباش و  . دماغ عملی داشت. چشم هاش بخاطر رنگ چشمش درشت بودچشم سبز بود

و به پایینی داشت چشم های ر( سدنا رو به سدنا گفتم: خوشبختم( اونم گفت: همچنین عزیزم (.ست دناونم سِکناریه پریناز اشاره کرد و گفت: ا

. نه هم صورتشو گونه دار کرده بودبا رژگو. ش هم مثله مامک باریک بود. رنگ چشم هاش عسلی بود و لباه بودشاما با خط چشم درست کرد

یکی از پسرا رو به ( .ه من ربطی نداره. دیگه بقیش بونو معرفی کنینما ها هم خودتا گفت: شرو به پسر. مامک ود. اما خشگل بخیلی ارایش داشت

. دماغ له من بود. مثتشای سوخته دا م های قهوه. ارسالن چشخندی زدلبادم که ختم تکون دشیوعنی خمنم سرمو به م( .النمارسم من گفت: من

. پسره کناریش ب نبود. تیپش خوولی شکم داشت. ی داشتچهره معمول. ه بود. موهاشو مدله فشن رونالدو زدگوشتی داشت و لبای باریک داشت

. دماغش عقابی ناجور داشتهای قهوه ای سوخته  م مثله ارسالن چشمتم( ارسام هن( منم با لبخندی گفتم: خوشبختم. خوشبخرساممگفت: منم اَ
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. برای اینکه بدونم بچه های خوبی بودن همشون. ارسالن شکم داشت . ولی اینم مثلهخوب بود چهره اش. باریک بود و کوچیک بود لباش هم. بود

تا االنم . رسام گفت: اموزشش که عالیه( ا؟؟؟ چقدر یادتون دادن؟؟؟هدوزششون در چه حامای حمیدی پور اقدم: اممم.... عقبم پرسیچقدر ازشون 

ک قطعه بی کالمو حت یکاری میکنه که خیلی را جان  استاداین . هترهاز اون استاده دیگه حمیدیه ب. ولی واقعا اموزشش یک قطعه بهمون یاد داده

. درست میگم بچه . یعنی یک هفتهسهسه جلپریناز گفت: فکر کنم گذشته؟؟( الس باره پرسیدم: چند جلسه از اول ک( سرمو تکون دادم و دو.زنیب

ونم . من نمیت. با غصه به زمین نگاه کردمتشکر کردمن دادم و منم دوباره سرمو تکودقیقا چهار جلسه گذشته( . ها؟؟( سدنا با شک گفت: نه

. بهمون میرسی) : هلنا( بهش نگاه کردم که گفت: غصه نخور.. واسه همین صدام زدحتمک فهمید برای چی نارام مام. فکر کنبهشون برسم

ین کیه؟؟؟ برای هم. پوریا صبر کن ببینم. یرهخت گخیلی س پس معلومهیکنه( ه ما نرسونه ولت نمتا تو رو ب ین پوریا جانو گفت( اچشمکی زد 

بیاد به ریا ن اگه پوال. ایق کشیدمنفسی عم. ن. چقدر پسر خاله دختر خاله اه کناینا رو نگا ه دیگه(دنا گفت: استادمونپرسیدم : پوریا کیه؟؟( س

حوری که در باز شد و  . همه به در نگاه کردیمکسی در زد. قب مونده رو بهم اموزش بدهقسمت های ع. چونکه باید ه میکنهیشتر از بقیه توجمن ب

. اونم گفت: بشینین( همه مون . هممون سالم کردیم. منم بلند شدمدنا به احترامش بلند ش. همه حتی پسرالیه. این بشر ع. هوووووفوارد شد

لوی میز ایتاد و دستاشو به . اومد و جیزشی مروبازش کرد و گذاشت . زرگ از تو کیفش در اورد. یک دفتر ب. کیفشو گذاشت روی میزنشستیم

التو . پقدش هم بلند بود. تیپش عالی بود .. اصال شکم نداشتودم. من تا حاال تیپش رو ندیده بسینه زد و یک پاشو اورد جلوی پای دیگه اش

. . سالم به همگی. پوریا گفت: خبده بودی زیر پالتو پوشیخی و لباس مشکابی ی. شلوار لی مشکی پوشیده بود که قدش تا باالی زانوش بود

. این چیزی که یادبگیرین . البته نبایدما باید یک چیزی رو خوب یاد داشته باشین. امیخوام قطعه جدید رو یادتون بدمامروز  همونطور گفتم

باید حسی مطابق با اون اهنگ داشته باشین . . این حسه، تو ذهنتون باشه، تو وجودتون  تون. باید تو قلب. داشتنیهمیخوام بگم یاد گرفتنی نیست

. به هر حال ، امروز باید این قطعه رو خوب یاد ه وسیله اون با بقیه ارتباط برقرار کنینشایدم حتی بتونین ب. ین قطعهبشه بهترکه اون قطعه 

. خب یکی یکی بیایین اینجا تا بهتون یاد هتمریناتون در حد عالی باش پس میخوام. کالمه یعروف ترین قطعه های بچون این یکی از م. بگیرین

من باید ش وزن من گوشام تیز شد و گفتم: بله استاد؟؟( حوری: شما هم تا اخر امو خانوم سپهر؟؟( با صدا کرد .ماول از ارسام شروع میکنی. بدم

له تمرین فقط نگاهم . تو که کارشونم شروع کرد بو اگفتم  ه ایبل( منم .ع کنمشرو میام تا از اول باهاتکارم تموم شد ه اینک زبعد ا. صبر کنی

. همینطور میخ نگاهش بودم که قشنگ میزد. واقعا ادم رو مست میکرد تی خودش ویولون میزدبعضی وق. واقعا چهره اش نایس بود. ی اون بودرو

. وددنا ب. سم و به صندلی کناریم نگاه کردمرو ازش گرفت ده بودم اما نگاهم. با اینکه از نگاه کردنش سیر نشو کنارم حس کردمک نفرحضور ی

زدم و ه؟؟( نگاهی بهم انداخت و گفت: استاد( لبخندی فتم: کی خشگلجی گ( منم با گیسدنا: خشگله نه؟. اونم مثله من نگاهش روی حوری بود

با این حرفم با تعجب نا . سدیگم بد نیست. اما زبونی متاسشته . فرن ادم نیست. بد نیست( خودم تو دلم میگفتم ایسرمو تکون دادم و گفتم: ای
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( منم سرم رو تکون دادم و گفتم: هاین چهره رو بپذیرک سلیقه ای داره نمیتونی مجبورش کنی که د نیست؟؟ البته هر کسی ینگاهم کرد و گفت: ب

اه اولش که داشت به حوری نگبه حالت  ه برگشت. دوبارهایی( سدنا خندیده سلیقوش از اون خ. سدنا جان معلومه سلیقه ات خوبه ها. ولی اره

نا سرشو سداری نه؟؟؟( دوسش د. تسکنم یک خبرایی ه. برای اینکه مطمئن بشم پرسیدم:اممممم...... فکر م یک اتفاقی افتادهفکر کن. ردمیک

. ولی نفست تو لوز المعده ام عزیزم. خودمم میدونم( اعتماد به دید و گفت: ارهدنا خنبر عکس به هم میایین( سلبخندی زدم و گفتم: . داد تکون

ه ها . بعد از اون به بچ. تا ده دقیقه بعد کارش زطول کشیدشت پیشش برای اموزم با شوق رفسدنا ه. ا رو صدا زدلبخندی زدم که حوری سدن

. یکی از یک استرسی داشتم . نمیدونم چراو اومد طرفه من( میخوامخوب کارم تمومه بعد ازتون . من حدود نیم ساعت دیگه تمرین کنینفت: گ

ربان قلب گرفتم؟؟؟؟یعنی دارم میمیرم؟؟؟ نفسی عمیق کشیدم ضنکنه . . نمیدونم چرا قلبم تند میزدد جلوی من و نشست روشصندلی ها رو کشی

داری؟( سرمو به معنی  جزای ویولون اشناییچیه دیگه؟؟؟ با ا. حوری: خب تو میدونی ارشه حوری نگاه کردمت به سعی کردم تمرکز کنم و با دقو 

شی اون دفتر روی زحمت میکالن کرد و گفت( ارسالن ، ) روشو طرفه ارس.قدرا هم عقب نیستیونحالی گفت: پس اخوشبا . حوری ماره تکون داد

و جلوم . حوری هم صفحه اولو اورد و گذاشت روی میز مخصوص د به حوریدادفترو برداشت و می گفت و ؟( ارسالن خواهش میکنمیز رو بدی

. ه جوری ارشه رو باید روی سیم ها تکون بدم. مهم داد چبهم طرز زدن اونو اموزش داد( اون روز به من .یک قطعه یادت بدمگفت: امروز میخوام 

ای همین د چیکار کنم که انگشتمو راه بندازم برتم باینمیدونس. ف بودیکم ضعیگشت اخرم . فقط انقیق کارایی که میگفت رو انجام میدادمدمنم 

بیفته؟؟؟( وااای خدایا چه سوتی  راهید چیکار کنم تا انگشت اخرم ین اقای حمیدی پور ...... من باببخشپرسیدم: ببخشید اقای حوری......... 

یا لم پوردم تو دی کر. از اون موقع سع. خودم از سوتیم خنده ام گرفته بود که خودمو جمع و جور کردم و جدی شدم. اقای حورییوحشتناک

. اون روز روع کردم به تمرینشت . فقط باید تمرین کنی( منم سرمو تکون دادم و با جدیوکی میشهتت اُتمرین اون انگش. پوریا: با صداش کنم

ا چقدر خدی. وای. . رفتم بیرون ساختمون. اونم جوابمو دادافظی کردمداح. بعد از اتمام کالس ازش خعا خوشحال بودم که چیزی یاد گرفتمواق

ناچار کناره  .دمبه اینجاش فکر نکرده بو .س گیر میادنژانه من کارت دارم با اتوبوس برم نه ا االن؟؟ نه ماشینمو اوردم . من چیکار کنمدهرس

تیم همش میخورد . برف لعنفته بودن. دستامم که کال از حس رزم. خونم منجمد شده بودتو سرم بریی خاکه نمیدونستم چیستاده بودم و خیابون ا

 تعارف کنم نتونستم بود سرد. اما اینقدر هوا ناسداش اش( چقدر ص.و گفت: بیا باال داد پایین ه رو. شیشم ترمز زدیک ماشین جلوی پا. تو چشمم

. . دستام کبود شده بودنی دهنم و ها کردملوستامو گرفتم جد. . از سرما میلرزیدم. در رو بستمپریدم تو ماشینشو در عقبو باز کردم سریع  و

بود؟ سریع سرمو ، صدا کی . اصال من سوار کدوم ماشین شدم؟؟؟ اصال اون صدان ماشینو. خدا خیر بده ایم. کمی گرم شده بودماشین راه افتاد

 ( پوریا.دم: ببخشین مزاحم ش. سرمو انداختم پایین و اروم گفتما بود. پوریر گرفتمننده داغ شدم و گا با دیدن را. امراننده کیه ردم باال که ببینماو
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وی همین ایستگاه توقف حمتتون میشه جلز. م با خجالت گفتم: نه باباه خونه ات کجاست برسونمت؟؟( من. ادرسحمیحن جدی گفت: مراهم با ل

حرفش دم تو( دی. بگو ادرستوبوس بمونیمنتظر او رد کرد و گفت: تو این هوا یخ میزنی بخوای گاه رخودم با اتوبوس میرم( پوریا ایست کنین من

وا خیلی کردم ه. حس میاد شده بوداز شرم عرق روی پیشونیم ایج. فتمادرسمو گ یبا شرمسار ای همین. برهوا فیلم یخ میزنه. تو این منطقیه

. دوست تم تموم بشهنداش. دوست نمیدونم چرا دوست داشتم این لحظه ها ادامه داشته باشه. رو کمی باز تر کردم الم. برای همین شهگرم شد

و بلند کردم و از . اروم سرمم نشه. اصال هیچ وقت تموهزار کیلومتر برسهنیا باشه و به صد ها النی ترین راه دشتم این راه رو که داریم میریم طودا

ز توقف ماشین ا. با . نفسمو بیرون دادممیکردخودش جذب ی رو به اش هر کسشمسگ چ. . فقط چشماش دیده میشداه کردمتو ایینه بهش نگ

د که از دیدن خونه مون ناراحت . ولی برای اولین بار بومون بود خونه. ت بوددرس. اطرافم نگاه کردمه . پوریا: رسیدیم( منم ببیرون اومدمفکر 

 . ال. تا اینکه از سر کوچه پیچید و دیگه نتونستم ببینمشو به رفتنش نگاه کردم یستادما. د. اونم راه افتاه شدمو پیاددم تشکر کرکلی . میشم

هم ال ینه بابام . ماششیاستنه طاها پری. ماش. ماشینه من که پرایده. عاشق ماشینای شاستی بلندمام وی ام ایگس سی و سه بودینش کردار ماش

ه افتادم و کلید به سمته خونه را. شینش بشم داشتم از سرما یخ میزدمکه قبل از اینکه سواره ما . یادم افتادهوای سردی رو حس کردم. هنود

م چرا اونجا یهو گرم. ردمحسم فکر ک. در این بین به ا رفتم باالاپارتمون شدم و از پله هوارد البی و رد کرد و حیاط رانداختمو در رو باز کردم و 

اگرنه . ههمینجوری. حتما اره دیگه .تهشحیلی سردم بوده بخاری رو روی درجه زیاد گذا. شایدم پوریا دیده من خیلی گرم بودهشد؟؟؟ ماشینش 

. تمبس. داخل شدم و در رو . در باز بوددم. به در خونه رسییخ بندون چرا یهو گرمم شد؟؟ پوفی کردم و این افکار رو از سرم بیرون کردمتوی اون 

ه بود و دپوشی لباس. طاها هم . هانیه هم همینطوره بودجلسی پوشیدو لباس م خودشو ارایش میکرد. مامانم داشت ردمبا تعجب به خونه نگاه ک

امان از ارایش ه اینجا؟؟؟ حمله کردن؟؟؟ با صدای بلند سالم کردم که مخبر . چهت به موهاش ژل میزدداش. بابام هم نشسته بود پای تلویزیون

ج و ( من حا.ت طرفه من و گفت: هلنا چرا ایستادی منو نگاه میکنی؟؟ لباساتو گذاشتم تو اتاقت زود برو اماده شوکردن دست برداشت و برگش

ا بهت نگفته؟؟( مگه طاه حرص گفت:ه بگین چه خبره؟؟( مامان هم با قیقا میشخانوادتا فازشون چیه؟؟ برای همین گفتم: د واج مونده بودم دقیقا

هش جی نگاهلنا واقعا یادت رفت؟؟؟( با گی .. دخترتون الزایمر داره. بهش گفتمامانچرا م گفت:و پرید وسط ن گاو عیبگم نه که طاها ومدم ا

( منم با حیرت .یران. اومده اشده  . پسرش میالد دکترثمینه یک مهمونی گرفته. مامان گفت: به پیشونیشدستشو کوبوند کردم که طاها محکم 

ی رو از کنارم ه های مارو ببین( صدای شقتر میشن بچن دک. بچه های مردم میرهیقی کشید و گفت: بل؟؟( مامان نفس عمهم دکتر شدمیالد گفتم: 

. چون از بچگی عادت داشت . این طاها پیشونیش از همه مون صاف ترهدوباره زده بود تو پیشونی خودش. طاها . به کنارم نگاه کردمنیدمش

. چونکه مامانم داشت منو با اون پسره نیت دادک عصباجاشو به ی . با این حرفه مامان تعجب از تو صورتم کنار رفت وهمش بزنه تو سره خودش

مامانم هم برای ی که؟؟( ت. احیانا خبر داشتاری اینجامان جان در جریان هستی که دکتر شدن اونجا یعنی پرس: ماگفتم . ه میکردیسقاایکبیری م
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. کیفمو فتم تو اتاقمر رتی با من حرف بزنی؟؟؟ برو اماده شو دیگه( منم ناچاستا فردا صبح اینجا وایحثو کال قیچی کنه گفت: هلنا میخوای اینکه ب

اولیش . پسر . کال دو تا پسر دارهدومین پسره خاله ثمینه اس. میالد م. من نمیااااااااد. اصال من خوابم میاداختم یک کنار و مانتوم رو از تنم کندمان

تیره  ابی. لباسم به لباسم نگاه کردم. له اس. االنم حامسمش صحراستا. ازدواج کرد حدود یک سال پیش . پسرش با دختر عمه مامانممتاهله

. مهمونی های خاله ثمینه . این خیلی کوتاههز باالی سینه ام تا باالی زانوم بودا. بایی کار شده بودش طرح های زی. قسمت کمر. دکلته هم بودبود

ا تنهنه . همینجوریش خاله با من دشمن هست چه برسه مهمونی پسرش بلند شم اینجوری برم که م باید یک ساپورت بپوشم. منعموال مختلطهم

یین پام . درازی گله از زانوم تا پاله درازی بودگطرح . رو ساپورتم یک مشکیم رو پوشیدم ساپورت. رنکله فامیل برام حرف در بیا هبلک خاله ام

. پوشمچه پدر ها از من درامد که تونستم لباس رو باند که . البته بم. لباسم رو هم پوشیدم. اما ففط قسمته گلش. قسمته گلش توری بودبود

ت . تافم رو هم فرق کج درست کردم. جلوسی کلیپکله موهام رو انداختم رو. . موهام رو هم با یک کلیپس باال دادمم رو هم تجدید کردمارایش

تیره ای ابی ی . بوت هااید اشهدمو بخونمد ب. توی این هوای سرممشکی رو هم انداختم روی سر . شالوی موهام خالی کردمرو برداشتم و ر

. و پوشیدم. پالتوی مشکیم ر. رفتم طرفشون و پوشیدمشارم. نتونستم طاقت بیمک میزدن. نامردا چشخریده بود شتم که تازگیا مامانم برامدا

سرمه ایم رو برداشتم و لوازم ارایشی از کردم و کیف دستی وی لوازم ارایشم رو بکش. رفت. یک چیزی رو دلشت یادم می. اهاخب تکمیل شد تیپم

. منظورم . پرفکت شدم. اممممه به خودم نگاه کردم. درشو بستم و تو ایینهم چپوندم توشم رو و هندزفری. گوشیم یازم رو انداختم توشمورد ن

. تموم شده بود. مامانم کارش فتم بیرون. از اتاقم ریگه ای نداشتمکاری د. ف کردم. خودم از خودم کی. اولین بارمه که میبینم مرتبماز تیپمه

یه هم طوسی پوشیده بود و . هانم پوشیده بود. شاله سیاه ه. ولی روش خیلی طرح کار شده بودم یک لباس مجلسی سیاه بلند پوشیده بودمامان

اون هم . م پوشیده بود. شال ه. اونم ساپورت پوشیده بودتا گردنش به حالت تور بود. از باالی سینه اما تنگ بود له خودم بودممثه لباس قد

. رو به مامان گفتم: مامان من اماده . طاها هم با بابا بودهو روشن کنابا هم فکر کنم رفته بود ماشینب. . معلوم بود منتظره مننشده بود تمومش کار

انیه و مامان و همیکنن( من هلنا خانوم هم خوشتیپ . . نه باباکرد و گفت: اووووووه. هانیه با دیدن من تعجب گشتن سمته منرنیه بام( مامان و ها

. اما خیلی هر سه تامون رفتیم بیرون و سوار ماشین شدیمره( ه مامان گفت: بریم که االن بابات دمار از روزگارمون در میادم کدیر سه خندیه

منم  .ون خنده ام گرفته بودماهنگی شاز این ه ابا یک صدا و همزمان گفتن: هلنا شالتو بکش جلو( منا و ب. چون وقتی سوار شدم طاهجالب بود

به من گیر تاده چیزی بهش نمیگن اما افبود که هانیه شالش تقریبا از سرش  ب تر بود این. ولی یک موضوعی که خیلی جالشالمو کشیدم جلو

ت اینکه شدیدا . منم به علشیش بودهانیه هم که سرش تو گو. طاها هم که خوابیده بود. بابا حرف میزد. مامان داشت با بایا شکرت. خدمیدن

تم رو تو گوشیس بود که نفهمید من سرمو گذاشیه اینقدر سرش . هانطرفه هانیه و سرمو گذاشتم رو شونه اشدم به ل شم میومد کمی مایخواب
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نگی سرمو بلند . با گهانیه بود. . هلنا بلند شو( از خواب پریدم. هلنا.: هلنا......................................... دبستم و خوابم بر. اروم چشماموشونه اش

از . قت خاطره خوب نداشتمهیچوای که توش . خونه هخونه خاله ثمین. . هانیه: پاشو هلنا رسیدیم( به اطرافم نگاه کردمش نگاه کردمکردم و به

( .ش خراب شدهه ا. گوشه کم مرتب کنمن گفت: شالتو ی. مامان با دیدن شین بودنا. مامان و بابا و و طاها و هانیه بیرون از مماشین پیاده شدم

. صدای اهنگ بلند بود و گرم ه اینجا. اوووف چه خبر. وارد شدیمز بود. در ورودی ایش بام سمته خونه اشی. با هم راه افتادمنم درستش کردم

. اما مد. یعنی پیدا کردمرو پیدا نکر. فرد اشنایی ردم. اطرافم رو نگاه میکر میکردم ما اولین کسایی هستیم که میاییم. فکخیلی هم اومده بودن. بود

. سید به ما. خاله ر. نفسی عمیق کشیدم و لبخندی به روی صورتم اوردمما ومد به سمتها. . خاله از دور مارو دیدتممن باهاشون صمیمی نیس

ر گوش خاله یک . زیوبوسی کرداهاش ر. مامان جلو رفت و بجوابشو دادگشاده رویی ابا سالم کرد خاله هم با . بتش داشتی صوری رولبخند

. بعد از اینکه حرفه تزود ازم گرفدارم نگاهش میکنم نگاهشو . وقتی دید ه مناه خاله اومد سمتنگنمیدونم چی گفت مامانم که . چیزی گفت

و   مصنوعی زدمال. به من رسید لبخند کااها هم روبوسی کرد. با خواهرم و ط. درگیرن ایناتو( وا. فقط به خاطر له ام گفت: باشهمامانم تموم شد خا

ن دکتر شده معلومه باید . میالدمو: منکه عالیم. شما خوبین؟؟( خالهنوتم پایین و گفتم: ممنرو انداخ رم؟؟( منم س: سالم هلنا جان خوبیگفت

ت خندیدم و طبق به تیکه ای که انداخ (.شهخوشحال بدر اینده هم کر نکنمم . فهنباشعت) مامانم( زیاد خوشحال طل . اما فکر کنمخوشحال باشم

نم گفتم: اخه اد ممعنی چطور مگه تکوکن دتون کار گیر نیاره( خاله سرشو به م پسر. اما فکر کنارهکنم و گفتم: رل معمول نتونستم خودمو کنت

ده( خاله با این تر شکد که االن دنم جزو همونا بومیالد شما هم فکر ک .تونه بره دکتر بشه تو خارجی که تو ایران اب دهنش میریزه میمیدونین کس

کر کنم . فسیاوش م پیش پسرتبه خاله گفت: بیا بریرو اوکی کنه برای اینکه اوضاع امان که م اردهم فش یودون هاش رو رفم قرمز شد و دنحر

بابا داشت به . یلکی گیر بد. تا تو باشی به من احقته. دشبرز این حرف مامان دست خاله رو گرفت و ( بعد ا.برای داداشش خوشحال باشه خیلی

. یولللللللل. اهاررمو در بیام پدر میکردم باب. فکدمم( با تعجب و دهنی باز به بابام نگاه کرردک . کیفبا: خوب جوابشو دادی دخترم. بااه میکردمن نگ

هم  دایی رسول. شیدم بغلرجیغ کشیدم: دایی رسول( و پوق کردم و . با دیدنش شمیهو یکی زد رو شونه ام که برگشتم و نگاه کرد .خوشم اومد

نمیخوتی ول کنی؟( منم  ت: خب دیگهگف( دایی .هللکه تو بغلش بودم گفتم: الحمد منم همونطور خوبی؟؟؟( هلنا؟؟؟ چطوری د و گفت: منو بغل کر

م تم: نه( داییحتی گفابا کمال ر سبیدم بهش و ولش نمیکنم گفت: کارو زندگی نداری؟( منلبک چجاییم یه کم صبر کرد دید مثله گفتم: نه( د

؟؟( دیگه خب. داییم دوباره گفت: کافیه . بابامم که همیشه عادت داره بدون صدا بخندهاها بلند شده بودو ط. صدای خنده هانیه اره صبر کرددوب

کنه و زد زیر کنترل  خودشو مم فکر کنم تنونست. بابار خندهاها زدن زیاینو که گفتم هانیه و ط: خدا پیغمبر سرت میشه؟( من: نه( دایی( من: نه

ه گفتم: نه( دایی گفت: با خند ی به خودت بچه؟( منچسب دو قلو زد. دایی سرشو تکون داد و گفت: ناه داشت. گمه دایی رو ول کردباالخر. خنده

. تم اینجوریاال من داییمنم سرمو مثال از روی خجالت انداختم پایین که داییم گفت: ح ار میکنم(. من بهت افتخپس دراینده چسب خوبی میشی
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دایی هم اومد یک  سرپ. . بعدش هم با بابام سالم علیک کرد بعد با هم رفتنداییم رفت سراغ طاها و هانیهاگه عاشق یکی بشی چیکارش میکنی( 

و کامال غیر ارادی ذهنم ک شد و ناخوداگاه . نمیدونم چرا اما دایی که گفت عاشق بشی خنده از روی لبام پادور سالم علیک کرد و با طاها رفت

کر پریدم با صدا هانیه از ف. اون سریع سرمو تکون دادم و فکرشو از ذهنم بیرون کردمم رفت سمت رمحض اینکه فک اما به. ارفت طرف پوری

با لبخند  هانیه( خندیدم و گفتم: عشق کیلو چنده؟؟هانیه: چیه؟؟؟ دایی گفت عاشقی هول شدی؟؟( به حرف کامال چرت و مزخرفش . بیرون

جی . پس زیاد درگیر قیمتش نشو( با گیعشق تو این دوره زمونه مجانیه گلم نی؟وای قیمتشو بدومیخ. ت عزیزمکمرنگی گفت: عشق کیلویی نیس

ا اقعینجوری هر کسی که ود ا. بعمیتونی گرون بفروشیشتو . اما درسته عشق مجانیهمن: منظورت چیه ازین حرفا؟؟( هانیه گفت: . منگاهش کرد

. من عاشق من: برو عموکسی نفروشی( ه و الکی بعشقت رهانیه: میگم . یدم چی میگهمفه. نمیدممیکری نگاهش د طرفت( با منگعاشقه میا

قدر و که اینقدر ادعا میکنی پس چرا اینتی زد و گفت: هانیه پوزخندم و فالن و اینا( د از این کسایی که میگن عاشقی. اینقدر بدم میا. اه اهنیستم

نگاهم کرد هانیه چپ چپ  س؟؟عالئمش معلومه تو اخالقت( با ترس نگاهش کردم و گفتم: عالئم چی؟؟سرما خوردگی؟؟ انفوالنزا؟(اخالقت ضایع

هانیه گفت: بیا بریم بشینیم پدرم دراومد( . حرفای هانیه حرصم گرفت و دستمو محکم کوبوندم به پیشونیم( از دست بیماری عشقو گفت: 

. چقدر از این پسره میالد : اهتغییر بدم گفتمبرای اینکه کمی جو رو . مون بوده صندلی خالی رو به رو. دوتا دیگو تا صندای کنار میزستیم روی دنش

؟( منم سرمو ازش . بعد تو میگی بدت میادزوشونه با میالد دوست بشن. ایکبیریه( هانیه با تعجب نگاهم کرد و گفت: کله دخترای فامیل اربدم میاد

به روی چها تا  خالهاهنگ قطع شد و ق بکشم که . اومدم نفس عمیعالمت الیک رو نشونش دادموونه ای( منم ت: تو دیکون دادم که هانیه گفت

رد و از ته دل خوشحال ک مادر رو ک مورد کع اون مورد واقعا منامشب من شما رو دعوت کردم بخاطر ی. رفت و با صدای بلند گفت: خبپله 

واقعا وقتی فکر . . دکتر شد تا به ملتش خدمت کنهبرگشتدکتر شد و . . واقعا با این کاری که کرد خستگی از تنم رفتی منو دادجواب رنج ها

من از این پسر راضیم و امید  . واقعاخوشحال میشمه به خلق خدا خدمت کنه و اونا رو به زندگی برگردونه واقعا میکنم که پسرم پاره تنم قرار

ن قبل از ه مو کاری کرد کوزی منو براورده کرد میالد ار. این دنیا . نه تو. البته تو دنیایی دیگهپسرم عاقبت به خیر بشهمادر بگیره و  من وارم دعای

. . این شادی توصیف ناپذیرنه شما هم تو این شادی شریک بشی. امشب شما رو دعوت کردم کن دنیا برم یکی از رویا هام رو ببینماز ایاینکه 

مه همچین میگه ه. مک نفس راحت بکشی. نمیزارن ین( نگاه کنمو میبینه ندیدن پسرسایی ک. االنم کینم میالد رو فکر کنم بیشتریاتون دیدپسر

. وع کردن به دست زدنه شر. هماومد پایینیالد از پله ها . بعد از اتمام حرف خاله م. واالاااااانگار پسرش چه تحفه ایهتون دیدن پسرم رو 

برای احترام خم شد و . میالد جیغ میزننن در بیارن . چرا جیغ میزنن؟؟؟احتماال چیزی تو گلوشون گیر کرده میخوانم چرا دخترا جیغ میزدننمیدو

 دخاله با اشتیاق به میال. . واالاااااابه همه شما تعلق دارم بگه منجلوشو نگیری االناس که  .ایششششه تون ممنونم( از هم. د گفت: ممنونمنبل
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. دون. وای نمکهه هه . هها نه( همه با حرفش خندیدنرقصونن یجوونا میتونن میالد رو ب . ببینممنگو پخش میکنین اهت: االنگاه میکرد که بلند گف

د رو میال . هانیه داشت ستن. فقط دخترا رفتن دور میالد و حلقه بدوباره مثل روال اول شد و همه چیزد اهنگ پخش ش. کو چقدر نمکی گوله نمت

ه پسر. به ما چه. . بشین سرجاتضولی میمردم گفتم: نهفه داشتم از ( با اینکمیالد چجوری میرقصه؟؟ ببینیم مرو به من گفت: هلنا بری. نگاه میکرد

لحظه ناب  این نمیشد از. ه بود. حق با هانیمثل حالت قبلش نشست( .میتونستیم سوژه داشته باشیم داقلب حت: خیه با ناراحتی گفهان ایکبیری(

سرمو شد؟؟(  عوض کرد و گفت: نظرت . هانیه با خوشحالی به من نگاهمد شدنتونستم تحمل کنم و بلنگه ی. دای من میخوام برم ببینمو. گذشت

که نمیشد  ختر بود. ماشاال اینقدر د. اوه اوهیره رفتیمذوق زده بلند شد و با هم به سمت اون دا( هانیه اغون عوض شدتم: نظرم دو گف ادمتکون د

ری ذنیا دارن  هانوایین . مگه صفهردم و گفتم: واااااااب نگاهش کا تعج. االن شلوغ شده( بفت: زودتر باید میومدیمبا ناامیدی گه . هانیجلو بری

شم های گرد شده ............( هانیه یهو مکث کرد و با چر کنم اینقدر شلوغ نشری هم فکذن خنده اش گرفت و گفت:؟؟؟( هانیه از حرف من یدنم

را . نمیدونم چم شد؟؟( بازم همینطوری. من: باتریت تمو؟؟؟؟( دوباره دیدم همینجوریهعیب کردیچرا . با تعجب نگاهش کرد و گفتم: نگاهم کرد

میاد از این پسره  . چقدر بدم. اه اه. با به یاد اوردن میالد گفتم: بوی عطره این میالد مزخرفه میادیشگی میالد رو حس میکردمهماما بوی عطر 

قومش به صورت کامال حلکه سیاوش پرید وسط دعوا اگرنه دندوناش رو تو عوا کردم؟؟؟ حیف بچگیام یکبار باهاش د . یادتهمسخرهجلف و 

. بیا باشره پیش مامان باب. میترسم بره ار ار کنه گریه کنه ببینمش میترسم بزنمش اصال االن اگه من. اسیاب شده محلول با اب دهن میریختم

ستشو گرفتم و دسفید شده بود ؟؟؟ نقدر . این چرا ایبودرنگ گچ دیوار شده هانیه قیافش شبیه ( .ه بوزینه دختر باز. پسربریم من پشیمون شدم

ب نگاهم ه بود و با غضدقیقا رو به روم ایستادالد ی. مک طرفه دیگهف سکته قلبی و مغزی و رنگ گچ شدنم ییک طراما برگشتنم . ماومدم برگرد

ز کجاش نستم به زبون بیارم این بود که : ا. یعنی کله حرفامو شنید؟؟؟ تنها چیزی که تو. هیچی نتونستم بگم فقط با ترس نگاهش میکردممیکرد

از روی . میالد با خشم مچ دستمو الزم بود رو شنیدم( ایندفعه به مرز غش رسیده بودمکه ی گفت: از اونجایی یدی؟؟( میالد با پوزخند عصبشن

ا یک گوشه بین درختا منو برد که هیچ کس م. میرفتم ه اصال تو فاز مقاومت نبودم دنبالش. منم کاز توی جمعیت کشوند بیرونشال گرفت و منو 

 ) فریاد زد(ارت کردم که اینقدر پشت سر من زرای مفت میزنی ها؟؟؟یکمن چ: شم گفت. میالد با خ. با ترس نگاهش کردمنهرو نمیتونست ببی

هنم دیگه( هیچ عکس ه نگفتی بیا بزن تو د. خودت مگ. میالد با خشم گفت: بیاه بود و نمیتونستم جواب بدمونم بند اومدمنم زبجواب منو بده( 

زور کثافت . ودمده بضم گرفته بود و هم ترسیبغمیترسی نه؟؟؟( چته؟؟؟؟ د دو تا دستام رو گرفت و اورد باال و گفت: العملی نشون ندادم که میال

اره از هیچ خری . تا وقتی که منو ددم که گفت: نهاشنایی شنیاومدم چیزی بگم که صدای . بودبازوتو به رخم میکشی؟؟؟ چشمام پر از اشک شده 

ندی ام رو ول کرد و با پوزخ. میالد سریع دستز داشتمه یک پشتیبان نیا. واقعا با شکرتخدای. دطاها بو. منمیترسه( برگشتم پشتم رو نگاه کرد

. دوباره . تو کر و کور بودی بابابزرگشتمگفت: من زبون دا لحنی که منم ازش ترسیدمبا  متقابال نیشخندی زد وبون دار شدی بچه( طاها ز: گفت
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نر ، به بدکتر شدنت  بنر تبریککنم که ینگاه چپ کردی کاری م و نفسش برام جواهره ناموسم که از همه برام عزیز تره ،هم ببینم به خواهرم

. یده بودم طاها رو این مدلی ندالت تا حا. هیچ وق. طاها هم دستم رو گرفت و کشیدترس به طاها نگاه میکردمیالد با  (تبدیل بشهه ترحیمت اعالمی

ه واقعا . اخ) خودمم نمیدونم چه سازی میزنم. رو عشق است طاها جون. ولی غیرتت . ولی ناموسا منم از طاها ترسیده بودمممو کشوند جای شلوغ

الد گفتم برای تو هم تبدیل به حقیقت میشه ها( منم با دیگه دم پره میالد نگردی ها که اونی که به میگفت:  شگفت انگیزه( طاها جلوم ایستاد و

طمئنی . گفت: محالت خشمگین دراومد و با تعجب نگاهم کرد؟( طاها از . امری دیگهگفتم: چشم خان داداشبه هم و وبوندم کف دستامو کذوق 

اون شب بعد از اون اتفاق . فامیل و خودشم کنارم نشستد و برد پیش ستمو کشیرمو تکون دادم که طاها نفسی عمیق کشید و دخوبی هلنا؟؟( س

ترا دخ. . مبخواستم بلند بشم بهشون بگم احمقا داداشمه. دخترا اینقدر با حسادت نگاهمون میکردنه کنارم بود و از کنارم جنب نخوردطاها همیش

. اما طاها به هیچ کدومشون محل نمیده. م بودشقیافه دوست داشتن دادا وبخاطر تیپ پسری رو که  تنها. اما دوست داشتنمیالد رو بخاطر پولش 

د هم با اون حرف طاها جرئت . میالتموم شدمهمونی اون شب به خیر خوشی . نفر دختر بودد بین هفت هشت میالمیداد که االن مثله  اگه محل

ب فهمیدم به غیر از بابا و مامانم یک تا حاال غیرتی شدن داداشم رو ندیده بودم که دیدم و اونشا لی واقعو .ه بود. مثله سگ ترسیدنکرد بیاد جلو

 ............................. منواقعا ازت ممنو.دارم ای مچنین خانوادهرت که هخدایا شک. ه محکم دیگه دارم به نام طاهاپشتوان

. سرم . وای خدایا پوریا منو میکشه اگه دیر برممه بیرون رفتم و پریدم تو ماشین. با دو از خونشتمو کیفم رو برداا سرعت شالم رو سرم کردم ب 

ن موقع ظهر . اخه ایوااااااااای. و بکش. خدایا من. وای وایبود منم خوابم برده بوده ت. لعتنی ساعتم خواب رفبا سرعت میروندم .تین میبرهرو با گیو

. پله ها رو که با فکر کنم حدود یک ربع بعد رسیدم. م. واقعا میخواستم خودمو بزنن رسیده بودم. دیگه به مرز گریه کردترافیکو کجای دلم بزارم

. اروم ود. پوریا هم ب. وای. همه نگاه ها به سمتم برگشتو در رو باز کردمت در کالس که رسیدم اول تمرکز کردم . پشی کردمطعت جت سر

ی دیگه روز هامثل . بازم دلیروی صن منم نشستم (.ات تمرین کنماهد ب. امروز بایالم کرد و گفت: هلنا سریع بشینیا هم س. پورسالم کردم

ه م میش. االن معلو: خب ببینم چقدر میتونی بزنی. گفتک صندلی کسید جلو و نشست روشد طرفه من و ی. وقتی کارش تموم شد اومتظر شدممن

وری بیشتر میتونستم بهش . اینج. چشم هام رو بستماشتم روی سیم هاویولن رو از تو کیفش در اوردم و ارشه رو گذقدر تمرین کردی( منم چ

. وقتی یکننعصاب منو مختل من و اایی که احساسات با هم دگرگون میشدنی. همیرفتم تو دنیای دیگتی میزدم . وقوع کردم به زدنشر. ریتم بدم

جالت نگاه کردم که پوریا گفت: نمیدونم درست میگم یا نه ولی نور درصد مطمئنم تو تمرین نکردی( با خکردم و به پوریا  چشمام رو بازتموم شد 

زیر  ار با یک سیخ( پوریا با این حرفم زدتبچه بودم به ویولن میگفتم گی. قعا من از ویولن یه کم بدم میادولی وا. و انداختم پایین و گفتم: بلهسرم ر

. اما خب شتممنم اول عالقه ای ندا؟؟پوریا گفت: . ناز میخندید یعنی چیوخفه ش. . چقدر ناز میخندیددیده بودمرو ن خنده اش اال. تا ح. اخیخنده
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عالقه  ه انگیزه داری ویولن رو یاد بگیری و میخوایاگش میکردم که پوریا گفت: یک جایی رفتم که عالقه مند شدم بهش( من با کنجکاوی نگاه

. ستفردا اجرا از شانس خوبت. پوریا گفت: . یک راهی که خودم االن به اینجا رسیدم( منم سرم رو تکون دادممند بشی بهش یک راه هست

ر ونه وایعنی دیو. اجرا رو دیدم عاشقش شدمر این ن وقتی که برای اولین با. مببینی العاده اس اگه بخوای میبرمتشون واقعا فوق کارا

فتم: من که با این تعریفی که شما با تامل گست داری بری اونجا یا نه؟؟( منم دو . خب حاال نظر تو چیه؟؟؟ویولن زدن رو یاد بگیرمم میخواست

رات ات رو بهم بده تا ادرسشو بره . اخر وقت بیا شمایستن: مشکلی پوریام( ه بگیراجازاما باید با در و مادرم ا رو ببینم جراین اایلم واقعا مکردین 

 پرسیدم: ببخشید شما هم میایین؟؟( پوریا لبخندی زد و گفت: من هر سال هنم ایجاد شد برای همینبله ای گفتم که سوالی تو ذ (.بفرستم

. وقتی که شماره گذشت . اون روزاما نمیشدم همونجا بلند شم بشکن بزنم حرفش دوست داشتزندگیمو برای دیدن این اجرا میگذرونم( با این 

ر ب چیکا. خردرص میخوت از دست من حش. حس میکردم سدنا دابم نمیزد و حس میکردم نفسم باال نمیادتوی کاغذ نوشت و بهم داد قلاش رو 

امیدوارم مامان بابام . رو با گیوتین میبریدم. یعنی اگه هم میگفتم خودم تو خونه سرم متونم بگم نه نمیامن که نمی .کنم خود پوریا میدوزه و میبره

ه ه بیدار شد. دو ساعت بعد که همه خواب بودنه همچونکیچی نگفتم وقتی که رفتم خونه اول که ه .هیچی دیگه. اگه نزارن که دیگه رمب نبزار

. رفتم تو ه برای گفتنشه االن خوبشتیم باوق. ومرفته بود حمابا هم که . بنبودطاها و هانیه که تو اتاقشون . ه ها پاییندن اروم رفتم از پلبو

برنامه . ردوش میکنگاه میکرد و هم گرو تلویزیون با دقت داشت . مامانم . رفتم کنارش نشستمنگاه میکرد. مامانم داشت تلویزیون یراییپذ

حرفم و گفت: مامانم پرید وسط .........( امام صدامو کمی مظلوم کردم و گفتم:. . نگاهمو از تلویزیون گرفتم و مامانم نگاه کردماشپزی بود

. واقعا تموم بشهف ر شدم تا یک ربع صبر کنم تا اون برنامه مزخز. مجبو. منم نشستم اونجاعی کلمه خیط شدم( به معنای واق.سسسسهیسسس

امه های تلویزیونی نی بر. میره همش پاون میده که زنه عاشق شوهرشهین فیلما نشاله اینکه تو مثه؟؟؟ برای ادم اینقدر مهمه که تو خونه چی بپز

شته . من اگه شوهر داو برای شوهرش غذا درست میکنه زی همون اشپزی و اینجور چیزاست(ورم از قرتی باظزیا یاد میگیره) منرتی باازین قو 

م چی؟؟؟ نمیدونم چرا اما هم کردم اگه عاشقش باش. فکر واال. ذا بگیرهبهش میگم بره از فست فود غ. امرن اگه براش غذا درست کنمباشم 

چی اینکارا؟؟؟ چرا وقتی اسم عاشقی میاد تصویر پوریا تو ذهنم . یعنی ابم خورد شد. اعص. اااااااهنمنم تصویر پوریا اومد تو ذهعاشقی اومد تو ذه

حرف هایی رو که میخواستم بزنم  ی؟( من دوبارهم دارمامان: چیکار. . مامان با حرفش رشته افکارم رو پاره کردشم دیگهمیاد؟؟؟ دارم دیوونه می

قه تر بتونیم ویولن و با عالاحت تر ای اینکه ررا بد استادمون گفت م. بعامروز تو کالس بودیم. مان: مابا مظلومیت گفتم نم مرتب کردم ورو تو ذه

. نفسم گرفت اینقدر نفسی کشیدم بلیط رو مجانی برامون میخره(تازه خوده استادمون هم . . فرداست اجراشک اجرا بریمد به ی، بای رو اجرا کنیم

ه با یعنی میزارین برم؟؟؟( مامانم سرشو تکون داد ک: و گفتماه کردم با شوق به مامانم نگنری؟؟( ه چرا گفت: خب اگه مجانیمامانم  .ف زدمتند حر

نونم خدا . ممرو تختو انداختم ودم. ختاقمو رفتم تو ازنه در رفتم بل از اینکه بخواد غری بیدم هوا و گونه اش رو بوسیدم و قدل پرذوقی از ته 
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نستم کیه اما جوابشو نم نمیدو( مم سپهر؟؟خانو: . یک نفر گفته بودم رو برداشتم. گوشیس ام اس از گوشیم بلند شد. صدای ا. ایوللللللللجون

 . پایین یم اومد که دوباره سرم رو بردمگوشس ام اس ایزی به مامانم بگم که صدای اومدم سرم رو بلند کنم چ . شما کی باشی؟؟؟(دادم: خودشم

خدا مرگم این پوریا . ه داشتم قورت میدادم پرید تو گلوم و به سرفه افتادمپوریا حمیدی پور( با این حرف اب دهنم رو ک. جوابش اومد: من پوریام

یلی . با عالمت چشمکش خدعالمت چشمک فرستا ام( پوری. نشناختخشینمن باهاش اینجوری حرف زدم؟؟؟ منم سریع جواب دادم: بببود 

وریا ادرسو فرستاد من: خیلی خیلی خیلی خیلیییییییی پ. براش فرستادمممنونمی منم کنم( ن براتون اس ام اس می. پوریا: ادرسو االتعجب کردم

. نمیدونم چه . نمیدونم چرا اینقدر قلبم تند میزدکشمنفس بگرفت نمیتونستم رستم نفسم میپیام میفردم دارم به اون ر میکنم( وقتی فکنومم

ع عت شش شروا. سنساعت پنج و نیم اونجا باشی. فقط فردا تقابلی نداش: پوریا. فو دارمچه ویروسی گرفتم که این حسای مزخر دهگیم شمر

 ( ..........نون. بازم مماحافظخد: ( من. فعالبرم دیگهجازه من ،با ا: خب( پوریا.: چشم. چون شلوغ میشه( منره. هر چی زودتر بیایین بهتیشهم

ن م نیست االفتم الزهات بیام منم گگفت میخوای باکه خواهرم ن. چوثل چی پشیمون شدماالن م .میکردم م رو نگاهرافاط .لوغ بودچقدر ش

 ی. یک پالتو مشکودمارایش کمی کرده ب .ع میشدیم ساعت دیگه اجرا شرو. ندم پوریا رو نمیدیدمهر چقدر اطرافم رو نگاه میکر. یمون شدمپش

تیپ عه رو . ایندفهم برداشته بودم. کیف دستی مشکیم رو کیا شلوار لی مشنگ که خیلی بهم میومد ببا یک شال ابی پر ر .ودمابی پوشیده ب

نوم سپهر( گفت: خاکه  و شنیدم. صدای فردی ر. میترسمنمیرمکنم تنهایی دا ناقا اگه پوریا رو پی. فم رو نگاه میکردمر اطرا. همینطوخوبی داشتم

؟؟؟( من با . گفت: یخ نزدی تو این هواجواب داد. اونم خندی زدم و سالم کردملب. ا دیدنش کله استرسم ریختب. یدمو دبرگشتم که پوریا ر

گفتم: هوا سرد . د که میگفت هوا سردهن بودومین دلیل هم ای. نخاله شد ای پسربود که چقدر سریع ین . اولین دلیل تعجبم انگاهش کردمتعجب 

زد وگفت: پالتوت پوریا لبخندی بدم بهتون؟(  میخوایین پالتوم رو.: ولی جدا از شوخی هوا سرد نیستدیدمبه حرفش خنی( تب دارنیست( پوریا: 

. نگران التو تو نیستمگفت: نگران پ ( پوریا با جدیت. من گرممهنباشینمن نگران زدم: . لبخندی . وای چه رمانتیکبودمن . نگران ره میشه( اخیپا

. بلند زد زیر خندهنگاهش میکنم  یا داشت خنده اش رو کنترل میکرد که دید من اینجوری. پورا حرص نگاهش کردمب ل بدم(اینم که باید بهت پو

دو تا . پوریا برای من و خودش شیرفه بلیط فروطمت تیم سر خندیدیم با هم رفاینکه یک دل سی بعد از. از خنده اش منم به خنده افتاده بودم

. وای خیلی مهیج سالن و توی یکی از ردیف های وسط نشستیم. با هم رفتیم تو شتا نذامدم خودم پول رو بدم که پوری. صد دفعه اوخریدبلیط 

برای اینکه فضا ساکت . قرار شده. دیدم خیلی سکوت بینمون برقلب الکردارم هم که دوباره ضربانش تند شده بود. یا کنارم نشستهبود که پور

اصال هر بار نگاهم میکرد  .م رفت باالز ضربان قلبباگفتم: ویولن بهتره یا گیتار؟( پوریا بهم نگاه کرد که سط و و یک موضوع چرتی رو کشیدمنشه 

ن رو ه ویول. ولی دوست دارم مثله این کسایی هستن کمن: اها( .ن. هر دوشون خوبردر فتگی داره به سلیقه ها: خب بسپوری. همینجوری میشدم
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. اون موقع هفده سالم کنممنم اومدم همین کارو  . یک بارنکار میکردن ویولن اونا یک عمری داشت: ویولن بزنم( پوریا همونطوری ، تند تند میزنن

رسیدم: ر کرده بود پ. یک سوال که خیلی ذهنم رو درگیدمبه حرفش خندینم ویولن بدبخت هنگ کرد( اومدم اینجوری تند بز . جوگیر بودم .بود

تکون  م داری؟( منم سرموادراهر برخو: پوریا .م( هر دو با هم خندیدی.: من که شاگرد تنبل بودمگفتد؟( پوریا با خنده اتون چطور بوبعد شما درس

با ذره( ا: اها پس بهت خوش میگیپور( .خریمبچه چندمی؟؟( من: ا :ریا. یک برادر که طاهاس( پو. اسمش هانیهیک خواهر. اره: م و گفتمداد

به م سرم رو دوم اینکه خواهر برادر داری( من. . بهت زیاد توجه میکننه بچه اخریاول اینکوریا: پ ی؟(. برای چوااااااا تعجب نگاهش کردم و گفتم:

: نه ؟؟( پوریانادر نداریخواهر بر شمامگه فتم: گبرای همین . برام سوال شد. ر برادر دارییعنی چی خواه. بر کن ببینمص. ادمتکون دیم معنای تفه

. میدونم خیلی سخته( بعد ر ارادی گفتم: الهی بمیرمکه کامال غید . و اصال حواسم نبودلم براش سوختبده ولی باهاش کنار میام(  خیلی .من تکم

. ه اش گرفته بودخند ت. خودش به شدی بدی دارم. پوریا هم فهمید که سوتر شدم. خاک به سدهنم تم رواز این حرف دستم رو سریع گذاش

به . ت به خودمون اومدیمبا صدای دس .همه جا باید با من بیاد. این سوتی الکردار پوفی کردم. ل کردخنده اش رو کنتر و کشید رو لبش ودستش

تار یک نفر گی .ودنبایستاد ر نفر هم پشتش ا. چهویولن به دست جلو ایستاده بود یک نفر. . پرده قرمز کنار رفته بودبه رومون نگاه کردیم رو

یه اول ویولن. شون شروع شدااجر. تش بودسنتور دسه هم . یکی دیگپیانو میزد. یکی هم . نمیدونستم چیهدرازی دستش بودمیله . یکی تش بوددس

ن حتی یک کلمه . مش محلی بود اما معلوم بود غمگیه. اهنگه خوندن اهنگن بعد شروع کردن بو زداول کمی اهنگ ر. . بعد اونا با هم میزدنمیزد

الی . بعضی وقتا که کارشو تند میکرد عزیبا اجرا میکرد . واقعاا دقت به ویولن زن نگاه میکردم. بدوش قشنگ باهنگاما  نهم نفهمیدم که چی میگ

. البته ویولنه کارو واقعا خیلی قشنگ بود .اهنگود تو حسه مال رفته ب. پوریا هم کاپردم دستشه طور کامل سوشام رو بچشمامو بستم و گ. میشد

هنوز بسته بودم که پوریا گفت: و چشمام ر. من نفهمیدم کی اهنگ تموم شد. بودمقه ویولن شده عا عاشیک جورایی واقن روز . اوزیبا کرده بود

یفم رو . کگفتم. ببخشیدی یرفتنهمه داشتن م. هم زدنون رو ش. احتماال حرفا. پرده بسته شده بودخوابت برد؟( با صداش چشمام رو باز کردم

( پوریا هم با یک لحن .شدمولن ه وی. االن عاشقا لبخندی گفتم: عالی بودمنم ب؟( ت: خب چطور بود. پوریا گفنبیرو ا هم رفتیمبرداشتم و ب

ط هر : فق.  هنوز دستمو باال نیاورده بودم باال که پوریا سریع گفتوش. خوابت برده بود( اومدم کیفم رو بکوبونم به بازودطونی گفت: معلوم بشی

. قدش خیلی بلند یدتا شونه هاش میرسبه زور . قد من تا فتیمکنار هم راه میر. ش خنده ام گرفتزوم( با این حرفن به بانکوبو فکیکار میکنی 

خیلی خوش . میدی پوراقا حتم: خب . برای همین گفمترو هم برگردمم با ور بودجبم. نجامترو اومده بودم ایکه با  من. رسیدیمش شینبه ما. بود

 ن من میرسونمت( منبشیمتاسفانه نه( پوریا گفت: پس سرمو تکون دادم و گفتم: شما با ماشین اومدین؟( من : ه( پوریاافظیموقع خداح. گذشت

اسممو که . خودم با مترو میرم( پوریا با جدیت تمام گفت: هلنا لطفا بشین( . ممنونبابابا این حرفش قرمز شدم و گر گرفتم و سریع گفتم: نه 

و هم خنده ام گرفته سیدم شم تریتما از جدا. منو گفت مرگم اسمخدا . جالت کشیدمخگونه هام قرمز شد و عد کردم ب گفت اول با تعجب نگاهش
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تا حس . تو یک لحظه صد . میدونم خنده دار نیست ولی نمیدونم چرا اون لحظه این برام خنده دار شده بودیک مرد غریبه به من زور میگهه بود ک

. هم با نشستنم تو ماشینش ردم و نشستمدر عقب ماشین رو باز ک. شسته بود تو ماشینخود پوریا ن. ن و رفتنکرد ، سالم علیک غمن سرااومد

ردم اونجا اکسیژن وجود داره و اونجا نمیدونم چرا اما حس میک. . چقدر بوی خوبیهورهه به دماغم میخ. دوباره عطرش داراون روز برفی یادم اومد

ماشین راه . ین فکرای مزخرف میاد تو ذهنما ه ازنوزده سالمخوبه هنوز . جا راحت نفس بکشی. غلط میکنی اینغلطا چه .میتونم راحت نفس بکشم

ا جای مترو منو تگفتم: واد ادرس خونه رو میخکر کردم که ف ؟؟( منمخب االن کجا بریپوریا:  .ز دنیای خودم بیرون اومدماا صدای پوریا ب. دافتا

 تو. تا چند ثانیه ای منو گرفت صد هزار ولت فش برقحربا این  کافی شاپ؟( . بریم : منظورم یک جای دیگه اسوریاپ ین ممنون میشم(نوبرس

ه حرفتو بخب این  :ا لبخندی گفتب پوریا (.دیگه واقعا مزاحمتون میشم. شوک حرفش بودم بعد از شوک در اومدم و با شرمساری گفتم: نه بابا

به اخالق  .سرمو تکیه دادم به شیشه. و حرفش بزنمم حرفی ردیگه نتونستمنم کر کن چی میخوای سفارش بدی( از االن ف .ممنظور اره میگیر

اما . ه. بعضی وقتا هم شوخ. اخالقش خیلی خون گرمهط در ظاهره. اما فقرورهم مغ. خیلی هرورهمغمیکنه کر ف در ظاهر ادم. پوریا فکر کردم

. عالی بوده قیافه اش هم کج. خودش جذب کردمنو به نگاهش مش سگ ه دیدولین باری هم ک. اه. خیلی هم سگ دارسگ دارهواقعا  چشماش

تا یک . . واالباس عوض کنهروز لنیست که هر ه داره بعید ماشینی ک. البته با این . نمیدونم پول از کجا میارهمیپوشهلباس ک هر روز یالبته این 

با زن  از گارسون های ی کیارد شدیم هم و .فتیمبه سمت کافی شاپ ر. با هم نو پوریا پیاده شدیمم. به کافی شاپ رسیدیمی فکر بودم که ربع تو

. چند بار با دوست دخترات اومدی اینجا که ی برادرخسته نباشفرمایید باال( . بن و گفت: خوش اومدین اقای حمیدی پوراومد سمتمون پوریا دید

. حالت چوبی بود و مثله . وسط یک اب نما بودبزرگ بود .قه بوددو طب. یکنممن فکرایی برای مردم مچیخدا منو بکشه که هوای  ؟؟؟اینا میشناست

. همون گارسون زنه که از پایین تا زدور یک میرفتیم طبقه دوم و نشستیم . . اینجا از بهترین کافی شاپ های تهرانهجنگل درست کرده بودنش

. ایشون هم ما رو بیارمرش شسفا. من برم ه گفت: خبزن( .ارهد و گفت: تکون دا( پوریا سرشو ؟؟؟شگی. همون همیاال دنبالمون بود گفت: خبب

. میشه باهام ت دارمازبه پوریا نگاه کردم و گفتم: شما همیشه اینجا میایین؟( پوریا گفت: اول یک خواهش . من اریم( و رفتون بیشبگن تا ما برا

م میگم باهام رسمی صحبت من به همه شاگردا. ه که میشهشه؟( پوریا: البته می. مگگفتم: وا .هش کردمنگارسمی صحبت نکنی؟؟( من با تعجب 

. تقریبا میشه اینجا میام همن همیشپوریا: . متکون داد به معنی باشه سرموحال شدم با این پیشنهادش خیلی خوش. با اینکه واقعا نم( م.ننکن

( .البته اگه فضولی نباشه گفتم: چه خاطره ای؟ ه میفتم( با کنجکاویم یاد یک خاطراینجا میاپوریا گفت: . اهانی گفتمجاست( گفت پاتوق من این

من م و میگفتم پافشاری میکرد . منم همش. اعصابم رو خورد کرده بودمامانم خیلی گیر داده بود که من باید زن بگیرم پیش سال تقریبا یک پوریا:

منم . . از بس که سنگدلیکردن رفتن تو هنوز عاشق نشدیفت دوستات همشون عاشق شدن ازدواج . یا مثال بعضی وقتا مامانم میگزن نمیخوام
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ام دختر خاله  .خاله ام رو دیدمم اومدم اینجا دختر . هر منو اوردن اینجابه زوبابام م . باالخره یک روز مامانکه از این عشق و عاشقی متنفرم

تازه فهمیده بودم مامان چه نقشه ای . ومدش یه کم بدم میاز. اله ام اعصابم مختل شده بوددختر خب به خاطر یعنی اونش. همش اویزونم بود

ه ام رو دختر خالای اینکه نتونن با ما بیان من یک لحظه بر. بازار میرفتیم ئن بودم بعد از رستورانمطم. م یک نقشه ای کشیدم. منبود برامکشیده 

م تو ه رفتیعی دوبار. بعدم خیلی طب. چرخشونو پنچر کردمجدا کردم رفتم پیش ماشینشون م از خودمچسب دوقلو چسبیده بود بهکه مثل 

. من بازار ما بیان. مامان گفت با ماشین اینکه دست از سرمون بردارن بدتر شداز شانس قشنگم به جای . . بعد از شام رفتیم بیرونرستوران

که دختر غش کرده بودم( از بس ز خنده ارفش ) اینجا ح.عم پوریا و دختر خالها ط. لواشک بتو ماشین به لواشک تبدیل شده بودممیکردم  حس

ه . ماشینشون رو بکسل کرد. چرا چونکه ماشینشون پنچر بودبعد از بازار با پرویی تمام اومدن خونه مون. سبیده بود به منخاله ام به من چ

. بریده ه بودمخنده روی میز غش کرد( از .ماشینشون رو درست کنم الستیک دمختم مجبور شتازه منه بدب. ن موندنخونه موتا یک هفته . یمبود

: اونا ؟( پوریا گفت. گفتم: بعدش چی شده من خودش به خنده افتاده بودپوریا از خندت کنی( که بقیه رو اذی....... ..نی..... تو باشبریده گفتم: تا

که از اخر  ردننکم . بازم ولکردمو پنچر ودم الستیکتونگفتم من بست از سرم بردارن ه از اخر برای اینکه دهمینجوری به من گیر داده بودن ک

کیه؟؟ بعد از اون یگفتم این بی ریخت دم و به مامانم مم اشاره میکردختر خاله ا ام به خاله جلویمثال . ل دیوونه ها کنمثمجبور شدم خودمو م

از خنده ن کشید( ارم به بیمارستاسرم که کی ریخت که خاله ام اینقدر محکم زد تو م برو کنار به ام گفت. یک بارم به خالدیگه ولم کردن

ود اومدیم ه بت. یادم رفنا سفارشت رو انتخاب کنهلت: د و گفکر رافش نگاهوریا یه کم به اط. پ. چقدر خندیدماخیش. میخواستم زمینو گاز بزنم

ل میشه؟؟( با تعجب مش قطع و وصت: چرا هپوریا گف؟؟( ا اینجا منو میبینیا گفتم: شمیر. به پودمنویی نبو. روی میز نگاه کردم( به .کافی شاپ

م اباش( از شوخیش خنده  . گفتم راحتمخاطب مفرد به کار میبری. بعد فعلتو ا. یک بار میگی شمو وصل میشه؟( پوریا: حرفاتگفتم: چی قطع 

و رو اونجا . یک جایی بود که من. منو رو گذاشته بودن زیر میز. چه باحالشیدم زیر میزیا گفت: مِنو زیره میز( دستمو کور. پ. خیلی دیوونه اسگرفت

. منو رو بستم و گذاشتم شون بهتره همه. خب ....... هات چاکلت از همه چیز اینجا هست. . اومممممو بازش کردمشتم نو رو بردام. ذاشته بودنگ

ه اومد با وتارسگ. به بک گارسونه دیگه که مرد بود گفت بیاد اینجات چاکلت( پوریا ا. چی میخوری؟؟؟( منم گفتم: هفت: خبگ. پوریا سرجاش

اونم ( .ارینبیبرای خانوم می کرد و گفت: لطفا یک هات چاکلت ( پوریا هم سال.. خوش اومدینفت: سالم اقای حمیدی پوراحترام رو به پوریا گ

د از این حرف بعجازه( با ا .. سریع براتون میارمت: بله( اونم گف.رو دادممن سفارشم و تکون داد وگفت: شما چی میل دارین؟؟( پوریا گفت: سرش

یعنی چی؟؟( ته؟؟ پرسیدم: قبال منو میشناخ. این کردمتعجب ر نکنی که من تو رو نشناختم( راستی فکت: . گفسمتم . پوریا روش رو کردرفت

تم: . گف. بعد خجالت کشیدمهنی داره. الکردار چی ذنم چسبید کف زمین رستوران( من اول ده.پوریا با خنده گفت: اون روز که به من خوردین

نتونستمم عذر خواهی کنم( پوریا سرشو ه همین اونجوری شد . اخه اون روز حواسم اصال سر جاش نبود واسبابت اون اتفاق واقعا معذرت میخوام
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اطالعات لیست پوریا: : مگه ورقه ها چی بودن؟؟( ( من.فاکتور بگیریم اشکالی نداره ه ام روالبته اگه بدبختی دوبار. و گفت: اشکالی نداره تکون داد

هفته وقت گذاشتم . یک من تا مرتبش کنم. سپردنش به خته شده بودیه کم به هم ری بودنثبت نام کرده اخیر  تو پنج سالکه تمام دانش اموزان 

حرفش که رسید با  ) اینجا.و به هم زدیهمه اش رتحویلش بدم که تو ا برگه ها رو تاتاق ریاست وقع هم داشتم میرفتم . اون متا مرتبشون کنم

مجبور شدم برای اون کارت یک هفته دیگه هم . چون یافه ات رو خوب حفظ کرده بودم تا ازت انتقام بگیرماون روز قن شوخی گفت(خنده و لح

. زرای مفتی میزنی تازگیا. چه . تو غلط میکنی بمیری براشم براشالهی بمیر .. وای چه غلطی کردم( منم با حیرت بهش نگاه میکردم.وقت بزارم

. سفارش مدوه سینی به دست اناومدم چیزی بگم که زرو بپا(  . اینده اتلگذشته رو بی خیازد و گفت: گفتم: من واقعا شرمنده ام( پوربا چشمکی 

د سینی رو از روی میز . بعریا که کاپوچینو بود گذاشت جلوشارش پومن و سف شت جلولت رو گذاهات چاک زنه .ودمن و خودش تو سینی ب

شروع کردم . . عاشقشم. اوممممهات چاکلت رو کشیدم جلو خودم. خب. نون( اونم رفتت: نه ممپوریا گف( بردلشت و گفت: امری دیگه ندارین؟؟

بگو....... تعارف ؟؟.......... .......... سالم...... خوبیالو _. داد. گوشیش رو جواب شی پوریا زنگ خوردخورده بودم که گوتا نصفه هاش . ردنبه خو

ه...... قربانت............ نوکرتم داداش این حرفا چیخیل خب........ دیگه..........  پس کالس تعطیله ................... پس بگو.......... فردا؟؟میکنی؟؟

. چونکه جلسه اس : برای چی؟( گفت: فردا کالس تعطیل شدهباش( من با سوال پرسیدم فت: برو خوشحال. گخاموش کرد( گوشی رو خداحافظ

ه برای ت: جلسچی؟؟؟( پوریا گفگفتم: جلسه . وااللیا مربیان؟؟؟ ونکنه جلسه اجلسه چی؟؟؟؟ جلسه برای ما؟؟؟؟ ( .رای همین تعطیل کردن. بفردا

. اما خودمو کنترل کردم و اومدم ام گرفت از شوخیش خنده ه(. جلسه اولیا مربیانارهفت: پوریا با خنده گدم مال ماست( . فکر کرمن: اها( مربیاست

میکشید رو دهنش وریا هم که دستشو ( پ.دمبد شخیلی کر کنم معدلمو . فجوری به مامانم بگم. پس چه : اوه اوهگفتم.و ادامه بدممنم شوخیش ر

. اونو مدنتونستم خوب بت رو هر کار کردم . فقط نمره ریتمیتا مردود نش الی ده دادمابمره هات رو بیشتر ن. گفت: تا خنده اش رو کنترل کنه

ترسیده کردم چهره ام رو ل کردم و ( من که نزدیک بود از خنده بپکم خودمو کنتر.تحان بدیه اماردی باید تابستون سال بعدی بیای دوبتجدید ش

سرشو تکون ( پوریا .بیرون میکنه به عنوان تنبیه ونهو از خ. مامانم چند روز منمرگم بده: خدا م رو گونه ام و گفتمدال و اروم زدستم رو اوردم باو 

منفی پنجه( دیگه ه انظباتت هم که ر. نمادب بشیگ نوع تنبیه بهشون یاد میدم که قشنم یک . خودمحیحی میکنهره بسیار صکا داد وگفت: مادرت

بلند . جه؟؟؟؟( پوریا از خنده من به خنده افتاده بودباطم....... منفیه...... پنیده بریده گفتم: انظ. برهخندنتونستم خودمو کنترل کنم و زدم زیر 

یده . من که تا اخر هات چاکلتم رسهم کاپوچینو اوند یخ کرده بونکه خنده هامون تموم شد هم هات چاکلت من ز ای. بعد اخندیدنش هم باحاله

البته من  .نگفت بستنی بیار . برای منمداد خ کرده بود پوریا یک سفارش دیگه. چونکه یدمکاکائو خور س کهاز ب. م حالت تهوع گرفته بودمبود

حساب  . که با پوریادیگه داشتم میمردم. م به زور خوردم. بستنی رو های من سفارش نده ولی گوشش بدهکار نبودبرمثل چی التماسش کردم که 
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. منم پوریا سوار شد. ه باعث شد خودمو جمع و جور کنمبه محض خارج شدن باد سردی بهم خورد ک .تیم بیرونفر د بعدنعامشون رو هم داکرد ا

دم جلو بعد فهمی. ی زیاد شده. بعد حس کردم بوی عطر خیلو نشستمم نبود جل. اول حواسدر جلو رو باز کردم نشستم تو ماشین اصال حواسم نبود

و باز کنم که پوریا فهمید میخوام چیکار کنم اومدم در ر ید چه خاکی تو سرم بریزم؟؟م که با. بعد فهمیدشدم بعد فهمیدم خاک تو سر .نشستم

. خودتو نتونی . چی غلطا. میترسم تنونم خودمو کنترل کنمارم. من مشکل دال کردار من اشکال دارم. راحت باش( اشکالی ندارهین گفت: برای هم

. از خجالت . نفسم کامال گرفته بودپوریا راه افتاد. امتم سره جمنم برگشضافه ای کنی؟؟غلط ا مثال نتونی کنترل کنی میخوای چی کنترل کنی؟؟؟

م قلبحس میکردم اونقدر . . وایدایا من چقدر بهش نزدیکم. خده بود. خیلی هوا گرم ش. حس میکردم گر گرفتمناخنم میکندمانگشتمو با  پوست

. عرق رو . دیگه واقعا هوا گرم شده بودبازم نزدیک بودیم . اماشینسبیده بودم به در ماچ . من کامالیزد که صداشو پوریا هم میشنیدمحکم م

ی پوریا از فاز خود درگیری دابا ص. تو تنورحاال منو میگی انگار گذاشتنم . وشن کردخاری ماشین رو رب. پوریا . خیلی جالب بودپیشونیم نشسته بود

. تو االن ل: یا ابولفضبا تعجب گفتگرما( پوریا  ه دارم میمیرم ازتم: من کمن با تعجب گف هوا سرده(ر : چقددر اومدم و بهش گوش دادم

ا: تو تا حاال ( پوری.. تا حاال بهش فکر نکرده بودم: نمیدونمتمگف. ؟؟؟ چه سوال بجایی بود. چجوریمراست میگهاینجوری تو تابستون چجوری؟( 

دیگه .دور خودشو بزنهمن یک  . معلوم بود میخواد از دستنفس عمیقی کشیدیا دارم( پور ز به تفکر: چرا اما بازم نیاتابستون رو نگذروندی؟؟( من

و  تشگذش . به من خیلی خودرد نکنهون تم: دستدم گفشین پیاده اشاز مموقع خداحافظی . اون موقع رو گذروندمن موقع هر جور بود او

( منم .امروز جزو بهترین خاطره هام میشهراستش رو بخوایین . ذشتگمن هم خوش ت: به گفم ( پوریا ه.نه ویولن کردیرایی منو عاشقیکجو

اولیا . برگشتم که پوریا گفت: جلسه پوریا بوق زدخونه ام که از حالت خم در اومدم و داشتم میرفتم سمت در . لبخندی زدم و خداحافظی کردم

. رفتم سمت در خونه و کلید وونهی. د. لبخندی زدمو رفتو گرفت فت و گازشیل میدم( اینو گت تحوولی. کارنامه رو فقط به مربیان یادت نره

. دستم رو یدم. به در خونه رسها رو با سرعت نور طی کردم. پله م بود. فکر کنم ساعت شش و نیود. هوا شب شده بنداختم و در رو باز کردما

کرده . طاها با چشمایی باد در باز شد . یدارشون کنماز خواب ب همشون خوابن میخوامه چون مطمئن بودم ک .وی زنگ و برنداشتمگذاشتم ر

منم گوله نمک( د خندیدم که طاها گفت: ان کنم( بعد با صدای بلنفتم: نه دکترم اومدم تو رو درمگی؟؟( منم . گفت: مریضایستاده بود پشت در

وارد ش کنار و ی نداره( و زدمبه من ربط مثل گاومیش میخوابیبا حرص گفتم: تو ها گفت: چرا اینجوری زنگ میزنی؟؟( منم گفتم: جانم؟؟؟( طا

بده  . چون مطمئن بودم که قراره بابام بهم گیرتم تو اتاقم. لبخندی زدم بهش و سریع در رفتم و رفدکریبا غضب نگاهم م. بابام خونه شدم

خب حاال . دمض کرود سریع لباس هام رو عوموقعی که خواب ب. تا . دیدم هانیه رو تخت من خوابهتم تو اتاقم. رفی زنگ زدمخاطر اینکه اینجورب

رو برداشتم و هندزفریم رو کردم تو گوشاش و سیم رو رو  م. ام پی تری پلیرفهمیدمیدارش کنم؟؟؟ اها ی از خواب ب. چجوریت هانیه بودنوبت اذ

و  انگاری برق سه فاز بهش وصل کرده باشن یهو پرید . پلی کردم که هانیهک دو سهی. کردم دصداش رو تا ته زیا. وصل کردم به ام پی تری
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. . ولی وقتی فهمیددونست چه اتفاقی افتادهدقیقه اول نمی. تا یک رو زمین دراز کشیده بودممنو بگی از خنده . ز فری از تو گوشاش در اومدهند

از جام بلند شدم و جدیه تو تصمیمش ی دیدم اینقدر منم وقتشمت( هلنا میک ت:گف حن تهدید امیزیبا لچشماش رو ریز کرد و بهم نگاه کرد و 

دیدم . راهم رو کج کردم سمته هال خصوصی. داشت بهم میرسید که . ال کردار چقدر زود میدویدم بود. هانیه دنبالدم. در اتاقو باز کرفرار کردم

چقدر . . مامانم هم میوه پوست میکندونتلویزیی ودن پابنشسته ان و بابام . مامفتمم میرسه به سمت پذیرایی ره بهخوام مستقیم بدوم هانیاگه ب

ی نگفت و هانیه هیچ . ه گذاشتمخت مایاز طاها بدب گه(. کوتاه بیا دیصرار داری بکشیم. چقدر اغلط کردطاها  : همین بلند گفتم ه؟؟؟ برایسمج

ر ن سباشی. مامانم نیگفت مواظب اصال نشنیدم ن بابام رون غرای مامات دویدشد ازجاست؟؟؟؟ ک. . وا کسی نبود. به پشتم نگاه کردمدنبالم بود

. . کجا رفت این؟؟؟؟ این جنه باور کنوا .کردبابام هم که فقط با غضب نگاهم می. ره جاتون و فالنیا چیه و بشینین ساصال این بچه باز. نخورین

. با این کارش حس دم کردن بلنم و از روی زمییر پاهاا همزمان با برگشتنم طاها یک دستشو گذاشت دو کمرم و یک دستشو زد ز. امبرگشتم

البته این حسو . یکی اینجوری بغلم کرده باشهاری بود که باولین  .نزمیم نمیذاشتاها از ترس جیغ کشیدم اما ط. ت تو حلقمکردم روده هام رف

ن( اما ت داری منو بزار زمیی دوستم: طاها جون هر کو جیغ گف ا ترس. بزی هست یادم نمیادی چیلموقعی که تو قنداق بودم تجربه کرده بودم و

ا گفت: بگو غلط . طاهکردماما من اینقدر ترسیده بودم که فقط التماسش میبگی گاومیش( به من  یا تو باش: ت. طاها گفتگوشش که بدهکار نبود

مثل چی پشیمون گفت و اومد ولم کنه که  ای باشهها با ولوم کمی گفتم: غلط کرد( طاها گفت: نشنیدم( منم گفتم:  غلط کردی( طاکردم( منم 

م ود و هم حرص اونو در بیار( منم هم برای اینکه حرص خودم در اومده ب.و گذاشت زمین و گفت: افرینا من( طاهدمکر طند گفتم: غلشدم و بل

. تختم نشسته بود. هانیه روی وارد اتاقم شدم. مثل باد در رفتم( اینو گفتم ها ه. گوشات مشکل دارط کردیگفتم غل. ط کردمفتم غلمنکه نگگفتم: 

. هانیه لبه تخت نشسته بود رم(. کاریت ندافتم جلو که هانیه گفت: نترسا ترس داشتم میر. ب. منو دیدرشو اورد باال. هانیه سومنم اروم رفتم جل

. رفتم یک اتفاقی افتادهد ا معلوم بوده بود ام. نمیدونم چی ششتیاق داشت. صداش خیلی اقبال اینجوری نبود. اخالقش هری شده یک جوهانی

خواستگاریم( با هم گفت یک ماه دیگه فرزاد میاد هلنا فرزاد بگفت: . ( هانیه با شوق نگاهم کردو گفتم: هانیه چی شده؟؟؟شستم جلوی پاهاش ن

یا اخد. شحالم. واقعا خو. خیلی خوشحالمکنمکار نمیدونم چی . هانیه گفت:رد. باالخره زبون باز کهورم نمیش. بااااااای. وارت نگاهش کردمحی

: جانم؟؟( من: . برای همین رومو طرف هانیه کردم و گفتم: هانیه یک سوال( هانیهیادم اومدیهو یک سوال  .شهواقعا باید از خدا ممنون باونم(ممن

هاش رو  خورده بودم و کله برگه کالسش بهش . قبل از اینکه برم تو. خیلیخیلی خوشگلهاستادمون ه من میرم ش کس موسیقیه هستاین کال

حس  ش شدمزدیکت ن. هر وق. دوباره که تو ماشینش نشستم. مخصوصا سگه چشماش ادم رو دیوونه میکنهل بودخشگ. خیلی بهم ریخته بودم

وری میشم؟؟( وقتی از پوریا تعریف چرا اینج .میگیره. نفسمم که کال فته باالن قلبم ر. ضرباداغ میشم. میگیرممثال گر .مدن سراغمهای عجیبی او
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نا؟( سرمو تکون گفتم: چیه؟( هانیه: یک چیزی رو بگم هل. د نگاهم میکردت با لبخناش. هانیه د. سرمو بردم بااللع تعریف میکردمردم کامال با ومیک

ه میخوام بهت بگم کامال . چون اینی کل کنی. باید قبوربه بدی میخوری. مسخره بازیم نگیر حرفمو که ض. هانیه: باید حرفمو باور کنی هلنادادم

؟؟؟؟؟ . واقعاکردماهش با ناباوری نگتو...... تو عاشقش شدی( هانیه گفت: ادم که غیر ارادیه و دست خودمون نیست( منم سرپو تکون د

ن واقعا عاشقم؟؟؟؟ وای خدایا من صال م؟؟؟ اچی شد که اینطور شد ده سالم بیشتر نیست.........؟؟؟؟؟ من نوزی من عاشق شدمیعنی....... یعن

تو یک لحظه روی سرم  ه حس ها. همکنم ، تعجب ، ناراحت باشم ، خوشحال باشم کنم، بخندم ، بترسم نمیدونستم گریهظه در اون لح. عاشقم

من .........کرده ......... اینکه من......... من........و تداعی میه اون حس های مزخرف یک جمله رپس هم. اوار شدند

خواست بیاد طرفم که دستمو بلند کردم به معنی اینکه نیاد  . هانیهبلند شدم اما دوباره افتادمبا گیجی .................................................عاشقم

گر گرفتنا و خجالتا و تند شدن قلبا و عنی همه خدایا من عاشقه پوریام؟ ین امکان نداره....... یعنی چی؟. این........ ای. نفسام تند شده بودطرفم

وای یعنی واقعا تو قلب من عشق به وجود اومده؟؟؟؟ قش بودم؟؟؟؟ فتنش بخاطر این بوده که من عاشام وبعضی وقتا هم گرگرفتن نفس

.چای داغیست ،که هنگام دوست داشتنت..) .. فقط به دیوار رو به روم خیره شدمرو تختم نشستم .رفتم تو اتاق خودم...... بلند شدم و خدایا

. تنها هندزفریم رو فرو کردم تو گوشم همانقدر دلچسب...!!(مانقدر احمقانه...رانندگی ،در یک جاده ی ناهموار،در چله ی زمستان نوش میکنم..ه

 . چیزی که اون موقع میتونست اون حالم رو خوب کنه اهنگ بود

                      . لمهر روز یکی رد میشه از تو خیا

 

 .                               با خیالش خوب میشه حالم

 

  .                             شاید عاشقشم،نمیدونم هنوز

 

 .                         هر روز، میشینم دم پنجره تا اون
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 .                                     بیاد رد بشه از تو خیابون

 

 .                             شاید عاشقشم نمیدونم هنوز ،

 

 .            ،داره تند میزنه دیگه خیلی تپش دارهقلبم

 

    ؟پاهام،چرا سمتی که تو میری خیلی کشش داره

 

 .                                                         عاشقتم شاید

 

      .  چشمام،چرا رو دله تو که نمیدونی من اینجام

           

                                                                   . مدستا             تو میبینم که تو دستاتو میزاریتو خواب،  

                                                         . دتم شایعاشق                                                                    

 . شاید عاشقتم(                             )میثم ابراهیمی

میخواستیم بریم انتخاب کردی؟؟ خیر سرمون این ساعت رو چرا تو به تو چی بگم؟؟؟؟ ترم دومت من  . اخهم چیکارت کنه هلنا: خدا بگمامان

. رفتم سمته کفشم. اخرین نگاهم رو به خودم تو ایینه انداختم و داختم رو دوشمفم رو اناخرین لقمه رو چپوندم تو دهنم و کیخونه خاله ثمینه( 

( مامان با حرص انرنرنلمذمدرلتو دهنم بود گفتم: مه : هلنا کی میای؟( منم چونکه لق. مامانلقمه هنوز تو دهنم بود. داشتم کفشم رو پام میکردم

مه خفه بشم خیلی بهتر از اینه که با مامان خفه بشم با لق. مرو قورت دادقمه هر جور شده بود ل (.اون لقمه المسب رو بخور بعد حرفتو بزنگفت: 
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. اخه . دوست داشتم تو هم بیایگفت: ای باباغمگینی  ده و نیم اینجام( مامان با. ساعت . ساعت دهعت دیگه. دو ساشتهگفتم: االن ساعت ه

. مامان برای من اخی. ی عذاب وجدان گرفتمی( با این حرف مامان کمش کم اوردزخم زبونا یعیفه و جلوه که دخترم ضنمیخوام ثمینه فکر کن

 .برات مامان خشگلمی بمیرم و گفتم: الهگونه مامانو بوس کردم جلو و برای همین رفتم . ت شدمتو اون لحظه خیلی ناراح. داشت حرص میخورد

. منم چشمکی سرشو تکون داد و لبخندی زد مئن باش( مامانمط .نیستم چ وقت ضعیفه من هیگرن. امه که نمیامبرای کالسباور کن فقط و فقط 

مین چهار راه که دو. به . سریع دویدماهین چهار ردوموریا گفت پ. فکر کنم . از در رفتم بیرون. با اسانسور رفتم پایینزدم و خداحافظی کردم

  گرفته بود والرو به باپوریا که سرشو . . کنار راننده یعنی جلو نشستمدمسوار ش. رفتم سمتش و و دیدم که کنار پارک شدهرسیدم ماشینش

اوضاع احوال  .اقا پوریام دی گفتم: سال( منم با لبخن.خانومفت: سالم هلنا گبا لبخند از کرد و و بسته بود با ورود من چشماش رو بچشماش

. . راه افتاد. اما تو دلم قه قهه میزدمنه که عالی پیش میره( لبخندی زدمظورت االاگه من زد و گفت:ره؟؟؟( پوریا چشمکی طوره؟؟؟ خوب پیش میچ

. مم که شروع شدهدانشگاه. ردمثبت نام کو ترم دوم رو هم تموم شد . ترم اول ذرهفهمیدم من عاشقه پوریام چهار ماه میگاز اون شبی که 

یا خیلی من و پورر ماه بعد از اون قرار . تو این چهاندارم کالسصبح  وجم روزای زوجه منروزای ز ژ. خدا رو شکر کالس سلفتون خوبهواقعا تابس

. برای همین گردمامان مامک فوت ه سفانمتا .تمام وقت سپاس گذار خداماتفاق ن شد و من از ای. خیلی رابطه مون نزدیک شتیمبا هم قرار گذا

ا ام. بودلنمم پیشرفت خوبی کرده ویو .ا دخترنی تو کالس دوتا پسر با سه ت. یعسالن و ارساماربا  قط پریناز و سِدنا موندن. فومد کالسه نیدیگ

. با دیدن مسیری که داشتیم . خنک کرده خودشوکار شده. طلب. حوصله اش رو ندارماهم میکنها اینقدر چپ چپ نگگیدنا تازنمیدونم چرا س

جایی که میریم . ریم( پوریا: کالس نمیی میری؟؟؟وریا گفتم: کجا داربا تعجب به پ. بود کهکالسمون نون مسیر مسیر . امیرفتیم به خودم اومدم

ی گفت: ( پوریا با لحن شیطون.. اگه میخوای بدزدیم میتونم از خودم دفاع کنمای دارمفلفل. من اسپری اتم: فقط گفته باشمگف مپشیمون نمیشی( من

لوس خودتو ه گفت: مدرسان شریف( من با اینکه خنده ام گرفته بود گفتم: ریا با خندچجوری؟( پودیده بودم از قبل( من با تعجب گفتم: کی؟کجا؟

پریه؟؟( پوریا نفس عمیقی کشید و : خب فهمیدی اس. وسیله هاش پرت شدن بیرون منم دیدم( منپوریا: یک روز کیفت افتاد بگو دیگه(نکن 

بگم که با سرعت . اومدم چیزی ک کنار پارک کردریا یپو .دید. خودشم خن( به حرفش خندیدمچیزیه یپریپی چی یا اسنا ت: نه فکر کردم ارگف

تا وقتی بهت  : تدم که گفصدای پوریا رو شنی : چیکار داری میکنی؟(. گفتم. با اینکارش یهو رفتم تو شوکچشممم بند گذاشت رو یک چش

ر خودم . صدای در رو از کناکر کنم پیاده شدف. ی( اومدم چیزی بگم که صدای در رو شنیدماز روی چشمات بر ندارنگفتم اون چشم بند رو 

. کیفو گرفت و . اگه دستامو بگیره که فکر کنم میمیرم دیگه. خدا رو شکریا دستامو نمیگیرهاخه پور. . پوریا کیفم که تو دستام بود رو گرفتشنیدم

با حرص گفتم: من اگه االن بخورم کشوند که من . منو دنباله خودش میصدای بسته شدن در اومد. رفتم بیرون. منم دنباله کیفم کشید بیرون

اما پوریا با نامردی تمام . . چون میخواستم بهم بگه که قبل از اینکه بیفتی میگیرمت و فالنزمین میخوای چیکار کنی؟؟( من از دستی اینو گفتم
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 فت: بشین(گپوریا . ر کنم وارده یک جا شدیم. فکتمگفتن نداش( من اونجا واقعا حرفی برای .غش بهت میخندموامیستم کنار غش گفت: هیچی 

. زود تر ی بابای؟( کامال بر خالف تفکرم پوریا گفت: ای گفتم: اینجا صندلیه واقعا یا میخوای بیفتمو غش غش بهم بخندمن با لحن تمسخر

بند رو بردار( ا: چشم . پوریه کنارم. فکر کنم نشستریا تو بینیم پیچیدبوی عطر همیشگی پو. . نشستم( نفسی عمیق و با حرص کشیدم.میگفتی

یهای صندل. . مثله سالن های تاتر بودبودسالن بسیار بزرگی یک . ی اطرافم تعجب کردمبا دیدن فضا. دستم رو بردم باال و چشم بند رو برداشتم

. فقط نگاه کن( به رو به روم نگاه چیزی بگم که پوریا گفت: هیسسسسا چجور جاییه؟ اومدم . اینج. وامقرمز که ما تو ردیف وسط نشسته بودی

ا بودن و نشسته بودن روی صندلی و . ارسالن و ارسام و پریناز و سدنرده کنار رفت و تعجب من بیشتر شد. چند لحظه بعد پ. پرده قرمز بودمکرد

. البته مون شروع کردن به زدن ویولنبچه ها. هم اون چوبش رو باال برد ده بود ولی پشت به ما بود و من نمیدیدمشیک نفر دیگه جلوشون ایستا

. با االت موسیقی اشنایی دارن. نامردا چقدر م پیانوپریناز گیتار و ارسالن ویولن و ارسا. مثال . بقیه ساز های دیگه میزدننا ویولن میزدفقط سد

ام واقعا صداش . چونکه ارسندنکرد به خو ام شروعارس. اهنگ متوقف شد و و با اهنگ به وجد اورده بودن شروع میشد که مناوله اهنگ با ویول

 . هقشنگ

 .              تو قلب من تویی و جای دیگه نیست

 .                      تمثل خیلیای دیگه نیس دله تو 

 .                    و هر باشی قلبه من میمونه پاتت

 .                       بیین چقدر افاقه کرده خوبیات

                              ..                        تمام زندگیم تویی تو قلبمیو برای قلب من کمیکی گفته ت

 .                             یه عمره تو دلم اسیره قلبتم

 .                             تو مقصدی و تو مسیر قلبتم

                  .                           لبتم. تو قتو قلبمی

 .                    عاشقت شدم عمیقه حس بینمون

 .                     حسرتش میمونه روی قلب خیلیا
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         .  توییتمومه زندگیم دسته من که نیست 

                       .و دست کم نگیریاحسه بینمون ر

 . زیبا بود ا کاره ویولون و اهنگش. واقعقعا زیبا بودوا. اهنگش شدم کرد و دوباره من ماته دوباره ویولون زدن رو شروع

 .                                          هبودنه کنار تو شد

                                        . تنها ارزوی من فقط

 . ببینی خستم ازت این محاله که یه روزی قلبمو ازت بگیرمو

                                  .هتونهیچکی غیر تو نمی

                                   . یره از خودمقلبمو بگ

   دمت و تا همیشه عاشقت شفگر ظه قلبم از تو سینه پرت یه لحدیدم

 .                                 تا همیشه عاشقت شدم

 .                 عاشقت شدم عمیقه حسه بینمون

 .                  روی قلبه خیلیارتش میمونه حس

 .     یتویه زندگیم دسته من که نیست تموم

 .                حسه بینمون رو دسته کم نگیریا

 (                  . عاشقت شدم) میثم ابراهیمی

. بلند شدم و براشون واقعا اهنگ عالی بود. تموم شد . اینقدر ماته اهنگ شده بودم که اصال نفهمیدم اهنگدوباره ویولن و بعد اهنگ تموم شد

تولدت همه شون بلند شدم و با هم گفتن : د ( بع.نم سوپرایز ماون گفت: ایارسام تو میکروف. ط منو پوریا بودیم توی اون سالن. فقدست زدم

. بعد برگشتم و به پوریا که بلند شده بود نگاه میکردم ب بهشون نگاه. من با تعجصال نگفتاین جمله رو ا. ند شددنا فقط بلک( البته سااااااارمب

ولی از کجا میدونستن؟؟ برای همین . یولمروز تولدم بوده؟؟؟ اتاده؟؟ ا. االن چه اتفاقی افودمهنوز تو شوک بمن دت مبارک هلنا( تول . پوریا:کردم
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. لیستو داشتم نگاه میکردم. منم تو تن تفریح میخواییم. گفته بودحوصله شون سر رفه ها وریا: بچاز کجا میدونستین امروز تولدمه؟؟( پپرسیدم: 

یی که از ذوق و شوق با چشما( منم زامون مونده. هنوز سوپراییهم ماله منه. اینجا م اینجاح گفتم بیایی. منم به عنوان تفرییخ تولدت رو دیدمتار

ات چونکه بر. . زیاد خودتو لوس نکن. واقعا ممنونم( پوریا: خب حاالنونما مماقا پوریا ازت واقع. بچه ها ا ازتون ممنونمسرازیر بود گفتم: واقع

وریا: بیا بریم بیرون از بین صندلیا( من و پوریا با هم این اجرا بهترین هدیه بود( پدن که من گفتم: جایزه نخریدیم( بچه هامون با این حرف خندی

مک با مامک؟؟( ما . من با تعجب گفتم:ن بود که پشتش بهمون بود. پس ایو تعجبم بشه ث توقفرفتیم بیرون که کسی رو دیدم رو به روم که باع

بخندی گفتم: منم با ل( عزیزمک ارت: تولدت مبفلم کرد و بهم گو. مامک دمخندی( خود ناکسشمدم گوشم گفت: کرد و د جلو و بقلم مد اولبخن

سرفه اش به . نبه سرفه کردپوریا بوده( پوریا شروع کرد قا اانتخاب اهنگ از البته همه کارا و حتی ک: . خیلی زحمت کشیدی( ماممرسی عزیزم

 مامک تو. . بریم دیگهبچه های روی استیج. . نباید میگفتم؟؟ ببخشین( پوریا: خیل خبگفت: اخیا با این کاره پورمامک . بودمعنی مامک خفه شو 

ا عینک زبونم ش ببا دیدن قیافه ا. دک دودی که روی جیبش بود رو زیا عینپور کهاومدم چیزی بهش بگم  .. منم دنبالش رفتمتا رفریهم بیا( پو

خت اون قیافه اش میاد عاشقه تو بی ریبا کردی پوریا میاد و عاشقت میشه؟؟؟ . واقعا چی فکر کردی هلنا؟؟ فکر. چقدر خشگل میشه اینبند اومد

. دبی شد. اوووووه چه اشاممخورد به مالقی . دوباره بوی عطر مثله شهم نشستوریا پ .تو ماشیننا بشین( نشستم . پوریا : هلمیشه؟؟؟؟ واالاااااا

ه . قضیش همش میگفت عاشقت شدم و فالناهنگ. اب کردهتخو اننگون اهیا ا. مامک گفت پوروایستا ببینم. یولا. بود من همیشه ادبیاتم صفر

اهنگو انتخاب اون چرا  من:(  هوم؟؟ ا:. پوریمیگم اقا پوریابرای همین ش بگم پوریا ال نمیتونستم بهممن اصاقا پوریا( برای همین گفتم: . مشکوکه

منم اهنگو شنیدم برای اینکه کار ویولن . بعد ن پیشنهاد رو دادام اول ایوای ارسراستشو بخت: امممممم......  خب ن و منی گفکردی؟( پوریا با م

نفسی کشیدم که کامال . مته صندلی دادپش تکیه ام رو به .هانی گفتمم( اهمینو انتخاب کن تمم گفنه محکی بززیاد داشت میخواستم بچه ها رو ی

پوریا هم با . عد از این حرف محکم دستمو کوبیدم رو دهنمد( بجم کرحمیدی منو از کالس اخراشه خدا رو شکر میکنم که ارادی گفتم: همیغیر 

م بهم بریزه( من با یه زندگ. چون اون فرد باعث شده تماممیکنمن کارش اعتراض از ایم و راحتی گفت: نه من روزی جلوی خدا سجده میر

با لحن ورت چیه؟؟( گفتم: منظ. من با ذوق و میگن؟؟؟ فقط عاشقا به عشقشون اینا ر؟گیش به هم خورده . برای من زنداشتیاق نگاهش کردم

ز ره( از این حرفش دود احل نمیزاال محمیدی به من اصتو کالس تو اومدی  وقتی. از ه مون عالی بودچونکه منو حمیدی با هم رابط ت :یطونی گفش

م . تا وقتی که برسیتم خنده ام رو کنترل کنم و خندیدم. من نتونسا خندید. پوریوشفم رو برداشتم و کوبیدم به بازن کی. برای همیکله ام بلند شد

. شهر خجووووونواااااای ا. چه هام پشتمون اومدن و از ماشیناشون پیاده شدنب. . وقتی که رسیدیم شهر بازی بودل نشدحرفی بینمون رد و بد

( مرسییییی رسی. مرسی مرسی ماقا پوریا ازتون ممنونمبه پوریا گفتم: وای و رو برگشتم ن با اشتیق م. ؟؟؟ وای این عالیهسوپرایزن اینه ؟. بازی
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رو . ا و بچه ها زدن زیر خندهه یهو پوریلبخند من روی لبام خشک شد ک( .هبازی دیگر ه؟؟؟ اوردمت شهب حاال این کارا چیپوریا با اخمی گفت: خ

. ( من خنده ام گرفته بودت کنم بابا جونستی بگو سوارا. بیا بریم هر وسیله ای که خواباده گفت: ییا بریم بخنپوریا . ه. نه خدا نکناب بخندی

ه بیاییم گفتن تا موقعی ک. . میترسیدنمون نیومدن. بچه هابودگن که سوارش شدیم وا. اولین چیزی بزرگ بود. خیلی مارد شدیپوریا وه همرا

پوریا محکم دستاشو به . وع کرد به حرکت.  اروم واگن شربودمربندم رو بسته . کم. من و پوریاکنار همه نشسته بودیمله دیگهمیرن یک وسی

. . غلط کردم. وای خدایاغ کشیدمدم جی. با تمام وجوکنده شده باشه رفت پایین انگاری واگن. دسییهو به یک شیب تندی ر. ندش گرفته بودکمرب

ی( وااااا. یا حسین ادرکنی .. یا خمینیغ کشیدم و گفتم: یا امام زاده بیژنوجودم جیا با تمام . اینجچپه شدگن وایهو دوباره یک سر باالیی و 

لنا . پوریا: ههر دو تلو تلو میخوردیم. بیرون اومدیم. هر دومون صال صداش در نیومدکه ا. پوریا م شدچشمام رو بسته بودم تا باالخره واگن تمو

. پوریا که غش کرد و سرشو گذاشت رو . البته من نشستمم نشیتیم. رفتیچمن نشسته بودن: یکی باید منو بگیره( بچه ها روی من( .بگیرمنو 

منم اون باال هر هر میخندیدم بهش( پوریا با تمسخر  .وریا ترسیدقا پ. اینقدر انج میرفت گفتم: بچه ها نبودیبا اینکه سرم گی. ارسالنشونه 

. تو که اینقدر یکردممتم خودمو تخلیه من داش( من با پوزخندی گفتم: .بوداماما جلو چشماش زیر نویس شده کله عمه من بود اون باال گفت: 

. اینو ی( منم خندیدمپس ترست خیلی بوده که میگی حسین ادرکن. تو بودم درست من ترسیدهکه صدات در نمیومد( پوریا: خب  ترسیده بودی

کا ه بچه ها با تعجب نگاهش گردیم که گفت: امری. ای مرگ بر امریکا( من و پریناز و بقیمرگ بر امریکاپوریا با حرص گفت: ای . راست میگفت

پنم سرمو به نشونه مثبت از شفا گذشته( این کارش م گفت: م گوشد ومونیش و ارد تو پیشپریناز محکم کوبیساخت اینا رو بهمون یاد داد( 

. با . بعدشم بستنی خرید. پوریا برای همه مون همبرگر خریدیممنو بچه ها خندیدم مشروطی( این تر . پرینازفت: شنیدمن دادم که پوریا گتکو

. چند وشه ساکت نشسته بودکه یک گ. سدنا هم م برامون بخرهگفتی دیش دیش اینکه داشتم از سیری میمردم منو پریناز لواشک و قره قروت و

ولی تا االن یک نفر هم  .م یک بارم به من نیوفتاد. از شانسه گندکردنبازی  بعد از اون نشستیم جرئت حقیقت .تا وسیله دیگه هم منو سوار کرد

. یعنی . نی سمته پوریا بودخوند که سمته سدنا و پوریا رفتیک بارش پریناز چر. وطی اب میوه بازی میکردیمقبا  . جرئن نکرده جرئت رو بگه

: خب حاال . سدنا گفتفتل از گله سدنا شک( گصاف نشست و گفت: جرئت؟( پوریا هم . سدنا گفت: جرئن یا حقیقتسدنا باید از پوریا میپرسید

. تعحب کردم. اما من پرنتز هم خندید. ا هم وا رفت. پوریدنستمو بوس کنی( پسرا که بلند خندیدبشی . باید بلند که اینو گفتی نباید ناراحت بشی

. نیت تبدیل شدم به عصباتهجبد دسته اینو ببوسه؟؟؟ پوریا تا حاال یک انگشتشم به من نخورده بعد بیاو ببوسه؟؟؟؟ عنی چی؟؟؟ پوریا دستشی

ه پوریا نگاه با استرس ب .من مطمئنم. این کارو نمیکنهه پوریا لوی خودم رو میگرفتم و همش با خودم میگقتم کجنیخواستم اعتراض کنم اما 

( سدنا: نه اینجوری ستتو بیار باالوریا گفت: خب د. پتمن استرس داشتم برای بازی ایران و ارژانتین استرس نداشنقدر که برای ای. یعنی ایکردم

. پوریا با ناخن هام رو فرو میکردم تو پوست دستم نیت دستامو مشت کرده بودم و. خودت باید دستمو بگیری و بوسش کنی( از عصباهنمیش
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با این . و بوسید گرفتبا دستاش فکر من پوریا دسته سدنا رو امال بر خالف . اما ک. من میدونم. من میدونم دستشو نمیگیره. خدایاتردید جلو رفت

دونم نمیتونم ام از اون نوع اشک هاییه که می. این اشکا اما حس کردم بغض بدی گلومو گرفت و چشمام پر از اشک شدکارش نمیدونم چر

. کیفم رو توی اون مکان بمونمتونستم . نمیاد سراغمحت میشم این تنوع گریه میت هایی که واقعا نارا. وقکنترلشون کنم و خودشون میان پایین

. با یاد اوری اون صحنه . دستشو گرفتسدنا رو بوسید ....... پوریا.... االن دسته. امات کردمحرانه سدنا راوبرداشتم و خودم رو از زیر نگاهه مغر

ه؟؟؟؟ غلط ت داشت چه ربطی به تو داروریا دوسرا اینقدر زود رنج شدم؟؟؟؟ اصال پوری شدم؟؟؟؟ چجوای خدایا چرا این. راهه اشکام باز شد

. یهو یک نفر از پشت اصال براش مهم نیستی. یو بابا اون نمیدونه که تو عاشقشخفه ش. ای اله دختر دیگهکرده اون عشق منه ماله منه نه م

. من: الکی یک دروغی گفتم که کارو بدتر کرد .نمیدونستم چی بگم ( من. پوریا: هلنا چرا رفتی؟؟؟؟یستادم. سر جام اودا بپوری . صدایصدام کرد

( اومدم چیزی بگم که لنا برگردوریا: ه. پوت کردمبینی؟؟( سکهو خواستی بیای اطرافو ب: وسط بازی یک دور بزنم( پوریادم این اطراف یهیچی اوم

اول ؟؟؟( کردی. پوریا با دیدنه صورتم گفت: خواستی بری دور بزنی چرا گریه برگشتمکام رو پاک کردم و گفت: بهت گفتم برگرد( سریع اش

ه . حاال بیا برگردیم( من گفتم: ناور کردمه بهمین( پوریا گفت: باش .شممچاومدم طبیعی کنم گفتم: یکم گرد و خاک رفت تو . اما بعد تعجب کردم

جه به حرفم استین مانتوم رو گرفت و منو دنبال خودش ....( پوریا بدون توش. تولدم بهم خیلی خو. دستتون درد نکنهمن دیگه حوصله ندارم

ه . بچه ها دور هم نشسته بودم پایینسرم رو انداخت. . ارسالن نبودستو نشوند و خودش هم کنارم نش. وقتی رسیدیم جایه بچه ها منکشوند

رو فوت کن . بیا شمع ها ت مبارک. مبارک مبارک تولدتولد تولد تولدت مبارک. ارسالن: باعث شد سرمو ببرم باالبودن که یهو با صدای ارسالن 

. یک کیک تش بود ذوق زده شدم. ولی با دیدن چیزی که دسی که میخوند خندیدمبه اهنگ بشی(ه که صد بیست ساله که چه عرض کنم هزار سال

. جایزه سدنا . جایزه هم به من دادنبا هم خوردیم . کیک روت کشیدن. خیلی زحممه تشکر کردمواقعا از ه . منتولد دستش بود با یک پالستیک

. مین جایزه نخریده بودی ه. براهم گفت کیک رو اون خریدهام ف پول ارسن هم یک کی. ارسالخریده بودیک گردنبند . پریناز ک دست بند بودی

د ده دوازده تایی عکس . منو پوریا تنهایی با هم حدوچند تا عکس سلفی هم انداختیم .یا هم برام یکی از بهترین ادکلن ها رو برام خریده بودپور

من . دستگاه سوار شده بودن مدیگه همنو سدنا نشسته بودیم رو نیمکت اونای  . یی فقط سدنا عصبانیتم رو به اوج رسوندیک جا .سلفی انداختیم

م: ای بد نیست( سدنا : کی رو میگی؟( سدنا: پوریا( من با تعجب نگاهش کردم و الکی گفتداشتم پقک میخوردم که سدنا گفت: خشگله نه؟؟( من

ز کجا میدونست؟؟؟ پس . این اش کردمده نگاهبا عصبانیت گفت: و تو هم عاشقشی( من با دهنی نیم متر باز شیایی دراومد و از اون حالته رو

اصرار کرد که . پوریا . در ضمنه. چون پوریا ماله منکشهت بگم که دور پوریا رو خط بنا: اومدم ب. سدهمش برای همین بود که چشم غره میرفت

و بلند  ه حالت گریه کنن(غای اسمون زار زار بمیگردی کاری میکنم که مر. ببینمم یک باره دیگه دوره پوریا رمختو اجرا باشم و برات جایزه ب ممن
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دم و دم یستاشدم و رفتم پشتش ا . برای همین بلنده این؟؟؟ این ادما رو نباید بی جواب گذاشتچرت میگچی . لوی دستگاه ایستادشد و رفت ج

س جیک جیک . پغا رو به گریه بندازیکه بخوای مر ،جوجهحدیم نیستی . در تو وجودشو نداری که بخوای به من نزدیک بشی گوشش گفتم:

. اما سدنا مات و مبهوت سرجاش . پوزخندی زدم و رفتم اون ور تر ایستادمت به من نگاهکردسدنا با کمی ترس و تعجب برگش اضافه نکن(

برام روز ون ا. . تا اخر سدنا جرئت نکرد نزدیکم بشهودم کیف کردم. چقدر خوب جوابشو دادم خلی دمم گرم ها. واه میکردایستاده بود و به من نگ

 تفاوتن . با ایح شده بودتی پوریا منو رسوند هوا مثله گرگ و میش صبوق. . البته اون کاره پوریا رو کال با کیک اوردن فراموش کردمنظیر بودبی 

. دنبجای درس گوش دا  . تو دانشگاه هم که فقط تو رویا بودمدم تا صبح که رفتم دانشگاهه فقط خوابیوقتی رفتم خون. که داشت شب میشد

پیامش گل ین با دیدن ا؟( منم اس زد که کجایی داشتم بر میگشتم که پوریا اس ام. تو ماشین بودم دانشگاهم تموم شدنج بعد از ظهر ساعت پ

اد : و فرستمشریا پیاکنار خیابون پارک کردم که پور( ع یه کم اونورتخونه اقای شجا. : . منم تایپ کردمه کجاییم میگ. وای داره بهفتاز گلم شک

. ستگفتم که پوریا جواب رو فرستاد: یک پارکی چهار راه بعدی ه ورم نمیشه( منم عالمت خنده فرستادم و بعد ادرس جایی که بودم روبا واقعا؟؟

. ک بزرگیهه پار. چز ماشین پیاده شدم. اک ایستادم. منم جای پارفلنی گفتدم که پوریا هم . من حتما باید ببینمت( منم اوکی فرستااونجا وایستا

وصا بوی سبزه های نم ص. مخرو تغییر میدادبازی میکردن حال ادم  . افتاب در حاله غروب بود و صدای خنده بچه ها که با وسیله هارگهخیلی بز

وشیم رو . گ. یه کم نشستم که حوصله ام سر رفت. نشستم رو یکی از نیمکت هابود . هوا عالیه عالیده حال ادمو از خوب به عالی میرسوندکشی

ه ارسالن هم خودشو کنترل کرده و منم که از خنده غش میکن . اولین عکس پوریا در حالی که دارهکردمس های دیشب رو باز پوشه عکدراوردم و 

. هتا برام شاخ گذاش. یک عکس دیگه پوریدم دست من بوگوشی ه. . فقط منو پوریا و ارسالن تو عکسیمکس انداختیماز خنده دارم میمیرم ع

 .ه بودم رو دهنم و تعجب کرده بودمی مثال دستمو گذاشتمنم الک ام بود و در حاله کتک زدن ارسپوریا مسخره بازی در اورده بود مثالعکس بعدی 

یک . . درخت بینمون بودوریا تو عکس بودیمفقط منو پ. س رو عاشقش شده بودم. فقط یک عکعکس های دیگه هم همینجوری دیوونه بازی

. پوریا هم اون طرفه تنه درخت یک شگل افتادمخنا ث. توی این عکس استبه تنه درخت و یک ابروم رو باال انداخته بودمبودم ه دارنجم رو ز

وصا تو این عکس . مخص. پوریا خیلی خشگلهی کرده بود که عکسش ادم رو دیوونه میکردزده بودم به درخت و اخم جذاب و دختر کشارنجش رو 

ر رفته بود و ژستش تو عکس سوییشرت کناسوییشرت مشکی چرم پوشیده بود که با این . تی دیده میشهبه راح اهشسگ نگسگ چشماش و 

. عکسش رو تصویر زمینه ام کردم. . تو این عکس هر دومون جدی بودیم. ولی مشکی واقعا بهش میادتیپش که بیست بود. بدنش دیده میشد

لبخندی زدم و م و د شد. منم بلنو تکون داد. دستش. پوریا بود. برگشتماسمم رو صدا زدی اشنایی صدا. یاور. هم من بودم تو کادر هم پعالی بود

. خنده گفت: نه بابا ب غش کردی( پوریا با. گفتم: خوبی؟؟؟ فکر میکردم دیش. پوریا هم سالم کرد. سالم کردم. رفتم پیششسرمو تکون دادم

تو نگ دیدم حسش نمیاد برم و بردم تو پارکیاینقدر خوابم میومد که ماشینب ت: دیشه گفکم ( خندید.ود شدم. نابدمب مرش. من دیغش نکردم
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ا رده بودم شمنگ کچیزی بود حضورمو کمر یشب اومدم فقطم نه دمیگ ن اومدی؟االتم تو خونه مامانم میگه تو . صبح رفخونه همونجا خوابیدم

. میکت نشستمنین( منو پوریا روی پوریا گفت: خب بیا شی. هلنا( به حرفاش خندیدمابود شدم . یعنی ناذیت نشین مامانم میگه کاره خوبی کردی

م داشتی؟( پوریا امروز چیکارم: . من با تاملی گفتون دادنشو به نشونه موافقت پوریا سرش. عالیه( نیست( من: هوا خوب .هوا خوبه: چقدر پوریا

. اینکه دیشب فهمیدم چه موضوعی رو میگه اراحت شدی؟؟( منهلنا دیشب چرا نباز کرد و گفت:  چشماش رو. س عمیقی کشیدتو نفچشمامو بس

رفته دست سدنا رو گزده بعد من تا حاال یک انگشتم ن به. اراحت شدما من واقعا ن. امد به دستشزباشو فقط ل. البته نبوسید دنا رو بوسیددست س

اما چشمام رو . رم( این حرفم قلبم رو خرد کردله داداشم دوست دامثمن تو رو ون چ با کمی فکر گفتم:. منم نمیدونستم چی بگم. ه میبوسهو تاز

م پوریا گفت: مطمئنی؟( من. ی اومد سراغمبغض لعنت. باز این . باز این گلوی لعنتیم گرفت. اما نتونستم نفس بکشمو نفس عمیقی کشیدمبستم 

همونجا بلند . دوست داشتم بغضم رو تشدید میکرد. بوی عطرش پایین . سرم رو انداختملوی چشمام رو گرفته پرده اشکی جپوزخندی زدم ک

عشق ) .ی بگممطمئنی؟( منم اومدم چیزی بگم که اما بغضم باعث شد که گلوم کامال بگیره و نتونم چیزلنا گفتم فت: هپوریا گ. بشم بلند زار بزنم

ه سرم پایین بود ک ( خاطر ضعفم  به نگاهت گره نمیخورد...!من .. میبینمت سرم زانو میزند جلوی چشمانت..چه سخت است که نگاهم ب 

. ضربان قلبم تند ی خدا. واست زدوای خدایا پوریا بهم د. . با این کارش خیلی تعجب کردمچونه ام رو گرفت و صورتم اورددستشو اورد جلو و 

. پوریا گفت: هلنا تو باعث شد اشک بیشتر تو چشمم جمع بشه . این کارشصورتم نبود یچ اثار تعجبی تو. اما غمم اینقدر زیاد بود که هشده بود

برای اینکه بیشتر جلوش کوچیک نشم سرم رو از تو دستش کشیدم در صورتی  . منچشمم ریختاشکم از  مال غیر ارادیکا حرفش چته؟( با این

اشک هام . و از روی نیمکت بلند شدم فم رو برداشتم. کی. بیشتر نمیتونستم اونجا بمونمیمن سال در همون حالت باشکه دوست داشتم برای چندی

مم پوریا یرفتم و پشتمن اروم راه مهیچی نگو( ض گفتم: . پوریا اومد حرفی بزنه که من با بغ. پوریا پشتم میومدخود به خود از چشمام ریختن

ست . دونمیخواستم ازش جدا بشمرسیده بود که یعنی این احساسم به حدی  .م. فقط راه میرفتکجا داشتم میرفتم. نمیدونم یرفتاروم راه م

پوریا دل تم از نمیتونس. از یک طرف هم تمحوصله گیر دادنای بابام رو نداش .ده بود. شب ش. اما باید میرفتمرماه بمینجوری رتم صد سال هداش

میدم( از . زحمت نگفتم: مرسیبرسونمت( منم  کنی ؟؟؟ بیا بریمپوریا گفت: داری چیکار می. ردمدستمو بلند ککنار خیابون ایستادم و  . بکنم

. فقط خداحافظ زیر لبی گفتم ن و راننده نگاه نکردمم به پوریا بود اصال به ماشیال که حواسمنم که ک. ماشین ترمز زد جلو پام مزخرفم یکشانس 

. . کمکم کنا. خدایفتد میگرتر دریشمیشدم قلب من بدور هر میلی متری که ازش راه افتاد و . . گفتم:اقا راه بیفت( راه افتادو سوار ماشین شدم

( راننده یک راننده: کجا میری خانومی؟. دم باال. با صدای راننده سرمو برکردم. پوفی . میترسم اخر دق کنماین عشق هر روز داره بیشتر میشه

. با ترس نگاهش کردم که پسره گفت: طی بکنمغل . چه. وای خدایاون بود و من فهمیدم که خاک تو سرم شده و این اصال تاکسی نبودهپسر جو
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. حاال خودم من خودم اومدم اصال حواسم نبود. من با ترس گفتم: اره تو راست میگی م(نحاال چرا اینقدر میترسی؟؟؟ خودت اومدی تو ماشی

. وای خدایا زی رو زدس نیای( و قفل مرک. میخوایومدی راه برگشت ندار. تو االن که ان تنفر انگیزی گفت: نه دیگه( پسره با لح.میخوام برم

ا جان مادرت فتم: اق. من با حال زاری گنم زار زار گریه کنممن اینقدر بدبختم؟؟؟ دوست داشتم همونجا بشی همین کم بود؟؟؟؟ خب اخه چرا

ی . یک ماشین پیچیده بود جلوکردماه . به جلو نگ( پسره اومد چیزی بگه که یهو ترمز زد.اقا من غلط کردم اومدم. من ازونا نیستم .وایستا

اومد پایین و اومد سمته پوریا . . با پیاده شدن راننده اش فهمیدم ماشین پوریاسفکر کنم. این ماشین پوریاس؟؟؟؟ . صبر کن ببینمینماش

سره . پزد رو شیشه ماشینبا حالت عصبی . پوریا . قووووووول میدم. قول میدم جبران کنم. خدایا عاشقتمخدایا دستت درد نکنه. وای ماشین

نگاه ا داشتم مق. منم مثل احو پیاده شد ز کردقفل مرکزی رو با. ب پوریا رو نگاه کرد( پسره با تعج.بیا پایینگفت: . پوریا شیشه رو داد پایین

ماشین پایین بود و ا پنجره م. ازی رو زدقفل مرکهم اومدم بجنبم با کنترلش . اما . بعد فهمیدم تو چه وضعیتی هستم و باید فرار کنمکردممی

تر بره( پسره خنده باز کن و بزار اون دخی رو . با زبون خوش بهت میگم قفل مرکزبچه ا حالت عصبی گفت: ببینب. پوریا ون رو میشنیدمصداش

پسره گفت: وم شه( اون غلطه به قیمت جونت تمتنفر انگیزی زد و گفت: مثال میخوای چه غلطی کنی؟؟( پوریا پوزخندی زد و گفت: میترسم 

. سره پوریا من با استرس نگاه میکردم. ( پوریا سرشو انداخت پایین.. فوتت کنم میری میچسبی به دیوار بعد میگه به قیمت جونتوجودشو نداری

 که من زد تو دهن پسره. پوریا سرشو انداخته بود پایین که کامال خیلی غافلگیرانه با مشت . اهبالیی نیاد؟؟؟؟ خدایا همش تقصیر حماقت های منه

ریا یقه . پوه خم شدپسر. اره. همه کاراش جاذبه دی چقدر قشنگ زد تو دهنشلو. . اخه تا حاال دعوا ندیده بودمترسیدم و جیغ کوتاهی کشیدم

. کنمره حواله صورتت میه هم نکردی بد تر از اینو دوبای که هیچی اگاگه باز کرد. تا سه میشمرمماشین و گفت: ون رو کوبوند به ت و ااش رو گرف

. غلط کردم.  کردمهنش که قبل از اینکه مشت پوریا روی صورتش فرود بیاد گفت: غلط از اومد بزنه تو دریا ب.  پوپسره کاری نکرد. سه( . دویک

. پشت پوریا ایستادم و رفتم. منم سریع پریدم پایین . قفل مرکزی رو زد. از غیرتش خوشم اومد. دمش گرملبخندی اومد رو لبمنم( االن میز

پوریا سریع خودشو جمع و جور . با این حرف دهنش خون اومده بود( پسره از جلوی چشمم گمشو پوریا هم یقه پسر رو ول کرد و با خشم گفت:

ه چیزش . عاشق همبلکه عاشق اینم شدم. ی سگ داره پوریا نشدمماقیافه و چشفقط عاشق س من پ. عالی بود. تکرد و پرید تو ماشین و رف

. پوریا که معلوم بود ی کشیدتکون دادم که پوریا هم نفس عمیق؟( سرمو به نشونه مثبت با نگرانی گفت: تو خوبیپوریا برگشت سمته من و . شدم

. مع رفتم سوار ماشین شدمطی ال. برای همین کاممیدونستم چیزی بگم سرم رو میکنهسوار شو(  بود گفت: خیالش راحت شده ولی یه کم عصبانی

بدجور تو  اپوریاون موقع واقعا به شوخی های پوریا نیاز داشتم . ه بینمون هیچ حرفی رد وبدل نشداول ک. پوریا هم سوار ماشین شد و راه افتاد

ای . برراحتم. من که خودم میدونم برای چی ناه هر دومون ناراحت بودیمد چونک. نمیشلی نمیشد. و. نیاز به یکی از شوخیاش داشتمخودش بود

. . این یعنی یک مرز بین من و اون. این یعنی یک جورایی باید بی خیال پوریا شدمثله داداشم دوست دارمرو تو  اینکه کامال حماقت کردم و گفتم
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 . ایناین یعنی بدبختی. بشهاحساسم از حسه خواهر برادری بیشتر ودم رو قلم کنم که خاین یعنی باید پای . حسه من زندونی شد این یعنی

. همینعنی . عشق ی. اما جلوی خودم رو گرفتمکردمه رف پنجر. روم رو طشک شدچشمام پر از ا. یعنی من ........ من........ من بدون اون نمیتونم

. فقط . اما یک بغضی داری که نمیتونی بشکنی. زندگی من از این عالی تر نمیشهعالیهنی باید جلوی بقیه لبخند بزنی و ادعا کنی همه چی عشق یع

زود . چقدر ستادن ماشین از فکر در اومدمبا ای .و دادم بیرون. نفسم. فقط گریه کنییک جا تنها بشی و داد بزنی و هق هق کنیدوست داری 

ی( منم س رو بیاکالکنم که پوریا گفت: فردا رو باز اومدم در ماشین . . پوزخندی زدم. بایدم باشن. شایدم فکر های من طوالنی بودنرسیدیم

ت هفت ع. ساهوا تارکی شده بود. به زور لبخندی زدم و گفتم: شبت شیک( از ماشین پیاده شدم شبت خوش( منمپوریا گفت: . ه ای گفتمباش

 ن. گند تری. این یعنی رفتتیک ماشین اومد. صدای السببینم میره یا نه . ایستادم تاو بستم. کلید انداختم و در رو باز کردم و وارد شدم و در ربود

یدم کی پله ها رو م که نفهمو فکر بودتدر اینق. . ازار دهنده ترین صدا تو عمرمفرم. از این صدا متنوره. حالم از این صدا به هم میخصدا برای من

اضر عنی همه داشتن ح. یدر رو باز کردم که دیدم مامانم داره حاضر میشه. و وارد خونه شدم . کلیدم رو انداختمی کردم و رسیدم در خونهط

گفت: نمتونی یک خبری بدی که . جا میرین؟( مامان با ترس برگشت سمتمگفتم: مامان دارین ک باز دارن کجا میرن؟؟ به مامانم. دنمیش

م که مامانم لباس بخریم( من با تعجب نگاهش کردببخشیدی گفتم که مامانم با لبخند گفت: داریم میریم برای هانیه ( .. ترسوندیم؟؟؟ اهاومدی

هم اگه میای برو لباس بپوش اگه هم نمیای که هیچی بزار به کارم برسم( چی؟؟؟ . تو برای خواهرت خواستگار بیادفردا شب قراره  فت:گ

هنوز که هنوزه یش میاد خواستگاریش ش گفت چند ماه پهچ. فرزادی که بهه زاد چی شد؟؟؟؟خواستگار؟؟؟؟؟ پس عشقش چی شد؟؟؟ فر

. با دیدن من مثل این برق ه برگشت سمتمنیم کردم که هاسال. میکردارایش . هانیه داشت . در زدم و وارد شدمهنیتم سمته اتاقه ها. رفنیومده

بودم گفتم: هانیه تو منکه هنوز تو شوک مسئله خواستگار . یعنی اینقدر محتاج خواستگار بود؟؟؟ د سمتم و بغلم کردغی کشید و اومته ها جیگرف

ق گفت: چرا( منم گفتم: پس قضیه هانیه ولم کرد و با شو( مگه تو عاشقش نبودی؟؟ هان؟؟د چی میشه؟؟؟ اینقدر خوشحالی؟؟؟؟ فرزاچرا 

. خوش به با شوق بغلش کردم. وب. چه خ. واینیه گفت:خب ایکیو قراره فرزاد بیاد خواستگاریم( با تعجب نگاهش کردمخواستگاری چیه؟( ها

. . البته اینبغض با اون بغض های قبلی شده بود یک سیله بودکمی بغضم گرفت. ریش. عشقش میاد خواستگا. واقعا خوش به حالشالشح

. وسط بیرون ندادم بهش و رفتم اد شدید( مهلبرم بخوابم که خوابم میلوی هانیه گریه ام بگیره برای همین ولش کردم و گفتم: من میترسیدم ج

 . اماتکیه دادمبه در  .. نفسام میلرزید. اما کنترل کردم خودموتو چشم هام اومد دوباره. اشک رد اتاقم شدموا .راه هم به مامانم گفتم نمیام

. خدایا . خدایا صبورم کن. خدایا صبورم کنبور کنا منو ص. خدای. خدایا به من صبر بدهم و افتادم پاییننتونستم خودمو کنترل کنم و سر خورد

. بیارییهو بالیی سرش میرتسم . . میترسم بهم ندیشخواسته های بزرگم رو نمیگم .استم. خدایا ازت خواسته های کوچیک خوارامش به من بده
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رفتم و و به زور بلند شدم  .کردم بازم خودم رو کنترل. گریه نکردممیتونی خدا؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ . میتونی بدیم بهشبزرگ ترین خواسته ام پوریاست

. تنها شمام بسته بود که خوابم بردچند دقیقه چ .ری کردمیلوگاز ریختنشون جازم بهای پر از اشکم رو بستم و  چشم. رو انداختم رو تختمخودم 

 ..........ارامش داشتم خواب بودزمانی که تازگیا 

..................................................................... 

( هانیه باشه ای .ابیچایی رو بردار و از من . تو چند دقیقه بعد النم من میرما. . خوبیبلهم گفتم: م برای بار هزارهلنا مطمئنی خوبم؟؟؟( منهانیه: 

 . وابم رو دادناونا هم ج .. اروم سالم کردمیک دقیقه خیلی خجالت کشیدم. . واردپذیرایی که شدم همه نگاه ها برگشت سمته منتمرف. منم گفت

. چون همه شون رو ه رو ندیدم. هنوز قیافه پسرک پسر جوونیپیر با با یک مرد ر یک خانوم پی. تم روی صندلی کنار طاهاتم نشسفخیلی متین ر

با تعجب به مامانه نگاه  ده؟( منتون در چه حترم تحصیالت. چرا اینجورین؟؟؟ مامانه گفت: دخوا. جرئت ندارم سرمو بیارم باال. نمن زوم کرد

دوباره ی زدم که . منم دوباره لبخند( مامانه اهانی گفت.رد دانشگاه شدمه وادوسالهنوز و چه؟؟؟ با این حال لبخندی زدم و گفتم: به ت. . واکردم

. ؟؟؟ بازم تحمل کردم و گفتم: نهن چرا اینجوریهای تو داره؟؟؟؟؟ده؟؟؟ خب اخه چه ربطی به کر ولمونتین؟؟( اسکت: شما بیرون چادری هسگف

 شما دقیقا چند سالتونه؟؟(ایین که گفت: . سرمو انداختم پمانه لبخندی زد. ما. ولی حجابم رو رعایت میکنم( الکی مثالمن چادری نیستم

نمیدونم چرا تعجب مانه ما. هانیه اومد. چایی رو بیار( هانیه وارد شدکه مامانم گفت: هانیه جان سرشو تکون داد  بیست سالمه(من:  . هووووووف

. تا اون موقع داشت چایی میداد من به ه کردان فرزاد اشاراول ایشون( به مامه مامان گفت: ک . هانیه اول سینی رو گرفت سمت مامانکرده بود

. خشگل نبود خوب رو به خوب بود. ی داشتهای پهن بلند بودو تا گردنش بود و لخت بود ابروکه  موهای سیاهی داشت. فرزاد فرزاد نگاه کردم

. چه نگاه عاشقانه د باال و به هانیه نگاه کردسر شو اورفرزاد . رزاد رسیدبه ف. هانیه خوب بودت از پشتیپش هم که شکم داشت ولی . خشگل بود

. هانیه چایی . ههم اما نمیدونم عاشقمه یا نهنه منی که دیوونه پوریا .. حداقل هانیه میدونه عشقش عاشقشهالش. خوش به حای به هم میکردن

ی هانیه حواسم با صدا. ع شدکم نظاره گر بودن و دوباره صحبت ها شرو . همه یهرو به همه تعارف کرد و خیلی موقر نشست رو صندلی کنارم

بی کار میشه میاد به من انیه هم این ه. اری نکردممن که ک. : هلنا خاک تو سرت( با تعجب نگاهش کردمیه. هانپرت شد و به اون نگاه کردم

. فکر کردن عروس تویی( من: واقعا؟؟؟؟( اشتباه گرفته بودنا من تو رو بفت: . برای چی؟( هانیه با خنده گگفتم: واااااااا. واالااااا. هفحش مید

زاد: فربابای . رص گفتم: رو اب بخندی( هانیه اومد چیزی بگه که با صدای مامان فرزاد ساکت شد. اخ حال کردم( و اروم خندید که با حهانیه:اره

. راستش ما اختیار دارینابای فرزاد لبخندی زد و گفت: بزه دست شماست( ابام با جدیت گفت: اجابریم سر اصل مطلب( بن . اگه اجازه بدیخب

کنم . ولی فکر ه( بابام گفت: بل.هانیه خانومن بیاییم خواستگاری رار داشتاین اقا فرزاد ما خیلی اص. ای امر خیر واسه دختر خانومتوناومدیم بر
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. چی میگین؟؟ بابا فرزاد: ون رو هم اتخاب کردنا هم کلی حرف زدن اسمه بچه ش. اینا بف بزنن( کجای کاری بابا جانحرباید  اباید خوده جوون

. نداخت و گفت: چشم( و بلند شده سرشو پایین اانی( هکنینی ایل خصوصی راهنم. اقا فرزاد رو به سمته هانیه جان. حق با شماست( بابا: هااره

بول . اگر ققبول میکنیم چقدر شما بفرمایید مارباره مهریه و شیر بها هم هر زاد: د. بابا فرفرزاد هم ببخشیدی گفت و بلند شد و دنبال هانیه رفت

. حاال یه باید بگهبابا: خوده هان. دلم داشتم زار میزدم. درسته خندیدم اما تو من ز. البته غیر اله مون رو میکنه( همه مون خندیدیمکنکنم فرزاد 

. بهتر . میترسیدمنتونم خودمو کنترل کنم میرتسیدم. . یعنی حالم از این بغض به هم میخورهدبوبغضم گرفته . بعد( ون تموم بشهبزارین حرفاش

. خیلی وقت بود تو گلومهض . این بغ. البته به خودم حق میدادمبشنسرازیر نکه هر لحظه ممکن بود اشکام چو. م اونجا روترک کنبود زود تر 

ه خواستم نگاه کنم ی رد میشدم کپنجره هال خصوصداشتم از جلوی . شدم و رفتم باال گفتم و از روی صندلی بلندببخشیدی . هستهنوز نشک

. زاد هانیه رو بغل کرده بود و هانیه هم سرش رو گذاشته بود رو شونه فرزاد و چشماشو بسته بودفر. اه کردمگ. خیلی محسوس نننکار میچیک

هم  یشه پشته ما دو تای؟؟؟ میشه؟؟؟ م. میشه ما رو هم به هم برسونرسوندی. این دو تا رو به هم . خدایاتمیگففرزاد هم چیزی دم گوشش 

رفتم تو . ردم تا اشک هام نیان پایینه صورتم کشیدم و پلک هام رو روهم فش. دستی ب. لطفاطفا ارامش رو به زندگی منم هدیه کنباشی؟؟؟ ل

. مهاشو باز کردو پیام . با دیدن پیام از طرف اون شوق کردم ام داده بودپیپوریا . . رو تختم نشستم و گوشیم رو روشن کردمقم و در روبستماتا

ت چند ثانیه گذشمیگم خوبم دیگه( . وای چقدر اصرار داری. خوبم . منسالم. منم تایپ کردم: . نگران شدهاخیدی؟( یوم. چرا امروز نسالم: پوریا

وز خواستگاری تم: امرنوش. من چند تا عالمت خنده فرستاده بود ا. پوریمیکرده ریا داشته با گوشیش کار. این معلومه که پوکه جوابش اومد ایول

. کردمتعجب ک خبر بدم بهت( من اول یتگار خواستم . گفتی خواسهاند ثانیه بعد فرستاد: ام( پوریا چنابرای همین نتونستم بیخواهرم بود 

ی چی؟( من: یعن. . ههههکنه؟؟؟ چه خنده دار ا قراره ازدوجی پورین؟؟؟ یعمنظورش چیهه متاهل بشه( قرارمتون ؟؟( پوریا: معل: چه خبرینوشتم

مامانم برام ( پوریا: ت گفتم: چی میگی تو؟نیت و پا کرده( چی میگه این؟؟؟؟ چرا اینقدر چرت میگه؟؟؟ با عصباتر دسانم برام یک دخ: مامپوریا

. نفسم قطع گوشیم تو دستام موند خه مامانم خیلی دوستش داره(ا. دواج میکنیما هم از. نود و نه درصد هم فکر کنم بگیرناره دختر عموم رو بقر

پوریا ماله یعنی عشقه من نابود شد؟؟؟؟ یعنی........ یعنی ی پوریا ازدواج میکنه؟؟؟ با کسی غیر از من؟؟؟؟ یعن . یعنی چی؟؟؟. چشمام خیره شددش

......... یعنی یک دختره دیگه با عشق و .دختره دیگه میشهعشق اغوشش ......... یعنی ختر دیگه میره تو دختره دیگه ای میشه....... یعنی یک د

ی میرن بیرون دستاشو میگیره..... یعنی دختره دیگه ای لباس عروسش رو با نظر پوریا وقت ختر دیگه ایو میبوسه........یعنی دد اونتمام وجو

یعنی پوریا برای یک دختره دیگه غیرتی میشه........ یعنی  یگه رو میکشه پایین..........ریا زیپ لباس عروسی یک دختر دوپمیخره........ یعنی 

تو اغوش پوریا بخوابه و تو اغوش پوریا بیدار بشه........... یعنی بکن تو.......... یعنی دختره دیگه ای میتونه  پوریا به یک دختره دیگه میگه موهاتو
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براش کادو بخره........ دختره دیگه ای پوریا  استشمام کنه ......... یعنی دختره دیگه ای قراره شب تولددختره دیگه ای قراره بوی عطرش رو 

اموشش فرهمیشه......... برای ............. قراره من ک......... عشقم.........یعنی قراره من اون ببوسه و بگه تولدت مبارپوریا  قراره شب تولد

 کنم...........

. گوشیم از . توجهی نکردمرفتحس از دستام (ایی تو بارون. شر شر اشکام اروم اروم. گریه شده برام عادت. عشقم برو به سالمت. باز تنه)

. افتادم روی فت توجهی نکردم. چشمام سیاهی ر. توجهی نکردمج رفتسرم گی. . توجهی نکردمقلبم درد گرفت. . توجهی نکردمم افتاددست

ین بار واژه ها اما احس نوشتن دارم و یک دنیا حرف...) ناک تر از این حرفا بودمیگرفت اما شوکی که بهم وارد شد درد. قلبم به شدت درد تخت

شنیدنی ترین و خواندنی ترین...آخرش ید وجدان تقدیرم به درد بیاید...فقط...شای بیان فریاد دلم...پس سکوت خواهم کرد...براحقیرند...

 .بار ها در هم ... کوبید و میکوبد..زندگی مرا شد... است...و آخر نوشته من این

 (اهد شنید...نخوکسی را اما صدای شکستنم...

 ............................................مام بسته شداروم چش 

کجاست؟؟؟؟؟؟ من چرا ا نجی. اکردماروم چشم هام رو باز . چشمام خورد سریع چشمام رو بستم. نور سفیدی که به اروم چشم هام رو باز کردم

. چشماش قرمز . مامان بود. به بغلم نگاه کردمذاشت بیام باالر شونه ام رو گرفت و نبکشم که یکی از کنامدم خودم رو باال یمارستانم؟؟؟؟؟؟اوتو ب

چ رو ار. االن برات میارم( په عزیزمنم سریع گفت: باش. مامااروم گفتم: اب( سرفه ای کردم. به دهنم ده بودسبی. زبونم چنه ام بودخیلی تش. بود

رو از روی  ان ابمامان لیو. . منم کمی اب خوردمو گذاشت دهنموان ریوان ریخت و سرم رو بلند کرد و لبه لیال برداشت و کمی اب تو لچاز تو یخ

امان: بعد از ؟( مان.......چ..... چرا اینجامبا بی حالی پرسیدم: مام. برای همین نمیدونستم چرا اینجام. من دهنم برداشت و گذاشت روی میز کنارم

. اومدم تو اتاقت . شک کردمدیم اصال صدا نمیاد. بعدش صدات کردیم برای شام دیلویزیونتاینکه خواستگارای خواهرت رفتن نشستیم پای 

یکی از را گفتن چ. گفتن نمیدونم مبوالنسردیمت اینجا با ا. اوبلند نشدی. هر چقدر تکونت دادیم دیدیم . فکر؟کردم خوابیدیدم رو تختت افتادی

. اون . اره. گفتن اینم در حالی اینجوری میشه که شوکه بزرگی وارد بشه به ادم( تازه یادم اومدبه قلبت وصل میشدن بسته شدهمویرگ هایی که 

. مامانم خواست . این بهترهراموشش میکنم. همین االن فین حاال هم. اصال. حاال هر چه زود تر بهتر. باید فراموشش میکردم. اون بدبختیوکش

ست........ یک خواستگاری هگفت ان دو سه ماه........ پیش بابا نگاهم کرد که گفتم: مام. مامانم برگشت و ه استینش رو گرفتمب ه اونور تخت ک

دستم کشید  ازمن حرفی ندارم( مامان با حرص استینش رو کنه....... اون بگین بیاد............ ی که بابا توش کار میه بانکبرای من........ پسره رئیس

. فرداش از بیمارستان مرخص . نمیدونهبگین خواستگار بیاد( مامانم که خبر نداشت که تو دلم چی میگذرهبه هوش اومده میگه ت: بیرون و گف
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فرداشبش میان ا هم گفتن اوننگ رد و خبر داد که . با گوشیش ز. بابام هم قبول کردوع خواستگار رو به بابام گفتمی مرخصیم موض. فرداشدم

ه مخوصه جمع کردم و گذاشتم تو کیفرو هم  ویولنم. نکردم نه کالس موسیقیم رو رفتماز اون شب یک بار هم گوشیمو نگاه . منم خواستگاری

چون نمیخوام پوریا ادرس . وض کننه رو عنا هم کمی راه رفتم که خوروی مخه مامان باب .یشه کنار باشهمخودش و گذاشتم یک کنار تا برای ه

د . اگه درست شان هم گفت بزار این خواستگارا بیانمام .. هانیه هم جواب مثبت داده بود. البته میدونم نمیاد ولی نمیخوام بدونهرو یاد داشته باشه

ر فقط یک چیز........ خدایا از این که اینقد. هام گذاشتتا ببینیم که خدا چه سرنوشتی بر .........اشیمپاتختی و عقد و عروسی من و هانیه با هم ب

م تیکه ) دار.. همین خواستگاری که قراره بیادعاشقه این پسره رئسیه بابامم . دی و دعام رو مستجاب کردی ممنونمنگ به حرفم گوش کرقش

. دمازه که شدیم اولین لباسی که دیدم رو انتخاب کر. وارده اولین مغمن یک لباس بگیرنب قبل از خواستگاری رفتیم خرید تا برای شزم( میندا

و خشگل کنم؟؟؟؟ ودم. به امید چی؟؟؟؟ به امید که؟؟؟؟؟برای کی خت برم دنبال لباس. اصال حوصله نداشتم که سه ساعچون اصال حوصله نداشتم

ه اصال نمیشناسمش و فقط و فقط میخوام برای از ریم که خودمو خشگل کنم؟؟؟؟؟؟ پوریا داره میاد؟؟؟؟؟ یا یک پسری کعشقم داره میاد خواستگا

 ردونَمرگبقب به عرو  نمامیخوام ز).یاد بردن پوریا باهاش ازدواج کنم

 !نَه برای اینکه اونایی کِه رَفتن رو برگردونَم

 (انبَرای اینکه نَزارم بی

. یک میخواد . پسره اگه بخواد همینجوریودبرای من مهم نبخب . مامان و بابام خیلی بهم گفتن لباس بهن نمیاد اما فقط برای از یاد بردن پوریا 

احتمال داره باهاش . نود و نه درصد . مگه تو خواب ببینیی ارایش میکردم که پوریا میومد خواستگاریمرتفقط در صو. من ذره هم ارایش نمیکنم

اون شب حتی بابامم بهم گفت که چرا  .هه .دنود و نه درص بود این. اینقدر سنگین تو بستاین نود و نه درصد یک از مویرگ ها. کنهازدواج 

: این دختر حاضر عجب کرد و گفتمامانمم خیلی ت. نگفتم اما من اینقدر تو خودم بودم که هیچی.یدی و تو بازار بچرخیاینجوری و اصال دل نم

د لم کرد و فکر کرریده بود که مامانم بغامونم رو ب خواستم چیزی بگم اما بغض. میچرا اینقدر مظلوم شده( من فقط لبخندی زدمجواب خشگلم 

را . اخه چممنم مستقیم رفتم تو اتاقم و خودم رو انداختم رو تخت. . وقتی که لباسم رو خریدیم رفتیم خونهبرای خواستگارا استرس دارم

تمومه زندگیم ازدواج کنم؟؟؟؟؟ مگه من چیم کمه از فتی پیش اون؟؟؟؟؟چرا باید با یک مرد غریبه زندگی کنم؟؟؟؟؟چرا نباید با ؟؟؟؟؟ چرا رنامرد

اک . عرضه نداری بدبخت خخب اینکه معلومه چیت کمتره؟؟؟؟؟ دخترای دیگه که با عشقاشون ازدواج میکنن؟؟؟؟؟ مگه من چیم از خواهرم کمتره

ه رو زیر لبم میگفتم و میزدم . این جملو سرت. خاک ت. خاک تو سرت. حداقل میگفتی الکرداربه پوریا میگفتی عاشقشیرضه داشتی ع. اگه تو سر

با دیدن تصویر . بعد از مدت ها گوشیم رو برداشتم. بخت. بی عرضه بد. خاک تو سرت بریزنر محکم تر از دفعه قبل میزدمتو پیشونیم و هر با
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م ها رو پاک بدون اینکه نگاه کنم همه پیا. چند تا پیام از پوریا داشتم. . همون عکسی که جدی ایستاده بودیممینه ام اشک تو چشمام اومدز

. . هه. اسم فایلشو گذاشتم بودم من و عشقممن و پوریا بود. نمیدونم ناخوداگاه دستم رفت سمته گالری و رفتم تو پوشه ای که عکس های کردم

ت اسپرسو رو . مثال میخواسه منی سرگرفته بودش باالاسپرسو گرفته بود و  رفتم که پوریا . روی اولین عکس. خیلی خنده دارهپوزخندی زدم

گویشمو خاموش کردم . سریع از گالری رفتم بیرون و . هنوز قلبم ترمیم نشده بودا دیدن این عکس قلبم تیر بدی کشیدب. روی سره من خالی کنه

اما درد . کردمیختن اشکام جلوگیری ز رطبق میعمول ارو روی هم فشردم و پلک هام . قلبم داشت تشدید پیدا میکرد د. اما درو انداختم یک طرف

. از ن عالیه. ایداشت. یک جوون بیست ساله قلبش مشکل . ههی دردش متوقف نمشد. اما لعنتبم فشردمقل. دستم رو روی قلبم ولم نمیکرد

. از شدم و از اتاقم زدم بیرون . از روی تخت بلندتم. یعنی اصال نمیتونسه نمیتونستم درد قلبم رو تحمل کنمدیگ. شد دنمیشه و نخواهتر اینعالی 

م به دیوار تکیه دادم و گفتم: . . مامان و بابا پای تلویزیون بودناروم اروم راه میرفتم و دستمم رو قلبم بوددیوار گرفته بودم و 

به . با دیدن وضعیتم هول شدمن گاه کرد و مامانم به . مو صدا بزنمقلبم نمیتونستم مامان........ما........ماما.........مامان( به خاطره قلبم وحشتناکه 

د و صورتم رو گرفت تو سریع جلوم زانو ز . بابابابا هم همینطور. مامان با دو اومد سمتم. ردم و افتادم پایینکه داده بودم سر خودیوار تکیه 

رق رو پیشونیم ع. رفت تا قرص هام رو بیاره امان هم دوید وار( من گفت: برو قرصاشو بی( به ماما.. هلنا دخترمدستاش و با ترس گفت: هلنا

اما همه جا . ی باز شدیادش دوبارره چشمام کما( با فر. چشمام داشت بسته میشد که بابام فریاد زد: هلندیگه داشتم از حال میرفتم. نشسته بود

بابا  ن گفت: یا ابولفضل( اونم مثله بابا اومد کنارطاها با دیدن وضعیت م .اومده بودن بیرونطاها . ولی فهمیدم که از داد بابا هانیه و تار بود

یک جوری خوابم گرفته بود که . ورایی خوابم میومدج. یک ه؟( دوباره چشمام داشت بسته میشهلنا دختر چرا اینجوری شدی. : هلنافتگ. تنشس

. هلنا زد: هلنا نخواب ت با ترس فریادوضعی طاها با دیدن این. چشمام داشت رو هم میرفت و یک جوری بود که نمیتونستم خودمو کنترل کنم

اما مامان دیر . صدای قدم های مامان رو شنیدم . دیگه هیچ صدایی رو نمیشنیدم هلناااااا(. نخوابهلنا جان هر کسی که دوستش داری . نخواب

 ..................................................رسیده بود 

. یک . به کنارم نگاه کردم. صدای خش خشی از کنارم شنیدمقه خودم بوداات. اما بیمارستان نبود. مارستان افتادم. یاد بیچشم هام رو باز کردم

اه کرد و با به من نگاقاهه ؟ اومدم چیزی بگم هاینجا چیکار میکن؟ . اصال این کیهاز میکردل رو بپالستیک یک امپوو داشت که عینک  ی بوداقای

ند . چعت از روی صندلی بلند شد و رفت بیرون. باورم نمیشه به هوش اومدی( با سردخترم سالمگفت: تعجب زیاد ا باومدن من دیدنه به هوش 

خدا خیلی دوست و با چشمایی پر از اشک گفت: . طاها با دیدن من اومد طرفم و گونه ام رو محکم بوسید لحظه بعد مامان و بابا و طاها اومدن تو

طاها . مامان هم اومد طرفم و مثل مامان بابا. هانیه هم . بابا هم چشماش قرمز بودبود هم چشماش قرمز شدهمامان  چرا اینجوری میکنن؟؟داره( 
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. دفعه هدرد بگیرممکنه دوباره قلبش . ینندور مریض رو شلوغ نک. دکتر گفت: خانوما اقایون بفرمایید بیرونرو زد کنار و خواست خم بشه که 

و ( ت: چشمفبیشتر جمع کنین( مامان از حالته خم در اومد و ایستاد و گ. حواستون رو دیگه زنده نمیشهنرسونین  بعدی اگه قرصش رو زود بهش

م بود؟؟؟؟؟ چرا به.........من افتاده ........ برای ........ چه اتفاقی  کردم وگفتم: اهاینا همچین چیزایی میگفتن؟؟؟؟ به دکتره نگ . چرانهمه رفتن بیرو

کال رفتی که  مفکر میکردییهوش شدی ه شیشه ای رو شکست و گفت: دیشب که بیک چیزسر دکتره م نمیشه که به هوش اومدم؟؟؟( گفتین باور

. رهفکر کردم که گفت خدا خیلی دوست دابه حرفه طاها . پوزخندی زدم( .. چون قرص ها رو وقتی بهت رسوندن که دیگه فایده ای نداشتدیگه

ب چقدر گفتم: من دی........من دیشمگه من چقدر بیهوش بودم؟؟ به دکتره  . دیشب؟؟؟وایستا ببینم. میزاشت بمیرم خدا اگه خیلی دوستم داشت

 ه بیهوشرت: از دیشب تا االن که ساعت دو بعد از ظهدر حالی که با امپول داشت مایع تو شیشه رو میکشید گفکتره ......بیهوش بودم؟؟( د

ه( . گفت:از این به بعد همیشه باید قرصات همراهت باشرُمپر کرد و زد تو سِ. دکتره امپول رو نقدرا بعید نبود. چون اونکردمبودی( زیاد تعجب 

ده مامان وارفتن دکتره . بعد از ر. منم بی حال سرم رو تکون دادمخداحافظی کردلش رو گذاشت تو کیفش و ای. دکتره وسسرمو اروم تکون دادم

حال دختر خشگلم چطوره؟؟( منکه ام رو بوسید و گفت: اومد طرفم و محکم گونه انم . مامکسی نیاد پیشه بیماروب شد دکتر گفت که . خاتاق شد

 کنم(میخوام خواستگارا رو رد ز چیکار کنم؟؟؟؟ ( مامان: امرووبمگین شدم و گفتم: من...... خغمکمی ین حرف مامانم یاد بچگیام افتاده بودم با ا

ونم . تنها کاری که میت. بعد از از اون یادم افتاد که من باید ازدواج کنمانیه بودثیک صدم . اما خوشحالیم در حد ومدذری تو دلم الی زودگخوش حا

ند...... بلند ه بلاعت دیگگفتم: نه مامان......... برای چی میخ...... برای چی میخوای همچین کاری رو بکنین...... من یک س .ش کنم ازدواجهفراموش

. خب اینقدر مشتاقه نمیدونم واالد از ظهر که اونا میان( مامانم سرشو تکون داد وگفت: یش بعومبا میرقصم چه برسه به ساعت شن زبراتومیشم 

من مشتاقشم؟؟؟؟؟ دارم از عشقی فرار میکنم که منو تو دام خودش . اگه چیزی نیاز داشتی بگی خب؟ فعلن( خواستگاری و ازدواجی باشه

دکتره . فکر کنم . خیلی خوابم میومدمانم رفتمنم باشه ای گفتم و ما. رفتار دام شدمگتو این دام دست و پا زدم بیشتر . هر چقدر هم تانداخ

. مینویسم..از دوست داشتن کسی که روزی میرود..مینویسم..از خاطراتی که توی قلب و خوابیدمم چشمام رو بستم . ارومسکن زده تو سرمم

 .....گاهی که سر خورد روی چشمانم..مینویسم..از عشقی که همینجا گور میشود...مدفون میشود..مینویسم..از ن

 یکه شدهروحی تیکه ت . قلبم دیگه درد نمیگرفت اما از لحاظ. حال جسمانیم خوب شده بود اما حاله روحیم داغون بودچشم هام رو باز کرده بودم

خانواده ام دارن بیرون مطمئن بودم که . نمیومد. یک ساعت دیگه خواستگارا ود. ساعت پنج بعد از ظهر بردم. به ساعت رو میزیم نگاه کبود

تا درد سرم یه کم خوب  ار دادم. چشمام رو محکم رو هم فشتیر کشید. سرم تم و اروم بلند شدمدستم رو به میله کنار تختم گرف. اماده میشن

. . ههنو خوردم زمیو تعادلم رو از دست دادم  و چشمام سیاه شد گیج رفتی سرم به طور وحشتناک. بلند شدمتخت پایین اومدم و اروم از . بشه
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صبر کردم تا تم و همونجا نشس سرجامبر نمیداری؟   ط نمیدونم از من چی میخوای که دست از سرمفق. . منو به زمینم انداختیمیبینی پوریا خان

لباسی که مامانم برام . . دیگه سرم گیج نرفتع اروم بلند شدمک رباز ید بع. ا نشسته بودم. یک ربع اونجد بلند بشمحالم سر جاش بیاد بع

. ودته بو هم رفکه دایره های ت د و طرح های با نخی کمرش کار شده بووابی پر رنگ با سنگ های ابی کم رنگ که روتو . مانخریده بود رو پوشیدم

و شال  م شلوارمامان برا. و گشاد پارچه ای رو پوشیدم تم سرم و شلوار سیاهشال سیاه رنگم رو انداخ. ندگیم تو هم رفته. ززندگیه منهچه شبیه 

ا همین وضعیت همه منو ب. میخواستم ون. دوست داشتم با شلخته ترین حالت ممکن برم جلوشد اما دوست نداشتم با اونا برمت خریده بوس

. خط چشمم که سرش تیزه تیز ه تا اولشیدم تا ته دوباره از ت. از اول چشمم میکشیدمه خط چشم کخط چشمم رو برداشتم و چند الی .بخوان

. دوست داشتم اون و با بغضی تو گلوم کز اش. با حرص و عصبانیت اینکارا رو میکردم و با چشمایی پر ابود سرش تموم شد و به چوبش رسید

. اینقدر محکم کشیدم که رژ لبم له شد رو لبام و کال لبام دم رو. رژ لب رو برداشتم و با حرص و محکم کشیقدر ارایش کنم که مامانش منو رد کنه

 . دوست داشتم با تمام. دوست داشتم جیغ بکشم و گریه کنمژ لبی شده بود. کله صورتم رروی زمین نشستم . تاددستام اف. رژ لب از شکست

ا محروم پوریااااااا؟؟؟چرا من؟؟؟؟ چرا منو از ؟ چرا. چرا؟؟؟؟ فقط بگو چرا؟؟دوست داشتم جیغ بکشم خدایااااااااا. موجوم پوریا رو صدا کن

بخت ترین دختر سیدیم؟؟؟؟ االن من احساس خوشمگه نمیگن خدا عاشقا رو به میرسونه؟؟؟ کوووووو؟ کو پس؟؟؟؟ االن به هم رکردی؟؟؟؟؟؟ 

شقم بیاد رو بچه هام؟؟؟؟ قراره با عشقم برم یله عفامبیاد خواستگاریم؟؟؟؟ قراره فامیله عشقم بیاد روم؟؟؟؟ قراره قراره عشقم م؟؟؟؟دنیا رو دار

و تو لباس عروسی نگاه کنه؟؟؟؟ قراره عشقم منسیم ره شب عروقرااره خودمو برای عشقم لوص کنم؟؟؟؟ زدیمون رو انتخاب کنیم؟؟؟؟ قرحلقه نام

ه شب عروسیم عروسیم با قرار ده؟؟؟؟؟امون خشگل ششب عروسیم به عشقم بگم چقدر اقشب عروسی عشقم از من تعریف کنه؟؟؟؟ قراره من 

 یم؟؟؟؟ور خونه رو با سلیقه هم بچینقراره دک قراره شب عروسی من با عشقم تو یک اتاق یک شب رویایی رو درست کنیم؟؟؟؟؟عشقم برقصم؟؟؟

رفا رو تو دلم نگه مه این حووووووم؟ اما هه من بگو کدودا عاشقا رو به هم میرسونه؟؟؟؟ فقط بکدوم؟؟؟؟ هان؟؟؟؟ کدومش نشونه اینه که خ

م فشار روی ه هام روپلک . غضی که داشتم رو قورت دادم. بون اومدیخواستم بزنم تبدیل به یک اهی شد که از تو گلوم بیره مغی کداشتم و جی

. برداشتم و همه رو پاک کردم . دستمالی روکردمنگاه ود لند شدم و به قیافه ای که داغون شده ببه زور ب. کردملوگیری تن اشکام جدادم و از ریخ

. . سرشو گذاشتم رو چشممبرداشتم و مدادم رو سر کردمم زمیز لواشوی تو ک. مداد تراشی رو از فسی عمیق کشیدم و خط چشمم رو برداشتمن

. به کشیدمچشمم رو به زور  خط. ه. از این بهتر نمیش. این خیلی عالیهه. تو سنه بیست سالگی دستام میلرزهه .. دستام میلرزیدشماما نتونستم بک

. اما لبخندی م. لبخندی زده چشمم افتاده بود. چند تا چروک کنارته چشمم که رسیدم به یکی دیگه از نشونه هایی که خیلی خوشبختم رسیدم

م رو فسی کشیدم و رژ لبن. لبخندی که .....  . لبخندی که خوشبختیم رو نشون میداد. لبخندی که کله غم هام توش اشکار بودهرزر از هر تلخ ت

. چقدره که من به یه دادمتک. رژ لب رو انداختم رو میز و پشتم رو کردم و به میز ارایش نداشتم دیگه حوصله. کی کشیدمزالیه ناتم و برداش
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ر کس دوباره قلبم بد تبا دیدنه اون ع. مطمئن بودم . نمیتونستم ببینمش. از تصویر زمینه رو گوشیم میترسیدموشیم دست نزدم؟؟؟؟  میترسیدمگ

. در رو باز کردم که برای همین تصمیم گرفتم برم بیرون. اتاق حسه خفگی بهم میدادهوای . از دفعه قبل میگرفت و این دفعه دیگه افقی میشدم

چایی رو . را اومدنخواستگا. بیام بیدارت کنمن لبخندی زد و گفت: میخواستم . این چرا پشت دره ؟؟؟ ماما. وادیدم مامان پشت در ایستاده

ا مهربونی اه کردم که مامانم ب. به مامانم نگفتتم رو گر. خواستم از کنارش رد شم که مامان دس( باشه ای گفتم.و باال سرشفقط برو . تگذاشتم

ال مامان هم با خی نگم(امان قشمن خوبم ممنم لبخندی کامال مصنوعی زدم و گفتم: ارا رو رد کنم؟؟؟( اگه حالت بده خواستگ. هلنا جانگفت: 

نی . سیا نشدکردم فکر پوریا رو از سرم بیرون کنم امسعی . . منم با اجازه ای گفتم و رفتم تو اشپز خونهد و دستم رو ول کردراحتی لبخند ز

. خانواده داماد باید فت نفرمیشد هبابا اها و . مامان و هانیه و طسه نفرن. احتماال . نمیدونستم چند نفر بودنیوان گذاشتمچند تا لبرداشتم و توش 

یکی از صندلی های میز ناهار خوری رو کشیدم کنار و نشستم . ار لیواناگذاشتم کن . قندونی رو همن که. نباید کله خانواده رو بیارسه نفر باشن

. چی شد که من اینجوری شد ینکه چی شد که. فکر کنم به انمر کفک. چون میتونستم مین خوشحال بودت او باب . چایی هنوز دم نشده بودوشر

سش؟؟؟ نه اون تو کالباری که دیدمش کی بود؟؟؟ اولین باری که رفتم . اولین یا شدمک دل نه صد دل عاشقه پوری. چی شد که عاشق شدم

یدم و د . اولین باری که چشماش و سگ چشماش رو. اولین باری که چهره اش رو دیدمه برگه ها از دستش افتادموقعی که بخش خوردم و کل

. باعث قلب مدته طوالنیه که شکسته نشده شد . باعث بغضی که. باعث دیوونگی من شدرویام شد. . دیوونه اش شدمرو بردهمون لحظه دلم 

همه و . . حتی خودمباعث بیزاری من از تمام دنیا شد. باعث لرزش دستام شد. . باعث چروک شدن پوستم شد. باعث زمین خوردنم شددردم شد

. چی میشه برم به اون زمانی که پوریا رو داشتم و زمان ثابت بمونه و ا تکرار بشهچی میشه دوباره اون قراره. . غیر از خودشر از خودشهمه غی

مثله یک صه ناراحتی و غهر یک ساعت ثانیه میگذره ولی یک ی که ادم بهترین حس دنیا رو داره در عرض . چرا زمان هایرههیچوقت تکون نخو

ق ارایش بود با . هانیه که غر. نگاه کردم به هانیههانیه در رو باز کرد و وارد شد. . به در اشپزخونه نگاه کردمصدای در از فکر در اومدمبا  .ساله

ت: فایی هنوز دم نشده( هانیه تعجب چشماش بیشتر شد و گایی نمیریزی؟( منم با بی حوصلگی گفتم: چ: چرا چاه کرد و گفتب به من نگتعج

 . واقعا؟؟؟؟ نیم ساعت گذشت؟؟؟؟ هانیه رفت سمته گاز واین دفعه من تعجب کردمه گذشته یه کم به نظر میاد چایی دم شده( تنیم ساع

. حلقه ای که مامان فرزاد شب . به حلقه ای که تو دستش بود نگاه کردممشغول ریختن چایی تو لیوانا شد. قوری رو برداشت و خاموشش کرد

مال غیر کانمیدونم چرا اما . چایی ها تموم شد و مشغوا ریخت ابجوش شد. . خیلی جالبهبیه. دنیای جاله. هون کرده بودهانیه رو نشخواستگاری 

. اخرین لیوان رو ریخت و نشست رو صندلی کنارم و . دوست دارم به جای تو باشم( هانیه به من نگاه کردارادی گفتم: هانیه خیلی خوشبختی

تی؟( من با ولی االن تو فکر میکنی خوشبخت نیست: چرا همچین چیزی رو میگی عزیزم؟؟؟ درسته خوشبختم فگرفت تو دستاش و گدستامو 
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( هانیه سرشو تکون داد و گفت: دلیلی برای خوشبخت نشدنت نمیبینم( پوزخندی زدم و حرص گفتم: تو االن واقعا فکر میکنی من خوشبختم؟؟؟

ه اس برای همین ح بخوام برای هانیه بدم بی فایدنی خوشبخت نیستی؟( منم دیدم هر چقدر توضیر میک. هانیه: چرا فکسرم رو انداختم پایین

تام ه دس. هانیفیقای صمیمی شدیماین جمله رزا خیلی زیاد گفتم و یک جورایی من با ین روسرمو تکون دادم و گفتم: چیزی نیست( جمله ای که ا

خوشبخت ترین دختره  انیه االن. هخونه رفت بیروناز اشپزنمت( و یی میبیتو پذیرا. بیار چایی رورو ول کرد و گفت: دو دقیقه بعد بلند شو 

سینی رو . بدون اینکه شالم رو مرتب کنم . هیچکسسسسسس. حاله منو چجوری درک میکنه ؟؟؟؟ هیچکس حالم رو درک نمیکنهدنیاست

م به خودم عی کردقورت دادم و سفس عمیقی کشیدم و بغضم رو نیی بشم رابل از اینکه بخوام وارد پذی. قبرداشتم و از اشپز خونه زدم بیرون

ی . ولته زیادم نبودن. الب. تو پذیرایی کلی ادم نشسته بودسبید به کف پذیراییفکم چوارد پذیرایی شدم که با وارد شدنم به پذیرایی . مسلط بشم

گاه ها رفتم چایی رو اول جلوی بابام که با افتخار نگاهم میکرد بدون توجه به ن. منم له نگاه ها رو من چرخیده بودک. ه فامیل رو اورده بودنخب کل

. با مهربونی نگاهم کرد ش بود. فکر کنم باباگرفتم سمتشرفتم سمته اون و سینی رو . منم و کچل اشاره کردیک اقای پیر گرفتم که بابام اول به 

. یک جوری نگاهم . بعدش به کناریش که فکر کنم مامانه بود تعارف کردرداشتیی ب. یک چا( منم سالم زیر لبی کردم.فت: سالم دختر گلمگو 

سالم زیر لبی کردم که مامانش هم به زور جوابم رو داد و یک  .نگاه میکنهوجودم رو حس مسکردم داره تا عمقه . یکردتم منگاهش اذی. میکرد

ونه . شیط. با غضب نگاهم میکرد. این بدتر از مامانه بودود که عینک داشت. یک دختر جوونی برف کردم. به کناریش تعامزخرف .چایی برداشت

رو همش لب پایینم رو میگزیدم که خودم . چایی برداشتباال کشیدم ؟؟؟؟سالم کردم که جوابم رو نداد و  ه ارثه باباتومیگفت که بهش بگم مگ

لب هاش مثل پوریا . اه گذرایی بهش انداختمنگ. خواستگاره همین بود . فکر کنممتعارف کرد . به کناریشبگمکنترل کنم که مبادا چیزی بهش 

. به کناریش تشکر کرداونم چایی برداشت و  ا کجا؟؟؟؟؟ن کجا پوریایولی .ه اش خوب بودیافق . چشم های خماری داشتوب بود بود دماغش خ

. سه تا بچه هم که قط دو تا چایی دیگه مونده بود. فشتدایک چایی بر. ی و چهار سال میخوردمردی بود که به سش یک اریتعارف کردم که کن

. . رفتم سمت مامانم و چایی رو گرفتمو به مامان بابام تعارف کنمباید بقیه ر. اونا دیگه بیان منو بخورن. سنشون در حد هشت هفت ساله بود

اشت و گفت: . بابام هم یک چایی بردابام تعارف کردملبخندی کامال مصنوعی زدم و بعد به بختر خشگلم( مامانم چایی برداشت گفت: مرسی د

ر بد نگاه . چقدسرم رو انداختم پایین .مطاها و هانیه خالی بود همونجا نشست و یک صندلی بیندخترم( منم خواهش میکنمی گفتم و ممنونم 

چایی م ه ه هاکنم االن باید بری برای بچفکر  :. دخترهود سرم رو بردم باال و نگاهش کردمر کنم خواهرش بدای اون دختره که فکص. با میکنن

ین چند تا . چقدر پروئه این؟؟؟ یعنی از مامان بابام بخاطر ابا تعجب نگاهش کردمی( تعارف میکرد ه بچه ها. مثال ما مهمونیم باید اول ببیاری

ح صال اوردن بچهمجلس خواستگاری اصال تو  هیت گفت: اوال کا با جد. طاهذرم؟؟؟؟ اومدم چیزی بگم که با صدای طاها متوقف شدمفسقلی بگ

 ده خشمگین شجب تر از احترام به چند تا بچه اس( دختره با قیافه ای کاحترام به بزرگتر خیلی واونجایی که ادب حکم میکنه دوما تا انیست 
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بچه قد و نیم قد رو اونم تو مجلس سه تا ن د و گفت: شما که اینقدر مدعی رفتار درستیا پوزخندی ز( طاهتار تو مجلسه؟؟؟فه طرزه رگفت: این چ

بابای پسره گفت: بسه  ه. خواست چیزی بگه کده اللیگا. عصبانی شد بود در حدی خونش در نمیومده که کارد میزواستگاری نمیاوردین( دخترخ

قبل ما . ن معذرت میخوام اقای سپهروع کرد به حرف زدن: مرشا پسره . بابنز. حال به هم ش فرزانه بود( پس اسمفرزانه تو هم بس کن. دیگه

رتون تحصیالتشون در چه گفتین پس. اره . حاال نوبت شماست( بابا گلوشو صاف کرد و گفت:هم زدیمون رو با از اینکه دخترمون بیان حرفام

. . ههنمال نمیتونستم درس بخوصام نمیکردم ول .که کا دانشگاه رو ول کردم . چون منبه( خب خو.تا لیسانس خونده: احسان دیه؟( بابا دامادهح

ش بودم که جزئیات رو به کل فراموش کردم؟؟؟ . یعنی اینقدر درگیره خود. اصال چند سالشها تحصیالتش در چه حدهال نمیدونستم پوریمن اص

خدا قبول رو . نه تو ام بگیره میترسیدم گریه. . نه( وای نه.. سنگاشون رو وا بکننبرن با هم یک حرفی بزننه . من میگم فرصتی بدم جوونبابا: اها

. تو سره خودممحکم بکوبونم قندون رو میز رو دوست داشتم ( حق با شماستگفت:  بابا احسان  بر خالف میلماما کامال .قبول نکنه. . وای نههنکن

. از خونه سمت حیاط حرکت کردمه ان بحسدم و بدون توجه به اد شمنم بلنمت حیاط راهنمایی کنین( . اقا احسان رو به سبابا گفت: هلنا جان

د دقیقه ساکت تا چن. رو به روم . احسان هم اومد و نشستنشستمه بود ه رور میز چیده شداهنی کیکی از صندلی های رفتم بیرون و رفتم روی 

. ابم خط خطی بود کامال. چون اعصهاشترسیدم بهش گیر بدم و دعوا کنم با. می. میترسیدم بزنم زیرگریهدوست نداشتم حرف بزنم . اصالبودیم

. قبولهدم وسط حرفش و گفتم: ه به حرفش گوش بدم سریع پریبدون اینک( میخواست حرف رو بزنه که من ..... ببخشی....احسان گفت: امممم 

ا ان بدبخت بساح (اگه میخوایین که بخوایین اگه هم نمیخوایین برین .. شما هم حتما شنیدین از باباتون. شرایطتون رو قبال شنیدمقبول کردم

: پس حرفه دیگه ای نیست( از سرم رو تکون دادم و گفتم( منم .ول کردم. بعد از شوک دراومد و گفت: منم که شما رو قبتعجب نگاهم میکرد

تم و وارد خونه و گفایندی( ادو تا سکه ربع بهار از؟( منم گفتم: نجا بلند شدم که احسان هم بلند شد و دنبالم اومد و گفت: درباره مهریه چیاو

اومدم چیزی بگم که اشک اومد تو چشمم که م یا نه؟( خوریاحسان با سوال پرسید: هلنا خانوم شیرینی رو ب. بابا . همه سرها برگشت طرفمشدم

. اونا ی بگمچیز متد کرد و نتونسض راه گلومو سم چیزی بگم که بغ. اومدیدمخجالت کش. اونا فکر کردن ن تا نبیننسریع سرم رو انداختم پایی

بله( با ه؟( احسان هم با خنده گفت: نم یا ان چیکار کنیم؟؟؟ شیرینی رو بخوری: احساحسان وارد شد که بابا احسان پرسید. فکر کردن شوکه شدم

خانواده ام  . بهک هام نریزن. خدا رو شکر باعث شد که اشپلک هام رو فشردم روی هم. این بله خودم رو واقعا کنترل کردم که نزنم زیر گریه

چشمکی  سرشو تکون داد و. ا نگاهی که واقعا سگ داشت نگاهم میکردم نشسته بود و به نشسته بودیا رو دیدم که روی صندلی ک. پورنگاه کردم

اما پلکی . نتونستم. نتونستمخواستم لبخند بزنم اما  .. میخواستم صداش کنم که صدام در نمیومدفم تکون داداره اش رو طربهم زد و انگشت اش

د سمتم اوم انممام. . واقعارزیدا . واقعا بزرگ شدن ارزویی بود که به امتحانش نمینی. چه رویای شیریهمش رویا بود. اون برهکه زدم باعث شد 
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رو پاهام بلند  تم( منم کنارت. طاها هم منو بغل کرد و گفت: همیشه پشکه گریه اش گرفته بود . هانیه هم. بابام هم با عشق بغلم کردو بغلم کرد

. پس همیشه پشتتم( منم گفتم: حتی اگه بدترین خیانت رو به شوهرم کردم؟( میشه خواهرمیگفت: ه شدم و کنار گوشش گفتم: همیشه؟( طاها

( .خواهر منیع هم تو ا تردید گفت: اون موق. اما پوریا بهمچین چیزی رو گفتمبرای چی . اصال نمیدونم رو زبونماین جمله غیرارادی بود که اومد 

واهر برادر چقدر عاشق . خن که فرزانه گفت: اوه اوه. کله مهمونا به ما دو تا نگاه میکردردمتمام وجودم بغلش کلبخندی از روی اطمینان زدم و با 

ت داشتم مثله . همیشه دوسمدو تا کمه( یعنی من همیشه عاشقه جواب دادنه طاهاهم برای ما بودن  فت: عاشقهمن( طاها هم پوزخندی زد و گ

ی همه مون ن؟ اینجورا هم محرم کنیم تا راحت باشه احسان گفت: میشه زودتر اینا رو ب. مامانماشتین داشته بم و یک جواب تو اسطاها باش

میکنن( منم نامزد میریم محضر و اونجا  . هر چه زود تر بهتر( بابا احسان گفت: فردا چطوره؟ق با شماست. ولی حدونمراحت تر میشیم( بابا: نمی

عجله دارن؟؟؟؟؟ بابا: نقدر ؟؟؟ چرا ای. اینقدر زودنمیتونم تحمل کنم . این دیگه واقعابا این حرف پرید تو گلوماشتم اب دهنم رو قورت میدادم که د

و گذاشتم رو قلبم و کمی . دستم رع شده بودلبم شرو. دوباره درد قم به درد اومده بودلبق( حسان هم گفت: پس حله دیگه( بابا ا.منکه حرفی ندارم

دنشون به خارج شحض . به م. و طاها موندپایینمامان و بابا و هانیه باهاشون رفتن . اونا هم داشتن میرفتن. دم تا از دردش کاهش پیدا کنهفشر

. به یکی انداختم زیر زبونم. رفتم تو اتاقم و کشوی تختم رو کشیدم بیرون و قرصم رو برداشتم و با تعجب نگاهم کرد . طاهاسمته اتاقم دویدم

اها . ط. چشمام رو باز کردمحس کردم یکی اومد تو اتاقم. و چشمام رو بستم . سرم رو به باال گرفتمقلبم اروم تر شده بود . دردتختم تکیه دادم

و از هیچ چیز خبر نداری( طاها خبر دارم( منم پوزخندی زدم و گفتم: ت : من از همه چیز. گفتشست. طاها سرش رو تکون داد و اومد کنارم نبود

اها: ط. ماز کجا میدونست؟؟؟ من با تعجب نگاهش کرد. این تم سمتش که گردنم گرفتن کامال خبر دارم( جوری برگشگفت: اتفاقا از پوریا خا

یدم سوار یک ماشین شاسی با ماشین اومدم دنبالت که دنه نری م دنبالت تا ناهار بهت بدم بخوری گشه تو رفتی بیرون مامان گفت بریک روز ک

. ت بودتیپش هم بیس. افه ای بود. پسره خوش قی. اما تصمیم گرفتم دنبالت کنم. اول میخواستم بیام پایین دخل راننده رو بیارمبلند مشکی شدی

. بعدم رفت کالسه بودرون . تو باال شهره ته. خونه شون رو پیدا کردمعقیب کنمتصمیم گرفتم پوریا رو ت. ه بود ازشمنکه پسر یودم خوشم اومد

. االنم از سرت بیرونش کن. تو الکی بیماری قلبی نگرفتینم فهمیدم که . و مور بود. اسمش پوریا حمیدی پ. رفتم اطالعاتش رو دراوردمموسیقی

( با ناباوری نگاهش .مشتیبان حقهمیشه پمن . تیبانی میکنمپش تو  . اما نگفتم ازخواهر منی تمدرسته اونجا گف. اصال فکره خیانت هم نکن

کمکم میکنی تا ب ن گفتم: خ. برای همی. ولی از اخر حرفش ناراحت شدمیشناستش. خیلی وقتم هست که متوریا رو میشناخ. پس این پمیکردم

و باز اشطاها چشم ی کن خونه رو عوض کنن(اضو گفت: تو هر کار بخوای میکنم( منم با تردید گفتم: مامان بابا رو  خیانت نکنم؟( طاها لبخندی زد

و ا رو صدا زد و طاها هم دستش رو گذاشت رو شونه ام و فشردش طاه. چونکه مامان فکر کنم مامان بابا اومدن داخل : چشم(و گفت بسته کرد
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قم ی برام رنم این سرنوشت چ. میرم تا ببی. میرممتم و نفسم رو دادرو تخ. منم چشمام رو بستم و سرم رو گذاشتم بلند شد ورفت

 .................... (طْ نفَسْ بکشی.......فق که......من مِثل نَه......اشْیٰ  ب اشتهٰ  د دَلْیلی...... کِه وَقتیه الِهٰ  ندِگی.....م)زِ.زده

خوب  .ی دخترم سنگ تموم بزارینبرا ایدا خانوم میخوام: مامان. . داشت خفه ام میکردیرهخم شده بود و باعث شده بود که نفسم بگخانومه روم 

: صورتش چند ( مامان.. بعد باید روی صورتش کار کنمیک ساعت دیگه موهاش تموم میشهفت: که روم خم شده بود گایدا  خشگلش کنین(

و عقد رو حضر فردای خوستگاری رفتیم م. . خیلی زود گذشتچقدر زود گذشت . ندممن اشهدم رو خو چهار ساعت( ؟( ایدا:ساعت طول میکشه

م فکرهایی که با پوریا ساخته بودم تو هنوز رویا که؟؟؟؟ وقتی . چجوری میتونستم برم . برای انتخاب حلقه من نتونستم برمدیمهمونجا برگزار کر

م بعد اول حلقه خریدی .اس . من دوستش ندارم پس برای من غریبهزد. نه نام. غریبهغریبه برم حلقه بخرم؟؟؟ ارهیتونستم با یک مبود چجوری 

دیگم رو جستجو چقدر تو زنهر . . خوشبختی. لبخندی که از همه چیز حرف میزد به جز یک چیزمامه روز لبخند تلخی داشتمروز ت. اون عقد کردیم

داره سرد )؟؟ همون چند قراری که برام مثله چند ثانیه گذشتیا بودم خوشبختیهند قراری که با پور. نکنه همون چکردم اثری از خوشبختی ندیدم

ان بابای احسان مام( ..دمه صبحه.........عطر توئه شده درگیر هوام...........دارم سرگیجه االن.......بهم بگو چیه تصمیمت برام.....میشه هوا........

خیلی ناراحت شده . منم فن زود تر برن زیر یک سقدو تا جووکه ته بعد عروسی بگیریم اشتن که به احسان زن بدن و میگفتم هفخیلی عجله د

انیه و فرزاد رفتن محضر و روز بعدشم ه. مگه دنبالمون کرده بودن؟؟؟ هنوز بیست سالم بود. گفتم که نمیخوام اینقدر زود ازدواج کنمبودم و می

. قدر صد سال گذشت . قدر صد سال برامال قدر صد سال پیر شدم. تو این یک سیه رو هم انداختن یک سال بعدو هان. ازدواج منعقد کردم

که من یک  اب دیدمخو. دیدم ریبیغز خواب عجیب دیرو. اون یک سال رو رد کردمکندنی بود با هر جون  صد سال............ . قدرسختی کشیدم

تو دریاچه پر از اب و عمیق داشت . هر چقدر به اطرافم نگاه میکردم ابی نمیدیدم اما جلوم هانیه رو میدیدم که یرمتشنگی میمکویرم و دارم از 

ب رو بعد از ا. این خو. نمیفهمیدم تهبیر خواب چیهشدمبعدش از خواب بلند  .هر چقدر میخواستم به سمته اب برم نمیرسیدم. منم شنا میکرد

. یعنی هانیه که داشت توی یک دریاچه عمیق و پر اب م تعبیر اب خوشبختیهه داشتم نگاه کردم دیدرفتم توی کتاب تعبیر خوابی ک. ظهر دیدم

وشبخت خ. یعنی قرار نیست حتی اندازه یک قطره هم . اما من.......... من اصال اب نمیدیدمد. زیادم خشوبخت میششنا میکرد خوشبخت میشد

هانیه االن هم منو . م. خیلی عحیب بود براهبشابم دوبار تکرار . تا حاال نشده بود که خون خواب رو دیدمشبش که خوابیدم دوباره همی شم؟؟؟؟؟؟ب

. نگاهم اون طرف کردایدا سرم رو . ن جای دنیاستی االن فهمیدم افتضاح تری. ولفکر میکردم بهترین جای دنیاست . جایی کهتو ارایشگاهیم

. من کردم کی از قرار هامون فکرمام رو بستم و به یچش .. ازش متنفر بودمت برامن داش. لباسی که حکم کفمت لباس عروسیمتقیم رفت سمس

. برای همین ی کنیم که اینا به هم برسنو پوریا هم میخواستیم کار. منقریبا عاشقه هم شده بودنن تارسالو  ینازپر .ن هاه بودم روی چمنشست
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به رگشتم . بعد بودیمخته بشه ای بود که با پوریا ری. نقییند شدم رفتم دستشوال بلالکی مث . منهم رفتیم بیرونو پریناز با  و پوریا و ارسالنمن

ن هم خوب یادمه که پوریا اونجا گفت: لو رفتی ارسالن( ارسالاد داشت( . اسمتم یری پیششفت بیام بهت بگم بدختره ای گارسالن گفتم: یک 

ویی خانوما؟( جوری برم تو دستشاالن چگفت: خب من  با تعجب ( ارسالنتشویی خانوما؟( منم هول کردم گفتم: تو دسندید و گفت: کجاستخ

. ترسالن باشه ای گفت و نمیدونستم که دختره دیگه ای هست یا نه؟؟؟ وای خدا بدبخت شدم منم. کسی بجز دختره نیست( برو فتم:گ منم

اب سرد سمته اد و رفت . اگه نبود بعد برو تو دستشویی( ارسالن هم سرش رو تکون دد کنسر و پیش اباول برسریع گفتم: ت بره که من خواس

. گفتم: من نمیدونم تو دستشویی دختر هست یانه دونم چرا رو کردم به پوریا بدبخت. نمیاپوری فتنه ارسالن سریع رو کردم سمتهبا ر. منم کن

رو دیگه االن میره تعجب نگاهم کرد و گفت: میفهمی چی داری میگی؟؟( منم با حرص گفتم: بدختری هست یا نه؟( پوریا با میری نگاه کنی ببینی 

فت سمته اشه ای گفت و رم به پوریا برو دیگه( پوریا . اقاخب هول شدممنم گفتم: گی؟( یما و که خبر نداری چرخب ت( پوریا گفت: تو دستشویی

. یهو دیدم که نیومد که . خب صدای جیغو رفت تو دستشویین گرفت . اول یاالیی گفت که خودش و من و پریناز خندمودخترانهدستشویی 

تم جت رفا بایسته و خودم با سرعت ن به پریناز گفتم همونجمی. برای ه. وای بدبخت شدیمه دستشویی دخترانهن داشت میرفت سمتارسال

. از پشت پنجره . وای بدبخت شدمجلوی در رد شد دیدم ارسالن از ریا بگم بیاد بیرون کهو. اومدم به پمو قایم شدپشت در دستشویی ایستادم 

ه ارسالن د و داشت بک زده وسط دستشویی ایستاده بو. پوریا هم شوبودن دم در ایستاده بود و چشمامش رو بسته . ارسالیواشکی نگاه کردم

پس این از همون ابتدا . این پوریاست؟( نازگل کیه؟؟؟ نازگل خودتی. ارسالن گفت: عشقم خودتی؟؟ته بودن چشماش رو بس. اما ارسالنگاه میکرد

( پوریا تعجب و .شقم دلم برات تنگ شده بودعارسالن گفت: . دپوریا اخمی از روی تعجب کر. چشماش رو بسته بوده و پوریا رو ندیده بود

. ت پیدات کنمز روی عطراتونم ی. گفت: عزیزم مناشتاروم شروع کرد به قدم بردوری چشمش رو بسته بود و . ارسالن همینجاخمش بیشتر شد

یی . میترسم بالام گرفته بودنده در خ. منم پشت د شده بودیا کامال گری پورنمیدونم چرا عطره مردونه زدی ولی تحریک کننده اس( چشماولی 

. و کمره پوریاو دستش رو گذاشت رو ارسالن محکم پوریا رو بغل کرد  باالخره پیدات کردم عشقم(پوریا و گفت: رفت جلو دقیقا . سره پوریا بیاره

( من اینطرف از خنده داشتم غش .دهفقط قدت خیلی بلند ش. . نمیدونی چقدر منتظرت بودمارسالن: اممممم. یرسیدالن به شونه پوریا مسقده ار

 . ارسالن قد بلندی کرد و گونه اش رورو کمره پوریاد ن دستش رو میکشیارسال. فکر کنم داشت غش میکرد. اما پوریا هیچی نمیگفت و ردممیک

اروم داشت میرفت سمته لبای  ه لباتم عوضی( وتشنن گفت: ارسال. . منم بودم اونجا حالم بد میشد. پوریا حالت تنفری رو گرفتطوالنی بوسید

. اروم م جرقه زدکری تو ذهن. یهو یک فنمازیک طرف میخواستم فکر کنم چکار میتونم بک ه ام گرفته بودندخرف . من از یک ط. وای خدایاپوریا

یک لبش رو لبش نزدت دیوار و داشسبوندش به ن پوریا رو عقب عقب برد و چ. ارسالصله بین صورتاشون کم شده بود. فاستشویی شدموارده د

لباشون بود که من صدام رو  شاید یک میلی متر دیگه فاصله بین. جلوخندیدن رفتم وز اومد و بجای گرفته بود که دلم به سی . پوریا حالتمیکرد
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دارم یک روز دیگه  ا دوست. لطف. فقط چشماتو باز نکنمنتظرمه باید برمه دستشویی داداشم بیرون. ه ارسالن گفتم: عشقمنازک کردم و دم گوش

. ش رو بسته بود چشماش رو باز کردپوریا که سرش رو چسبونده به دیوار و چشما. عدش میخواستم عق بزنمای خوشگلتو ببینم( باون چشم

 . حسزد لیسو النی بوسید وریا رو گرفت و گونه پوریا رو طوردن پبعدش گ( .تشتی ببوسم. ولی ای کاش میزاارسالن هم گفت: باشه عشقم

. منم سریع به پریناز اشاره کردم بره . پوریا هم زد بیرونبسته بوداش ار و چشمرفت کن . کمره پوریا رو ول کرد وکردم پوریا میخواد عق بزنه

ه و ب. پسره مزخرف حالم رهابوند و گفت: اه ابا دستمال داشت گونه اش رو میسیا . پور. اونم رفت تو دستشوییکه ارسالن کارش دارهشویی دست

. دم زیر خندهافتاده بود( منم که تا اون موقع خودم رو خیلی نگه داشته بودم زه معلوم نبود چه اتفاقی برام گر نر زود رسیدی ادا رو شک. خهم زد

 . پوریا همیخندی( اون روز کلی بهش خندیدمه بدبخت نبودی که اینجوری مای من. جگفت: رو اب بخندیپوریا هم بهم چپ چپ نگاهم کرد و 

هم زیاد ناراحت نشد و  زریناپ. خواهرش دوست داره از رو مثلهنپری . پریناز هم با ارسالن حرف زده بود و بهش گفته بود کههمش حرص میخورد

به من وریا م که عالقه پمیترسید. رسیدم این جمله بودچیزی که خیلی میتع از ون موقا. ا پسر هست این نباشه بقیه که هستنگفتش که صد ت

. واستگار بیادبگم که خخودم نمیرفتم به مامانم دم . شجاع نبو. تازگیا خیلی شجاع شدمتهولی االن ، ترسم ریخ. ر از خواهر برادری نباشهبیشت

ازدواج نمیتونه منو خالص . . مرگاش دعا میکنمتا بر. چیزی که خیلی وقام شده. تازگیا یک چیز جزو عالقه مندیرسم ریختهمن االن از همه چیز ت

م در . با صدای ارایشگره از دنیاه عشق مزخرفم ترجیح میدمبرو . نکیر و منکر بکنهرو . فقط مرگ میتونه این کاه از دست این عشق لعنتیکن

بهم  . اصال به نظرم مدل مو اصالاصال تغییر نکرده بودم. ودم تو ایینه نگاه کردمبه ختو درست کنم( االن باید صورت .وهات تموم شددا: م. ایاومدم

الن موهاش درست شده بود و اصالح . تا اه و ارایش کمشط در حده لکه ها و صورتش تمیز بزیاد نمیخواست ارایش کنه فق انمما. نمیاد

هلنا مامان چقدر ناز شدی( میخواستم . مامانم نگاهم کرد و با شوق گفت: وای . هانیه هم یک ارایشگاه دیگه بردنشصورتش تموم شده بود

ثال میخوام با عشقم ازدواج کنم االن لبخند بزنم؟؟؟؟ نه که م. چجوری میتونم د اومد روی لبمهر کار کردم نتونستم بجاش پوزخن اما لبخند بزنم

؟( من نمیخوای بخوریچیزی . اممممم.....ناهاری باید کار کنمش ن روی صورتال. ایدا گفت: خیلی بهش میادا. . ههه که سهله باید برقصمخند

فکر کنم چیزی از تو نگاهم ایدا لوم پایین میره؟؟واقعا فکر کرده که من با این حالم چیزی از گ؟؟ ده؟کر. واقعا چی فکر گاهش کردمچند لحظه ن

ا بد خلقی گفت: چقدر تو بی . ایدا ب. هیچ عکس العملی نشون ندادم( منم فقط نگاهش کردم.روی صورتت کار میکنماالن فهمید که گفت: پس 

مچین ناسم؟( پس نمیشناسی که همو نشخود . من دخترحتما ناهار میخورهاگرنه  .خترم استرس دارهمان از اون طرف گفت: دختر( ماذوقی د

یشگره میخواست ارایشم راکه ابخاطر این. نونفسم رو دادم بیر. . هیچکس منو درک نمیکنهیشناسهنمکس منو . هیچجون چیزی رو میگی مامان

ینکه به طره اا. بخچقدر بهش فکر میکنم اخرش به پشیمونی میرسم هر. فکر بکنمکز یک نم رو متمرکردم ذه عی. سببندمکنه گفت چشمام رو 
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ون دقیقا مثل ونه جدیدمخ .مخونه قبلی رو فروختیو یم . خونه هم خرید. راضیشون کردو بابا رو راضی کنه تا خونه جدید یخرنطاها گفتم مامان

. هو غذا خوریشپزخونه پذیرایی اته چپه . سمستانتهای پذیرایی سالنی میخورد که اتاقا اونجاایی متوسط و و پذیر شت. فقط پارکت داهخونه قبلی

حتم که تمام راه های ارتباطیمون . انکار نمیکنم ناراارمی ده حس........نمیدونم چه خونه نیستم من االن ن تو نخ. من االست ولی شیکهادخونه س

حه گوشیم رو روشن . جرئت نمیکنم صفه لعنتیبخاطره همون عکس. یک سال. که دست نزدم ها گوشیم رو یک سال. ام. به غیر از گوشیمقطع شد

یک . ک سالم. بیست و یالمه. االن بیست و یک سردای اون روز بیست سالم میشد. فوقع که اون عکس رو انداختم نوزده سالم بود. اون مکنم

. مگه نه؟؟؟ به . شرایطه جالبیه. این شرایط منههنم بیرونش کردم. سریع از ذکه قلبم کمی درد گرفتلحظه تصویر پوریا رو تو ذهنم تصور کردم 

حتی نمیزارن حداقل تو ذهنم باهاش . گرفتنهم  می من........ حتی عشقم رو از فکرا. اما بربرای بعضیا با مزه اس. یریفکر کنی میمعشقت 

به چیزای  ت کردم وکرم رو از این قضیه پرف....... . تو ذهنمتو ذهنم دستاشو بگیرم. نم بغلش کنم. تو ذه. تو ذهنم باهاش خرف بزنمزندگی کنم

بل از مامانم یک ساعت ق. ه نرم کردمت و پنجکرد دسصورتم رو ارایش اون چهار ساعتی که ؟؟ ت جای دیگهم میرف. اما مگه فکرکر کردمدیگه ف

ر تو ایینه نگاهم  خودم. وم شد مامانم با حیرت نگاهم میکرد و میگفت چقدر خوشگل شدممت. وقتی ارایشه صورتم موم شده بودمن کارش ت

ولی  .شدهصورتم سنگین ردم . احساس میککلی ارایش دیگهو روش اکلیل زده بود و  سرمه ای زده بودمشکی و سایه . . غرقه ارایش بودمکردم

کمک مامان و ایدا لباس . با ل شدینم برای چی اینقدر گیر داده بود که چقدر خوشگماما . من نمیدونمودده بتغییر نکرقیافه ام با اون همه ارایش 

تاج هایی بود و . روی دامنش طرح ی شده و دامنش خیلی پف کرده بودکارام میومد و روی کمرش سنگ تا باالی سینه ه. م رو پوشیدمعروس

. ر کرده بود پوشیدم. کفش های پاشنه بلندم که سفید و طرح گل روش کادروی سرم بود و توری که اویزون شده بوکوچیک که به صورت کجی 

رو مان حلقه ام . مانش مروارید بودقلب های بزرگی که روواره هم . گوش هم سته همین بودن کار شده بود و دستبند ی که روش نگیگردنبند

 منتظره. هم نداشتمد خنلبله ش قربون صدقه ام میرفت اما من حوصمامان هم. ه متنفرم. از این کلم. حلقه. حلقه. پوزخندی زدمگشتمکرد تو ان

رفتم . . موهاش هم ژل خورده بودش بودلوار تنبود و کت و شان به ماشینش تکیه داده احس. . از ارایشگاه بیرون رفتم. باالخره رسیداحسان بودم

و با دیدنه من اول تعجب کرد بعد لبخند زد و گفت:  ش رو اورد باالسر. احسان . سرفه ای کردمفتبا بابا ر مانما. ین بود. احسان سرش پایجلو

 ر لب باز کردم و گفتم:. منم به زورفممد ط. احسان اورو لبامره پوزخندی اومد دوباخند بزنم چقدر تالش کردم لبل شدی هلنا( هر چقدر خشگ

. خواستم دور کمرمو انداخت دستش رتر شدی( ی خوشگلدم( احسان کامال نزدیکم شده بود و با صدای مستی گفت: خوشگل بودخوشگل بو

. اشقشیهش میگفتی عه بی میرفتی مرد و مردونست داشتخیلی دو. . شوهرتهدت کردیه که خودت با خودستشو پس بزنم اما تو دلم گفتم غلطی

. . قصدش رو فهمیدمزدیکه لبام بودلباش ن. . سرش رو نذیکم کردین نبود بلکه پوریا بودداخت دوره کمرت ااالنم کسی که دستش رو مین

م . سر. برام زود بودخورد کنمدگیم برست زنترین شکد بود که به بزرگوز برام زو. هنبزام زود بود که بشکنم. هنوز ود بود برام. هنوز زنمیخولستم
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. د تو گلوماوم دوباره بغض ه گیرت میارم(خونه ک: تو سان هم خندید وگفت( احتو خیابون زشته. نکنرف کردم و گفتم: امممممم ....... رو اون ط

ه ماشین و رف. منم رفتم طلم کرد و رفت طرف ماشیناحسان و. ست دستم فرو کردمه ام رو تو پوی ماتیک شدخن هاتم رو مشت کردم و نادس

که یک بار مامان احسان از  .تم. حوصله نداشمتنرفار و اینجور مزخرفا ن برای تامکجا هست؟؟؟ لس  مجاصال. . احسان هم راه افتادنشستم

تا از این صدیر غنی( انه شوری نه هیجی زندگی کنی؟؟. چجوری با این میخوااریوصله ای دبی حه نامزده ان چی جلوی خودم گفت: احسدست

زم ومدن و ادر می شاهد این اتفاقات بودن جلوشونو بابا و مامان در اها . وقت هایی هم که طخواهرش بهم انداختنان احسان و مامتیکه دیگه 

تا وقتی . نرن به من تیکه بندازبعد دیگه جرئت ندا ی که طاها پیشمه از اون به. برای همین وقتمیدادرو . طاها هم که جوابشون میکردنپشتیبانی 

تم غیرت گف. بده و فالن کستمه من توهین کنه با بخواد منو بشکونه با شودش نمیتونه این اجازه رو بده که بغیرته طاها باهامه هیچکس به خکه 

یرت طاها در حد کتک کاری . پس غیرتی رو من فراتر از غیرت طاها هست؟؟؟؟ غره منیادم افتاد از اون روز که پوریا پسره رو کتک زد به خاط

ر از غیر طاها........ فرا تا تر از غیر فراتر از یک حرف....... فر. اما...... اما پوریا کتک میزنه ........ نیست فقط با حرفاش دهنه ادم رو سرویس میکنه

به قوله خودش احتمال نود و نه درصد اگه ممکن بود که . ت. ممکن نیسهمچنین چیزی ممکن نیست. ه یک برادرتر از عالقیک برادر........... فرا

 ا چرا من اینجوریم؟؟؟؟وای خدای. . جالبههه ؟؟؟؟؟؟می سره یک درصد بشینه میخواج میکرد؟؟؟ چیه ؟؟؟؟؟ نکنت که با دختر عمه اش ازدوانداش

.  چونکه . چرا اینجوریم؟؟؟  چونکه عاشقشی. االن جسن عروسیمهدارم ازدواج میکنم کرم میره سمته پوریا؟؟؟؟؟ چراِ؟؟؟؟ منچرا همش ف

 .. ههی. اینده ات رو ساخته بوددیخته بونده ات رو ساهاش ای. چونکه باونکه تمام فکر و ذهنت با اونه. چ. چونکه دیوونه اش بودیت بودهعشق

. حاضرم بخوابم ولی به این افکار پوچ و بیهوده فکر ام رو بستمچشم. . چونکه داشتیم میرفتیم بیرون شهرالر تقریبا بیرون شهر بودتا

 نکنم........................

. هنوز نرسیده بودیم ولی ر کنم همش پنج دقیقه شد. فکردمیرسیم بلند شو( با تکونای دسته احسان چشمم رو باز کاحسان: هلنا هلنا داریم م

یا چی بود دیگه؟؟؟؟؟؟ پور؟( ه مونده. برای همین گفتم: پوریا............اممممم........احسان چقدر دیگاومدم بپرسم چقدر مونده. ده بودیمنزدیک ش

ال . چونکه احسان گفت: رسیدیم( با خیرفم گوش کردیندفعه رو به حر کنم یک ا. فکوای خدایا امیدوارم نشنیده باشهپوریا کی بود دیگه؟؟؟؟؟ 

. خوشبختی هه. . با هم رسیدیمنتادیم و دقیقا همزمان ماشین هانیه و فرزاد هم جلومون پارک کردجلوی تاالر ایس. نفس عمیقی کشیدم راحت

ک نفر با دیدنه ماشین ها داد زد: ماشینای عروس اومدن( ی. نمخواهرم رو دارم جلو چشمام میبینم و بدبختی خودم رو هم دارم جلوی چشمام میبی

هم همزمان پیاده انیه ه. . منم پیاده شدمو باز کردفه من و در ر. احسان پیاده شد و اومد طراز در اومدن بیرونتا چند لحظه بعد جمعیت زیادی 

اد صورتش فرینم تو دهن اون کسی که هلهله میکشه و تو بز شتما. دوست دله میکشیدن. همه هلهدر رو بست. احسان . چقدر هماهنگ شدیمدش
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قربون دختر : ن اومد جلو و بغلم کرد و گفت. مامابختی من هلهله میکشی؟؟؟؟ اما لبخند مصنوعی زدمز بدغال داری برای اغاشبزنم خب اخه ا

چقدر محکم بغلم کرد و گفت: . بابا اومد جلو و ون بودنفامیل بیر . کل: همچنین( مامان خندید و رفت هانیه رو بغل کردخوشگلم بشم( منم گفتم

. بخاطره همون لعنتی که منو د کرداه گلومو س. چونکه بغض رفتم: شما هم خوشگل....( نتونستم بقیه حرفم رو بزنمخوشگل شدی باباجون( منم گ

. طاها رفت طرفه هانیهی زد و چنین( بابام هم لبخندهم . بابا هم دماغم رو گرفت و فشار داد و گفت: خیلی دوست دارم( منم گفتم:کرداینجوری 

. ( لبخندی زدمرم؟؟ت دات: میدونی که خیلی دوساها گفط. . منم محکم بغلش کردم. اونم مثله بابا محکم بغلم کردنفر بعدی اومد سمته من

گریه کنی میگن . و هم دارهین دردسر ها رن همدختر بود .. اجازه هیچ کاری رو نداشتم. هیچی نمیشهدداشتم بزنم زیر گریه اما نمیشدوست 

. یگم. برای خودت م. طاها گفت: فراموشش کنچچرا گریه میکنی؟ بخندی میگن چرا میخندی؟ تعجب کنی هر غلطی بکنی بهت گیر میدن

. در نلو و تبریک گفتددن جاومم ادرشوهر و خواهر شوهرم. م. نمیشه. مگه میشه؟؟؟ نمیتونم. ههت طرفه هانیهفراموشش کن( و رهام کرد و رف

خاله . تعجب کرده بودم از یک چیز. . ساعت نه شب بود که رسیدیمبعدش همه با هم رفتیم داخل. سفت و محکم بغلش کردماخر هانیه بود که 

هانیه و فرزاد . نلموتیم روی مبنشس. منو احسان ک چیزیش میشه. اینم ییک بگهتبر . لصال جلو نیومد تا به منتثمینه فقط به هانیه تبریک گف

. باید برقصه عروسا هم گفتن: . یهو همه ب. روی مخم بودنگ خیلی زیاد بودصدای اه. یادم رفت به فرزاد تبریک بگم. ونهم نشستن روی مبلش

دستم برقصم ؟؟؟؟؟ احسان  من االن عزا گرفتم بعد بلند شم. دا خفه شین. تو رو خنترسه( وای نهقا داماد وس باید برقه از ا. عرنترسهاز اقا داماد 

. و احسان نگاه میکردنه منهمه داشتن ب. با تعجب نگاهم کرداحسان . تا بلند بشه بره وسط اما من دستم رو کشیدم از تو دستشرو گرفت 

ی جنسمون ؟ یعنانوم؟؟؟فرزانه اومد کنارمون و گفت: چیه نکنه رقص یاد نداری عروس خ. منتظره ما بودنچونکه هاینه و فرزاد وسط بودن و 

همین خودم دست  . براید دهنه اینو بستولی بای. . تنها ویژگی خوبم همینهقصو من تو فامیل دارمالبی بوده؟( من یاد ندارم؟؟؟ بهترین رق

وع نگش شراه. . احسان هم میرقصیدن. شروع کردم به اروم رقصیداول اهنگش اروم بود. یدن. همه هلهله کشگرفتم و کشیدم وسط احسان رو

یعنی من . ر دادیمغییو هانیه جانون رو توسط های اهنگ بود که من. کشیدن و سوت میکشیدنه جیغ می. هم. منم رقصم رو تازه شروع کردمشد

م( فرزاد هم خندید و تشکر . تبریک میگم. همینجور که میرقصید گفتم: اقا فرزاد یادم رفت تبریک بگفتم جای فرزاد و هانیه رفت جایه احسانر

. اومدم . حس میکردم که مادر شوهر گرامی و فرزانه دارن با دهن باز نگاه میکننمونج گرفت و منو هانیه برگشتیم سرجا. دوباره اهنگش اودکر

. پوریا از پشت ت شده بود. من پاهام سس. لبخندی زدو به من نگاه میکرد . داشت اهنگ میزدرو دیدم . پوریادور بزنم که وسط دور ثابت موندم

. پوریا لبخندی زد . تو یک لحظهفیلمی تو ذهنم تداعی شد. همه خاطره هامون مثل . دوباره قده بلندش. جلوم ایستادفممد بیرون و اومد طرانو اوپی

ت تکرار دوباره داش. سگ چشماش . اونم به من نگاه میکرددم( با حیرت نگاهش میکر.. امیدوارم خوشبخت شی هلناکیت مبارو گفت: عروس

عنی اینکه . به م. سرمو تکون دادم. فرزانه بودسریع برگشتممثله اینکه ترسیده باشم شونه ام پرید باال و . یهو دستی به شونه ام خورد. میشد
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اومدم دیدم کله تاالر ساکتن چیه؟؟؟؟ یهو به خودم ش چی میگه؟؟؟ منظورچته؟؟؟؟ فرزانه با پوزخندی تمسخر اوری گفت: باتریت تموم شد؟؟( 

. وریا نبود. اما خبری از پگاه کردمریا بود ن......... همش......... سریع سرم رو برگردوندم و به جایی که پو. یعنی همش به من نگاه میکننو دارن 

ه بابا منم برای اینکهلنا ؟؟؟(  فت: مطمئنی حالت خوبهرانی اومد جلو و گبا نگ بابا. ذهن بود؟؟؟؟؟ ههود؟؟؟؟؟ یعنی همش ساخته یعنی همش رویا ب

ه( . هلنا که سهلهلم باشه باتری تموم میکننه تو یکی فی. طاها: با دیدبا صدای طاها برگشتم سمته طاهایست( نگرانی در بیارم گفتم: چیزی نرو از 

کنترل کرده و ش رخودحتی مامان فرزانه هم خنده اش گرفته بود اما . ه. با این حرف طاها همه زدن زیر خندفرزانه دوباره داشت حرص میخورد

. دفعه تاالر ترکی. مطمئن باش( این دمشورت کردم .  با همه فامیلنه بابا فت:گ( طاها فرزانه گفت: خودت تنهایی به این نتیجه رسیدی ؟؟. بود

ید؟؟؟؟چی میشد ه توهمم کش. کارم بودبود که پوریا ایستاده ب. اما من نگاهم به همون طرفی اونجا رو ترک کردفرزانه که خون خونش رو میخورد 

. مستخدم ها اونجا بودن که طاها گفت:میشه یک لحظه رفت و منو کشوند تو ابدار خونهاها دستم رو گ. طزدمپوزخندی . اگه نبود...... دبوه رویا نک

حض . به منه کردسریع اونجا رو تخلیها دیدن طاها عصبی م مستخد. وم بودلنش معرز حرف زدتاراش و ط. از رف؟؟(طاها عصبی بودبرین بیرون؟

بخاطره اون  فقط. اونم کنی. میخوای عروسی رو خراب م گفت: من که میدونم دردت چیهتن بیرون طاها برگشت سمتم و با خشاونا رفاینکه 

ه ه قیافه اش میخوری نه بنگالد. ن پسره دنیاست. اون کجاش الدنگه؟؟؟ بهتریم جمع شدنگ رو که گفت اشک تو چشما( پسره الدپسره الدنگ

و نماها: ط. دو منو تو بغلش فشرا با دیدن اشک تو چشمام بغلم کرد م. طاهپیازیم نیست که بهش میگه الدنگاز این پسرای پوست . تیپش نه به

؟؟؟؟ از تو بخشه به عشقم توهین کرده حاال میگه ب. چونکتو بغل طاها گریه ام بگیرهمیترسیدم و از دست دادم( کنترلم رک لحظه . یببخش

ه رو به خودم ندادم که و تا حاال این اجازه تو گلوم ی که یک سالهو طبق معمول پلک هام رو روی هم فشار دادم و بغضدم در اوم بغلش

به خودم توهین میکرد شاید رده؟؟؟؟ فکر میکنه میبخشمش؟؟؟فکر کعا چی . واقطاها گفت: بخشیدی؟؟( بهش نگاه کردم .بشکونمش قورت دادم

. چه ربطی به من داره( طاها ت بخواهلیدش حالبرو از خوت نکنم گفتم: . ولی برای اینکه طاها رو ناراح. بخوامم نمیتونمنم ببخشمرو نمیتوپوریا اما 

( و از .برای من همینه کار و غیر ممکن ترین سخت ترین: زخندی زدم و گفتمپومنم یک لبخند بزن( اگه به تو ربطی نداره هم لبخندی زد و گفت: 

عده  یک سوم. همه داشتن میرقصیدن و. به اطرافم نگاه کردمصدای بلند اهنگ باعث شد که سرم در بگیره. وارد تاالر شدم. رد شدم کنار طاها

به هانیه که داشت با فرزاد عده دیگه . وس نگاه میکردن. همه جا بیشتر به عر. خب این عادیهای هم که نشسته بودن به من نگاه میکردن

. حاال معنی جمله خوش به ر میکرد. فقط به عشقش که رو به روش بود فکی میگذرههانیه اصال نمیفهمید اطرافش چ. دنمیرقصید نگاه میکر

. احسان به من نگاه کرد و گفت: هلنا چی شد یهو؟؟؟؟ حالت خوبه تم رو مبل کنار احساننشس. دامنم رو گرفتم باال و رفتم حالش رو درک میکنم

اگه خواهر ود . پوریا اگه بزخندی زدمپو( .. نمیتونه خودشو نگه دارهابت خواهرم متاسفمب :چیزی نیست( احسانفتم: االن؟( بهش نگاه کردم و گ
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به اون نداره برای چی باید بزنه تو دهن ثله من که هیچ حسی نسبت . برای دختری مت که نیست. عاشق. البته شایدم نهداشت میزد تو دهنش

رو شونه ام ت احسان دستش رو گذاش. هفکرشیش به سشب عرو ون دختر غریبه دیووانه وار عاشقشه و حتی تونه ا. چونکه نمیدوواهره خودشخ

. توی این یک بکنم. میخوام یک اعترافی. احسان گفت: هلنا . برگشتم سمتش و نگاهش کردمد. با این کارش چشمام گرد شو گونه ام رو بوسید

. از تو زیاد دل خوشی امانم گفت که تو رو ول کنم. وسط های سال نامزدیمون بود که مت شده بودمیعنی عاشق. شم اومدومن واقعا از تو خ سال

قمه؟؟؟؟؟!!!!!! وای خدایا..... دوست احسان.......... احسان ........ احسات عاش. یا تو یا هیچکس( من مصمم شدم که من تو رو میخوام . امانداشت

. با با چشمای گرده شده نگاهش میکردماحسان گفت: االن باورم نمیشه دارم باهات ازدواج میکنم( . کنم داشتم همونجا بلند گریه کنم و هق هق

. اهنگی که خیلی و یک اهنگی پخش شد. یهم و مانع دیدم میشداومده جلو چشم. با پرده اشکی که بغضی تو گلوم که راه نفسمو سد کرده بود

. . اهنگی که روز تولدم عاشقانه عاشقش شدم. ولی چه بد که فهمیدم. فهمیدم؟؟؟ اهانیدم اینونا ش. کج. این خیلی برام اشناستبرام اشنا بود

رو گرفت و منو  دستم( .فت: حاال بیا بریم برقصیمت و فشرد و گرو گرف. احسان دستم ذاشته بودگچونکه اون اهنگ رو پوریا برای سوپرایز تولدم 

و اروم  . احسان دستم رو گذاشت روی کمرم. با شنیدنه این اهنگ پاهام سست شده بودمشده بود . منم بی ارادهو برد وسطوند با خودش کش

. قلبم داشت از تو میرقصم،  نگی که عشقم با شاگرداش کار کرده بود برای تولدماه من االن دارم با کسی که عاشقمه با. وای خدایا. میرقصیدیم

اما همش اب دهنم . . بخاطره اینکه میترسیدم اشکام سرازیر بشهسینه احسانرو چسبوندم به  . سرممیگرفتد . قلبم داشت درسینه کنده میشد

. . اما مطمئن بودم رویا بود. پوریا بود. اون احسان نبود. اما اون احسان نبود. یک لحظه سرم رو بلند کر م و به احسان نگاه کردمرو قورت میدادم

اب دهنم رو بخاطر بغض لعنتیم قورت دادم و با . مکی زداورد پایین و دم گوشم گفت: نمیتونم( و چشا سرش رو با بغض گفتم: تنهام بزار( پوری

شدم . ) عاشقت ک تیکه از متن ترانهینگ شد با این حرفش دقیقا هماه صدای لرزونی گفتم: چرا نمیتونی؟( پوریا گفت: چونکه عاشقت شدم(

هت نگاهش . حس بینمون رو دست کم نگیریا( با ب. دست من که نیست تمومه زندگیم تویی. حسرتش میمونه روی قلب خیلیاعمیقه حسه بینمون

صدای که از ته م با منون؟؟( چشات داره از کاسه میزنه بیربهت گفت عاشقته و خشوتیپ با لحن شیطونی گفت: چیه یک خوشگل  . پوریامردمیک

و . اینذارم هیچ کسی بهت تو بگهحاال اومدم که برای همیشه پیشت باشم و نگفت: مد گفتم: چرا رفتی؟؟؟چرا تنهام گذاشتی؟( پوریا چاه در میو

. اما وریا نیست از تو بغلش در اومدمه پ. این عطر. اما............ اما این عطره پوریا نبودلش کردماهنگ تموم شد با تموم وجودم بغمطمئن باش( 

ا .......... اون تمومه حرف. یعنی شق نگاهم میکردم با لبخندی و با نگاهی سرشار از عان ه. احساونی که بغلش کرده بودم پوریا نبود احسان بود

و خریدین که چرا برای خواهرم اینکه بهونه گیری میکنن چه بدوست داشتم مثله چرا؟؟؟؟؟چرا من اینقدر بدختم؟؟؟؟؟؟؟؟حرفا رو احسان میگفت

عشقه ه گیری کنم پس برای خدا بهونه میگرفتم که چرا برای بهونی رو نداشتم که . کسممن نخریدین منم میخواستم بهونه گیری کنبرای 

. همه داشتن دست میزدن و ا صدای دست و جیغ و هورا از تو شوک در اومدمباما من اینقدر باید بدبخت باشم؟؟؟؟ سوندی ش رخواهرم رو به
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سان گفت: یعنی تو هم عاشقمی؟( منم . احبرگشتم و نگاهش کردم. رفت. خواستم برم بشینم سره جام که احسان دستم رو گجیغ میکشیدن

. اما حواسش نیست چی داره میگهیره تو حس مفت: ادم وقتی سرم رو تکون دادم و گفتم: نه..... میدونی.....حواس.....اه لعنتی( احسان خندید وگ

. یگه اشتباه گرفتمحالیش کنه که من تو رو با یکی دباید کی ی. حاال نگاه کنالو خیحتما داره حرفای دلش رو میگه( این خوش عنی معموال ی

. من روسو ببوس( همون لحظه طاها وارد تاالر شد. اقا داماد عاقا داماد عروسو ببوس :نخواستم دستمو بکشم از تو دستاش که همه با هم گفت

نی اینکه من نمیتونم . یعادد ا سرشو تکوناه. طاز کمک خواستمها نگاه کردم و با چشمام . با حال زاری به طاونجا واقعا نمیدونستم چیکار کنما

. چشمام رو . احسان اروم دستش رو گذاشت پشت گردنم و سرش رو نزدیک کردبدم. بهشون واهر مادردوست داشتم یک فحش خ. کاری بکنم

گونه ام رو  کانال بر خالف فکر من احسان؟ یشهنظر تو یهو وسط راه پشیمون مبه . چیزا میگی. چه تم و تو دلم دعا میکردم که منو نبوسهبس

به اطرافیانم خیر برسونه به منه بدبخت شر خدا کارش همینه که البته  .خدا خیرش بده. و دادم بیرونرو بوسید نفسم ر. وقتی گونه ام بوسید

 .دم و رفتم طرفه مبل و نشستم روشش در اومز بغلاروم ات میکشی( تم خجالت: میدونس. احسان گفاحسان نگاه کردممای تو چش. برسونه

ی چیزی ببینم کمکاحسان اومد طرفم و گفتم: من برم . امون بفرمایید شگفت: خانوما اقای ان احسانکه مامواست بیاد بشینه احسان هم خ

الت بدی بهم دست ح یک . یک جورایی نمیدونم چرا. برو( احسان هم لبخندی زد ورفتمن: نه. می؟؟؟؟ ههخانو. کاری نداری خانومی؟( نمیخوان

د نمیشد؟؟؟ الش بت خانومی حای هم بود همینجوری با یکی ازدواج میکرد اونم بهش میگففرد دیگه  واقعا اگه االن هر. انومیه گفت خداد ک

رو گذاشت  تشف کردم که طاها دسی رومو اونطر. با کالفگدطاها بود که کنارم نشسته بو. برگشتم سمتش. ور یکی رو کنارم احساس کردمحض

ه میخوای من مثل . چیه نکنتمولی کال ناراح. م: از تو نهو گفتم حتی؟؟( دستش رو پس زدازم ناراطاها: . خودش رو کرد طرفه ام و سرم رو چون

؟؟؟؟ من کی ازت همچین چیزی رو خواستمی؟؟( طاها گفت: مشترکی میبینوجه  ن و هانیهشم؟؟؟ تو بین مامثل اون خوشحال ب باشم؟ شادهانیه 

ت . میخوام قسمیکیکنی غیر از بدم به حرف نمی. جونه هر کسی رو قسم دم بازم گوش نمیدیرو قسم ب...... جون خودم م هلنا تو رو جونهگفت

ه جون کی قسم بده خواد به بودم می( منم فهمیدقسمت میدم به جونه ......... ش کنیبه جون اون فرد که وقتی وارد خونه شدی کال فراموشبدم 

 طاها تو جون هر کی دوست داری به جونگفتم:  ردم ودستش رو گرفتم و با التماس نگاهش کردم کخواست قسم بده قبل از اینکه  نبرای همی

هتر شد( اشو ول کردم و تکیه دادم به مبل و گفتم: حاال ب( منم دست.خودت قسم میخورم( طاها گفت: پس به جون .اتو رو خد. اون قسم نخور

اها پوزخند زد ر گفتم: معلومه که نه( طبا تمسخ من.عنی جون اون برات از جونه خودت مهم تره؟؟( زیر چشمی نگاهش کردم: یت گفتطاها با به

اما . ند شد و رفتبل دوباره پوزخند زد و . طاهااهش کردمت نگهتم و با ببرگشس میکردی( تی سره جون اون التماو گفت: برای همین داش

اومد و نشست کنارم و  احسان. کن نیستچین چیزی مممه. م سرم رو تکون دادمارو. ودگیر کرده بنشسته بود ه طاها چشمای من همونجایی ک
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( احسان گفت: ؟؟غذا اوردی . من با تعجب گفتم: چرا یکابه و دو تا قاشقبا دو تا نوش. بود و گذاشتش رو میز رو به رومونغذا دستش یک دیس 

دو تا رون . غ بودبرنج و مرغذا  . مشغول شو(: خبارم و گفتست کناحسان نش. . اما مجبور بودمبخورم منرن چی؟؟؟؟ نه امبا هم میخوریم( 

حالم داره بد  وای خدا. خورمدور ترین قسمتش یک قاشق ب. منم سعی کردم از تبرداش یک قاشق از برنجا . احسان گذاشته بودن واسمون

. برای همین اون لقمه ای که تو دهنم بود رو به زور میکردم یک قاشق دیگه بردارم باال میارم . حس. اما به زور یک قاشقه دیگه خوردمیشهم

تکون ت: مطمئنی؟( منم سرم رو گفرم( احسان . یعنی میل ندانمیخوامگفتم: . احسان با تعجب نگاهم کردار که اشق رو گذاشتم کنق. دادمورت ق

احسان نگاه  .اختم زیر سرش اما هر چقدر زور زدم نتونستم بازش کنمرو اندره قاشقم سم و شت. منم نوشابه رو بردامشغول شد . احسان همدادم

ز یک خاطره که با ادم افتاد ای. م. زیر لبی تشکر کردمنه و دادش ب به رو گرفت و با کمی زور بازش کرداکرد دید نمیتونم باز کنم شیشه نوش

خوب یادمه که . فتکوچیک گریکی به پالست. برای هر کدوممون نوشادعوت کردرو نوشابه  ما بود خیر سرشسام هم که باهامون ار ودم ووریا بپ

ه ونستم سریت. من نمه میگیرهخانواده د که برای هر کدوممون نوشابه بواخه ارسام قول داد .ننره خسیست بکپوریا به ارسام گفت خاک تو س

. من : بزار بدمش به ارسامه رو محکم هم زد و گفتنوشاب. پوریا ام رفته بود دستشوییارس .ا ازم گرفتشهمین پوریبرای  نمکو باز به ام رنوشا

نمیتونه بازشون گفتش و . پوریا مال اونا رو هم گرفت و محکم هم زد ن باز کنن دادن به پوریاناز هم که نمیتونستتونم بازش کنم( سدنا و پرنمی

. و باز کرده بود و خورده بوددشه خوپوریا مال. میاریمیی سره نوشابه هامون بیاد پدرشو در اگه بالدنا و من تهدیدش کردیم که ناز و س. پریکنه

ریا بیرون و نشست پیشمون که پو ویی اومدارسام از دستش. ه بودد پوریا و پوریا ماله اونم هم زده و داده بوالن هم نتونسته بود بازش کنارس

. ی نیستاینکه چیزمثله جوگیرا گفت ارسام هم هش یک جایزه میدم( رو با هم باز کنه من بهار تاهر چ. اگه ارسام بتونه ابقهمسیک گفت: 

د هر چهار تا باز شد و ام هم یهو زور ز. ارسهک دو سی. سدنا گفت تش رو گذاشت روشون. ارسام هم دسبطری رو براش گرفتارسالن چهار تا 

خشمگین به . ارسالن و ارسام . پس بگو چرا پوریا داشت هم میزدرسالن و ارساماو لباس نوشابه ها همشون پاشید بیرون و ریخت روی صورت 

هو همه با هم . یهد. پوریا هم زد زیر خنپوریا رو بکشیمابه هامون شدیم بعد میخواستیم ت نوشحاز اول نارامن و سدنا و پرین. وریا نگاه کردندپ

. دستای تارسالن یک طناب داش. ام و ارسالن گرفتنش. ولی بعد ارستند میدوید. خیلی دوید. پوریا هم میش دویدیمیم میکشیمت و دنبالگفت

ارسام هم که از این چسب . با شال گردنش دستش رو به تنه اش بستن .دخترا که داشتیم از خنده میمردیم ما. اب بستنپوریا بدبخت رو با طن

بدبخت رو با دستای بسته داشتن میبردن . از محکم کاری عیب نمیکنه دوباره دستاش رو بست و گفت کاراون بزرگا داشت تو صندوق عقبش با 

. اما ارسالن و ارسام اون هلنا نامردا کمکم کنیناز سدنا پرن. ولم کنین .بابا جان غلط کردین. ارسام نالش میگفت ارسپوریا هم. سمته دستشویی

تک ماده شین تابستون بیایین امتحان ن ترم رو کاری میکنم ای .میدمتون رو صفر نمره انظباط هم. پوریا گفت: دنداشتن میبررو بی رحمانه 

تونست پوریا نمی. بودنیک بازوش رو گرفته هم ن ک بازوش ارسال. بدبخت ارسام یلوی دهن پوریا رو گرفتم هم با دستاش ج( ارسا.نبدی
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سالن به سدنا گفت: سدنا برو اب ار. موم داشتح. دستشوییه یک . اونو بردن تو دستشوییزش میومدحرف بزنه فقط اواهای عجیب غریب ا

محکم گرفته . اما ارسالن و ارسام یکرد خودشو نجات بدهتقال مه ها( پوریا که تازه فهمیده بود قضیه چیه باشده سرد . سرو باز کنش ریخ

. نو محکم گفت اینو محکم نگه دارالن به ارسام گفت ای. ارسشد سدنا گفت سرد. چند الخ از موهاش ریخته بود تو صورتش. بدبخت بودنش

ات بده اما ست خودشو نجکه معلوم بود پشیمون شده همش میخوا. پوریا ت دارمشپوریا رو بغل کرد و گفارسام محکم از پشت ارنج های 

ه دیگه به گریه یا کور. پکردبر دقیقه ص . روی اخرین درجه اش گذاشتش و چندیسته نن به سدنا گفت این که روی اخرین درج. ارسالنمیشد

وریا و دوباره ارسالن یک بازوش رو گرفت و ارسام هم ن اومد طرفه پسالار. ت حرف بزنهفته بود و نمیذاش. ارسام نامرد دهنش رو گرافتاده بود

ش . گو. ارسامنپوریا گفت: ارسالوصیتتو بکن( : وریا برداشت و گفتدستش رو از روی دهنه پ م. ارساجلوی دوش. بردنش یک بازوش

حرفشو ادامه بده و ه نتونست ش انگاری نفسش بند اومده باش. پوریا وقتی رفت زیر دووسط حرفش هلش دادن زیر دوش( نامردا ............کنی

که تن حدود پنج دقیقه زیر اب نگهش داش. خ زده بودل مجسمه یخت مث. ولی اون بدبسالن و ارسام نگهش داشته بودن. اردهنش باز شدکمی 

ت رفتم جلو و اب داغ رو . برای همین مثله جمن نتونستم طاقت بیارم. . اما اون دو تا به حرف نکردنت بچه ها بسه ممکنه مریض بشهسدنا گف

ریا پو. بود بمیرهکن بیشتر نگهش میداشتین مم. درستی کرد . کارزی نگینارسالن و ارسام هم اومدن چیزی بگن که پریناز گفت چی. ردمهم باز ک

. . پوریا رو نشوندن همونجااومده بود باال برای نشستنتو دستشویی قسمتیش سنگی بود و  .. کله موهاش اومده بود رو پیشونیشبیرونوردن رو ا

 .ر دستش رو بسته بودنچونکه سه با. درمم در اومد تا بازش کردم. البته پکردم. اول دستاش رو باز اخه بیرون سرده بود ممکن بود سرما بخوره

. البته خودم ه دارمهمیشه تو کیفم یک حول. . الهی بمیرم. اخه خیلی دستش رو محکم بستنخون مرده شده بوددستاش رو بسته بودن جایی که 

. از یک طرف از . بدبخت قفل کرده بوددمو از تو کیفم در اورم رحوله ا .نذاشتم مامانم همیشه کیفم رو تبدیل به جعبه کمک های اولیه میکنه

هم من مجبورشون . فتن تا یک پتویی چیزی بیارنالن و ارسام ر. ارساش میسوختفته بود از یک طرفه دیگه دلم برخنده ام گروضعیت پوریا 

دنا و پریناز هم مثل ماستا س .و در اون وضعیت میدید دلش اب میشدپوریا ردل سنگی . اخه هر کردم هم خودشون عذاب وجدان گرفته بودن

. برای همین . یعنی میخواستمم نمیتونستم. اما نمیتونستم سرش رو خشک کنمحوله رو گذاشتم روی سرش . میکنن ایستادن و دارن به من نگاه

ا خواست بیاد طرفه پوریا ( سدن.سدنا بیا سرشو خشک کننگاه میکنین؟؟؟؟ ل ماست ایستادین دارین منو نگاه چرا مث از گفتم:نرو به سدنا و پری

شروع از جاش بلند شد و خودش باال و تش رو اورد . دس. واالخ زده. فکر کردم یخدا رو شکر. خواد بیایی اینکه نمی. به معنتش رو اورد باالدسکه 

رتی رت و پهلنا موهات که شپش ندارن؟؟  میدونی اخه موهام حساسه شپش رو جذب میکنن( منم به چپوریا گفت: . ردن سرششک ککرد به خ

( دوباره نمکدون شدیکه  خوبهه حالت کامال ت کمعلومم هس .پش جذب میکنههات منبع میکروبه که شپس معلومه موکه گفت خندیدم و گفتم: 
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اب داغ رو باز نمیکردی وریا: چون اگه نونی؟( پچی ممون( من: برای نلنا ممهو گفت:  منرو داد به ه حولا که سرش معلوم بود خشک شده پوری

ی اینکه اگه ش نمیترسم( من: پس برای چی میترسی؟( پوریا: برا: من برای غمیکنی( پوریارس تو غش ننت. گفتم: ترسیدم غش کنم( خندیدممی

. من به فکر دله سره دسته گلش رو به کشتن دادین؟؟؟ پن بابامو چی بدین. بعد میخواستین جواب ماماغش میکردم روی دستتون میموندم

از ( یعنی .. من به فکر اونامن. گناه داریمیرن. عاشق پیشه هام که ممیشه . اصال دیوونههغون میشضاعش دااومن افقی بشم انمم که اگه مام

جواب دله عاشقه . اما کاری کردمن گفتم: حالت مامان بابات رو میشه . . دیوونهخواستم زمینو گاز بگیرم از خندهدست این خل و چل بازیاش می

ه وقتا که جدی نگاه میکنبعضی اما . هخوش خنده ایادم یا ر. کال پود زیر خنده( پوریا هم با این جرف من ز.ات رو چی بدم؟؟؟  ای بابمعشوقه ها

ند و . تو دنیای پر از چر. تو دنیایی پر از نفرتم تو دنیای دیگهاومدشده باشم  ارخواب بیدری از . یهو انگایشهه وضوح دیده مسگ چشماش ب

. منم ارم نبود. احسان هم کنی بودناله خداحافظ.  همه در ح. اما وایستا ببینمنبرای اغاز مرگم جشن گرفت. دنیای که یزای مزخرف. پر از چپرند

. دم دنبال احسان گشتم با چشمام و . بلند شدممیزو گذاشتم رو ر. شیشه نوشابه ذره هم تغییر نکرده بود ابه همینطور دستم بود و یکنوششیشه 

اصال  .مونا خوش امد میگفتنه مهدیگه رو گرفته بودن و بهم هانیه و فرزاد دستای همجلوی احسان  .مد میگفتمونا خوش ابه مهدر ایستاده بود و 

و  رفتم کنار احسان . برای همین با حال زار . حاال اگه نرم چی میگن. مطمئنملی تا االن فامیل کلی حرف برام در اوردن. وحوصله نداشتم برم

. کامال جدی بودممن احسان خندید ولی  م(نتونستم بیاردم تموم کراه بنزین نه وسط  :خت و گفت: اومدی؟( منن نگاهی بهم انداحسا. اایستادم

رفتن و مونا . همه مهاون موقع حتی نمیتونستم لبخند مصنوعی بزنم. ه احسان تبریک میگفتن و میرفتنبعد بمن تبریک میگفتن و میومدن به همه 

مامان . و رفتن طرف هانیه و فرزادخانواده فرزاد که به من و احسان تبریک گفتن . نفقط خانواده من و خانواده احسان و خانواده فرزاد موند

. مامان جونبعد مامان بغلم کرد و گفت: . . بعد رفت طرف احسان و بغلش کردامیدوارم پای هم پیر شین( تشکر کردمت: حسان اومد طرفم و گفا

هانیه رو هم . و بعد هم طاهاابای احسان ببعدم . بعد بابا. تکون دادم و تشکر کردمسعی میکنم زود زود سر بزنم( سرم رو  .دلم برات تنگ میشه

اشین احسان ایستادم و ر ماکن. . اما هانیه با تعجب نگاهم میکردالت( و از بغلش در اومدم و رفتم بیرونکردم و دم گوشش گفتم: خوش بحبغل 

. : بزن بریم( احسان سوار ماشین شد. احسانبا صدای احسان سرم رو بلند کردم .ردمک. به دسته گلی که تو دستام بود نگاه بیادمنتظر شدم تا 

اتی . اخرین لحظنیا بودماخرین لحظاتی که تو این د. اره یم بودزندگ . اخرین لحظاتپرتش کردم یک کنارانداختم و به دسته گل  ه نگاهیدوبار

 رین لحظاتی.............................اخ .. اخرین لحظاتی که به فکر عشقم بودمیدمکه نفس میکش

 . تار رو بستمد. تو ماشین نشستم و . ههنی که مجلس عزامو برگزار کردنمکا. ردمیگه ای برگشتم و به تاالر نگاه ک. بار دکردم ازدر ماشین رو ب

 .ت قراره چجوری برام رقم بخورهببینم سرنوش
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 روزهای رفته ی سال را ورق میزنم....

 تی که زنده نمیشود....چه خاطرا

 چه روزهایی که دلم میخواست تا ابد تمام نشود...

 سال زمان میبرد...1وچه روزهایی که هر ثانیه اش 

 چه فکر ها که آرامم کرد و چه فکر ها که روحم راذره ذره فرسود....

 م سرازیر شد...چه لبخند های که بی اختیار بر لبانم نقش بست....وچه اشک هایی که بی اراده از چشمان

 چه آدم هایی که دلم را گرم کردند....وچه آدم هایی که دلم را شکستند....!

 چه چیز هایی که فکرش رو نمیکردم و شدوچه چیزهایی که فکرم را پر کرد و نشد....

 چه آدم هایی که شناختم وچه آدم هایی که فهمیدم هیچگاه نمیشناختمشان....

 وچه...

 هم یادش بخیر می شود...وسهم من یک سال دیگر 

 می آیند..."آدمها "

 گاهی در زندگی ات می مانند

 ،گاهی در خاطره ات

 آن ها که در زندگی ات می مانند

 همسفر می شوند

 آن ها که در خاطرت می مانند

 برای سفر....ه ای تجرب
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 "تلخ"گاهی  

 "شیرین"گاهی  

 می زنی "لبخند"گاهی با یادشان

 برمی دارد  "لبانت"گاهی یادشان لبخند از 

 .اما تو...

 لبخند بزن

 به تلخ ترین خاطره هایت

 رخ بدهدباید این آمدن   و آدمها می آیند  

 تا تو بدانی....

 

 را همه بلدند "آمدن"          

 است "ماندن"این              

 د می خواه "هنر"که             

 

طر تقاضای زیاد عزیزانم این ط به خافقط به صورت خالصه بود. ات فقو این خاطر ودرت خاطره نوشته شده بصو رمان به)                                  

 (:امیدوارم تا االن راضی باشین. براتون نوشتم رمان رو

هر ادمی  هون بذهمیشه ااما یگیرم نم. روزه هم اصال مومن نبودمزیاد درسته . ه روحم رو نوازش میداد. صدایی کن به گوشم خوردوصدای اذ

. تمز روی دستام برداشسرم رو ا . شتممنم که کال حوصله ندا .ونه بره مسجدرید تا بتاز دستی نزدیک مسجد خ. احسان خونه رو یدهارامش م

ه پنجره تو ب. دوم بو. یک پتو ربود. مثل هوای گرگ و میش صبح شده . اما هوا تاریک شده بودخونه بودمهنوز روی همون صندلی بودم و تو اشپز
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کی میترسیدم اما االن نمیدونم بال از تاری. قودم انداختم کنار. پتو رو از روی خ. نسیم مالیمی که میومد پرده رو تکون میداددمکراشپزخونه نگاه 

چشمم خورد به سیم . با روشن کردن برق برق رو روشن کردم. از روی صندلی بلند شدم و . واال. شاید اینم یکی از اثراشهچرا هیچ ترسی ندارم

. ترا نیس. االن وقته عاشقی و از این کااهل. یک زنه متک زنم. من االن یباید به حال اینا هم یک فکری بکنم. ی میز بودوکارت و مموریم که ر

و نشرط میبندم م( .ه؟؟؟ههذربهتون خوش میگ .نیون شدتتر عمه گرامیدخ هدیگه مال تم:کامال غیر ارادی بلند گف. باید پوریا رو از قلبم بیرون کنم

فسم رو دادم ن. ده. من عقلم کم بو. من دیوونه بودم. من عاشقش بودمیادش باشهچهره ام رو اون که عاشقم نبوده که . ببینه اصال نشناسه

به سیم کارت و . . شومینه روشن بودد سمت شومینه. پاهام کشیده شراییپذی. سیم کارت و مموری رو از روی میز برداشتم و رفتم سمت بیرون

هاش سپری کردم بیرون ریخته . تموم اون لحظاتی که بادوراطراتمون رو باید بریزم . کله خ. باید تصمیمم رو بگیرمدستام نگاه کردمتو مموری 

گیت رو بر باد دادی ه زند. تو میتونی خب اگه نتونی کچرا میشه. خیلی سخته. ه سختیه. کاره. نه نمیش. اصال از االن دیگه بهش فکر نمیکنممیشد

. ایندفعه رو با حرف ایندفعه رو موافق بودم. میکنینابود تو ا میکنن شما اینجا دارین زندگیفار دختر عمه گرامیشون ص. اون االن داره کنبدبخت

ولی خب میشد باهاش کنار . البته سخته . اره همین درستهبه زندگیم. پس باید منم بچسبم . عادالنه نبود. راست میگفتودمعقلم کامال موافق ب

ون نگاه به سوختنش. تو اتیش:خوشبخت بشی عشقم( و اونا رو انداختم گفتمکردم و . در حالی که نفس نفس میزدم بار دیگه ای به اونا نگاه ومدا

. همه..... اخماش. همه . همه خنده هاش. همه شوخیاش. همه اذیت کردناش. مثل یک فیلماملو چشمطره هامون میومد جمیکردم و تک تک خا

. نصیب سدنا و پریناز . البته غیرتی که هیچ وقت نصیب من نشد. همه غیرتی شدناش. بغضم گرفت. همه دیوونه بازیاشچشمام پر از اشک شد

کرد و بوسش میوریا گیر داده بود و همش ک بچه به پ. یرستوران بودیممن و پوریا و بچه ها تو طبق معمول زی افتادم که رو. یاده اون شد

. پوریا هم با حال . ارسالن و ارسام هم که نچ نچ میکردناز میگرفتیممیگفت:بابایی(من و سدنا و پریناز که از خنده داشتیم از خنده زمین رو گ

باید روزه :شاید . پوریا گفت:برو خودتو اصالح کن( بچه همینجوری از یقه پوریا اویزون بودده گفت؟( سدنا با خندایا این ازمایشه:خزاری گفت

وریا پده گفت:پوریا مقدس( ارسام با خن. یدرک. با این حرفش گروهمون تنشستد و صاف قدسم( پوریا ساکت ش. منم مریمه مبگیرمسکوت 

ن نمیدونن من به ایتی که دی؟؟در صورو بچه دار کردوم بدبختن کیگه میان یقه ما رو میگیرن و میگچند روز د. من که کاری نکردمگفت: اخه 

افته خودم  اتفاقی نمیدیدم اگه هم  .پس شرع الهی حکم میکنه روزه سکوت بگیرم .ت به سمت کار خالفی نرفتمهیچ وقدامنی و پرهیزکاری پاک

قش یک پات . فووتاههاینجا ک سالن گفت:ارسام در حالی که خودش رو کنترل میکرد گفت:پوریا علیه سالم( ار رت میکنم پایین(پا ج مینه رو از

ومده پام رو ه مثال وقتی دختره فهمیده از من بچه داره ابا خودش فکر کن م شکستهبابام ببینه پا. شاید یپوریا با تاملی گفت:راست میگ (میشکنه

ب باید بدون توجه به حرف ارسام گفت:پس با این حسا( پوریا نگه؟پس خانوادتا درایتاتون اینقدر قشت: د گشادی گفبا لبخنته( ارسام کسش
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ست و شصتش رو چسبوند به انگشت اشاره صاف نش. حاال ساکت میخوام روزه سکوت بگیرم( ویب شد برج میالد. تص. خیله خبمیالدبرج برم 

. من با تعجب گفتم: . هممون با تعجب نگاهش میکردیم. اون دسته دیگه اش هم همینطور و هر دو رو گذاشت رو میز و چشماش رو بستاش

ت سماومدیم غذاهامون رو بخوریم که یک خانومی اومد :شفاااااااا( تیمفهمه مون یک صدا با هم گ. ندادوریا جواب مگه داری یوگا کار میکنی؟( پ

بود و چادری . یک زنه دیک میشد. زنه داشت بهمون نزرو باز کرد و نگاه کردوریا سریع چشماش . زنت اومد( پپوریای مقدسگفت:. ارسالن یاپور

اومدیم تو . یدگفت:ببخشرو به پوریا ی پوربا و بچه رو بغل کرد و بعد از اینکه کلی قربون صدقه بچه اش رفت اج. زنه اومد کمی ارایش داشت

که اینجا پیداش . همه جا رو گشتم ام یهو دوید و رفت. وقتی رفتیم بیرون بچه . از اولی که اومدیم این بچه نگاهش رو شما بوداین رستوران

معذرت خواهی  . صد بار بدبختزنم جرئت نمیکنه چیزی بگه بینین؟؟؟ت:می. پوریا سرش رو تکون داد و گفتو رف . با اجازه(شید. بازم ببخکردم

به حرف ارسام و مسخره قدس رو با عمه ام بودم( همه مون لی گفت:فکر کنم پوریا م. ارسام با تامکرد( همه مون با دهن باز نگاهش میکردیم

قه قهه ام به  . اما کمی بعدل زهر. مثتلخخنده ای  اما. ان هااد اون زم. به یزدمقه قهه . ( با صدای بلند خندیدمدر زمان حال) . زی پوریا خندیدیمبا

کشیدم و بلند گریه می جیغ .نمیتونستم به اون زمان برگردمه دیگ. وم شدمت محرون لحظابه خاطره اینکه دیگه از ا .هق هق گریه تبدیل شد

تم خیس ر. صوند هق هق میکردمبا صدای بلچرااااااااااا؟( .دم:خدایااااااااااااااغ کشی. جی. رو زانوهام افتادمبایستم . نمیتونستم رو پاهاممیکردم

. دیگه یک گوشه. بی حال افتادم تا یک ربع گریه کردم ؟؟ چرا؟؟؟گه ای بشهچرا باید نصیب دختر دی .با تمام وجودم جیغ میکشیدم. خیس بود

البته  .موم شدیا تمشب پور. اامشب عشق تموم شد. ت نابود شدنه خاطراهم. امشب تموم شد. تونستم گریه کنم. . بغضم شکستراحت شدم

تم بلند بشم اما واسمی خ. و بندازمش تو شومینهه باید االن قلبم رو هم از تو سینه ام در بیارم نابود بشخواد همه چیز کامل . چون اگه بکامل نه

وی پاهام . باید ر. اما باید بلند بشمک سال دیگه هم بتونم زنده بمونم. البته اگه تا یصد سال دیگه اونجا بشینمت داشتم تا . دوسنمستونستم

خورد میکنه )میدونم درد دل خوبه ولی من ، نمیخوام ت میشه که ادم رو درسام ایی برتم،اگه ضعیف باشم،اگه زمین بخورم حرفاگه نایس. بایستم

د دل از میثم ابراهیمی( پس فقط بخاطر زخم زبون در. مردمه میدونی چه دردی داره عادت ، به حرفا، طعنه ها و نیش دستم رو شه پیش مردم ، چ

ه ..... اروم دستم رو گذاشتم روی زمین و بید در خلوت خودم. باین بخورمد در خلوت خودم زمای. بشکنمها باید بلند بشم و باید در خلوت خودم ب

ان االن احس. ید به زندگی االنم باشممن با. ام رو پاک کردماشکرتم و یدم روی صودستام رو کش. شد سیاهیک لحظه  . چشمامسختی بلند شدم

تم:خب شام چی درست کنم؟(اما ه بلند با خودم گفی اینکه فکرم از افکار مزخرفم دور بشبرا. شم.  باید به فکر شام باام میخواده شبیاد خون

دو دستی . . از حاال فکر کردن به اون بسهخب خیل. مبستم و محکم رو هم فشار دادتکون دادم و چشمام رو . سرم رو سمت اون بودذهنم 

. برای بعضی از ترویایی هس. چه کلمه . هه. شوهرم. همین درسته. االنم باید برای شوهرم یک چیزی درست کنم. ارهتندگیمیچسبی به ز

. خب امشب رو فعال اد دارم تخم مرغ و املتههایی که ی . تنها غذام درست کنمغذا یاد ندار کال. من که خب. . نه برای مادخترای خوش شانس
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ایدم ش. . چقدر تازگیا زمان زود میگذره. ساعت نه بودنگاه کردمعت ه سا. بت میگیرمنترن. از فردا دستور پخت غذا ها رو از ایاملت درست میکنم

هم همیشه ب مامانم. ه برداشتمغ و چند تا گوجتخم مرر تا چها. ماز کرد. در یخچال رو بافتادمخونه راه به سمت اشپز. مفکر بودمن زیاد تو 

. اما االن شوهر دارم مامان خشگلممن . هر کردیال وقتی شو. مامانم همیشه میگفت ایشاعشق ندارمه . منم میگفتم منکمیگفت با عشق کار کن

ش ه دارم برای شوهرم غذا میپزم فکرم پیچرا حتی االن ک هان؟؟ چرا ذهنم پیش اونه؟؟ دا نمیکنم؟؟؟چرا هر کاری میکنم عشقی پینمیدونم 

. نمیدونم چرا یک . اما این یکی قضیه اش فکر میکنهداریم. من معموال ادم وفااونه؟؟؟ حتی وقتی به خودمم قول میدم نمیتونم رو قولم بایستم

اما دیگه . نفسم تند میشه .قرمز میشم. هر وقت به اون لحظه فکر میکنم اومد تو ذهنمچونه ام لحظه اون صحنه که پوریا دستش رو گذاشت زیر 

این . که بخوای از عشقت دل بکنیکار کمی نیست . عیت. چونکه قلبمم خسته شده از این وض. درد میگیره. قلبم کند میشهمثل قبل قلبم تند نمیزنه

قی که ده؟؟؟ میگن از عشنگه چرا این دل سنگ شکی دلش سمیگن یکر کردین که وقتی ف . تا حاال با خودتونه قلبت سنگ بشهابر با اینه کبر

پرسیدین چرا دل سنگ شده؟؟؟ چونکه وقتی ادم عاشق فردی میشه اون فرد تمام قلبش از خودتون . بهش دست پیدا نکرده دلش سنگ شده

ن فکر کردن بهش خو. دیگه برای ه برای کسی ضربانش تند نمیشهیگ. دهتپ ه برای کسی نمی. وقتی از دستش میدی قلبت دیگهمیکنرو تصاحب 

سنگ دل اما من نمیخوام . وام ازش دل بکنم باید دل سنگ بشم. منم اگه بخدل سنگ شدهه که میگن . برای همینتازه توش جریان پیدا نمیکنه

ه باید همینجوری عاشق کسی بشم کفهمم که نمی . اینجوریباشم . اینجوری میخوام یک ایینه عبرت داشته. دوست ندارم سنگ دل بشممبش

. سرم رو انداختم ارد شد. در باز شد و احسان و. به در نگاه کردمج کردصدای چرخش کلید من رو از دنیای خودم خار. نمیتونم هیچوقت ببینمش

لبخند مصنوعی زدم و به احسان نگاه .            ار زیاد. با فشخندمورم ب. مجب. من باید بخندمک هام رو فشار دادملپایین و چشمام رو بستم و پ

                    تاحسان با دیدن من لبخندی زد و گف       . کردم

                                                   (سالم هلنا خانوم:

یی که راه غذا بودم اما با این بوی منکه خوبت: ( احسان وارد اشپزخونه شد و گف. خوبی؟م: سالم احسانمنم با همون لبخند مزخرفم گفت

. برای همین سریع نمیفهمیدم میسوختاملت درست شده بود و اگه . ( وا مگه من غذا درست کردم؟؟ به جلوم نگاه کردم.حالم توپ شدانداختی 

سرم دست و صورتم رو بشورم( یرم خانومی من ماحسان گفت:ر بودم؟؟؟ فک. من کی درست کردم؟؟؟ یعنی اینقدر تو ش کردمزیرش رو خامو

حوصله . اصال . تو هر دوشون املت ریختمف برداشتمدو تا ظر قابلمه املت رو گذاشتم رو اپن و. منم . اونم رفت سمت دستشوییمرو تکون داد

و گذاشتم کنارش چنگال و قاشق رو . کمی املت ریختم تو ظرف احسان و یک ذره سبزی ریختم کنارش. ما مجبور بودم. ازئین نداشتمت
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. از سرش زیادم یدیگه هم نمیخوادچیز. نبه روی صندلی احسا تمش روزئین کردم و گذاش. برای خودمم همینجوری تصندلی جلوی گذاشتمش

 . برگردوندمدای احسان سرم رو با ص. هست

                    (.خانومی. چیکار کردی به احسان:به

 یزی دست پخت تو باشه خوش مزه اس(                                             هر چ. تگفت:فدا سران احس             (  .اول املت میخوریمد شب من:ببخشی

م نه . چونکه نه صبحانه خورد. داشتم حسابی ضعیف میشدم. اما باید میخوردماصال میل نداشتم .احسان نشست پشت میز منم نشستم پشت میز

ن قاشق رو گذاشتم تو . اولی. حوصله نیش و کنایه های مادر و خواهر شوهر گرامی رو ندارماما باید میخوردم. ور میخورمم به ز. االنم اینو دارناهار

 . دهنم

 حسان: هلنا(                                                       ا

   من: هوم(                                                          

. هم هن دیگلی خب باید بیار شده و.  البته یه کم دی. میخوان بیان جهیزیه رو ببیننمیان خونه  و فرزانهان لبخندی زد و گفت: فردا مامان احس

 (                  .ون بزارنهم یک موضوعی رو باهات در میمیان یک نگاهی به اینا بندازن 

 ( بیان تم باال و گفتم:خبه هام رو انداخشون من

   ؟(نت بگبهعی رو میخوان چی موضو     احسان با تعجب گفت: یعنی نمیخوای بپرسی

     نداره شونه هام رو انداختم باال و گفتم:لزومی

 . خوشون فردا میان بهم میگن دیگه(        مبپرس

 صورتت بکش(               ا یک دستی هم به سر و: فقط لطفاحسان

 . مایه ننگتم؟(                                   . پوزخندی زدم و گفتم:چیه. چه پرو اینمن با تعجب به احسان نگاه کردم                                                

 همچین حرفی زدم هلنا؟(        : من کی احسان
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   . من کامالالق بگیریمطشدی؟؟؟ بریم محضر           پشیمون فکر کردی من خرم؟؟. همین بود     . منطورت دقیقابا عصبانیت گفتم:چرا دیگه

 ..(.دواج نکنییخواستی اصال باهام از. محاضرم

. هنوز یک . خجالت بکشاینجوریمیدونستم که م نیشخندی زدم و گفتم:میدونستم از اول. احسان: خفه شو هلنا( ساکت شدمفریاد احسان  با

. یک اتاق ت. خدا رو شکر خونه دو تا اتاق داشونرروی میز و از صندلی بلند شدم و از اشپزخونه زدم بی شبانه روز نگذشته( قاشق رو پرت کردم

. دعوا رو من شروع میدونم. فل کردمم و در رو پشت سرم قه شدوارد اتاق بچ. . هه. بچه مونه مون. یک اتاق دیگه مال بچمال من و احسان

ارمون به ور دعوا کنیم که ک. دوست دارم اینقدر بدجوا کنمدعش . ولی دوست داشتم باهاکردم ه بدی. و میدونم کاروعش کردممن شر. کردم

. ه برداشتم و انداختم روی زمین و روی زمین دراز کشیدمبچبالیشت رو از روی تخت . . طالق. وای چه چیزه خوبیدادگاه بکشه و بعدشم طالق

اگه این کارو نکنم وضعیت منو احسان بدتر . . اره باید این کارو بکنمدور نگاهش کنم. فقط از . اصال نبینمشهشسر بزنم بدوست داشتم یک 

. البته اگه اید پس فردا برم. ب. فردا که خانواده مزخرفش میخواد بیادردا که نمیشهالبته ف. . باید این کارو بکنمه به زندگیمونه میشگند زد. میشه

ل االن حداق. ه بودم که عاشقشمنبود که االن پیش پوریا اعتراف کرد.  اگه احسان خیالی تو . چقدر خوشهه. ب میرفتماحسان نبود همین امش

.... .جوری خالی کردم که کال از این دنیا جدا شدم .و از تمام افکارم خالی کردمو سرم ر ام رو بستماروم چشم .باری از روی دوشم کم شده بود

. هلنا( سرم . یهو شنیدم که یک نفر صدام کرد:هلنادماه میکردم فقط سراب میدی. هر طرف رو نگمتشنه بود. . دنبال اب بودمیک بیابون بودم تو

هم . اون طرف ایستادن. برگشتم دیدم خانواده ام چند نفر صدام کردن. یهو از پشت سرم . پوریا اینجا چیکار میکرد. پوریا بودرو برگردوندم

. زجه های دن میرفتم سمتش. به حالت دویکامال بی اراده رفتم طرف پوریا. م کدوم طرف برمنست. نمیدونو هم پوریا صدام میزدخانواده ام 

. یهو پام به سنگی گیر دم بهش نمیرسیدمدوی. اما نمیدونم چرا هر چقدر می. اما من فقط تو فکر رسیدن به پوریا بودممامانم رو از پشتم میشنیدم

من بودم . . اما تو خوابم کامال حماقت کردم. اهدوباره کابوس لعنتی؟؟ وابی بودخدایا این چه خ وای. کرد و داشتم میوفتادم که از خواب پریدم

خانواده . ام بلند شدماز ج. . یک خواب باطل. اون فقط یک خواب بود. فرد دیگه ای نبودت بودی. خب توی خواب خودیکنمخانواده ام رو انتخاب م

. به پس خانواده بهتره فقط برای خوش گذرونی خواست باهات باشه چی؟؟یانت کرد چی؟؟ اگه بهت خ. اما اگه عشقت هستن شت ادمهمیشه پ

. قفل در رو باز دنم گرفتهخوابیدم ب. روی زمین شدم که بدنم درد گرفت. از جام بلند رووز ه امرر کن. خدا بخیصبح شده بود .کردمپنجره نگاه 

از شکالت خوری روی میز یک شکالت برداشتم و . تو اشپزخونه. رفتم . اصال حسش نمیومد. الحمد هلل. احسان نبودکردم و از اتاق زدم بیرون

. خیرسرم امروز قرار بود یک غذا یاد بگیرم .بود. ظرفای روی میز جمع شده . دیشب اصال شام نخوردمداشت بد میشد. چونکه حالم خوردمش

حه وی میز بود و صفه ر. گوشیم کخودم و احسانرفتم تو اتاقه . کرده باشمکش نقط پاف. امیدوارم یادمه تو گوشیم یک برنامه مال غذا بود دلشتم
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 . رفتم توبر کردم بیاد باال. گوشیم رو روشن کردم کمی صیدوارم برنامه تو مموری نبوده باشهام. فقط ته بود رو برداشتماش کمی ترک برداش

خورشت . . مرغ. اینم سختهه سبزه. قرم. نه خوب نیست. خکشک بادمجونهات غذالیس تم. رففظه داخلیم بوده. تو حا. وای خدا رو شکربرنامه ها

ند شدم و بل .ع غذا پخته میشهقک دو وقت دارم تا اون موخب تا ساعت ی. هشت بودت . ساعه ساعت گوشیم نگاه کردمب. . این خوبهقیمه

ه ممکن بود غذا رو خراب کنم و جلوی فکرمم میرفت جای دیگاگه . کردمت ی غذا رو درس حله به مرحلهاز روی گوشیم مر ام رو زدم باال واستین

اهنگ رو پخش کردم و خودمم همینطور که غذا اولین رفتم تو لیست پخش و ت نشه اسم پره حوبرای اینک .مادر شوهرم و فرزانه خراب میشدم

اما به . دلش خونه زی در بیارهه دیوونه بابعضی جاها پرت بش ره برای اینکه فکرش از. ادم بعضی وقتا مجبوندمرو میپختم اروم با اهنگ میخو

 . ند کردمل. صدای اهنگ رو به همه چی ردیفهکن. اما فکر می. تو قلبش قیامت برپاستخودش تلقین میکنه همه چی خوبه

                        .ازتدیگه دورم  از همون موقع که

                                      . فقط ارمبد میبینم بد می                         

   .                از دوریهاش ی که میکشم همه ر چه      

  .                             درد از زندگی دیگه اینجوریه               

 .                      کاشکی از عمر من چند سالی نبود  

 .                      بودکاش یه لحظه ام جات خالی ن

  .                   تو نخواستی منو مگه من خواستم

 .                           که باید پای این تنهایی واستم

             .ی با این نامهربونینزومیتونی منو بسو

                                          .    د شمنمیشه با تو ب         

 یتو یه چیزی تو چشمات داری که روم اثر میزار

 .                                              تو بد شمنمیشه با 

 .                                   همه مردم رو با من بد کن
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 .                         تو بد میشم . بادنیا رو مردد کن

 .                                                       هنوز حرف نمیزنمحرفت  با من بدی فقط اما فقط منم که رو

      .                    مونه همشدنیا که اینجوری نمی

 .            ا این نامهربونیونی بمیتونی منو بسوز

 .                                             نمیشه با تو بد شم

 تو چشمات داری که روم اثر میزاریتو یه چیزی 

  .                                             ه با تو بد شمنمیش

 .                                   م رو با من بد کنهمه مرد

  .                        . با تو بد میشمدنیا رو مردد کن

                      با تو بد میشم(                   _ میثم )

یا . تازگی اشکام ریخت؟؟صورتم رو پاک کردم. ک. یعنی اشک بودخیس بودورتم . ص. دستم رو کشیدم روی صورتمرتم خیسهحس کردم صو

 ال. ککارم کردم و حواسم رو جمع دمهمین قطعش کر. برای . دیدم اهنگ گوش کنم بدتر میشمالقم بدم میادخین ا. از ادم مشکم شدهشکم ا

فتم یک دستی به سر و میر. االن باید شده بودم . کارم تمو. بقیه اش هم که باید بزارم روی گاز باشهک ساعت طول کشیدغذا درست کردنم ی

. نزدیک بود سکته تمخودم نگاهی انداخ. به . رفتم طرف میز لوازم ارایشم. زیر گاز رو کم کردم و رفتم تو اتاق خودم و احسانمصورتم میکشید

خت حق حسان بدب. ادورم بودهام هم پریشون مو. . فکر کنم رو به موت شدمناد کرده بود و لبام هم رنگی نداشت. چشمام بم از دیدن خودمکن

. تم و کمی به پوستم زدم. کرمم رو برداشال. به چه امیدی نگاه بندازم؟؟ واداختم. کله این دو روز اصال به خودم نگاه ننداشت همچین چیزی بگه

. نمشمم رو با مداد بپوشوم رو برداشتم و تونستم باد چ. خط چشمپوستم طبیعی باشهرنگ یه کم . خواستم تم سفیده سفید شده بودپوس رنگ

. از توی کشو یک کیلیپس برداشتم و موهام رو بستم . شونه رو برداشتم و موهام رو شونه کردمدم. دیگه ارایش دیگه ای نکررژ لب زدمکمی هم 

تی بخوام برم . وقم میرسیدا کمرتقریبا ت. تو این یک سال . موهام خیلی بلند شده بوداز باالی کیلیپس اویزون کردمبقیه موهام رو  باالی سرمو

. استین هام تا پایین تر از ارنجم باال زدمم بازبود و دم که جلوش دکمه میخورد ولی یقه ا. لباسی سفید پوشیبیرون باید موهام رو بکنم تو لباسم
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غذا ه برم ب. . خب تکمیل شدمموشید. صندل های سفیدم رو هم پچ پام بودیه کم باال تر از م. ک شلوار سفید تمیزی پوشیدم که کمی کوتاه بودی

فتم:بله؟( صدای مامان . ایفون رو برداشتم و گ. رفتم طرف ایفون. فکر کنم اومدنخورد نگایفون زتو راه اشپزخونه بودم که . ی بزنمک سری

. منو از زخم . وای خدایاباز شددکمه فشار دادم و در . بفرمایین( ومدین. ماییم هلنا( من: خوش امریال( رو شنیدم که گفت: باز کن در رو)نحساا

. . فرزانه هم پشتش بودنوم داست میومد باال خاریال. مکشیدم و در رو باز کردم نفس عمیقی. اهر شوهر گرامی دور بفرماوهر و خوادر شزبونای م

. منم در حین روبوسی لبخند مصنوعی زدم و گفتم: خیلی لو و روبوسی کردال و وارد شد و گفت:سالم هلنا جان خوبی؟( اومد جد بانوم رسیامریال خ

 .لهول. یا ابوپشتش بود. فرزانه داخل شدم خانوال خانوم گفت:مرسی دخترم( گفتم:بفرمایین( مریال مری. شما خوبین؟( بعداز روبوسی ممنون

. چه میدونم ت. به دخترای االن اعتمادی نیسبوسی خوشم نمیاد. از روباهاش روبوسی کنم که فرزانه خودش رو کشید عقب و گفت: نه نهاومدم 

. اگرنه تو گلوم گیر . نباید این حرفش رو بدون جواب بزارم. چقدر وقیحه اینانیه بهش خیره موندمش دیگه( چند ثبخ. ب. ایدز و مرگ و دردواال

. دخترا االن قابل اعتماد نیستن. ولی به قول خودت المممن که س. اوری کردیهم یادای همین لبخند مصنوعی زدم و گفتم: پس مرسی ب. برمیکنه

تکون تاسف . پوزخندی زدم و سرم رو از روی خوردیت لبش رو مفرزانه جون اول برو ازمایش بده بعد بیا تا باهات روبوسی کنم( فرزانه پوس

انوم نوشیدنی خنک میخورین یا گرم؟( مریال خ خانوم و جلوش ایستادم و گفتم: . قبل از اینکه چیزی بگه رفتم جای مریالدختره احمق .دادم

عی بهش بگم و برم( منم سرم م عروسم رو ببینم و یک موضو. من فقط چند دقیقه اومد. بیا بشینسرش رو تکون داد و گفت: هیچکدوم عزیزم

من و فرزانه . خانوم: نگاه کن دخترم. مریال . فرزانه تازه اومد و نشست کناره مریال خانومرو مبل رو به رویی مریال خانوم نشستمرو تکون دادم و 

. ما . این رو به احسان گفتیم که احسان هم گفت که میخواد بیادک سفرخواستیم بریم ی همین. برای اب و هوایی عوض کنیمیک میخواستیم 

: چرا . احسان ازم خواست بیام اینجا و این موضوع رو بهت بگم( من اخمی کردم و گفتمهباشمنم گفتم . کلی اصرار کرد نما احساا اجازه ندادیم

ا حرف هم رو بهتر میفهمن( من سرم رو تکون دادم و . گفت زنو بهم نگفت؟( مریال خانوم:چونکه فکر میکرد مخالفین موضوع رایاحسان خودش 

یک ماه  من با تعجب گفتم: (.میریم شمال .یک ماه میمونیم برمیگردیم .ک ماه بعد میریمریال خانوم: ییرین؟( ماصال کجا مکی میرین؟؟ گفتم: 

یک  س. برعکس هون موقع خوبه. هموم( من سرم رو تکون دادم و گفتم: نه ممنونود تر بریوای خب میتونیم ز. اگه میخهار ریال خانوم:دیگه؟( م

متقابال لبخندی زدم و گفتم:  (.پس بهتر یال خانوم لبخندی زد و گفت:مرمیخواست یک سفری برم اب و هوام عوض بشه(  م. دلسفر کرده بودم

خودم و احسان رو بهش نشون  اول رفتیم اتاق. همراهم اومدنه رو نشونتون بدم( مریال خانوم بلند شد و کیفش رو گذاشت کنارش و بفرمایین خو

روی دیوار اتاق کاغذ دیواری . دمنی اتاق بچه رو نشون دا. اتاق بعدی یع. همینک تخت دو نفره با یک میز لوازم ارایشه ای که ی. اتاق ساددادم

و بچه گانه هم تو بلچند تا تا. . کالسکه رو هم گذاشته بودیم تو اتاقشکه گهواره هم بودیک تخت کوچیک . ده بودابی پر رنگ طرح دار کشیده ش

د از تو . رضایت رو میش. انگار راضی بود از جهیزیه امهمه وسایل رو تک به تک و دقیق نگاه میکرد. مادونه رو نشون دعد اشپزخ. باتاق بود
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. کال صد یا یک پذیرایی. دو تا اتاق با یک اشپزخونه با گ نبودخونه منو احسان زیاد بزر. خونه و وسایل رو دقیق وارسی کردکال  .نگاهش خوند

مریال خانوم با هم من و . وی کاناپهفرزانه که مثل بت زهر مار نشسته بود ر. ماده شده بودهم ا. غذا وداعت دوازده ظهر شده بس. صد و ده متر بود

. . اخیدیکند که دستش رو برست مت خیار پو. داشت کنهاالد درسم فرزانه رو مجبور کرد که بلند بشه سمریال خانو. رو بچینیم کمک کردیم سفره

هم چپ چپ نگاه ؟( فرزانه بتم: وای الهی بمیرم چی شدفحت کردم و گافه ام رو ناراال قیدم دستش بریده الکی مثتی دی. وقنک شداینقدر دلم خ

. منم برای جلوو به فرزانه گفتم: انگشتت رو بیار جلو عزیزم( اونم انگشتش رو اورد  اشتم. منم بدون توجه به چپ چپش یک چسب زخم بردکرد

ار دادم که وندم قشنگ انگشتش رو فشکه چسب. بعد از اینددر اومزخمش که صداش  خم رو محکم چسبوندم روهاش چسب ز طعنهانتقام همه 

. مریال خانوم: چه خبره؟( منم . یک نگاه به من کرد و یک نگاه به فرزانهفرزانه مریال خانوم اومد تو اشپزخونه. با صدای جیغ جیغش در اومد

به نوم مریال خا( .یه کم این رو زن باید بار بیارین .زی دراورد. ولی لوس بارو برید داشتم چسب زخم میبستم براشلبخندی زدم و گفتم: دستش 

ش( فرزانه چپ چپ . خجالت بکبچه بازی در نیارمریال خانوم:فرزانه بلند شو . . یعنی تو دلم کولر روشن کردنخ. اخ افرزانه چپ چپ نگاه کرد

. من رو از شیر کشونده به مورچه. فقط حیف که یکی من رو . پا رو دم شیر گذاشتیهه . ههت کردنش رو ادامه دادد و ساالد درسبهم نگاه کر

: ن زل زدم و مکث کردمبه زمی( دخترم بیا یک زنگ بزن به احسان ببین کجاستخانوم گفت:  ی عمیق کشیدم که مریال. نفسکرده شدیدضعیف 

( منم دیدم بخوام حرفی رو حرفش بیارم جد و ابادم رو برام زیر نویس .هدیگگ بزن فت: بیا زنت گنوم با جدی( مریال خا.دش میاد حاالاممم.... خو

. اومدم از میرال تم. حاال شماره اش رو هم یاد نداشانوم گرفتمریال خن رو از دست متلف. رفتم جلو و . باید زنگ میزدم. چاره ای نداشتممیکنه

. شماره اش رو گرفت و منم هکه بارم میکنر میکردم االن یکصد تا تی. فکیول( او.بگیرش گفت: شماره اش رو میگمخانوم بپرسم که مریال خانوم 

هم فرزانه منو زیر انوم و بله؟( هم مریال خ تلفن:. داشتم ناامید میشدم که صداش پیچید تو برنداشت. ند تا بوق خورد. چباهاش تماس گرفتم

. نمیشه روی خوش : مهربون شدی( کال این بشر پروئهیزم کی میای خونه؟( احسان: احسان عزفتمهمین گ . برایخودشون گرفته بودنظره ن

نمیدونم . ) نفسی عمیق کشیدم.برای همین گفتم: وقتی تو باشی معلومه مهربونم. ر بودم تحمل کنمو. اما برای حفظ ابرو مجبون بدینشبهش 

داحافظ( من با صدایی خ .. ده دقیقه دیگه میرسمتو راهم. ه: باشان( احسر منتظریمناهاتون خونه منو مامانتون و خواهر( .ته بودچرا بغضم گرف

با صدای مریال خانوم از فکر اومدم . حت دروغ بگمرایچوقت نمیتونم من تو زندگی هع.... عزیزم( اومدم بگم عشقم دیدم  گرفته گفتم: خداحافظ

. کلی زحمت کشیدین قربونتون برم( شما بفرمایین . گفت تو راهه ده دقیقه دیگه میرسهن: اره میادگفت میاد؟( م چی گفت؟. مریال خانوم: بیرون

که  لبخندی زدم و خواستم چیزی بگماستراحت کن( ه کم ا ی. تو هم خسته شدی بیعروس گلممیکنم اهش : خومریال خانوم لبخندی زد و گفت

. . ناشناس بود. احسان نبودبه شماره نگاه کردم. به مریال خانوم اشاره کردم که بره بشینه من. . احتماال احسان بودتلفن خونه به صدا در اومد
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ازه اری تمن که انگنشناختی؟سحرم( اون فرد: :شما؟( چطوری؟( من.نایی اومد که گفت: سالم دختر: بله؟( صدای اش.ب دادمیعنی کیه؟؟ جوا

مروز پدرم در اومد ا. هم که کال خاموش بودت گوشی. . من نتونستم بیام عروسیتاره خوبمسحر:  خوبی تو؟؟( .ده باشه گفتم: اهانچیزی یادم اوم

. تبریک میگم بارکعروسیت م .به کوری چشم بعضی از حسوداش کردی( سحر: . چه همه تال( من: افرین.از مامانت شماره خونت رو گرفتم

اخرای ساالد بود . تم.  چرا؟( نیم نگاهی به فرزانه انداخب داشت گفت: وااااابا لحنی که تعجفتم:تبریک نگو سحر( سحر ( پوزخندی زدم و گ.بهت

ر گوشم و گفتم:الو؟؟( تلفن رو گذاشتم د. ان و در رو بستم. برای همین رفتم تو اتاق خودم و احسکرداما معلوم بود دلشت به حرفای من گوش می

یک هاله ای  :حرتو گفتی خوش بحالم؟( س .. پوریا حمیدی پوره حمیدی پورمن رفتم کالسیادته صدای غم الودی گفتم: : هستم( من با سحر

ولی . ان ما؟( من: جان تواشتیاق داشت گفت: ج. چرا؟( من پوزخندی زدم و گفتم: متاسفانه من عاشق پوریا شدم( سحر با صدایی که یادمه

متی ح. میخوام یک زمتاسفانه. یعنی عاشق ازدواج کردی؟(من: الهی: . یک ساله ندیدمش( سحرش نرسیدم و االن وضعم رو میبینیفانه بهمتاس

. فردا باید نمش تا اروم بشم. باید ببیه میشم. سحر دارم دیوون. فقط از دورش: تو جون بخوا( من: فردا میخوام از دور ببینم( سحر.مبرابکشی 

ی نه ولی از .... یعن؟( سحر: ارهصال ادرس رو یاد داریامن: شه( : با. ساعت چند؟( من: ساعت .... سه بعد از ظهر( سحر( سحر: چشم.بیای دنبالم

حوصله ندارم برم کاغذ بیارم( ی گفت: اصال ه( سحر با خستگگم دیگیگیرم ادرسو( من با تعجب گفتم: خب من االن ادرس رو بهت میمامانت م

ر باید . ولی چیکاه احسان رو نداشتماصال حوصل .یدرس ر کنم احسان.  فکصدای در رو شنیدم.ر اومددای خنده سحص با حرص گفتم: تنبل( من

نمیدونم چیکار . گوشی رو قطع کردم و انداختمش روی تخت عال( سحر: فعال(. فرم. من ب: سحر احسان اومدبرای همین گفتم .زیکرد؟باید بسا

وضعیتم که . دم انداختمتو اینه نگاهی به خواز  . از روی تخت بلند شدم ویگهبدبخت مخمم هنگ کرده د. تدم مشخص نیس. تکلیفم با خوکنم

که ن مادر شوهر واسه اینمن در حال التماس کرد. . اره دیگه راست میگنو بریمف بزنیم گفتن که ما میاییم باهات حرمثال خیر سرشون . خوب بود

نفسم رو دادم . واال. ادم چقدر سر و صدا میکنن . سه نفرصدای سر و صدایی از بیرون پذیرایی شنیدم .. واالبمونن برای ناهار همین االن یهویی

ز اومدم برم بیرون که در اتاق با.به زور لبخند مصنوعی زدمنفس عمیقی کشیدم و . فعال. . فعال اوکی بودمتمم انداخاهی دوباره به خودنگ. نبیرو

. کیف تاحسان به من نگاهی انداخ.. اهمیتونستی برینا زودترم ه هلخدا لعنتت کن. کث کردمسره جام م. شدر شد و احسان تو چهار چوب در ظاه

ان زیر چشمی احس.کر اخالقش خوب بودخداروش. و انداختش روی تخت رفت طرف تخت و کتش رو دراورد. سامسونتش رو انداخت کناری

. من با ده احسان رو شنیدمخنصدای ی پاهام زل زدم و گفتم: پشیمونی؟( ه بودی؟( به جلوداخت بهم و گفت: چرا اینقدر مهربون شدنگاهی ان

زوم رو احسان ارخدا رو شکر . نه پشیمونی( ونکه اینی که تو میگی ارزوم بود. چارهبود؟( احسان با خنده گفت:  تم: حرفم خنده دارهمون حالت گف

. دقیقا رو به روم بلند کردم. اروم سرم رو ش رو از باالی سرم حس کردمصدای نفس ها.دگیم بودن زن. چون ارزوم به قیمت خرا کردنمیدونست

. نمیدونم گرفتش تو اغوشمنو  اناحسش رد بشم که یهو مدم از کناراو. رمم بیاکی رو لبزوربا کلی سعی و تالش تونستم لبخندی . ایستاده بود



Cafe98ia.ir | Roman4u.ir                                                                                           Telegram Channel : @Roman4u 

 

 
 

چونه ام صد تا رنگ  یک بار پوریا دستش رو گذاشت زیر .چونکه دوستش ندارم. اسی ندارم؟؟؟خب معلومهابر احسان احسقدر در برچرا این

وااااای  (ااینج دنمامان و بابات و طاها اوم. احسان گفت: از تو اغوش احسان در اومدم. اکنشی ندارمو ن بغلم کرده هیچال احساعوض کردم حا

راست  م و گفتم:گرفتمثال قیافه مشتاقی به خودم  .ش نفر نقش بازی کنمشون نقش بازی کنم؟؟حاال باید جلوی شبخوام جلوسه نفر کم بود که 

تم: پس من برم پیشه مامان : دروغم چیه؟ باور نمیکنی؟ برو پایین نگاه کن( منم برای اینکه از این وضعیت زود تر خالص شم گفی؟( احسانمیگ

وقتی شوهر داره باید  چیکار کنم؟؟ادم. . منتظرتم( احسان با لبخند گفت: چشم زود میام( نگاهی دیگه به خودم انداختم تو ایینهتوهم زود بیا .بابا

. امیدوارم یر کنه. خدا بخم بیرون و در رو بستم. از اتاق رفتخواهر شوهر گیر بدنر و مادر شوه یینه نگاه کنه که مبادار ثانیه صد دفعه خودشو تو اه

نو . فقط همیدههم بهم گیر ن . هیچ کسیاین روزا دوست دارم به حال خودم باشم. ونکه اصال حوصله اش رو نداشتمچ. نشه طاها زیاد پاپیچم

وم روبوسی میکرد بابا هم روی مبل مامان داشت با مریال خان. وارد پذیرایی شدم نفسی عمیق کشیدم و لبخندی رو روی لبام اوردم و. میخوام

. همه به ویژه لند سالم کردمب. هه. خنده روی لبای من نمیاده خنده داره اما دعوا طاها و فرزان. کرد. طاها هم داشت با فرزانه دعوا میودنشسته ب

. منم لبخندی . چطوری؟( دستاشو از هم باز کرد: سالاااااام خانوما با لبخندی گفت. زودتر از همه طاهنه ساکت شدن و نگاهم کردنطاها و فرزا

ا گفت: از نگاهه سردت ش چی بود؟ طاه. منظورفت: معلومه( به طاها نگاه کردمخندی زد و گ( طاها لب.. گفتم: من خوبم طاهازدم و رفتم تو بغلش

. سرم رو تکون دادم. . طاها از تو بغلم در اومدوبه. خیلی خ. نگاهم سرد شده. خب خوبهبه همه معلومه چقدر حالت خوبه( این جمله رو اروم گفت

امان بغلم کرد و دم گوشم گفت: . مرفتم طرف مامان. م به درک. هر کسی هم نخواست باز. هر کسی خواست خب هیچی. اصال من همینمه درکب

. نتونستم شدرای دختر نازم تنگ گفت: دلم ب . مامان. همه چی خوبه( واقعاوپ. تالیلم چطوره؟( من با لبخند گفتم: عدختر خوشگ .الم خانومیس

( .گفتم اون و شوهرش بیان اینجا ه. به هانینیه نرفتین؟( مامان خندید و گفت: نهخونه هاهانیه چی؟؟ ( من با تعجب گفتم: .. اومدمقت بیارمطا

چیه؟ناراحتی کنه؟ مامان بهم نگاه کرد و گفت: چرا هیچکسی منو درک نمی. تمنمیتونس. . نمیتونستم اونا رو ببینملبخندم رو لبام خشک شد

یجوری نگاهم . مامان ومدماز بغل مامان در این بیان( زار. ب. گفتم: نهلط بشمچشمام رو بستم و سعی کردم به خودم مسمیخوای بگم نیان؟( 

رفش از روی مبل بلند . بابام که دید دارم میرم ط. رفتم طرف بابام. هیچکسدردم رو نمیفهمید. اما هیچکس چم شدهمیخواست بفهمه  .میکرد

پلک هام . جمع شدحرفش اشک تو چشمام هلنا بابا خوشبختی؟( با این هر دو گونه هام رو بوسید و دم گوشم گفت: وش کشید و ر اغمنو دشد و 

اونقدر که . . عاشقه احسانم. من عاشقه زندگیممحن شادی گفتم: همه چی عالیه باباییرو محکم رو هم فشردم و لبخند مصنوعی زدم و با ل

و گفت:  ه کردم و گفتم: مطمئن باشین( بابام لبخندی زدمدم و به چشماش نگااز تو بغله بابا در اوبخت ترین دختر دنیام( کنم خوشاحساس می

. بابام با شوخی خندیدم : ولی من االن بیست و یک سالمه( بابامنه ای( ده سالنزکوچولوی نونوز همون دختر نمیدونم چرا احساس میکنم تو ه
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نین پای . برین بشیای ببخشیدمثل اینکه تازه یادم اومده باشه گفتم: و ون؟؟( منهم. نمیخوای غذا بدی بکه رو خوردچیگفت: روده بزرگه روده کو

سمته راستم . اها نشستمره ط. من کنانشستن دوره میزاحسان بشین( همه . طاها بشینینخانوم . مریال . بابا بفرماییننینین برین بشماما .فرهس

ی من براهم اول احسان . کشید بعد برای مامان . اول برای بابامریال خانوم شروع کرد به کشیدن غذا .سته بودپم احسان نشه چ. سمتطاها بود

ی اینکه بعد از یک برا .شتمبرای فردا استرس دا. . نمیدونستم چرا اصال میل نداشتمریال خانوم براشون کشید. بقیه هم مودشد برای خکشید بع

واقعا تنگش  دلم بینم؟؟قم رو میتونم ب. دوباره میتونم ببینمش؟؟دوباره عش. وای. به فردا فکر میکردم قلبم تند میزدال دوباره میخوام ببینمشس

رسم  دنما )ارم دسته اون بمونه؟یا بز. باید پسش بگیرم ناسالمتی تمام قلبم دسته اون .ور شدهحاال هر ط .تم ببینمش. واقعا دوست داشودب

دن یعنی بوسه هایِ خودش را دارد. دل می بری دل می دهی. اما ماندن. امان از این ماندن. که به پایِ خیلی ها نماند. که به تنِ خیلی ها نرفت. مان

ماندن  هرروزه. یعنی : تو نباشی؛ من دستم به زندگی نمی رود !یعنی دلتنگی هایِ مدام !ماندن شیرین و فرهاد و لیلی و که و که و که نمی خواهد

ی زد و گفت: ان لبخند. مامایفون به صدا دراومد( یک من و یک توِ ساده می خواهد یک غرورِ فراموش شده ماندن یک دل ساده می خواهد ... !

. مامان در ذام کردم. سرم رو انداختم پایین و خودم رو مشغول غ. حالل زاده کیه؟ چمیدونمو جواب دادحالل زاده اس( و بلند شد و رفت ایفون ر

دیدم دوباره قلبم درد تا اگه اونا رو عی کردم نفسی عمیق بکشم . سن پسدو تا مرغ عشق .دصدای خنده های هانیه و فرزاد اوم رو باز کرد که

علیک اول با مامان سالم هانیه و فرزاد . . توجهی نکردم. کمی قلبم درد گرفتهانیه و فرزاد در حالیکه دستای هم رو گرفته بودن وارد شدن. نگیره

فره( طاها بلند گفت: فرزاد سر س ین خوبیت ندارهتو رو خدا بلند نشم بلند بشین که هانیه گفت: نه . اومدیسالم کردن. بعد از مامان به جمع کردن

. دستم رو اگذاشتم رو که زد قلبم محکم تیر کشید. به عشقم توهین نکن( این حرفو فرزاد به حرف طاها خندید هانیه گفت: هویچقدر پیر شدی( 

نونم بیشتر عاشق همدیگه ایم( ی مج: ما از لیل( فرزاد گفت.نونیلی و مجل. چه خبر از طاها گفت: اوه اوه. ممیق بکشای ع. سعی کردم نفس هقلبم

. نفسم . دیگه نمیتونستم تحمل کنمنگاه ها برگشت سمتم. دی که قاشق از دستم افتاددر ح. با این حرفش حس کردم قلبم دیگه ضربان نداشت

رداشتم و سریع یکی انداختم تو بسته قرصم رو بکشوی میز لوازم ارایشم رو کشیدم بیرون و . دم و دویدم سمت اتاقمام بلند ش. از جباال نمیومد

. همه این بدبختیا رو تو اوردی ی. همه اینا رو تو به سرم اورد. همش تقصیر توئهوع کرد به تپشدوباره شر. حس کردم تر شددرد قلبم اروم. هنمد

حوصله سرم رو تکون دادم ی؟( من بی با تعجب گفت: چرا اینجا نشست . هانیه. هانیه بودردمگاه ک. به در نشستم که در باز شدرو تختم ن. سراغم

دم( هانیه با تردید سرش رو تکون داد و االن کشی .ویی رفتی؟( من: یادم افتاد گوشیمو از زیر شارژ نکشیدمچرا یه و گفتم: چیزی نیست( هانیه:

و بست و م پشتم در رهانیه ه .نفتم بیرو. برای اینکه بیشتر سوال پیچم نکنه از اتاق رام بلند شدماز جخور( پایین غذاتو ب اگفت: بلند شو بی

ط به تعداده خودم و احسان نی این همه غذا درست کرده بودم؟؟ من فقیع. فرزاد هم نشسته بود داشت میخورد. وارده پذیرایی شدم. م اومددنبال

دم ( اومیهو رفتی؟ چرابالفاصله پرسید: ا ورودم مامانم بهم نگاه کرد وب. . شاید حواسم نبوده بیشتر درست کردمش درست کردمو خواهر و مادر
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(مامان سرش رو تکون .ارهه شارژ در بیش رو از زیروده یادش رفته بود گوشی: گوشیش زیر شارژ بچیزی بگم که صدای هانیه رو از پشتم شنیدم

د گفت: بابا چیکار کنم گشنه ام تو؟( فرزاه تو خونه غذا نخوردی ا تعجب به فرزاد نگاه کرد و گفت: مگه بانگاره( هانی فت: از بس که سهلداد و گ

. منهمه زدن زیر خنده اال  .فرزاد سرش رو به معنی اره تکون دادته؟( بازم گشن. چهار تا بشقاب غذا خوردیشد دیگه( هانیه با دهنی باز گفت: 

به احسان که . مرو بدبخت کرده بود خودمو احسانیرفتم گه نمعنی ای. میدیدمش من باید زودتر میرفتم. ه زندگیشون حسرت میخوردمب من

احمق اطره منه که بخناهی کرده زندگیه خودم به درک احسان واقعا چه گ. دفرزاد نگاه میکر و کل کله هانیهبه . داشت نگه کردمکنارم نشسته بود 

باید تاوان حماقت های منم رو  . چرا احسانمبدو نش رمم باید تاواحماقتی که کردم خود هر. . واقعا حقش نبودب بشهزندگیش بخواد خرا

: هلنا جون( من ه لز فکر اومدم بیرونم رکد کیهو فرزاد صدا. امیدوارم. امیدوارم امروز زودتر تموم بشه. یه دادمتک فی کردم و به صندلیمپوبده؟؟

: خوابی ه گفتا خندم؟( هانیه بچیکار کنم با تعجب گفتم: برو برو( من تتو رو خدا  ی گفت:هوم؟( فرزاد با حال زارفرزاد نگاه کردم و گفتم:  به

. ببرو خ : خودتمب نگاهشون کردبا تعج ( من.تبرو ببین ماشین هست یا نیس یگهین مهلنا؟ فرزاد نمیدونه در ماشینو قفل کرده یا نه برای هم

از جام بلند  با سختیم نبوده؟؟واسحه من یعنی فرزاد از همه پرسید. همه چشم امیدمون به توئه( ا: االن همه گفتن نمیریمطاهشوهر توئه ها( 

. سر رئیسه بانکه دیگه. پین احسان ال نود بود. ماشدبوکه پراید بود بیرون  . ماشین فرزادنجره بیرون رو نگاه کردمز پ. اشدم و رفتم سمت پنجره

. بت شدمم برم که سره جام ثاکردن؟ اومدم برگردلمون . اسکو. اینکه سره جاش بودالکی منو بلند کردن. . واالاالترهماشین پوریا که از همه اینا ب

ون سیاه رنگی بود که خیلی وقت مون ه. اون ماشین وچه رو نگاه کردماون ماشین... اون م...ماشین..... سریع برگشتم و تو کصبر کن ببینم...... 

باید برم ببینم از جونم . دقیقا همون خراش رو داشت. اینم چونکه اون کنارش یک خراش بزرگ داشت .. مطپئنم خودش بودیشا دنبالم میکردپ

. شجاع نشده . خودم باید میرفتمرگشتم سمته احسان تا بهش بگم اما از این کار منصرف شدمب ؟میاد؟ لم؟؟ اصال چرا همش دنباچی میخواد

به رو . . دنبال یک بهانه بودم برم پایینمیشد . بعد زندگیمون مختل. میترسیدم از من و پوریا چیزی دیده باشه بخواد چیزی به احسان بگهبودم

. ظرفا دسته طاها بود و داشتش بهانه. خب این شد یک داشتن ظرفا رو جمع میکردن به روم نگاه کردم که دیدم ناهارشون رو تموم کردن و

ه ظرفا رو . همتماما فعال وقت توضیح نداشکارم تعجب کرد . طاها از این تمتم جلوی طاها و ظرفا رو ازش گرفمیبردشون تو اشپزخونه که منم رف

: تو فت. گ. به من نگاه کردخونه شدرده اشپزهانیه وا .پالستیک اشغاال و سرش رو بستمی ظرفا رو ریختم تو . همه اشغاالزخونهبردم تو اشپ

. تماسپری فلفلیم رو هم برداش. تم روی سرمتو اتاق و مانتو و شالی انداخ . رفتمدمب خدا رو شکر راحت شرفا رو میشورم( خظاشغاال رو ببر منم 

ریع از . سبود بهم گیر بدهکسی ن .تن کمک میکردنخونه و داشته بودن تو اشپزهمه رف. اشغاال رو برداشتم. . خطرناک بودید کامال مجهز میرفتمبا

. پنجره اش دودی بود برای همین معلوم به روم بود ین دقیقا رو. ماشفتم بیرونعت از اپارتمان ربا سر. خونه خارج شدم و با اسانسور رفتم پایین
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. هر قدمی که برمیداشتم ترسم لط شدم و به سمتش حرکت کردم. ولی به خودم مس. با اینکه ترس داشتمنفسی عمیق کشیدم. ی داخلشهنبود ک

ضربه به شیشه نزده بودم هنوز . اما دمش باالو اوتام جمع کردم تو دستمامه جرئتم رو . به ماشین رسیدم .یومدق رو پیشونیم مبیشتر میشد و عر

بی حس شد  یبرای لحظه ا ووچ شد و پاهام سست . حس کردم سرم پددرد بدی تو سرم پیچی با اون ضربه محکم .محکم خورد تو سرم چیزی

خصی اومد جلوم ش.پیچید ه توی سرماون میل. صدای نی بود که افتاد جلوم. تنها چیزی که یادم بود میله اهچشمام تار شده بود .افتادم زمینو 

تا ببینم اون فرد  اروم سرم رو بلند کردم .نشست اون فرد رو یک پاش .بشمبلند بشم اما هیچ نیرویی تو بدنم نبود که بخوام بلند اومدم . ایستاد

و حس کردم کال  ندیدمدیگه هیچی  که جاییتا . این تاری ادامه پیدا کرد و نمیتونستم واضح ببینمش اما چشمام داشت تار و تار تر میشد کی بود

اتاق تو تخت . روی اروم چشمام رو باز کردم. اخم کردمسرم  شی توس سوزبا احسا..................................................رج شدماز این دنیا خا

یک م و منم یک صحنه اومد تو فکرم که یکی زد تو سر یهوچه اتفاقی افتاد قبلش؟من چرا خواب بودم؟؟؟؟. من چرا اینجامودمخودم و احسان ب

بلند نشو سرت درد گفت: م که از کنارم دایی شنیدص. تیر کشیده سرم بدجور م کروی تخت نشست. با این فکر یهو اون دیدم تصویر تار و محو از

احسان منو در زدیدن؟یعنی منو ندیعنی . ه بودبسچشماش رو و ندلی کنارم نشسته بود یک ص. احسان روی نگاه کردم میگیره( برگشتم کنارم رو

اومدم بلند . ود حوصله سواالشم نداشتمفعال حالم بد ب. م بپرسهمیخواد صد تا سوال ازباز احتماال  .دم. بدبخت شوای خدایا یده بود؟اون حالت د

یدونم( احسان موشکافانه اال و گفتم: نمتم بم رو انداخشونه ها. برگشتم و احسان رو نگاه کردماونا کی بودن؟( ان متوقفم کرد: حسبشم که حرف ا

انداخت پایین و گفت: ن سرشو : البد( احساودن( منسرت و بعد رفته ببهم نگاه کرد و گفت: پس فقط برای خوش گذرونی با میله زده بودن تو 

( سرم رو یهو یکی از پشت زد تو سرم یک دوری بزنمایین پتم رف. سمیدونم برو از خودشون بپرگی گفتم: چبا کالف هلنا جوابمو درست بده( من

 پ ن پ( احسان : واقعا؟( من:وزخند احسان اومد و بعدش گفتصدای پ. ان شک نکرده باشهامیدوارم احس. برگردوندم و به جلوم نگاه کردم

که نگاهم رو اسپری فلفلیم که تو دسته  م و به احسان نگاه کردمبرم؟برگشتچی رو با خودم ب( دت میبری؟خودور بزنی اینو با تو میری گفت: 

نفس عمیقی کشیدم و زیر لب گفتم: . اروم چشمام رو بستم. تاین یکی رو دیگه هیچ جوره نمیشد دروغ گف. زبونم قفل شد .احسان بود زوم شد

 گفتم: دندون هام رو فشردم رو هم چی؟( فت:حسان گدست از سرم بردار( ا

ن ا. احس( من با حرص نگاهش کردما لحنی که اروم شده بود گفت: مطمئنی؟بن ( احسابود که پوشیدمشیی سپری تو جیب مانتون ااوگفتم 

. یک چیزی دیدم. خواستم راه بیفتم که تو ایینه کلی تونستم تعادلم رو حفظ کنم سرم گیج رفت .م رو برگردوندم و اروم بلند شدم. رواکت شدس

لی از اون . وبود بیرونباند اومده موهام از زیره . بود م خنده دار شده. قیافه ابود سرم ه رویکالمثله  . یک باندینه رو نگاه کردمو تو اییم برگشت

با حرص یندفعه احسان ن؟( ابخیه زدپرسیدم:  ا ترسب و احسانسمت برگشتم  یعنی ممکنه؟؟ نکنه بخیه زدن؟. باند معلوم بود دکتر اورده بودن
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خب حرفش .( حتیاج داشته باشهزخمت عمیقم بود اما نه اونقدر که بخیه ام زده بود محکی سرت رد شده؟وگفت: مگه تریلی از ر نگاهم کرد و

هم دستم رو گذاشتم رو . ی سرم و اروم رفتم طرفه درذاشتم روم رو گدست. یلی درد میکردخی بود هم خیلی میسوخت هم چولی هر  .طقی بودمن

عقب ضربه درد وحشتناکی تو سرم پخش شد و چند قدم عقب  با این. یشونیمخورد تو پکم تا بازش کنم در به شدت باز شد و محدستگیره 

چشمام دوباره همش داشت سیاه که خوبی؟( اما منت: هلنا م و دستش رو گذاشت رو کمرمو گفاحسان سریع از جاش بلند شد و اومد سمت. رفتم

. نه بودمیکنی؟( پس فرزافرزانه مگه کوری که در رو اینجوری باز ه ای گفت: یگان با تشر به فرد د. احسمیشد خم شد و سرم رو با دستام گرفتم

سیدم چه ن( از اون جدیت احسان منم ترزدی حاال برو بیرو دنگگفت: جدیت ...( احسان با فرزانه با ترس گفت: خب..... نمی..دون...نمیدونستم

از یک  تو ذهنت . احسان گفت: هلنا ببین میتونیخوبی؟( من هیچی نمیتونستم بگمان: هلنا عزیزم احس. ع رفت بیرونفرزانه سری. فرزانهبرسه به 

. و شکرعمیقی کشید و گفت: خدا ر ( احسان نفستونستی؟( من: اره. احسان: اروم صاف ایستادم و تو ذهنم با خودم شمردممری؟( تا پنج بش

برای ناهار ران پولی بودم که قرار بود م نگخب نگران خودت نبود. احسان لبخندی زد و گفت: مفکر کردم رفتنی شدی( با حرص نگاهش کرد

جاخالی داد و ابروهاش رو م پس کله اش که نبزستم و خوا منظورش چی بود حرصم گرفت. اما وقتی فهمیدم فهمیدمبدم( اولش منظورش رو ن

. فته بود از طرفی دیگه حرصم گرفته بودده ام گراز یک طرف خنجوجوووو( فت: پوزخندی زدم که احسان گ( خوندی انداخت باال و گفت: کور

هو . کمی مکث کردم بعد ینداختم پایینو اسرم ر. ( من: کور خوندم( احسان سرش رو به نشونه مثبت تکون داد؟( احسان: چی رو؟مطمئنیگفتم: 

گیرمت( یان باالخره من خم: پوریا....... احسارنگ تر بود سریع فرار کرد منم بلند گفتدم سمتش اما احسان که از من زو دوی از جام کنده شدم

احسان وارده پذیرایی میدویدم که ی دنبالش همینجور. مولیهمعاخه . . دیگه نمیترسمهمیدعمول نفهم طبق م . احساناین سوتیا برام طبیعی شده

. من سرم زخمی بوده اینا نشستن تلویزیون  خانوم نشسته بودن پای. خانواده من با مریالشدم ه پذیراییسرعتم رو کم کردم و وارد. منم شد

ودن احسان برانم . تنها کسایی که نگحواسش اصال به تلویزیون نبودریخت چونکه  می ماماننگرانی و ناراحتی از سر تا پای . البته نپای تلویزیو

. در واااااا. حکم بغلم کردرفم و مو دوید ط اش بلند شدع از جیسر. مامان با دیدنم همه نگاهشون برگشت سمتم. به محض ورودم و مامان بودن

. ده کیلو گفت: مامان اینقدر فشارش نده طاها از اون طرفم مامان( : اره خوب؟؟( منمان جونی مامامان دم گوشم گفت: خوب. رانم بودهد نگاین ح

ک کردم و ازدم و پشت چشمی ننگاه کر . من به طاها( مامان با حرف طاها خندید و ولم کردناش شکستن استخو. یهو دیدیکهنیست  بیشتر

. فرزانه نگاهش ه کردم. به فرزانه نگاهباشفهمیدم باید پیشونیم کبود شده ت چی شده؟( من نیه گفت: هلنا پیشونیها. طاها خندید گفتم: حسود(

از پشت منو تم: وقتی اون فگ. برای همین شتناه دا. گتم خرابش کنمر رو بود اما نخواسبا اینکه خیلی پ. دیگه ای نگاه کردفت و به جای م گررو از

( نگاهم رو ازشون هنکن: خدا اد گفت( فرزم براتو گزید و گفت: الهی بمیرنیه لبش ر( ها.جلو افتادم پیشونیم فک کنم خورد به لبه جدولزد من از 
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شده بلیط بگیرم سان لبخندی زد و گفت: اح. بزنم من قرار بود اینو یک دور کتک. گردمنشسته بود نگاه فره ک نیل بو به احسان که روی م گرفتم

ه( تبرای همین گفتم: میل خود. ا من فهمیدم. امفهمید منظورش چیه. هیچکس ننرو حرفم هستم( همه به احسان نگاه کرداز کشور خارج بشم 

 .........رد به فرار کردنو شروع ک ره بلند شدر شدم که احسان دوبابه طرفش حمله و

موهام رو به حالت کج درست کرده . ه بودنبور کردی عروسی رو برا موهام رو به صورت کج .بود ارایشمم تکمیل و کامل بود لیهمه چیزم تکم

م هم پایین هم . رژ لب قرمز و خط چش. یک هاله کمرنگی ازش دیده میشدکلی کرم پودر و پنکک زده بودم تا کبودی رو پیشونیم دیده نشه .بودم

م خشگل تر شده سی. فکر کنم االن از موقع عرورژ گونه هم کمی زده بودم. خط ابرو هم کشیده بودم. مشکی مل و کمی سایه. رینازکباال اما 

کیف دستی مشکیم رو از توی کشوی میز لوازم ارایشم برداشتم و گوشیم . ری داشت و شلوار لی سفیدرخسفید و مانتوم که حالت گول شا. بودم

تم اما خب باید شترس دااس. . خوب بودمتمدوباره تو ایینه به خودم نگاهی انداخهای سفیدم رو پوشیدم و دستکش  .و رژ لبم رو انداختم توش

. جواب . سحر بودماهش کرد. گوشیم رو از تو کیف دستیم در اوردم ک نگ. گوشیم شروع کرد به زنگ خوردن. چاره دیگه ای نداشتمشمیدیم

. در حر: بیا پایینس. ه من بگهکی باید اینو ب( ی.( من: نگران نباش.نگرانم :اره توچی؟خوبی؟( سحر:( من؟. خوبیالمس. سالم( سحر: : الو.دادم

ند و سفیدم رو نه بل. رفتم بیرون و کفش های پاشستیمش تو کیف دتم( گوشیم رو قطع کردم و گذاشتمرسحر: منتظ( من: االن میام( مخونه تون

بیرون . از اپارتمان با اسانسور رفتم پایین .ردم هر لحظه قراره بخورم زمینحس میک.چرا پاهام میلرزید نمیدونم .امید خودتخدایا به . شیدمپو

ای بابا عینک دودیم رو  .گذاشتم رو همپلک هام رو  .. یک لحظه چشمام سوختکه نور خورشید افتاد تو چشمم ختمی به اطراف اندااه. نگتمرف

سحر ن ماشین با دید .کردم و اطرافم رو نگاه کردمم شد سرم رو بلند کاز سوزش چشمام که . دارمشرحوصله نداشتم برم ب .یادم رفت بردارم

و از این حس  امروز موفق نمیشم ببینمشهم میگفت که حسی با یک ستم چرنمیدون .ی دلم بودک احساس بدی تو. یافتاد تو دلماسترس بدی 

سحر با  .مت ماشین سحر و در رو باز کردم و جای شاگرد نشستمکردم و رفتم سم دور م رو تکون دادم و این حس رو از خودسر. ممتنفر بود

. سحر خندید و گفت: خب ه کردمبهش چپ چپ نگا( یری برسونیمتم. کجا . چی چیزی تو ماشینمون نشستورودم گفت: اووووووووفففففففف

. شبیه راست میگفت .لبخند تلخی زدم (. مثل خانوما شدیییر کرده هلناغ. چقدر قیافه ات ت. وای چقدر دلم برات تنگ شده بوددر عصبانیحاال چق

ه بود و . اخم کرد. به سحر نگاه کردمکرد: چشم( خواست ماشین رو روشن کنه که مکث گفتم: بریم( سحرنگاهم رو ازش گرفتم و  .خانوما شدم

سرم رو کردم نیت کبوده؟( : چرا پیشو.بلند کرد و به من نگاه کردو ؟؟( سحر اروم سرش رنمیفتیه چرا راه چی گفتم: .داشت به فرمون نگاه میکرد

در ی چی شده؟( نه( سحر: پس چرا نمیگچشمام رو بستم و گفتم: کتکت زده؟( منن اونطرف و گفتم: هیچی( سحر با تعجب گفت: نکنه احسا

شتر با دستش زد تو صورتش و گفت: خدا مرگم عجب بیا تمه( سحر بتم: تقصیره خواهر شوهرنم گفنیتم رو کنترل کحالی که سعی میکردم عصبا
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نفس عمیقی کشیدم که از ی گفت: تو رو خدا بهم بگو چیشده دیگه( وهرت زدت؟( با غضب نگاهش کردم که سحر با لحن خواهشخواهر ش

ر نستم خودم رو کنترل کنم گفتم: سحکرد خورد تو پیشونیم( سحر با گنگی گفت: چجوری؟؟( ایندفعه دیگه نتوفرزانه در رو باز : عصبانیتم کم شد

ذاشتم رو شیشه سرم رو گ. هم به خودش اومد و ماشین رو روشن کرد و راه افتادسحر میفهمی دیر شدن یعنی چی؟؟؟االن داره دیر میشه( 

دیدمش چجوری جلوی خودم رو  نکنه..... اصال اگه. گیرهدوباره قلبم درد بوای وقتی ببینمش چیکار کنم؟؟نکنه .اعصاب نمیزاره برای ادم. ماشین

خودم رو بگیرم تا غرورم رو چجوری جلوی . . خیلی. من خیلی ضعیفممن قوی نیستم بغضم نگیره؟؟چجوری نزنم زیر گریه؟؟چحوری بگیرم؟؟

پیش بقیه  هبعضی وقتا خیلی سخته ک رو بگیرم؟؟چرا ؟؟. چرا باید جلوی خودم شهاصال من دوست دارم غرورم شکسته ب اون؟؟نشکونم جلوی 

رسم زمونه اگه  .نجا خودم رو میکشمنگو رسم زمونه اس که همی. ر حالی که دوست داری از ته دلت فریاد بزنی داغونمی حالت خوبه دوانمود کن

اید  ش. اصالکه قراره ببینمشرو بستم و به لحظه ای فکر کردم  چشمامین رسمه برای بعضیا خوبه فقط برای من خوش اقبال بده؟؟؟ااس چرا 

. سحر: هلنا میشه یه چیزی بگم؟؟( من: نه( . با صدای سحر از فکر دراومدمواال؟ اد منو بشناسه؟جا بیاز همه . از بین این همه شاگرد ناسهمنو نش

 صال خیلی بی. اهر چقدر شوخی میکنم اصال نمیخندی. . من: چجوری؟( سحر: خشک شدیتو چرا اینجوری شدی تو؟( مثال گفتم نههلنا سحر: 

( سرم رو .. ببخشید. کال یادم رفته بودحتی تو هم درکم نمیکنی( سحر با ناراحتی گفت: هلنا ببخشید :احساس شدی( با این حرفش بغضم گرفت

. یک اهنگ میزارم که . تو هم روش( سحر گفت: اشکالی ندارهرو تا االن بخشیدم. خیلیا نمیخواد عذر خواهی کنیتکیه دادم به شیشه و گفتم: 

 و گفت: حالشو ببر( خوب بشه( سحر پخش کننده اش رو روشن کرد حالت

 . چشمام رو بستم و گوشم رو دادم به اهنگ

 .                        ات اشکیه. چشمتو دلواپسی

 .                               نمیشه بگی دلیلش چیه

              .          خستگیا رو از این خسته بگیر

          . تو دل تنگه عقاب اسیر غم ازچمیدونی 

 .هیه نگاهه تو برام خاطره شده خاطره من جمع  .  که از دور باید نگاهت کنه گریه کنه دل سیر

          . و میفهمهتقعنی تو و عشخدا دل منم مب

   .     و میدونیو حالم،فکر توأم تو اتاق خودمم    
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        شقمیدونی فقط چی میکشه این عاکه تو    

 .                                                     زندونی

 .                            م برهتو باعث شدی حواس

 .                            خودم حالم از خودم بدتره

 .                           تو دلت از همه چی با خبره

                            .     هه هر ثانیات کبمیرم بر

 .                                        چشمای تو به دره

 .             ن همه منتظرهل تنگه تو ایهوا ابریه د

               .            خاطره شده ه تو برامیه نگاه

                 .                           خاطره من جمعه

  .                                            منم به خدا دل

 .                               همعنی تو و عشقتو میفهم

  .       أمو و حالمو میدونیتوفکر . تو اتاق خودمم

 .                                         وکه میدونی فقطت

                زندونی. زندونی ن عاشقمیکشه ایچی  

م تبدیل شد به : اشکاتو پاک کن( سوالسحرچیه دیگه؟؟؟. این ه کردم. با سوال به دستش نگال کاغذی رو رو به روم گرفتسحر جعبه دستما

ال یک دستم. ته. اختیار اشکامم از دستم در رفخب خوبه. یس بودتم خ. صورتم رو کشیدم رو صورتمیه کردم؟دسجب؟؟؟اشکام؟؟مگه من گرتع

ه به تو ایین نگاهی .مک کرداشکام رو پا. ب نشده احتماالپس ارایشم خرا. بیشتریاشون ضد ابن. خدا رو شکر لوازم ارایشیم اشتمکاغذی برد

. داشتم میرفتم تو فازه ی باباا. حر پلیرش رو قطع کردس. ه نداشتم درستش کنموصلال ح. چون اصر. خدا رو شکبودرایشم سالم ا. خودم انداختم
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. سعی کردم چند تا نفس عمیق بکشم. رسیده بودیم. قلبم ایستاده ه با دیدنه موسسقطعش کرد کازش سوال کنم که چرا . اومدم اهنگ

و باز کرد و به سحر کمربندش. بودم به تابلو موسسه خیره شدهم میخ شده بودم و اسحر: بپر پایین( اما من سره ج. ف کنمنمیخواستم قرص مصر

با گنگی به سحر . از تو شوک در اومدمیهو سحر زد پس کله ام که . من خیره شده بودم ی. خشک شدی؟( ولهوی. با تعجب گفت: اه کردمن نگ

. بای( سحر با  عشقمفعال. ه دیر میشهسم دار. کالرسی رسوندیم. ملبخندی زدم و گفتم: هیچیانیت گفت: چته تو؟( حر با عصبس .نگاه کردم

 .کلم رو میکنه. اگه دیر برم پوریا لبخندی زدم و گفتم: اره عزیزم؟( : هلنا مطمئنی خوبیمیکنه این؟؟ . چرا اینجوریچشمای گشاد شده نگاهم کرد

ه ام . سحر با وحشت از ماشین پیاده شد و با دو اومد سمتم و شونیاق رفتم سمت موسسه. با اشتاز ماشین پیاده شدم کردم ومن برم( در رو باز 

هلنا تو پوریا رو یک  . چرا اینجوریه؟؟ چرا این کارا رو میکنه؟؟؟ سحر گفت: هلنا تو چت شده؟؟اشکی بود. چشماش رو چنگ زد و منو برگردوند

. حوصله ا گیجی نگاهش کردمب .همین دیروز بود. اخرین باری که دیدمش میگی با پوریا کالس داری؟( با تعجب نگاهش کردمساله ندیدی بعد 

. با این ی زد تو صورتمسحر سیلی محکم. یهو یک طرف صورتم سوخت. اومدم برم که ا جونم برسموری. فعال باید برم به کالسه پاش رو ندارم

مه اتفاقات مثل یک فیلم تو یک ثانیه از جلو . با دیدن چهره ام ههای در موسسه ببینمکارش باعث شد سرم خم بشه و چهره ام رو رو ایینه 

. پس چرا یک طرف ا رو ببینممن داشتم میرفتم سمت موسسه تا فقط یک بار پوریاالن م؟؟. االن چی شده؟؟من چرا تو این حالتچشمام رد شد

. سحر با ه سحر نگاه کردمو صاف کردم و با سوال بن؟؟؟سرم رو سحر زل زدن به من طرافمون چرا سرم خمه؟چرا جمعیت ااال سوزه؟صورتم می

. چرا داره تشکر میکنه؟؟سحر بهم نگاه کرد و اهش کردم( با گیجی نگ.یرسخدایا می وا. کرتوای خدایا شنفس عمیقی کشید: دیدن نگاهم 

خاک خورده . خاطرات ذهنم زنده میشدکله خاطرات داشت تو . . سحر هم پشت من اومدهتکون دادم و رفتم داخل موسس گفت: برو تو( سرم رو

د من برم شقرار که  جایی. همونت. رفتم سمت دفتر مدیریدم گرفته بوباز بغض. نفسم رو دادم. قت بود بهشون دست نزده بودمای که خیلی و

که با نگرانی . سحر . به سحر نگاه کردمومدفرمایید ا. صدای بتقه ای به در زدم. ی کاش. اموقت اینجا نیومده بود. ای کاش هیچ کالس پوریا

و  سحر هم پشت من اومد. دمو باز کردم و وارد دفتر شر . در. منم نمیدونستم اما چاره ای نداشتم. یعنی نمیدونمو تکون دادشسرنگاهم میکرد 

م و نشستیم روی صندلیای رو به روی و سحر سالمی کردی. با دیدنه من بلند شد و گفت: بفرمایید( من دیریت که همون بودم. در ررو بست

. یعنی و بردم باالم رحرف بزنه که دستاومد بجای من . سحر نتونستماومدم حرفی بزنم که سرم تیر کشید و مدیریت گفت: خب؟؟( . میزش

یک اتفاقاتی افتاد که من اینا رو . ل بودمکردم و گفتم: من حدودا یک سال پیش اینجا کالس ویولون مشغو. صدامو صاف اینکه خودم میخوام بگم

: اسم و فامیل استادتونو بشه(  مدیریتتا اشکالم برطرف  نجاتم بیام ای. برای همین خواسک مشکله جدی برخورد کردم. حاال االن به یول کردم

یت ر( مدیرپو ه بود گفتم: پوریا...پوریا حمیدینو لطف کنین( با بغضی که ته گلومو گرفتاسم و فامیلشو. مدیریت: تکون دادمیادتونه؟( من سرم رو 
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ا گروهشون بین المللی ببرای مسابقات ساله  ون یک( مدیریت: ایش؟: متاسفم( من با اخمی نگاهش کردم و گفتم: یعنی چیلبخندی زد و گفت

ه والع حمیدی پور بهاقای  . اونوقتشنرو هم پیروز ب مرحله . دعا کنین این یکدنش یروزپرو  . دوتاشه بودهسه مرحل. تن خارج از کشوررف

کی برمیگردن؟( ن با تردید گفتم: ون رو شروع کنن( می کارشه طور رسمن میتونن به عنوان یک اهنگساز یا حتی خواننده بجوایز زیادی که میگیر

ت: . مدیری. سحر دستم رو گرفت و فشرد اما دستم رو از توی دستش کشیدم بیرونین حرفش قلبم فشرده شدمدیریت: حدود دو سال دیگه( با ا

ند یع بل. سحر سرینام سست شد و خوردم زماز جام بلند بشم که پاهش بدون توجه به حرف. ارم اونجا تموم شده بودکومده؟( شکلی پیش ام

و به . به زور بلند شدم حر دستش رو از روی شونه ام برداشتولم کن لعنتی( س. با بغض گفتم: بلند کنه که دستش رو پس زدمشد و اومد تا منو 

. فقط میدونستم م. نمیدونستم دارم کجا میرم زدنشروع کردم به قدم بیرون و . از موسسه زدکردم و رفتم بیروندر رو باز . سمت خروجی رفتم

. محلشون ندادم. اشکام ریخت ندادم. محلشون شد. چشمام پر از اشک . صدای سحر رو از پشتم میفهمیدم اما محل نمیدادمانتهای خوبی نداره

ولم  . چراو گرفتشون که با جیغ گفتم: گفتم ولم کن لعنتی دستم رو چنگ زداومد . سحر م محل ندادمازبصدای بوق ماشین سحر رو شنیدم 

ن ترین چیز برام ریفهمی االن شیا نمیم؟؟هاااااااااان؟؟چرا نمیزاری دق کنممممممم؟؟چرمیرودم بنمیکنیییییییی؟ چرا نمیزاری به درد خ

. همه برگشته بودن و داشتن . بزار برمممممممممم( سحر با تعجب نگاهم میکردبرم . بزاریم باشم لعنتخودن؟؟بزار تو حال ااااامرگه؟هاااااا

. به هیچی فکر ه دادمه بدون مقصدم ادامنگاهمو ازش گرفتم و به راه. و ول کردمدست. سحر . ههزین نگاه ها زیاد روم بوده. اگاهمون میکردنن

هر ( )خودکشی مرگ نیست گاهی میتونه بهشت باشه وقتی زندگیت جهنمه.و ارامش بخش بود . واقعا مرگ برام چیزه خوب. هیچیمنمیکرد

دونه دونه از روی گونه هام سر و اشکام  تمو راه میرفوم خیره شده بودم . اما من به رو به رجب نگام میکردنارم رد میشد با تععابری که از ک

همه . تولد گرفت. وقتی که برام جشن روند کشیدمش بیش اب سر. وقتی که از زیر دو. چشمام رو بستم و پوریا رو فرض کردممیخوردن

لم برای د. و وقتی ... بهش خوردم و برگه هاش ریخت نشسته بودمکافی شاپ باهاش تو . وقتی ت زیر چونه اماشو گذ. وقتی دستششوخیاش

د یی که داشتم این بود که با. تنها چاره امنو به عقب برگردونه یتونستنم ب برگردونم اما هیچ چیزو به عقاد زمان. دلم میخوون روزا تنگ شدها

ی خربزه میخوره . هر کوان پس میدمه و هنوز دارم تایک سال گذشت. . اما اشتباهیه که کردممعاشق میشد نباید. اون عشقو فراموش میکردم

)عادت های .اما نمیتونستملب گفتم: مجبورم( . چشمام رو بستم و زیر . من مجبورم. مجبورمکنمل نا رو تحمهمه ای د. پس بایهپای لرزشم میشین

و لحظه ای ق ممتمدی تو گوشم شنیدم یهو صدای بونت را!که دیگر عادت نیست!در جانم رخنه کرده!!( داشت دوست جز قدیم را همه ترک کردم 

 .ه اتفاقی افتادهنمیتونستم بفهمم چ .. و لحظه ای بعد کلی ادم که دورم جمع شده بودن و نگاهم میکردنمینه ای بعد رو زبعد تو هوا بودم و لحظ

 . ته شدم بسماو چشدم ه هیچی حس نکربعد دیگه ای مایعی رو روی سرم حس کردم و لحظ
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 تو حق نداری

 عاشقِ کسی بمانی که سالهاست رفته

 تومالِ کسی نیستی که نیست

 توحق نداری

 اسمِ دردهای مزمنت راعشق بگذاری

 هایت باشی اما توانی مدیونِ زخم می

 محتاجِ آنکه زخمیَت کرده نه!

 دست بردار

 ه به نامِ عشقسر و ته ک  های بی از این افسانه

 گیرد,  فرصتِ عشق رااز تو می

 خواهد آنکه تو را زخمیِ خود می

 آدمِ تو نیست

 آدم نیست و

 توسال هاست

 حوای بی آدمی ...

 حواست نیست
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