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 مامان...مامان ،اون عروسك رو ميخوام.

 كدوم عزيزم...-

 اوني كه پيراهن صورتي تنشه كه چشاش سبزه..-

 اهان..واي ببين چه عروسك قشنگيه دستت روبده به من بريم تو مغازه.-

مادر دست دخترش روگرفت وبا شوخي وخنده به داخل مغازه رفتن ناخوداگاه اهي كشيدم وسرم روپايين 

م،هيچوقت يه عروسك فانتزي نداشتم توي عالم بچگي دار وندارم گلي بود كه مادرجون برام بافته بود،خيلي انداخت

دوستش داشتم بيشتر از همه ي كسايي كه داشتم. توي اين هفده سال زندگي فقط اون شاهد اشكام ودردودالم بود 

 اون محرم رازم وتكيه گاهم بود...

گشتم دختري با دست كثيف وموهايي ژوليده ولباس هاي پاره جلوم ايستاده بود باكشيده شدن مانتوم به عقب بر

 وقران كوچكي دردست داشت وميگفت:

 خانم توروخدا،يه قران بخر خواهش ميكنم...-

لبخندي زدم ودست توي كوله ام كردم و وكيف پولم روهمراه يه شكالت در اوردم قران رواز دستش گرفتم 

تومني همره با شكالت بهش دادم ،با خوشحالي به شكالت نگاه كرد وخواست بقيه پول  وبوسيدم بعدهم يه پنج

 روبهم بده كه سرش روبوسيدم وگفتم:

 عزيزم بقيه اش مال خودت..-

 اما...-

چشمكي بهش زدم وبدون هيچ حرفي ازش دور شدم قران كوچك رودوباره بوسيدم وروي قلبم فشار دادم وبالبخند 

 زير لب گفتم:

خداجون هميشه همين طور بودي هروقت خواستم ناشكري كنم يه جوري خودت روبهم نشون دادي ويادم انداختي -

كه اگه هيچي نداشته باشم ازخيلي ها بيشتردارم واگه كسي رو نداشته باشم تورودارم،تويي كه از همه بزرگ تري 

 يچ وقت نگاهت روازم نگير...وهمه چيز دسته توه خداجونم به خاطرتمام چيزايي كه دارم شكرت ،ه

قران رومحكم تربه سينه فشردم ...به خانه كه رسيدم كليد رو دراوردم ودر روباز كردم وداخل شدم،درختاي سربه 

فلك كشيده با نوازش نسيم اين سووانسو ميشدن ،اين باغ روخيلي دوست داشتم چون از همه جاش خاطره داشتم 

براي من ومادرجون بود....اي كاش نميرفتي ،اي كاش تنهام نميزاشتي ،دلم  ،خاطرهاي ناب ودست نخورده كه فقط

 برات خيلي تنگ شده ...سرم روروبه اسمون كردم وگفتم:دوستت دارم فرشته ي من...

 رادا ...رادا....-

 منيرجون بود كه صدام ميكرد به سرعت قدم هام افزودم وازهمون فاصله گفتم:

 بله منيرجون،سالم.-

 جون درحالي كه يه دستش به كمرش بود روبه من كردوگفت:منير

 امروز ديركردي...-

 درحالي كه وارد سالن ميشدم گفتم:

 حواسم پرت شد يواش تر از هرروز راه ميرفتم ببخشيد.-
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 لبخندي زدوگفت:

 چيزي خوردي...-

 بله ممنون-

 به سمت اتاق ميرفتم كه منيرجون گفت:

 بامامانت صحبت كردي؟؟-

 برگشتم به سمتش وگفتم:

 نه از هفته ي پيش كه زنگش زدم ديگه زنگ نزدم بهش...-

 درحالي كه به سمت اشپزخونه ميرفت گفت:

 ا...خوب پس.-

به اتاقم رفتم ودرومثل هميشه پشت سرم قفل كردم همين طوركه لباسم رودرمياوردم به فكرفرورفتم به مامان وبابا 

پدرومادري روفقط براي حرف مردم به دوش ميكشن ،ازوقتي خودم روشناختم  فكر ميكردم به اين كه اسم

پدرومادري نديدم همش توي اين خونه بودم وبا مادرجون كه مامان پدربزرگم بود وپدربزرگم وزن دومش كه 

سال منيرجون بود زندگي ميكردم ،مامان وبابا همه ي وقتشون روبراي دوقلوهاشون ،سارا وآراد ميزاشتن كه هفت 

ازمن بزرگ تربودن وهيچ وقت منو نديدن هميشه حرف حرف اونا بود مثل اينكه بچه ي ديگه اي نداشتن ،شايد عمه 

راضيه راست ميگفت بچه ي ناخواسته بودن همين مشكالت رو داشت ...نفس عميقي كشيدم وبه خودم اومدم كه 

ادمه پنج سالم بودكه دختر عمه ام يه عروسك ديديم دوباره گلي روسفت به خودم چسبوندم....يادش بخير قشنگ ي

خيلي قشنگ تازه خريده بود وعروسكش روبهم نميداد ببينم حتي اجازه نميداد به عروسك قديمي هاش دست بزنم 

،اون روز دلم خيلي سوخت باحسرت به عروسكا شون نگاه ميكردم اخرسرهم نتونستم تحمل كنم وبه حياط رفتم 

گريه كردم كه چرا من نبايد حتي اون عروسك بي پايه دختر عمه ام رو داشته وگوشه اي از اون نشستم و

 باشم؟بيچاره مادرجون بااون پاش اومد دونبالم وقتي ديد گريه ميكنم بغلم كرد وسرم روبه سينه اش فشرد وگفت:

رو درست  گريه نكن دختر كوچولويه من ،يه عروسك كه ارزش چشاي خوشگل تورو نداره خودم برات يه بهترش-

 ميكنم يكي كه فقط خودت داشته باشي ،خوده خودت...

بعد ازاون مادرجون گلي روبرام بافت حتي خودشم برام روش اسم گذاشت چقدر سارا وبقيه ي بچه هاي فاميل به 

عروسكم خنديدن ولي من بهشون اهميت نميدادم چون گلي روخيلي دوست داشتم ،چون مسخره ام نميكرد وقتي 

 باهاش بازي كنم نميگفت ديگه جا نداريم تو بيايي يا بهم بگه نخودي هستي واصال به حسابم نياره... ميخواستم

پنجره را باز كردم وسراغ گيتارم كه گوشه ي اتاقم بود رفتم برش داشتم وروي تخت نشستم بادست نوازشش 

كرده بودم تابتونم بخرمش نفسم  كردم يادش بخير براي خريدنش ازخير خيلي ازچيزا گذشته بودم وكلي پول جمع

رومثل فوت خارج كردم وشروع به زدن اهنگ) اگه يه روز ( فرامرزاصالني كردم ،اهنگ مورد عالقه امه با گوش 

دادن بهش از همه ي دنيا فارق ميشم با صداي در اتاقم از حس خارج شدم وگيتارم روروي تخت گذاشتم وبه سمت 

 ون با لبخند گفت:در رفتم درو كه باز كردم منير ج

 عزيزم اماده شو امشب خونه ي مامانت اينا دعوتيم -

 لبخندي به روي منيرجون زدم وگفتم:

 چشم هرچي شما بگيد...-
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عادت داشتم به اين كلمه خونه ي مامانت اينا دعوتيم ،هيچ كدوم از دوستام رو نديدم كه با دعوت به خونه ي 

پوشيدم واز اتاق خارج شدم پدربزرگم جلوي تلوزيون نشسته بود وپاهاش خودشون رفته باشن با سرعت لباسم رو

رو روي پاي ديگه اش انداخته بود وپيپ ميكشيد خيلي جون بود با باباي من فقط نوزده سال تفاوت سني داشت جلو 

 رفتم وگفتم:

 سالم پدربزرگ..-

 بالحن جدي وخشك گفت:

 سالم دخترجان،اماده اي ...-

 بله...-

بزرگ از جابلند شد تا منير جونو صداكنه... از لحن خشك پدربزرگ هيچوقت ناراحت نميشدم چون ميدونستم پدر

اندازه ي نك انگشت هم شده دوستم داره وگرنه بعداز مرگ مادرجون منو ديگه نگه نميداشت واينكه حتي حاضر 

ده سال بود كه اونجا بودم به جز يازده ماهي نبود بيشتر از پنج ساعت بقيه بچه هاي فاميل رو تحمل كنه ولي من شانز

 كه مامانم بهم شيرميداد ومجبوري منو پيش خودشون نگه داشته بودن...

همه باهم سوار ماشين شديم وراه افتاديم...وقتي وارد خونه شديم همه به احترام پدربزرگ بلند شدن وسالم دادن 

ي به بابا رسيدم سري تكان داد يعني سالم وبعد هم نشست اول پدر بزرگ وارد شد بعد منيرجون اخرسرهم من وقت

 عادت داشتم به بي محبتيش به سارا كه سالم دادم با اخم مصنوعي گفت:

 به به دوشيزه چه عجب ما شمارو زيارت كرديم -

نم اصال لبخند خسته اي زدم وفقط سرم روتكون دادم از تيكه هاي سارا واقعا خسته بودم خيلي ضايع بود كه از بود

راضي نيست آراد روي مبل لم داده بود به اونم سالم دادم،اين ديگه بدترازبقيه بود حتي نگاهمم نميكرد همون طور 

كه سرش پايين بود فقط كله تكون داد ،برام مثل غريبه ها بود حتي احساس نمي كردم بهش محرمم يادمه هفت 

بوديم سال كه تحويل شدهمه بلند شدن وهمديگه سالم بود همه خونه ي پدر بزرگ براي سال تحويل جمع 

روبوسيدن منم ذوق كردم وهمه رو بوسيدم وهمه هم به اجبار منو ميبوسيدن اينو از بوساي روي هواشون ميفهميدم 

به آراد كه رسيدم بوسش كردم سريع پرتم كرد اون ور وبا لحن بدي گفت:اه اه حالم بهم خورد نميشه تو ابراز 

 ..احساسات نكني .

وبعدهم گونه اش روبادست پاك كرد قلبم لرزيد با اون بچگيم فهميدم يه چيزي توم شكست بعدها فهميدم غرورم 

بود همه ي بچه هاي فاميل ريز ريز بهم ميخنديدن نزديك بود اشكم دربياد كه مادر جون سريع اومد وبغلم كرد 

 وروبه آراد وبقيه كرد وبا ناراحتي گفت:

ست وكار راحتيه دل شكستن هم كار راحتتر،كار سخت خوب بودن وقلب بزرگ داشتنه كه هيچ دلسوزندن هنر ني-

 كدومتون نداريد ولي رادا داره.

توي اون سن نفهميدم خانم جون چي گفت ولي االن كامال منظورش رودرك ميكنم بعد از اون ماجرا من حتي ديگه با 

اش حرف ديگه اي نميزنم درست مثل غريبه ها حتي همين ها آراد دست هم نميدم وبه جز يه سالم وخداحافظ باه

رو هم از سر اراد زياد مي بينم ...مامان روديدم كه جلوي اشپزخونه ايستاده وداره با منيرجون روبوسي ميكنه جلو 

 رفتم وگفتم:

 سالم مامان...-
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 مامان لبخند زد وگفت:

 سالم راداخانم از اين طرفا...-

 لبخندي زدم وگفتم:

 هميشه يادتونم.-

 سالمت باشي دخترم...-

بازم گاهي اوقات مامان باهام مهربون ميشد كه جاي شكرداشت به قول سونيا مادرا هرچيم بچه شونو نخوان بازم 

مادرن وحس مادري دارن چون نه ماه مارو با خودشون همه جا كشيدن ودردزايمان روتحمل كردن ومامان ماهم اگه 

 ده ماه به من شير داده...خدا قبول كنه ياز

روي مبل روبه روي آراد نشستم ولي حتي بهش نيم نگاهيم ننداختم مامان وبابا داشتن درمورد خاستگار پولدار 

وخوبه سارا حرف ميزدن كه قراره از تهران بيان اينجا وبابا عمورو فرستاده تحقيق عمو هم گفته همه از خانواده شون 

وب واصيلي هستن به سارا نگاه كردم كه با خجالت سرش روپايين انداخته بودكه اصال تعريف ميكنندوخانواده ي خ

 بهش نمي اومد با صداي پدر بزرگ دوباره حواسم به اونا جمع شد كه داشت ميگفت:

 خير باشه حاال كي ميان؟؟؟-

 بابا لبخندي زد وگفت:

 اخرهمين هفته...-

 د:صداي منير جون بلند شد كه با تعجب ميپرسي

 يعني دوروز ديگه...-

 اره قراره پنج شنبه بيان ،راستي شمام بايد تشريف بياريد-بابا

وبعد نگاهي به من انداخت از اون نگاه هايي كه يعني بازم اضافه اي ،نفس عميقي كشيدم وبه چشماي پدرم خيره 

 شدم وگفتم:

ري بي دعوت خونه ي شما نميام حاال چه برسه كه نگران اومدن من نباشيد ... مطمئن باشيد من نميام ،من همين جو-

 مهمون هم داشته باشيد.

 بابا سرش روپايين انداخت وگفت:منظورم اين نبود...

 وسط حرفش پريدم وبا بي تفاوتي وسردي گفتم:

 مهم نيست چه جوري ميخواستيد منظورتون روبهم بفهمونيد مهم اينكه من فهميدم...-

م وبه طرف اشپزخونه رفتم تا اب بخورم،از زمان مرگ مادر جون ديگه خانواده ام برام وبعد از سر جام بلند شد

 اهميت نداشتن چون حتي يه بارم به زبون نيوردن كه من برگردم خونه....

سر ميز شام نشسته بوديم كه سنگيني نگاهي رو روي خودم حس كردم سرم رو كه بلند كردم ديدم آراد داره نگاهم 

جب يه تاي ابروم روباال انداختم وبا چشماي خالي از احساس بهش زل زدم ودر اخرهم لبخند تمسخر ميكنه با تع

اميزي بهش زدم ودوباره مشغول شدم به خوردن ،ياد حرف سونياافتادم هميشه بهم ميگه تودر رابطه با بقيه خيلي 

سرد ولي نبايد از اين بگذريم كه مهربوني ولي وقتي نوبت به خانواده ات ميرسه مثل سنگ سخت ميشي،ومثل يخ 

نگاهت سردي وبي تفاوتي خاصي رو با خودش حمل ميكنه ، راست ميگفت همه راجب نوع نگاهم همين رو مي گفتن 

.... 
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 ومنم هزار بار بهش گفتم:

 من چه طور ميتونم با خانواده اي كه منو نخواستن خوب باشم ودر كنار بي محبتي اونا محبت كنم؟؟؟ مادرجون-

هميشه بهم ميگفت تو مثل ايينه ميموني هركس باهات هرجوربرخورد كنه باهاش مثل خودش برخوردميكني ،دست 

خودم نيست اين خصلت منه ووقتي براي كسي اهميت ندارم ،نسبت بهش بي تفاوت ودرمقابلش مثل سنگ سخت مي 

 شم ...

اي كه مي خواستم از در خارج بشم اراد صدام يه ساعت بعد از شام بود كه پدربزرگ بلند شد وماهم پشتش موقع 

كرد درحالي كه تعجب كرده بودم ولي بي تفاوت وسرد بهش نگاه كردم كه لبخند مهربوني زد وگفت :خيلي بزرگ 

 شدي...

چند ثانيه همون طور سرد وبي تفاوت بهش نگاه كردم كه، با حالت اون فهميدم از سردي نگاه من يخ كرده وبعد 

في پشتم رو بهش كردم وراه افتادم انگار نه انگار كه حرفي شنيدم ،ولي توي دلم بهش با بدون هيچ حر

 تمسخرخنديدم وگفتم: چقدر من به خنگا ميخورم كه همه سعي ميكنن با اين حرفاي بيخود بهم ترحم كنن ...

 به خونه كه رسيديم شب بخيري گفتم وبه اتاقم رفتم وبعد از تعويض لباس خوابيدم... 

صبح دوباره با صداي زنگ گوشيم از خواب بلند شدم ولباس پوشيدم واز اتاقم خارج شدم پدربزرگ ومنيرجون 

 سرميز صبحانه بودن ،منيرجون با ديدنم لبخند مهربوني زد وگفت:

 سالم عزيزم صبحت بخير..-

 لبخندي زدم وگفتم:

 سالم صبح شمام بخير-

 وبعد روبه پدربزرگ كردم وگفتم :

 شمام بخير پدر بزرگ.. صبح-

 باجديت نگاهي بهم كرد كه اماده ي بيرون رفتن بودم وگفت:

 صبح توهم بخير ...باز داري ميري اونجا ؟؟؟-

 سرم روپايين انداختم وگفتم :بله...

 باشه پس بدو كه امروز خودم ميبرمت...-

 نه مزاحم...-

 نذاشت جملمو تموم كنم وامرانه گفت:

 برمت...گفتم پاشو مي-

چشمي گفتم وبدونه اينكه چيزي بگم دنبالش راه افتادم كه صداي منيرجون متوقفم كرد به سمتش برگشتم كه ديدم 

 لقمه اي به سمتم گرفته وميگه:

 بيا اينو بخور تا عصراونجا از گشنگي تلف ميشي...-

به لقمه ي در دستم نگاه كردم گونه اش روبوسيدم ولقمه رو ازش گرفتم وكنار پدر بزرگ توي ماشين نشستم ،

ولبخند تلخي زدم، بعد از مادرجون تنها كسي كه بهم اهميت ميداد وپشتم بود منيرجون بود ،خودش مشكل داشت 

ونميتونست بچه دار بشه براي همينم از شوهر اولش جداشده بود وزن پدربزرگم شده بود ومنو مثل دختر خودش 

د نظر ايستاد وبا دلخوري بهم نگاه كرد لبخندي به رويش زدم وتشكر كردم ميديد....پدربزرگ جلوي ساختمان مور
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واز ماشين پياده شدم به سردر ساختمان نگاه كردم نوشته بود بهزيستي،لبخند عميقي روي لبم نشست اينجارو خيلي 

هتره دوست داشتم يه جوري حس ميكردم همشون مثل منن ولي باز خداروشكرميكردم كه وضعيت من از اينا ب

،مدير اينجا مامان سونيا بود براي همينم به راحتي قبول كرد من به عنوان پرستار تابستونا اينجا باشم وبا اين بچه ها 

سرگرم باشم ،پدربزرگ مخالف سرسخت اين كار بود ولي منير جون راضيش كرده بود ...با امسال ، تابستان دومي 

فتم بلكه گاهي اوقات كمك هم ميكردم ،اينجا فقط براي من يه خوبي بود كه اينجا ميومدم بابت اينكار پول نميگر

داشت اينكه بعد از مرگ مادرجون دوباره به عظمت وبزرگي خدا پي بردم وبابت هرچيزي كه داشتم صبح وشب 

 شكر خدارو ميكردم .باصداي شاد سونيا از دنياي درون خودم خارج شدم ودوباره به دنياي واقعي پا گذاشتم...

 سالم بررفيق هميشه خسته ي خودم ديگه داشتي به چي فكر ميكردي؟-

 لبخند تلخي زدم وگفتم:

 به اينجا...-

 با تعجب يه تاي ابروش روباال انداخت وگفت:

 به اينجا...-

 اره...)نگاهي به اطراف انداختم وادامه دادم: ( سوني بچه ها كوشن؟؟؟-

 بهم خيره شد وگفت:سونيا جلويم ايستاد وبا چشمهاي درشتش 

 رادا ميگما حالت خوبه؟؟سرصبحي سراغ بچه ها رو ميگيري؟؟خوب خوابن ديگه...-

 به حواس پرتي خودم خنديدم وگفتم :ببخش يه لحظه گيج شدم

 توازاولم گيج بودي...حاال اين حرفا رو بيخيل چه خبر؟؟ -سونيا

 نفس عميقي كشيدم وگفتم:

 ا جبغ مامانت وخانم مقدم درنيومده ...خبر بسياره بهتره بريم تو ت-

 خنده اي كردم گفت:

 راست ميگيا اصال ياد خانم مقدم نبودم ولي نامرد مامان من كي جيغ زده ؟ها... ؟-

خنده اي كردم كه سونيا دستم رو كشيد وبه طرف سالن برد وگفت :اول خبرات روبده بعد به خاطره تهمتت به 

 مامانم سرت رو ميبرم. 

داخل سالن رفتيم واول از همه به خاله ساره مامان سونيا سالم دادم وبعد رفتم سراغ خانم مقدم وبقيه ي خانم هاي به 

پرستار اخر سرهم به همراه سونيا به اتاق بازي بچه ها رفتيم تا من همه ي خبرارو به سونيا بدم... وقتي تمام ماجراي 

 داخت وگفت:ديشب رو گفتم سونيا با ناراحتي نگاهي بهم ان

 رادا يه چيزي بهت ميگم پرو نشو ولي تو از هر نظر از سارا سري براي چي نميخوان تورو نشون اونا بدن؟؟؟-

 با شوخي گفتم :شايد به خاطره اينكه از سارا سرم ميترسن اونا پشيمون شن.

 وبعد خنديدم كه سونيا با همون چهره ي جديش گفت:مطمئنا كه به خاطره همينه ....

 سوني جونم كوتاه بيا ... اصال ربطي به اين موضوع نداره من از اولم اضافي بودم ....-

 كم چرت بگو ...باشه ! -سونيا

 منم مثل بچه هاي خوب گفتم :باشه....
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كه با عث شد هردومون هم زمان به خنده بيفتيم ، با سونيا كه بودم همه ي مشكالتم از يادم ميرفت وحداقل براي 

عت در روز واقعا خوشحال بودم... بعداز ده دقيقه صحبت من وسونيا دوباره به سالن اصلي برگشتيم بچه ها چند سا

بيدار شده بودن با شوق به طرفشون رفتم وباهاشون شروع به بازي كردم .بچه هاي اينجا از چهل تا دختر وپسر 

گاه باهم زندگي ميكردن ... باز ساعت پنج بعد تشكيل شده بود كه از يك ماهه بگير تا دوازده ساله توي اين پرورش

از ظهر شد ومن بايد به خونه برميگشتم واز بچه ها خدا حافظي ميكردم وسايلم روجمع كردم وبه همراه سونيا از بچه 

 ها خداحافظ كردم بعد هم به سراغ پرسونل رفتم واخر سرهم سونيا رو بوسيدم وبغل كردم وبهش گفتم:

 ون وپدر بزرگ تا دير وقت خونه ي اونا ميمونن ،پس توهم بيا پيش من ...سونيا فردا منيرج-

سونيا با خوشحالي دست زد وگفت :ايول ،باشه ميام ...وسايلم روباخودم ميارم بعدش باهم ازاينجا ميريم خونه ي شما 

.... 

 باشه پس خداحافظ....-

 خداحافظ...-

وز هوس كردم پياده برم خونه توي راه به ادمايي كه از بغلم رد ميشدن به سمت خونه به راه افتادم ،امروزم مثل دير

نگاه ميكردم بعضي ها خندان ،بعضي ها جدي ،بعضي درفكر وبعضي ديگر درهم وناراحت.... با خودم گفتم: درهمه 

كه ي زندگي ها مشكل هست ،خدازندگي رو بي مشكل نيافريده اين مشكالت وسختي هاو شيب هاو فراز ها هستن 

زندگي رو براي انسان ها جذاب ودلنشين ميكنن وگرنه اين انسان تنوع طلب نميتونه به يكنواختي عالقه پيداكنه ...به 

قول مادر جون :خدا مشكالت وسختي هارو افريد كه باهاشون ادمارو از خيلي جهات بسنجه،صبر ،اميد، درايت ،ايمان 

متحانات هست كه زندگي رو از يكنواختي در مياره وما رو بهش پابند و... يعني يه جور امتحانه براي ما ها وهمين ا

 ميكنه.... 

 

توي اين افكار بودم كه با صداي ويراژ ماشيني به خودم اومدم وديدم كه از خونه رد شدم براي همين راهم رو كج 

وخدارو شكر پام رو توي خونه كردم وبه خونه رفتم ،مثل هميشه با ارامش كليد رو توي در چرخوندم وبا يه بسم اهلل 

 ي خاطراتم گذاشتم....

منير جون مثل هرروز به استقبالم اومد وبا لبخند بهم خوشامد گفت، بعد از خدا ومادر جون اين منير جون بود كه من 

 داشتم .

يه چيزي منير جون طفلي سعي ميكرد يه جورايي من رو متقاعد كنه كه چرا فردا نبايد اونجا باشم ولي براي من 

مسلم بود اونم اينكه من توي اون خانواده هيچ جايي رو نداشتم... ولي براي اينكه كاري كنم كه منير جون از اين همه 

 حرف زدن راحت بشه لبخندي زدم وگفتم :منير جون من درك ميكنم شما خودتون رو ناراحت نكنيد....

بهزيستي منير جون همه چيز رو بهم ياد اوري ميكرد كه از  اونشبم مثل تموم شبا ي ديگه تموم شد .امروز كه ميرفتم

سونيا خوب پذيرايي كنم وبراي شب هم زنگ بزنم شام سفارش بدم ،چشمي گفتم واز منير جون وپدربزرگ 

 خداحافظي كردم وبه سمت بهزيستي رفتم.

ت رسوندن ماروكشيد وبعد از تمام طول روز با سونيا خوشحالي ميكرديم كه قراره پيش هم باشيم...خاله ساره زحم

 اينكه ما داخل خانه شديم گازش روگرفت ورفت...
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براي سونيا ميوه اوردم وسونيا هم از كيفش يه فيلم در اورد تاباهم ببينيم ... بعد از ديدم فيلم كمي اهنگ گوش 

دن شديم كه داديم ووقتي احساس گرسنگي كرديم زنگ زديم وشام سفارش داديم شام روكه اوردن مشغول خور

 سونيا بي مقدمه گفت:

 رادا االن فكرت اونجاست؟؟؟-

 با تعجب گفتم:كجا؟؟؟

 خونتون ديگه ...!-سونيا

كمي فكر كردم ودر كمال تعجب ديدم من امروز از وقتي از خانه خارج شدم تا االن حتي اين موضوع به ذهنمم 

 وبا صداقت تمام گفتم: نرسيده بود كه به خوام بهش فكر كنم براي همين لبخندي زدم

نه اصال از صبح تا حاال بهش فكر نكردم... ميدوني؟؟ خيلي وقته كه به اين مسائل عادت كردم براي همين هم هست -

كه كم كم برام از ارزش افتادن ودردقايق اول فقط حسرت ميخورم ولي بعدش اصال برام مهم نيست وبهش فكر 

 نميكنم .

 سونيا لبخندي زد وگفت:

يدوني رادا بهت حسوديم ميشه ... خيلي زياد هم حسوديم ميشه ،تو خيلي محكمي واز همه مهم تر اينكه هيچ وقت م-

 ايمانت رو از دست نمي دي براي اينكه خودت بهشون رسيدي...

 ميدوني چيه تنهايي وبي كسي خوبه؟؟ اينكه خودت ميگردي وخداي خودت رو پيدا ميكني ... بعضي ها اين راه رو -

اشتباه ميرن بعضي هاهم درست ولي من هميشه خدارو شكر ميكنم كه خانم جون بود وجهت و بهم نشون داد وگرنه 

منم مثل خيليا ي ديگه راه رو اشتباه ميرفتم .من خدا رو خيلي سخت پيدا كردم براي همينم هست كه نميزارم اسون 

 از دستم بره.

 سونبا خنده اي كرد وگفت :

 فيلسوف غذا سرد شد بخور كه من مردم از گرسنگي...خيل خوب خانم -

بعد از غذا به اصراره سونيا با گيتارم شروع به نواختن كردم .... ساعت دوازده بود هنوز منير جون وپدر بزرگ 

 نيومده بودن ولي ما انقدر خسته بوديم كه بدونه اينكه منتظرشون بمونيم خوابيديم.

 صدا ميزد از خواب بلند شديم. صبح با صداي منير جون كه مارو

همراه با سونيا سر ميز صبحانه نشسته بوديم وصبحانه مي خورديم كه منير جون چايي به دست اومد وروبه روي ما 

 نشست ورو به سونيا گفت:

 خوب سونيا جان خوبي دخترم؟ ساره خانم چطوره ؟بابا برگشت؟-

 سونيا لبخندي زد وگفت:

 بابا برگشت اين ترم فقط اخر هفته ها كالس گرفته... همه خوبيم ممنون ،بله-

 باباي سونيا استاد دانشگاه بود وگاهي اوقات تهران هم تدريس ميكرد... منير جون دوباره به حرف اومد وگفت:

 ديگه بايد ببخشي دخترم ديشب به زحمت افتادي...-

 لي خوش حال شدم ..البته ببخشيدا...نه منير جون اين حرفا چيه اتفاقا رادا كه گفت شما نيستيد ك-

 منير جون خنديد وگفت :خواهش ميكنم ...

 وبعد رو به من كرد وگفت: تو نمي خواي چيزي بگي...
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 بي تفاوت گفتم:

 چي بگم ؟ -

 ...ديشب با دررابطه –منير جون 

 اهان ،چرا خيلي خوش گذشت وبه همه ي سفارشاتون هم عمل كردم...-

 د وكمي اخم چاشني صورت بانمكش كرد ورو به سونيا گفت:منير جون جدي ش

 ميبيني تو رو خدا ...)روبه من كرد وادامه داد( رادا جان منظورم اين بود كه نمي خواي از ديشب چيزي بپرسي...-

 با بي تفاوتي گفتم:

 چيز مهمي نيست كه ازش بپرسم ...-

عميقي كشيد كه عصبانيتش از بين بره وبعد لبخندي زد وشروع واقعا هم كه برام اصال مهم نبود ، منير جون نفس 

 كرد:

وايي بچه ها نمي دونيد چه خانواده ي با شخصيتي ... از همه چيز بيسته بيست بودن پسره هم خوشگل وهم خوش -

تيپه دوتا خواهركوچكتر از خودش داره وبراي خودش يه شركت جدا داره وپدرش هم يك كار خونه ي بزرگ براي 

خودش داره ودوتا كار خونه ي ديگه هم داره كه بابرادراش شريكن ، مثل اينكه خيلي با خانواده ي برادراش در 

رابطه هستند وباهم رفت وامد مي كنن ،پسره با سارا توي دانشگاه سارا اشنا شدن وخالصه كنم برات مادر اين دوتا 

فتن اين جلسه هم فقط براي اشنايي خانواده ها بچه همه ي حرفاشون رو براي خودشون زدن وتصميمشون هم گر

بوده ،البته يه صيغه ي محرميت هم بينشون خونده شد وقرار جشن نامزدي هم ديشب گذاشتن البته پدر ومادرت از 

قبل ، از همه چيز با خبر بودن بعد از اينكه مهمونا رفتن بابات به پدر بزرگت گفت كه براي جهاز سارا كمي كمكشون 

نم قبول كرد ... نمي دوني پدر بزرگت چقدر ناراحت شده بود ،همه ي مجلس توي خودش بود اخر سر هم بكنه او

طاقت نياورد وموقع اي كه مي خواستيم از خونه خارج بشيم رو به پدرو مادرت گفت: من فكر مي كردم فقط يه 

خواهر كوچيكه ي داماد كه از رادا  مراسم خاستگاري ساده است براي همين نمي خوايد رادا باشه ولي امشب... حتي

كوچيكتر بود اومده بود اون وقت فقط رادا اضافه بود... پدر ومادرت هم سرشون رو پايين انداختن وديگه هيچي 

 نگفتن...

 با بيتفاوتي رو به منير جون گفتم: خوب ...

 منير جون از كوره در رفت وبا عصبانيت گفت:

 نسبت به خانواده ات ... دختر تو چرا انقدر بي تفاوتي -

 واز جا بلند شد وهمين طور كه از اشپز خونه خارج ميشد براي خودش غر ميزد...

 سونيا با خنده گفت:

كم مونده بود ليوان رو تو سرت خورد كنه ،اين همه با ذوق برات همه چيز رو گفت اون وقت تو در جوابش فقط -

 مي گي خوب...

 ميت گفتم: لبخند ماليمي زدم وبا مظلو

 خوب چي بايد مي گفتم؟-

 سونيا دست نوازشي به سرم كشيد وگفت:

 اخي كوچولو، هيچي ... از توبيشتر از اين توقع نمي رفت ...-
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 خنديدم ودستش رو از سرم پس زدم وبلند شدم تا ظرف هارو داخل ماشين ظرفشويي بزارم ...

يم رو بروز ميدادم برام پدر ومادر ميشدن ؟اون وقت بيشتر بهم ناراحت شده بودم ولي كي اهميت ميداد اگه ناراحت

ترحم مي كردن ومن از ترحم بيزار بودم ... پدر بزرگ خيلي پولدار تر از بابا بود يعني درست مي تونست ده تا مثل 

 بابا رو بخره وبفروشه ولي نمي دونم چرا به بابا كمك نمي كرد... 

سه هفته بعد از مراسم خاستگاري بود ... قرار گذاشته بودن كه مراسم رو خونه اون روز گذشت ،جشن نامزدي سارا 

ي پدر بزرگ بگيرن واين بار به خاطره خجالت از پدربزرگ وحرف مردم من رو هم دعوت كردن هيچ وقت يادم 

 نميره سارا اون روز بامن چه طوري رفتار كرد...

 خت وبا غرور گفت:همه نشسته بوديم كه سارا پاهاش رو روي هم اندا

ببين رادا حاال كه قراره براي مراسم نامزدي بيايي يه لباس درست بپوش وزياد هم ابرو ريزي نكن من جلوي اونا -

 ابرو دارم...

بغضي مثل بختك به گلوم افتاد نفس كشيدن برام توي اون محيط سخت شده بود در حالي كه از جام بلند مي شدم 

 كنترل كردم ومثل خودش گفتم:تابه اتاقم برم خودم رو 

 من عالقه اي به شركت توي مراسماي تو روندارم ...-

وبعد با سرعت به اتاقم به تنها سر پناهم پناه بردم صداي پدر بزرگ رو ميشنيدم كه با عصبانيت يه چيزي ميگه ولي 

ي اتاق رفتم وبازش كردم  انقدر حالم خراب بود كه نمي فهميدم،احساس خفگيم هران بيشتر ميشد به سمت پنجره

وسرم رو ازش خارج كردم همون موقع صداي بسته شدن در سالن رو شنيدم وبعد آراد رو ديدم كه با سرعت از 

خونه خارج ميشد دلم به حال خودم سوخت حتما ناراحت بود كه با خواهرش باساراجونش اين طوري برخورد كردن 

 تي در تنهايي خودم....بغضم رو فرو خوردم دوست نداشتم گريه كنم ح

واقعا نمي خواستم توي مراسم شركت كنم ولي منير جون بهم گفت بهتره باشم براي اينكه اگه نرم هم با ابروي 

پدربزرگ بازي كردم وهم سارا رو خوش حال كردم ... همراه با منير جون براي خريد لباس رفتم منير جون منو 

ديونه ميشدم در اخر به پيراهن دكلته ي مشكي كوتاه راضي شد واقعا هم  انقدر اين ور واون ور ميكشيد كه داشتم

 كه هم خود لباس قشنگ بود هم قيمتش!!!

روز مراسم همراه با منير جون وسونيا و سايه جون كه منير جون دعوتشون كرده بود به ارايشگاه رفتيم منير جون 

گ به دنبالش اومد ورفت ارايشگر كلي مشتري داشت براي براي اينكه عجله داشت زودتر از همه اماده شد وپدر بزر

همين كار ما خيلي طول كشيد وقتي از ارايشگاه خارج شديم مطمئن بوديم كه مهموني شروع شده ... وقتي به خونه 

رسيديم كلي ماشين بيرون وتوي حياط خونه پارك بود كه بيشترشون مدل باال بود ومطمئنا مال خانواده ي داماد بود 

.. هه من حتي اسم شوهر خواهر مبارك رو هم نمي دونستم با اينكه نديده بودمش ازش خوشم نميومد چون مطمئنا .

يكي مثل سارابود... وارد ساختمون كه شديم خيلي شلوغ بود وكسي حواسش به ما نبود براي همين پنهاني به سمت 

وبه داخل رفتيم ، سايه جون با ديدن در بسته ي اتاق  اتاق من رفتيم ومن در اتاق رو كه قفل كرده بودم رو باز كردم

 با تعجب گفت:چرا درو قفل كردي؟؟

 سونيا به جاي من جواب داد :مامان جان ، مگه نمي دوني رادا عاشق اين اتاقه ودوست نداره كسي وارد خلوتش بشه...

 خاله ساره خنده اي كرد وگفت :اه يادم رفته بود ... ببخش رادا 
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وع به عوض كردن لباس ها كرديم موهاي بلندم رو فقط صاف كرده بودم وجلوي موهام روهم كج توي سريع شر

صورتم ريخته بودم بلندي موهام لختي بودن لباس رو مي پوشوند ومن از اين موضوع واقعا خوشحال بودم .وقتي 

 اماده شديم سونيا با ديدن من سوت بلندي كشيد وگفت محشر شدي دختر...

اره هم حرفش رو تاييد كرد وشروع به خوندن دعا به من شد ومن هم ازشون تشكر كردم از اتاق كه خارج خاله س

شديم در رو دوباره قفل كردم وكليدش رو به خاله ساره دادم وارش خواهش كردم برام توي كيفش بزاره اون هم 

دن واين منو معذب مي كرد همراه با خاله قبول كرد ... به جمع مهمونا رفتيم غريبه واشنا با ديدنم بهم خيره ميش

ساره وسونيا گوشه اي نشستم اصال دوست نداشتم توي چشم باشم وهمه برام دل بسوزونن ،يك ربعي بود كه نشسته 

بودم وباهم حرف ميزديم با شنيدن صدايي كه اسم منو صدا ميكرديم همه به سمت صدا برگشتيم ... آراد بود ، اولش 

ود ووقتي متوجه شد همه بهش نگاه ميكنن سرش رو به سمت من چرخوند با ديدن من جا خورد نگاهش به سونيا ب

 ولي بعد به خودش مسلط شد وگفت:

 منير جون گفت صدات كنم وبا خودم ببرمت ...-

م وبعد نگاهش رو ازم گرفت ،از خاله سارا وسونيا عذر خواستم وگفتم زودبرميگردم وبلند شدم كه با آراد همراه بش

ولي باز نگاه خيره ي آراد رو به سونيا ديدم وقتي متوجه نگاه من شد بهم نگاه كرد ومن هم نيشخندي بهش زدم 

وراه افتادم ، من توي اين چيزا خيلي تيز بودم متوجه شده بودم كه آراد كمي تا قسمتي جدي از سونيا خوشش اومده 

بشه براي همين بعد از اينكه كمي دور تر رفتيم به  ولي من دوست نداشتم زندگي بهترين دوستم با آراد خراب

 سمت آراد برگشتم وگفتم:

 الزم نيست شما زحمت همراهي رو بكشيد راه رو بلدم مثل اينكه يادتون رفته اينجا خونه ي منه...-

 وخواستم برم كه دوباره به سمتش برگشتم وبا نيشخند ونگاه سردي گفتم:

 چون همون قدر كه من ازت متنفرم اونم ازت متنفره ... اقاي به اصطالح برااااادر...بهتره دور وبر سونيا نپلكي -

با اين حرف من اراد جا خورد وتا خواست حرفي بزنه پشتم رو بهش كردم وراه افتادم خيلي كنجكاو بودم همسر 

ن شدم چون اصال حال سارارو ببينم براي همين مي خواستم به قسمت عروس وداماد نگاهي بندازم ولي بعد پشيمو

ديدن قيافه ي سارا رو نداشتم ... به سمت اشپز خونه رفتم مطمئن بودم منير جون رو اونجا پيدا ميكنم ،با اينكه در 

اين مواقع كلي خدمتكار داشتيم ولي منير جون خودش حتما بايد به همه ي كارا نظارت ميكرد ... منيرجون با ديدن 

 من لبخندي زد وگفت:

  ،چي شدي دختر... بايد وقتي مهمونا رفتن برات اسپند دود كنم ...ماشااهلل-

 لبخندي زدم وگفتم:

 سالم ،شما لطف داريد ... با من كاري داشتيد كه صدام كرديد؟-

منير جون همين طور كه دست منو ميكشيدوبه سمت سالن مي برد گفت فاميله پسره مارو كچل كردن ازبس گفتن 

 مامانت بدبخت از بس حرص خورد فكر كنم دو سه كيلويي الغر كرد... پس خواهر عروس كو ؟

 توي دلم گفتم :خوب به من چه ...

همراه منير جون به سمت سالني رفتيم كه جايگاه عروس ودوماد بود به علت اينكه هنوز عقد نكرده بودن اركستر 

 :هنوز شروع نكرده بود منير جون از باالي پله ها با صداي بلند گفت

 اين هم خواهر عروس...-
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همه به سمت من برگشتن وشروع به كل كشيدن كردن منير جون سريع از پله ها پايين رفت وبه جمع پيوست ولي 

من هنوز روي پله ها بودم ودر دل گفتم: من كه خواهري ندارم كه بخواد عروس بشه ...نگاهم به سمت جايگاه 

ي جذاب وخوشگلي داشت وبا كنجكاوي به من نگاه ميكرد سردي عروس وداماد كشيده شد پسره خدايي چهره 

نگاهم فكركنم اون قدر زياد بود كه پسره رنگ از چهره اش پريد بي توجه به فاميل خودم وپسره كه داشتن با 

كنجكاوي نگاهم ميكردن به ارومي از پله ها پايين وبه سمت سارا وپسره رفتم مقابلشون كه ايستادم با همون جديت 

 بي تفاوتي وسردي كه باهم عجين شده بود بهشون نگاه كردم وفقط گفتم:و

 تبريك ميگم ...-

.بعد به سارا با تمسخر نگاه كردم با اون ارايش شكل مترسك سر جاليز شده بود واقعا حيف پسره ... به سمت منير 

 ار گرفتم مامان با تشر گفت :جون رفتم ،مامان جا خورده بود ولي منير جون عادت داشت وقتي كنار دستشون قر

 اين چه طرز برخورده الل كه نمي شدي يه سالم ميدادي ...-

با سردي نگاه بي تفاوتي به مامان انداختم كه فكر كنم اونم مثل پسره شد ورنگش پريد وساكت شد ... خيلي وقت 

لي ساده مي تونست از پس هر بود به نيروي نگاهم پي برده بودم اين سه خصوصيتي كه منو در برگرفته بود خي

چيزي بر بياد وبه قول سونيا چشمام اون قدر سرد ويخه كه قدرت داره در عرض يه ثانيه طرف رو از پادر بياره 

وباسردي نگاهم يخ بزنه ... البته اين سردي وبي تفاوتي هميشه در نگاهم بود وخيلي راحت ميشد متوجهش شد ولي 

د كار خودشون رو ميكردن ، چيز غير طبيعي نبود فقط به دليل نبودن احساس وقتي جديت هم بهشون اضافه مي ش

 در نگاهم اين نيرو رو پيدا كرده بودم ... 

منيرجون به خاطره اينكه جو رو از بين ببره دست منو گرفت وبه سمت چند تا خانومي كه خيلي هاي كالس بودن وبا 

 تعجب منو نگاه ميكردن برد وگفت:

 مين خانم مادر بنيامين جان...رادا جان سي-

زن با مهرباني دستش رو جلوم دراز كرد از چشماش مهربوني ميباريد خنده ام گرفت چون بايد دوباره ايينه وار رفتار 

ميكردم هرچند نگاهم رو نمي تونستم عوض كنم براي همين لبخندي زدم ودست زن رو فشوردم وبا تعجب از منير 

 جون پرسيدم:

 بنيامين؟؟-

زن دوباره نگاهش رنگ تعجب گرفت و منيرجون هم رنگش پريد ودر حالي كه به من اخم كرده بود خنده ي 

 زوركي كرد وگفت: اقا دوماد ديگه...

 از لحن منير جون خنده ام گرفت در حالي كه مي خنديدم با صميميت بيشتري دست سيمين خانم رو فشردم وگفتم:

س توي خونه به ايشون اقاي داماد ميگن من اسمشون رو به كلي فراموش كرده خوشبختم ... بايد ببخشيد از ب-

 بودم...

 زن خنده اي كرد ونگاه با محبتي بهم انداخت وگفت :

 مسئله اي نيست دخترم ...-

 ودر حالي كه به زن بغليش اشاره ميكرد گفت:

 راحله جان ،جاري بزرگم ....-
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از بقيه بود ولي مثل اوناي ديگه خوشتيپ وخوش چهره بود، راحله خانم وقتي  اون خانم كه اسمش راحله بود مسن تر

 ديد داره معرفي ميشه با مهربوني بلند شد ودستش رو دراز كرد وگفت:

 خوشبختم ..-

 لبخندي زدم ودستش را فشردم وگفتم :من هم همين طور

 خند من رو نگاه ميكرد اشاره كرد وگفت :سيمين خانم به خانم كنار دستي راحله خانم كه ايستاده بود وبالب

 ايشون هم آنا جون جاري كوچيكه ي بنده...-

آنا خانم هم زن جوان وزيبا تر از بقيه بود و از وجودش موج مثبت پراكنده ميشد اين بار من پيش قدم شدم وبا 

 همون لبخند روي لب دست دراز كردم وگفتم :خوشبختم خانم 

 گفت: دستم رو فشرد وبا خنده

 مشتاق ديدار خانم خوشگله ... -

 خنديدم كه ادامه داد:

 واي عزيزم وقتي مي خندي خيلي ناز ميشي...-

 ممنونم شما لطف داريد -

 سيمين جون به دودختر ديگه اشاره كرد وگفت:

 مينا وبيتا دخترام ...-

 بود وبيتا دوسال از من كوچيكتر باهاشون دست دادم دختراي خوبي بودن مينا از بيتا بزرگ تر وهم سن من

 سيمين خانم سه دختر ديگه رو كه اونجا ايستاده بودن به اين شكل معرفي كرد:

الدن جان دختر كوچيكه ي راحله جون ومريم جان عروسشون باهاشون دست دادم ودر اخر پريسا عروس انا جون 

اشه وقتي اينو گفتم همه خنديدن كه خودش با رو بهم معرفي كرد ...اصال به انا جون نمي خورد عروس داشته ب

 مسخره بازي گفت:

 رادا جان نمي دوني كه چهارده سالم بود به زوردادنم به يه پيره مرد ...-

 همه از اين حرف خنددن ولي من متوجه نشدم چرا وكلي هم دلم به حالش سوخت كه ادامه داد:

 نگذشت وبعد از چهار سال دوباره بچه دار شدم ...بعدشم سر يه سال بچه دار شدم وبي خير باز ازم -

 خنديدم وگفتم:

 نگيد كه يه عروس ديگه هم داريد كه اصال بهتون نمياد ...-

 همه از لحن جدي من خنديدن كه سيمين جون اين بار گفت:

 نه عزيزم آويد خارج از كشوره وهنوز زن نداره...-

 خنديديم وگفتم:

 ره كه عروس داشته باشن...اخه اصال بهشون نمي خو-

بعدازاون سيمين خانم منو به تمام فاميل هاي خودشم معرفي كرد ،زمان زيادي گذشته بود و من تازه ياد خاله ساره 

وسونيا افتادم از خودم ناراحت شدم كه چرا تنهاشون گذاشتم از جمع اونا جداشدم سريع به سمت جايي رفتم كه 

 باديدن من لبخندي زدن كه من با شرمندگي گفتم: سونيا وخاله نشسته بودن هردو

 توروخدا ببخشيد مراسم معارفه را انداخته بودن ... خاله لطفا بيايد بريم اونجا ...-
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خاله اول مخالفت كرد ولي من كلي ازشون تعريف كردم كه خاله مشتاق شد كه خانواده ي شوهر سارا رو ببينه اون 

ريف نمي كنم همراه با خاله وسونيا به اون سالن رفتيم همشون باديدن من لبخند مي دونست من بي خود از كسي تع

مهربوني زدن ولي فاميل هاي خودم... بعد از مراسم عقد اركستر شروع به نواختن كردن وهمه به پايكوبي 

...سونيا برخواستن... همراه خاله وسونيا نشسته بوديم وبه جمعيتي كه وسط مشغول رقص بودن نگاه مي كرديم 

 سرش رو به گوشم نزديك كرد وبا صداي كه به خاطره بلند بودن اهنگ شبيه فرياد بود گفت:

 حيف پسره... خيلي مامانيه .-

 با شوخي چپي بهش بستم وگفتم :

 خواهر منم چيزي ازش كم نداره...-

 سونيا با صداي بلندي خنديد وگفت:

 زشت تره... اره تو راست ميگي فقط يه ذره از سگ سياها-

 هر دوباهم خنديديم وخاله هم كه اين حرف سونيا رو شنيده بود رو به ما با تشر گفت:

 زشته ... ساكت باشيد...-

 وبعد با اخم غليظي نگاهش رو از ما گرفت ،منو سونيا دوباره خنديديم ...

د كردم ؛شكرانه دختر عمو كوچيكم براي رقص هيچ كدوم از فاميل سراغم نيومدن به جز شكرانه كه اونم مودبانه ر

بود وچهار سال از من بزرگ تر و كوچكتر از سارا بود ،هيچ وقت فراموش نميكنم براي ازدواج شكرانه سارا چه كار 

كرد ،همه ازدستش كالفه بودن اخه نمي تونست ببينه يكي كه ازش كوچيكتره زودتر از خودش ازدواج بكنه ،شكرانه 

وصد البته خوشگل ،مادر جون بعد از من به تنها كسي كه توجه ميكرد شكرانه بود ،چون  دختر خوب ومهربوني بود

اونم دست كمي از من نداشت فقط كمي از من خوشبخت تر بود براي اينكه عمو وزن عمو خيلي دوستش داشتن، 

 شوهرش هم پسر خيلي خوب وبا فهم وشعوري بود وبراي خودش شركت كوچكي رااداره مي كرد... 

با صداي سيمين خانم به خودم اومدم كه با لبخند جلوم ايستاده بود وصدام ميكرد به احترامش از جا بلند شدم 

 وايستادم كه نگاه مهربوني بهم كرد وگفت:

 عزيزم،افتخار يه رقص رو بهم ميدي ؟-

وست نداشتم جلوشون نمي دونستم بايد چيكار كنم اگه رد ميكردم كار زشتي بود واگه قبول ميكردم ... اصال د

برقصم چون معلوم نبود بعد ديگه چه حرفي پشتم ميزنن... نگاهي به خاله ساره انداختم كه ديدم با سر منو به رفتن 

تشويق ميكنه براي همين رو به سيمين جون كه با لبخند منتظر بود لبخند زدم وهمراه هم راه افتاديم به وسط مجلس 

ونيا هميشه تمرين رقص ميكردم وبلد بودم ...من به همراه سيمين جون ميرقصيدم ... خدارو شكر مي كردم كه با س

كه مينا وبيتا به دورم اومدن ومنو همراهي كردن سيمين خانم با ديدن دخترا از ميدان رقص خارج شد كه ديدم بعد 

ا مينا وسونيا با بيتا از چند لحظه همراه سونيا اومد از مهربونيش خوشحال شدم وبا لبخند ازش تشكر كردم ومن ب

ميرقصيد ... يك دفع صداي سوت ودست بلند شد با تعجب به پشتم نگاه كردم كه ديدم بنيامين لبخند مهرباني به 

 لب داره وبا خوش رويي روبه من گفت:

 خواهر زن گرام افتخار رقص ميدي ...-
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صبانيت ما رو نگاه ميكرد لبخند تمسخر نگاهم رنگ بي تفاوتي گرفت در همون حال چشمم به سارا افتاد كه با ع

اميزي به هر دو زدم وبه سمت سونيا رفتم كه داشت ما رو نگاه ميكرد ... همراه با سونيا بي توجه به پچ پچ هاي 

 جمعيت از ميدان رقص خارج شديم وبه سمت خاله رفتيم وقتي نشستيم سونيا سريع گفت:

 سارا رو ديدي.؟-

 زي كه روي لبم جا مونده بود گفتم:با همون لبخند تمسخر امي

 اره ...-

 فكر كنم خيلي لجش گرفته كه خواهر شوهراش به جاي اينكه با اون برقصن با تو ميرقصن بعدشم كه شوهرش...-

 سونيا ديگه حرفش رو ادامه نداد وبا خنده ي ريزي گفت:

 بوي دماغ سوخته بد جوري مشام منو اذيت ميكنه ... تو چي؟-

ي ها ي سونيا همه چيز رو به فراموشي سپردم موقع شام با خانواده ي بنيامين به طور كامل اشنا شدم همسر با شوخ

راحله خانم كه عموي بزرگ بود اسمش سيامك بود مرد با وقار وقابل احترامي بود وچهره اي با اقتدار داشت معلوم 

ياوش بود اونهم مرد مهربون وكمي بزله گو بود بود همه ي خانواده ازش حساب مي بردن ،باباي بنيامين اسمش س

كه ادم رو سرحال مياورد، همسر اناجون هم بهروز نام داشت برخالف گفته ي انا جون ايشون هم جوان بودن واقتدار 

ووقار برادر بزرگ خودش رو به ارث برده بود ... اردالن پسر بزرگ عمو سيامك همسر مريم بود ومثل مادرش 

م صورتش موج ميزد ومنو جوري نگاه ميكرد كه حسي كه هيچ وقت نسبت به آراد نداشتم نسبت به مهرباني در تما

اون پيدا كردم ... آريا پسر بزرگ آنا جون كه همسر پريسا بود پسر با شخصيت وبا وقاري بود ومتانت ومعصوميت 

د بودن واين لقمه بيش از حد براي خاصي در نگاهش موج ميزد ،در كل به نظر من اين خانواده خيلي از سر سارا زيا

دهنش بزرگ بود اين نه تنها حرف من بلكه حرف تمام كساني بود كه در مجلس بودن وبه طور اتفاقي من مي 

فهميدم ... البته نا گفته نماند كه اين از چشم هيچ كس دور نمونده بود سيمين جون ودختراش زياد به سارا عالقه 

 نشون نميدادن ....

موم شد ،وهمه ي مهمونا كم كم رفع زحمت ميكردن اخر سر نوبت به خانواده ي خودم وبنيامين بود كه مراسم ت

همشون به خونه ي مامان وبابا ميرفتن با مامان وبابا واراد مثل هميشه سرد برخورد كردم ولي با خانواده ي بنيامين به 

 كرد وگفت: عزيزم تو نميايي بريم ؟گرمي برخورد كردم موقع رفتن سيمين جون با تعجب به من نگاه 

 سارا تا خواست چيزي براي ماست مالي بگه با بدجنسي تمام گفتم :

 نه ،من اينجا زندگي مي كنم...-

 همه با تعجب به هم نگاه مي كردن كه عمو سيا مك با تعجب گفت:

 يعني چي دخترم ...-

 اين بار بابا خواست حرفي بزنه كه سريع گفتم:

 بچگي پيش پدر بزرگ ومنير جون زندگي ميكنم ...من از -

همه به هم نگاه خاصي انداختن فكر كنم حاال ديگه فهميدن دليل سرديم با خانواده ام چيه ... سارا با نفرت بهم نگاه 

ميكرد ومامان وبابا با عصبانيت ،پدر بزرگ خيلي خونسرد بود انگار اصال حرفي نشنيده ،رنگ منير جون به شدت 

ده بود واراد با لبخند بهم نگاه ميكرد ،ازش متنفر بودم براي چي بهم ميخنده ؟ حتما به نظرش خيلي بدبختم... با پري
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نفرت نگاهم رو از اراد گرفتم كه لبخند روي لبش ماسيد .خانواده ي شايسته )نام خانوادگي بنيامين( به خودشون 

 بنيامين به كنارم اومد وسريع گفت:اومدن وسريع شروع به خدا حافظي كردن در لحظه ي اخر 

رادا جان من همه چيز رو ميدونم ،خوشحالم كه توي مراسم شركت كردي، نمي دونم چرا از من متنفري ولي من -

 تورو مثل مينا وبيتا ميبينم و دوستت دارم ... خوشحال ميشم منو به جاي آراد ،برادر خودت بدوني ...

امين با سرعت از كنارم گذشت وبه سارا پيوست ،تعجب كرده بودم ،يعني سارا با تعجب به سمتش برگشتم ولي بني

 بهش گفته بود؟

شانه هايم رو با بي قيدي باال انداختم ودوباره همون راداي بي تفاوت شدم بعد از بدرقه ي مهمونا منتظربودم 

ون نگاه كردم اونم كه انگار پدربزرگ دعوام كنه ولي اون ، شب بخير گفت وبه اتاقش رفت با تعجب به منير ج

 سئوالم رو از چشمام خوند براي همين خيلي زود وسريع گفت:

پدربزرگت دل خوشي از بابات نداره و ماهم به تو حق ميديم پس الزم نيست خودتو ناراحت بكني ،من فقط -

 ترسيدم يه وقت دعوايي چيزي پيش بياد ...

 وهمون طور كه به سمت اشپزخونه ميرفت گفت:

 بابات ميخواست امشب اونا اينجا بمونن ولي پدر بزرگت اجازه نداد وگفت ،حوصله ي مهمون نداره...-

 خنده ام گرفته بود پدربزرگ خيلي رك بود ،حاال خوب بود كه جلوي اونا بلند نشد كه بره بخوابه...

 همين طور كه به سمت اتاق ميرفتم صداي منير جون رو شنيدم كه گفت:

 ن وايسا برات اسپند دود كنم خيلي ماه شده بودي ميترسم چشمت بكنن.رادا جا-

بعد از اينكه منير جون اسپند برام درست كردبه اتاق رفتم ولباس هام رو عوض كردم وبا خيال راحتي به خواب رفتم 

 برام جالب بود اصال عذاب وجدان نداشتم.. 

درحال مهموني رفتن بوديم ... بنيامين پسر خوبي بود ولي  خانواده ي بنيامين تا دوروز پيش ما موندن وما همش

نميدونم چرا هركاري ميكردم مهرش به دلم نميرفت ،با مينا وبيتا والدن صميمي شده بودم دختراي خيلي خوبي بودن 

 ،توي اين خانواده فقط يه چيزي برام جاي سئوال بود اونم اينه كه دخترا همش راجب پسر كوچيكه ي اناجون حرف

ميزدن از يه طرف دوستش داشتن از يه طرف هر چي فحش بلد بودن بهش ميدادن ...تا االن توي زندگيم فقط براي 

يه چيزي كنجكاو شده بودم اونم ديدن آويد شايسته بود چون هركي راجبش يه چيزي ميگفت ولي بچه ها تو تنها 

 چيزي كه نظرشون مشترك بود دختر باز بودنش ،بود...

 د:يك سال بع

 همراه سونيا از سالن كنكور خارج شديم سونيا نفس عميقي كشيد وگفت:

 اي ول ديگه تموم شد ،راحت شديم .... -

 ولي بعد از چند دقيقه چهره اش دمغ شد وگفت:

 واي رادا فكركنم خيلي خراب كردم...-

 خنديدم وگفتم :تو كه اون همه خوندي، البته منم دست كمي از تو ندارم...

 لحن طلبكارانه اي گفت: با

اره خوندم ،ولي مسئله اينكه من مثل تو باهوش نيستم سريع يادم ميره ، بعدشم خانم خودتي ...من بودم كه مثل خر -

 اول تا اخر سرم رو برگه بود .....
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 اره من انيشتينمو خودم نميدونم...-

 افرين ارسطوي من ...-

 خنديدم وگفتم:

 اخه چه ربطي داشت ؟-

 ...ببرم باال رو باهوشيت ميزان دانشمند دوتا اسم بابردن ميخواستم –سونيا 

 سري تكان دادم ولبخند ماليمي گفتم:

 خدا عقلت بده...-

از محوطه ي ازمون خارج شديم همه ي مادر وپدرا كنار در ايستاده ومنتظر خروج فرزندانشون بودن بعضي از مادر 

ن با ديدن انها لبخند تلخي به لب راندم ياد سال اول ابتدايي افتادم همه ي بچه ها هام گوشه اي نشسته ودعا مي خوند

 دست در دست مامان هاشون وارد مي شدن ولي من.... 

با صداي سونيا به خودم اومدم كه داشت با پدرش صحبت ميكرد رو به عمو سالم دادم اونم بامهربوني پاسخم رو داد 

 من هم پاسخش رو دادم كه زياد اميدوار نيستم ....ودرباره ي امتحان ازم پرسيد 

همراه با سونيا درماشين نشستيم وعمو راه افتاد واقعا هم كه زياد به نتايج اميدوار نبودم توي سالن به همه چيز فكر 

.. ميكردم اال تست ها ... توي اين يك سال كه از نامزدي سارا ميگذشت من نسبت به قبل گوشه گير تر شده بودم .

سارا وبنيامين همش در رفت وامد بودن ولي بيشتر از اينكه سارا به تهران بره بنيامين به اينجا ميومد ويا اونا به خونه 

ي پدربزرگ ميومدن يامارو به اونجا دعوت مي كردن ... سارا خداي اخالق بود ! حاال بدتر هم شده بود غرور سرتا 

ميكرد خاندان شايسته همه چيزشون رو به نام خانم زدن ، بيشتر از پاش رو گرفته بود وهر كي نمي دونست فكر 

قبل به همه تيكه مي انداخت و... خالصه توي فاميل نقل مجلس شده بود ، من اصال از اخالقاي سارا خوشم نميومد 

اشتم جلوي وبدتر از اون اين بود كه سارا رعايت بنيامين هم نمي كرد وبدتر از قبل با من رفتار ميكرد، دوست ند

بنيامين هم خرد بشم با اينكه مطمئن بودم كه تا حاال حتما شدم ... خودم رو سخت مشغول درس كرده بودم واصال از 

اتاقم خارج نميشدم چه برسه به خونه از بنيامين نسبت به قبل بيشتر خوشم ميومد پسر خوبي بود ومثل خانواده اش 

تا افتادم ،باهم رابطه داشتيم يامن به اونا اس ميدادم يا اونا به من ... مينا مثل مهربون... گفتم ،خانواده اش ياد مينا وبي

 من امروز كنكور داشت، بايد بهش زنگ بزنم ببينم چي كار كرده...

 چيه گل دختر تو فكري ؟-

 لبخندي زدم وگفتم:

 ينم چيكاركرده ...داشتم به اين فكر ميكردم كه مينا هم امروز كنكور داشت بايد بهش زنگ بزنم بب-

 سونيا با تعجب يه تاي ابروش رو باال انداخت وگفت:

 خواهر بنيامين؟-

 اره...-

سري تكان داد وبه روبه رو خيره شد به در خونه كه رسيديم از عمو تشكر كردم وبعد از خداحافظي با سونيا وعمو از 

 ماشين پياده شدم وبه داخل خانه رفتم ...

 سريع از پله ها پايين اومد و نگران منتظرم ماند از همون فا صله سالم دادم كه گفت: با ورودم منير جون

 سالم عزيزم چي كار كردي؟ خوب بود؟-
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 سري تكان دادم وگفتم:

 بد نبود ...-

اون موقع به منير جون رسيده بودن براي همين محكم منو در اغوش گرفت و همين طور كه منوبه طرف ساختمون 

 ت:ميبرد گف

ان شااهلل كه قوبولي .... نمي دوني كه چه حالي داشتم از صبح همش دارم دعا مي خونم . تو اين همه درس خوندي -

 من مطمئنم كه قبولي ....

با هم به داخل رفتيم پدربزرگ نبود براي همين من يه سره به اتاقم رفتم ولباس هام رو دراوردم ... با صداي در به 

 از كردم منير جون با لبخند تلفن رو سمتم گرفت وگفت :با تو كار دارن طرفش رفتم ودر رو ب

 با تعجب تلفن رو ازش گرفتم كه دوباره به حرف اومد وگفت:

 بعد از تلفن بيا تو سالن برات ميوه وشربت اوردم ، تا خستگيت رفع بشه...-

 به چهره اش لبخند زدم وگفتم:

 ممنون-

ت تلفنه اون رفته بود ،براي همين با دودلي تلفن رو به گوشم نزديك كردم ، وتا خواستم ازش بپرشم كي پش

هيچوقت كسي با تلفن خونه با من كار نداشت ،يعني هيچ كس با من كار نداشت فقط گاهي دوستام زنگ ميزدن كه 

 اونا هم با مبايلم تماس مي گرفتن... 

 با صداي ماليمي گفتم:

 الو...-

 سالم -

بود تن صداش برام خيلي اشنا بود ولي اصال حال نداشتم به مخم فشار بيارم چون امروز كلي بهش صداي يه مرد 

فشار وارد كرده بودم ،فقط ميدونستم غريبه نيست چون اون وقت منير جون تلفن رو بهم نمي داد ومن چون 

 ميدونستم اشناست نا خوداگاه لحن تني به خودم گرفتم وگفت:

 سالم ، شما ؟-

 شت تلفن صداي نفس عميقي اومد وبعد از چند ثانيه مكث اون مرد گفت:از پ

 انتظار بيهوده اي بود كه منو بشناسي .... آرادم و به قول خودت مثال برادرت..-

 همه ي اين ها رو با لحن ماليمي گفت ، خنده ي تمسخر آميزي كردم وگفتم:

 امرتون جناب فرزانه )نام خانوادگي رادا(-

 بود فقط مي خواستم به خواهر كوچيكم بگم اميدوارم موفق باشه واينكه براش دعا كردم ،خانم فرزانه...عرضي ن-

 خنده ي عصبي سر دادم وگفتم:

 اينجا ما كسي رو نداريم كه خواهر شما باشه در ضمن ... من هيچ احتياجي به دعاي شما ندارم جناب.-

 ار دادم : ازت متنفرم ... متنفر.تلفن رو سريع قطع كردم ومحكم در دستانم فش

 نفس عميقي كشيدم وبه طرف سالن رفتم ... 

 

 عصر پدربزرگ به خونه اومد وبا همون لحن جديش كه براي من كه هيچ كس رو نداشتم يه دنيا بود گفت:
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 تو موفق ميشي ، من بهت ايمان دارم دختر جان...-

ضي بود ومي گفت همين ها هم كه تونستم بزنم با دمم گردو ميشكنم... با مينا تماس گرفتم ،اون نسبتا از امتحان را

بعد از مينا با بنيامين وسيمين خانم هم حرف زدم خنده ام گرفت سيمين خانم هرچقدر با سارا بد بود ولي با من مثل 

 دخترش مهربون بود...

صال نمي دونن من كالس چندمم چه برسه من اون شب دوباره حس تنهاييم بهم برگشته بود مي دونستم مامان وبابا ا

 به كنكور... 

 سر سجاده ي نماز نشستم ودعا خوندم وبه خدا متوصل شدم ...

صبح با صداي گوشيم از خواب بلند شدم وبعد از اين كه دست وصورتم رو شستم از اتاق خارج شدم منير جون روبه 

رد بهش سالم دادم ... اونم با ديدن من لبخندي زد روي تلوزيون نشسته بود وداشت برنامه ي اشپزي نگاه ميك

 وگفت:

 رادا جان ميز صبحانه رو هنوز جمع نكردم برو بخور...-

 تشكر كردم وبه سمت اشپز خونه رفتم ... منير جون بعد از چند دقيقه به من پيوست وگفت:

ان خونشون ، ميگفت به خاطر تو ومينا ديشب سيمين خانم زنگ زد اينجا ... براي اخر هفته دعوتمون كرد بريم تهر-

كه كنكور داشتيد مهمونيش رو عقب مي انداخته حاال هم كه شماها امتحان داديد خيالش راحت شده وزنگ زده برا 

 دعوت ...

 تعجب كرده بودم من ديروز با سيمين خانم اينا حرف زده بودم ولي چيزي به من نگفته بودن... 

ه ميرفتيم تهران مجبور بوديم بريم خونه ي عمه يا عمو واونا هيچ كدومشون از من اصال نمي خواستم برم ، اگ

خوششون نميومد ... اون يه هفته رو من با استرس گذروندم روز اخر بود كه داشتيم وسايلمون رو جمع ميكرديم 

 گوشي من زنگ خورد با شماره ي مينا تعجب كردم و دكمه ي جواب رو زدم وگفتم:

 الو..-

 الم س-

 الله بود با تعجب گفتم:

 سالم الله چه طوري ؟ فكر كردم ميناست...-

 الله در حالي كه ميخنديد گفت:

 با بچه ها اينجا نشسته بوديم گفتيم زنگ بزنيم بهت بگيم پا قدمت خيلي خوبه...-

 صداي خندهي مينا وبيتا بلند شد ....

 با تعجب پرسيدم :يعني چي ؟

 اومدو بعد صداي خودش كه گفت: بچه ها اذيتش نكنيد ديگه ... بگيد بهش بنيامين چي گفت... صداي خنده ي بيتا

 الدن دوباره با خنده گفت :

 دختراي تهرون بدبخت شدن رفت ...-

 صداي مينا اومد كه داشت ميگفت:

 الدن كم چرت بگو تلفن رو بده ببينم ... سالم رادا جونم خوبي ؟-

 وبيد؟ اونجا چه خبره ؟مرسي ممنون ،شما خ-
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 هيچي بابا ،امروز با خبري كه شنيديم مخ همون قاطي كرد... -مينا

 چه خبري ؟-

 آويد برگشته ... -

 با تعجب پرسيدم : آويد؟ اون كي بود ديگه ؟

 از اون طرف صداي الدن اومد كه با خنده مي گفت:

 عذاب نازل شده از طرف خدا براي همه ي دخترا ....-

 نا اينا چي ميگن ؟مي-

 هيچي بابا چرت ميگن گوش نكن ... آويد پسرعمو بهروز ديگه ... -مينا

 اون كه خارج بود ؟-

 مينا خنده ي اي كرد وگفت :

 بچه ها براي همين ميگن پا قدمت خوبه ديگه ... اويد امروز صبح زود بي خبر اومده .-

 وبعد از كمي مكث ادامه داد:

 ن گفت بهت خبر بديم ...بنيامين براي همي-

 با تعجب گفتم : به من ؟ چرا اون وقت ؟

 باشم گفته البته...  خطرناكه اطرافش دختراي براي ،خيلي نه...  ذره يه فقط خوبيه خيلي پسر آويد ، رادا ببين –مينا 

 كه نيومده ... ساله چهار االن ،اخه باشه شده عوض وقت يه ميترسه بنيامين ولي ، نداره كاري ها فاميل ،با

 ترس برم داشته بود قبال حرفايي از بچه ها شنيده بودم ولي حاال .... با ترس گفتم: 

 حاال چي كار كنم ؟-

هيچي بابا تو چرا انقدر ترسيدي ، پسر خوبيه فقط خيلي شيطونه ، ماهم زنگ زديم بهت بگيم زياد بهش محل نده  -

 كه دور وبرت نه پلكه ...

 نيام ؟ مينا ميشه من-

 نه بايد بيايي .به نظرمن كه خطري نداره ولي بنيامين يه كم نگران بود ،اونم من ميدونم كه بي خوده ...-

بعد از كمي حرف زدن با مينا اينا تلفن رو قطع كردم ، نميدونم چرا يه حس عجيبي داشتم ، ترس بود يا نبود رو نمي 

ود براي همين به ترس تعبيرش كردم ، من در دار دنيا فقط عفت دونم فقط ميدونم كه اين حس برام نا شناخته ب

وشرافتم رو داشتم وبا همين ها خودم رو روسفيد جلوي خدا نگه داشته بودم ونمي خواستم تنها سرمايه ام به دست 

 بر بدن ... كسايي مثل آويد شايسته از بين بره ، باتمام وجودم از بنيامين ممنون بودم كه به بچه ها گفته بود بهم خ

 

قرار بود از خونه كه راه افتاديم يه سره بريم خونه ي سيمين خانم اينا براي همين لباس مناسب پوشيدم ووسايلم رو 

 به كمك منير جون به داخل ماشين پدر بزرگ منتقل كرديم .

دن ما سوار ماشين شدن وراه قرار بود با بابا اينا حركت كنيم وقتي به در خونه رسيديم بابا اينا منتظر بودن با دي

افتاده ،سارا كه طبق معمول تهران بود واراد هم عقب ماشين بابا اينا نشسته بود بابا به احترام پدربزرگ پشت ماشين 

ما حركت ميكرد تا تهران فقط به آويد فكر ميكردم ، با اينكه نديده بودمش فكرم رو مشغول كرده بود يه پسر سياه 

د ودندانهايي زرد وچشمهايي ريز در مقابل چشمام رژه ميرفت ،نمي دونم چرا ولي دوباره براي وزشت با موهايي بلن
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ديدن اين بشر كنجكاو شده بودم توي طول عمرم هيچ چيز منو كنجكاو نكرده بود كه ديدن آويد شايسته منو 

ته بود خدايي چه خونه ي كنجكاو كرده بود بعد از گذشت دوساعت ما به خانه ي بنيامين رسيديم خونشون تو فرش

محشري هم بود پدربزرگ خواست ماشين رو پارك كنه كه بابا براش بوق زد وبهش اشاره اي كرد يعني دنبالم بيا... 

پدربزرگ هم دنبالش راه افتاد در خونه باز بود وباغبون خونه بهمون اشاره ميكرد بريم داخل پدر بزرگ وبابا ماشين 

نم به همراه عمو سياوش وبنيامين به پيشوازمون اومدن باهم سالم وعليك كرديم وبه رو داخل بردن ... سيمين جا

داخل رفتيم من به خاطره اينكه از همه كوچكتر بودم پشتشون حركت ميكردم بيشتر از اينكه بخوام خونه ي قشنگ 

 اونا رو ديد بزنم ميخواستم اون موجود عجيب خاندان شايسته رو ببينم ....

 به سالن همه از جابلند شدن الدن به سرعت به سمتم اومد وگفت:باورود ما 

 سالم به خانم كنكوري خسته نباشي..-

 سالم مرسي، خوبي ؟-

 الدن صورتم روبوسيد وگفت :اره محشرم ، راستي بيا آويد رو نشونت بدم ...

ودن وكسي متوجه ما نبود با با اينكه كنجكاو بودم ولي بيتفاوت باهاش حركت كردم همه مشغول واحوال پرسي ب

 الدن جلوتر رفتيم واون سرش روبه گوشم نزديك كرد وگفت:

 اوناهاش ،اوني كه طوسي پوشيده ... -

چشمام رو ريز كردم وبهش دقيق شدم اصال اون چيزي نبود كه من فكر ميكردم تا خواستم چهره اش رو براي خودم 

با اون ها هم سالم واحوال پرسي كردم وبه سمت بقيه رفتم همه براي تجزيه وتحليل كنم مينا وبيتا به سمتم اومدن 

كنكور بهم خسته نباشيد ميگفتن وهمه براي قبولي اميد وار بودن به اردالن كه رسيدم با لبخند بهش سالم دادم اونم 

 با لحن برادرانه اي گفت:

 ؟ به به ببين كي اينجاست ... چه طوري ؟ محصل ميموني يا دانشجو ميشي-

 خنديدم وگفتم : نمي دونم معلوم نيست ...

 هنوز حرف رو ادامه نداده بودم كه آنا جون اومد سمتم وگفت:

 رادا جان بيا با آويدپسرم اشنا شو ...-

براي يه لحظه نفسم بند اومد نميدونم چرا ولي ترس بدي توي بند بند وجودم رخنه كرده بود توي كسري از ثانيه به 

 م ،اردالن كه انگار فهميده بود مشكله من چيه به اجبار خنده اش رو خورد وگفت:خودم مسلط شد

 انقدرام ترسناك نيست كه ميگن ...-

لبخندي زدم وبه سمت انا جون كه بغل اون موجود دوپا ايستاده بود رفتم برام سخت بود سرم رو باال بگيرم به اجبار 

 سالمي دادم كه انا جون رو به پسرش گفت:

 ين رادا خواهركوچيكه ي سارا جونه ...ا-

 سالم خانم ،خوشبختم ...-

با شنيدن صداش يكباره ترسم ريخت صداش اهنگ خاصي داشت كه خواه نا خوه ادم رو جذب ميكرد با شنيدن 

صداش بدون اينكه بخوام سرم رو بلند كردم وبهش نگاه كرم اونم همين طور صورتي سفيد وگرد با دماغ استخواني 

زيبا لبهاي قلوه اي قرمز چشماني درشت و مشكي كه شيطنتش از هزار فرسخيش بيداد ميكرد ابرو هاي پهن و 

ومردانه كه كمي مرتب شده بود ولي از مردونگيش خارج نشده بود موهاي مشكي كه طبق مد اراسته شده بود كال با 
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تناكي در چهره اش به چشم نمي خورد اون چيزي كه من فكر ميكردم زمين تا اسمون متفاوت بود هيچ چيز وحش

 ترسم رو گذاشتم كنار وبه قالب راداي هميشگي برگشتم وبا همون لحن سرد وبي تفاوت گفتم :

 منم همين طور ...-

از لحن سردم جاخورد ولي سريع خودش رو جمع كرد ولب خند بانمكي زد كه باعث شد لپ سمت راستش چال بشه 

 وگفت:

 بيه نيستيد ....اصال به خواهرتون ش-

 در حالي كه مي خواستم به سمت دختر ها برم گفتم:

 به خاطره اينكه من رادام اون ساراست ...-

 به جمع دخترا پيوستم كه بيتا سريع گفت:

 چه طور بود؟ -

 چي چه طور بود ؟ -

 آويد ديگه ... -الدن

 با بي قيدي گفتم:

 مثل بقيه مگه ميخواي چه طور باشه ؟-

 ا سريع گفت:مين

 بفرماييد ديديد گفتم ،آويد با دختراي فاميل كاري نداره شما بي خود گنده اش ميكنيد ...-

كم كم از بحث درباره ي آويد خارج شديم وبه بحث درباره ي درس وكنكور و دانشگاه وارد شديم .... الدن يه سال 

س ومشق نبود ،خانواده ي شايسته رو دوست دا شتم از ما كوچكتر بود ودختري بي نهايت شيطون كه اصال به فكر در

 خانواده اي مهربون وخونگرم كه هرچي ازشون بگم كم گفتم ...

سرميز شام نشسته بوديم وهمه سكوت هنگام غذارو رعايت كرده بوديم ومن در افكار خودم غرق شده بودم ،توي 

دوست نداشتم خونه ي عمو برم ولي مهمتر از اون لحظه اصلي ترين دغدغه ي فكري من اين بود كه به هيچ وجه 

همه اين بود كه كسي به خواسته ي من اهميت نميداد ... تحمل زن عمو با اون زخم زبوناش واقعا وحشتناك بود 

 وبراي من مثل كابوسي در بيداري بود... 

ه همه روي منه و مي خندن با صداي خنده ي اطرافيان به خودم اومدم وبا تعجب سرم رو بلند كردم ،وقتي ديدم نگا

 هول كردم وغذا توي گلوم پريد وبه شدت به سرفه افتادم ...

 راحله خانم با خنده گفت:

هول نكن عزيزم ... آويد نمك مي خواست ولي تو اون قدر توي افكار خودت غرق بودي كه اصال متوجه صدا كردن -

 اون نمي شدي ...

رو به دنبال نمكدان گشتم كه منير جون با دست به شونه ام زد وبا اخم با  با شنيدن حرف راحله خانم سريع اطرافم

 نمكي گفت :

 نمي خواد شما زحمت بكشي من دادم بهشون ...-

شرمنده سرم رو پايين انداختم ولي در دلم هرچي فحش بلد بودم ونبودم به آويد دادم ، اخه بي خرد ، بي عقل اين 

 به اين گير داده بود ؟همه نمكدان روي ميزه حاال چرا 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –و عشق غم 

2 4  

 

 با صداي آويد به خودم اومدم كه با لبخند شيطوني كه هميشه روي لبش بود گفت:

 رادا ... زياد فكرش رو نكن باالخره خودش مياده ...-

اون لحظه هيچي از معني حرفش نفهميدم ولي مي خواستم ليوانم رو توسرش خرد كنم ،اخه بي حيا كشمشم دم داره 

 .. يه خانم سرش مي كردي نمي مردي كه ،مي مردي ؟... رادا .

به بخت واقبال خودم فحش ميدادم مار از پونه بدش مياد دم خونه اش سبز ميشه حاال حكايت من بود اين موجود 

دوپا دقيقا رو به روي من نشسته بود خواستم حساب كار دستش بياد وديگه انقدر با من خودموني صحبت نكنه مثل 

م رو وارد نگاهم كردم وبه چشماي مشكي شيطونش زل زدم .... ولي انگار كه نه انگار لبخندش عميق هميشه جديت

ترشد ولي چشماش كمي رنگ تعجب گرفت ،از حركتش جا خوردم وكال ضايع شدم ،برام عجيب بود اولين نفري بود 

گاهم به سارا خورد درست بغل كه عكس العمل هميشگي رو نشون نداد ... داشتم به اين موضوع فكر ميكردم كه ن

اون موجود دوپاي بي حيا نشسته بود ... از حركاتش تعجب كردم چرا اين طوري ميكرد؟ بيشتر از اين كه به بنيامين 

نزديك بشه به اون موجود چسبيده بود ... ولي از حق نگذريم اون اصال خر خودشم ساراروحساب نميكرد ولي سارا 

به اون نزديك ميكرد وعشوه ي خركي ميومد بنيامينم عين خيالش نبود وراحت  از رو نمي رفت وهي خودش رو

غذاش رو مي خورد توي دلم بهش خنديدم وگفتم :افرين غيرت ،اقا من شرمنده ي شما شدم با اين غيرتت ، به 

 قيصر گفته برو من هستم ...

دت احساس چندشي بهم دست ميداد ... ياد دوباره نگاهم به سارا خورد با اين كه خواهرم بود ولي با ديدنش به ش

 حرف خانم جون افتادم كه هميشه مي گفت: كرم از خوده درخته ... واقعا هم از خود درخت بوووود... 

نفس عميقي كشيدم وبه غذا خوردن مشغول شدم ،غذام به شدت سرد شده واز دهن افتاده بود ولي مجبوري تا 

كه به معني حرف آويد فكر ميكردم يعني چي كه خودش ميا د؟ كي قرار بود اخرش خوردم ... تازه اون موقع بود 

بياد ؟ تازه دوزاريم افتاد اين بي حيا چي گفت اين بار واقعا مي خواستم خفه اش كنم با اينكه ازش ميترسيدم ولي 

استم آنا جون ازم اونم پا رو دم بد كسي گذاشته بود ... بايد حالش رو مي گرفتم ولي االن نه به وقتش ،نمي خو

 ناراحت بشه پس به دنبال فرصت مناسب بودم... 

يك ساعت بعد از شام هم اونجا مونديم وبعد عزم رفتن كرديم ... سيمين خانم ازمون مي خواست اونجا بمونيم ولي 

ا پدربزرگ ازش تشكركرد وگفت منزل داريم ،انا جون هم مارو براي فردا شب شام خونشون دعوت كرد موقع خد

حافظي مينا با هام قرار گذاشت تا فردا چهار تايي باهم بريم بيرون منم از خدا خواسته قبول كردم . از همه خدا 

حافظي كرديم وراه افتاديم پدربزرگ ومنير جون از بابا اينا خدا حافظي ميكردن تعجب كردم مگه قرار نبود بريم 

 نير جون چشم دوختم كه خنديد وگفت:خونه ي عمو ؟ پدر بزرگ راه افتاد ومن با تعجب به م

 دختر انقدر چشمات رو گشاد نكن ،همين طور ميمونه ها ...-

 مگه ما نميريم خونه ي عمو اينا ؟-

 منير جون لبخند مهربوني زد وگفت:

...  نه عزيزم ،ميدونستيم اونجا راحت نيستي ،ما اومديم اينجا تا حال وهواي تو عوض بشه ،نه اينكه نا راحت بشي-

 االن هم داريم ميريم خونه ي شكرانه ...

 از يه طرف تعجب كرده بودم واز يه طرف واقعا خوشحال بودم با سرخوشي لبخندي زدم وگفتم :

 منير جون ،پدربزرگ واقعا ممنونم ... ببخشيد من خيلي بهتون زحمت ميدم ...-
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 منير جون اخم با نمكي كرد وگفت:

 خفه ...رادا به قول سونيا لطفا -

از حرف منير جون داشتم از تعجب شاخ در ميوردم كه پدر بزرگ با لبخند رو به منير جون گفت: اين بچه براي تو 

 بد آموزي داره يادم باشه ديگه نزارم بياد خونه ي ما ...

 لبخندي روي لبم نشست ،پدربزرگ با تمام خشكي وجديتش در مقابل منير جون ماليم بود وتوي چشماش عشق

موج ميزد ... نمي دونم چرا ولي يه احساسي بهم ميگفت قدمت اين عشق زياده ....جلوي در خونه ي شكرانه رسيديم 

توي اپارتمان شيكي زندگي مي كرد پدر بزرگ خودش رو به سرايدار معرفي كرد واون هم با ريموت در پاركينگ 

كرد وما وسايلمون روبرداشتيم وپياده شديم همگي رو باز كرد وما به داخل خونه رفتيم پدر بزر ماشين رو پارك 

سوار اسانسور شديم خونه ي شكرانه طبقه ي پنجم بود وقتي رسيديم به طبقه ي مورد نظر در اسانسور باز شد وما 

 چهره ي شاد شكرانه ومحمد همسرش روديديم 

 اغوش كشيد وگفت : شكرانه با خوشحالي سالم داد وبا پدر بزرگ روبوسي كرو وبعد منير جون رو در

 واي منير جون چقدر خوشحالم كرديد كه اومديد اينجا ...-

 بعد م منو در اغوش كشيد وبا محبت صورتم رو بوسيد وگفت :

 خسته نباشي خانم كنكوري ... امتحان كه خوب بود ؟-

 لبخندي زدم وگفتم :

 بد نبود ... ديگه هرچي خدا به خواد .-

 انشاهلل كه قبولي -

شكر كردم وبعد با محمد كه با لبخند به ما نگاه مي كرد سالم واحوال پرسي كردم شكرانه وهمسرش ما رو به داخل ت

خونه دعوت كردن وچون شكرانه با اخالق پدر بزرگ اشنايي داشت ومي دونست زود مي خوابه اون ومنير جونو به 

 ن نشون داد وگفت :اتاقي راهنماي كرد وتا استراحت كنن وبعد اتاق ديگه اي به م

 وسايلت رو اينجا بزار عزيزم ... رادا توكه ديگه نمي خواي بخوابي ؟-

 بهش نگاه كردم قبل اينكه جوابي بهش بدم سرش رو با مظلومي كج كرد وگفت:

 مي خوابي ؟-

 :لبخندي زدم با اينكه خيلي خسته بودم ولي نمي تونستم جواب محبت شكرانه رو ندم براي همين گفتم 

 نه نمي خوابم ...-

 با ذوق كف دستاش رو بهم كوبيد وگونه ام رو بوسيد در حالي كه از اتاق خارج ميشد گفت :

 پس سريع لباست رو عوض كن بيا بيرون ...-

وخودش سريع از اتاق خارج شدم دلم به حال خودمون سوخت شكرانه هم مثل من بود فكر كنم توي اين چند سال 

كه از خانواده ي پدرش مهمون داره .... لباسم رو عوض كردم وبه سالن رفتم محمد روي مبل مقابل اين اولين باري 

تلوزيون نشسته بود وداشت كانال عوض ميكرد شكرانه هم توي اشپز خونه بود ، روي مبل نشستم محمد با ديدنم 

 لبخندي زد وگفت :

اومدي .... دختر خجالت نمي كشي بعد از دوسال تازه االن به به رادا خانم ، خيلي خوش اومدي ،البته يه ذره دير -

 اومدي به دختر عموي غريبت سر بزرني ؟
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از رفتار محمد تعجب كرده بودم وبا چشماي گرد شده نگاهش ميكردم تا اونجا كه يادمه محمد اصال ادم شوخي نبود 

 رگز....وبر عكس هميشه جدي ومتين بود ،از ديوار صدا در ميومد ولي از محمد ه

 با صداي شاد شكرانه نگاه متعجبم رو از محمد گرفتم وبه شكرانه دوختم كه داشت رو به محمد مي گفت: 

 سربه سرش نزار محمد....-

 وبعد روبه من كرد وگفت:

تعجب نكن عزيزم ،محمد هميشه اينجوريه نگاه به مهموني هاي خانوادگيمون نكن )ودر حاي كه چاي رو مقابلم -

 ز مي ذاشت كنارم نشست وادامه داد( :روي مي

 اونجا شرايط اينطور بود-

 با تعجب گفتم : چه طور بود؟

 خنديد وگفت :جو جوري بود كه محمد بايد اينطور برخورد ميكرد 

 تازه متوجه منظورش شدم وياد حركات سارا سر ميز شام افتادم كه با وجود بنيامين به پر وپاي آويد مي پيچه ...

 دي زدم وروبه شكرانه ومحمد گفتم :لبخن

 واقعا چه جو وشرايط بدي هم هست ...-

 شكرانه نفس عميقي كشيد وچاي رو از روي ميز برداشت ودر دست گرفت وگفت:

 اميد وارم كه خوب بشه ...-

 خنديدم وگفتم : زياد هم اميد وار نباش عزيزم ايني كه من امشب ديدم .... ولش كن اصال 

 ا چشماي متعجب گفت:شكرانه ب

 جلوي شوهرش ؟-

 محمد نذاشت جواب بدم وگفت : چه جالب شكرانه دقت كردي داري مقابل رادا از خواهرش بد ميگي ؟

شكرانه اهي كشيد وگفت : محمد جان منو رادا توي اين موضوع خيلي بهم شباهت داريم اينو كه هزار بار بهت گفتم 

... 

 اده باشه با شرمندگي بهم نگاه كرد وگفت:وبعد انگار ياد يه چيزي افت

رادا جان بايد ببخشي كه پدر ومادر منم براي تو با بقيه فرق ندارن من كه به شخصه از همه ي رفتارشون متاسفم -

 وبه جاي اونا ازت معذرت ميخوام ...

 لبخندي به صورت مهربانش زدم وگفت:

 عادت دارم ... شكرانه جان خودت رو اذيت نكن من به اين موضوع-

بعد از كمي حرف زدم وشوخي هاي محمد هرسه خسته به هم شب بخير گفتيم وخوابيديم ،صبح دوباره با صداي 

منير جون از خواب بلند شدم دست وصورتم رو شستم وبه سالن رفتم ،پدر بزرگ مقابل تلوزيون نشسته بود 

 دم وبه شكرانه گفتم:وشكرانه ومنير جون هم در اشپز خونه بودن به همه سالم دا

 پس محمد كجاست ...-

 شكرانه در حالي كه ليوان شير رو مقابلم ميزاشت گفت :

 رفت سركار از ديشب انقدر خسته بود كه صبح كفشاش رو اشتباه پوشيده بود ونزديك بود با مخ بخوره زمين -

 خنده ام گرفت وگفتم:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –و عشق غم 

2 7  

 

 ببخش،ما نزاشتيم ديشب خوب بخوابه-

 د وگفت:خنده اي كر

 تقصير ما كه نبود منو تو داشتيم با هم حرف ميزديم خودش فضوليش گل كرده بود وپيش ما نشسته بود -

بعد از صبحانه دوباره مشغول حرف زدن شديم كه گوشيم زنگ زد شماره ي مينا بود جوابش رو دادم قرار عصر رو 

 ياد اوري ميكرد قرار بود اون بياد دنبالم ...

 تماس رو به شكرانه گفتم : بعد از قطع

 قراره عصر با بچه ها بريم بيرون تو هم ميايي ؟-

 لبخند مهربوني زد وگفت:نه عزيزم مرسي عصر قراره دوستم بياد اينجا ...-

ناراحت شدم دوست داشتم شكرانه هم باهامون باشه ولي چون ديدم مهمون داره زياد اصرار نكردم براي ناهار 

همون محمد هميشگي شده بود جدي ومتين ولي مهربوني از سر وروش ميباريد بعد از ناهار منير  محمد اومد دوباره

جون وپدر بزرگ از اشپخونه بيرون رفتن ودر سالن نشستن محمد هم چشمكي به من زد وبعد منو شكرانه رو از 

يي قبول كرديم وداشتيم از اشپزخونه بيرون كردو گفت خودم همه كار ها رو مي كنم منو شكرانه هم در كمال پرو

 اشپزخونه خارج ميشديم كه صداش رو شنيديم

 نامرداي پرو...-

 منو شكرانه نگاهي بهم كرديم وزديم زير خنده ...

يه ساعت قبل از اومدن بچه ها شروع كردم به اماده شدن وچون مي دونستم بعد از گشت توي خيابون ميريم خونه 

سه ربع بود وطرح طوسي روش بود وخيلي عروسكي بود رو به همراه جين ابي كم ي انا جون بليز سفيدكه استين 

رنگم پوشيدم ومانتوي سفيد م رو پوشيدم وبا شال طوسيم ست كردم صداي زنگ گوشيم بلند شد شماره ي بيتا بود 

 كه با عجله گفت:

 رادايي سريع بپر يايين ...-

 چرا خودمو از طبقه ي پنجم پرت كنم پايين؟ خنديدم وگفتم : بيتا جان من تازه اول جونيمه 

 خنديد وگفت :ببخشيد شما سريع بيا پايين 

 اهان ، اين شد يه چيزي .االن ميام -

تلفن رو قطع كردم واز اتاق خارج شدم از همه خدا حافظي كردم وپايين رفتم مينا پشت فرمون نشسته بود والدن 

مينا نشستم وسالم كردم همه جواب سالمم رو دادن ،مينا در حالي كه وبيتا هم عقب نشسته بودن رفتم جلو كنار 

 لبخند به لب داشت دنده رو جابه جا كرد وگفت:

 اماده ايد-

 صداي بيتا بلند شد كه گفت :

 صبر كن ... صبر كن ...-

 بعد خيلي جدي در حالي كه چشماش رو بسته بود گفت:

 اتحه بفرستيد كه قراره بريم اون دنيا ...بچه ها قبل از هرچيزي براي خودتون يه ف-

 مينا عصباني در حالي كه حركت مي كرد گفت:

 خيلي بي شعوري ... خيلي هم دلت بخواد...-
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 بيتا نذاشت حرفش رو ادامه بده وگفت:

 .خواهر گلم اصال دلم نمي خواد ... چون تو گواهي نامه نداري واگه ما رو بكشي بيمه بهمون هيچي نميده ..-

 همه زديم زير خنده كه الدن گفت :ولي خدايي ،فكر كنين بگيرنمون چه حالي ميكنيما ....

 مينا عصبي گفت:

 انقدرچرند نگيد شما ها ... -

با هم به در بند رفتيم مينا ماشين رو پارك كرد وچهار تايي راه افتاديم به سمت باال هر گروه پسري كه از بقلمون رد 

 هاي بي سر وتهي بهمون ميگفتن وميرفتن مينا با خنده گفت: ميشدن يه سري متلك

 بچه ها دقت كرديد همه رو برق ميگره ما بدبختاي بدشانسو چراغ نفتي ؟-

الدن وبيتا شروع كردن مسخره بازي وروي هر كدوم از پسرا كه خز تر بودن اسم ضايع ميزاشتن وميگفتن شوهر 

 اينده مونه 

ي بود كه پشت كفشش رو خوابنده بود وداشت جيگربادميزد بيتا اسمش روگزاشته بود شوهر من يه پسر مو فر فر

چهار شنبه چون لباساش هركدوم يه رنگ بود شوهر مينا هم يه مرد كچل چاق بود كه الدن اسمش رو گذاشت غالم 

ر بيتا رو گذاشتيم پنج منو مينا هم براي اينكه لجشون رو دربياريم دوتا معتاد پيدا كرديم از بين جمعيت واسم شوه

علي وشوهر الدن هم شد چراغ علي وكلي بهشون خنديديم ،بعد از كلي گشت ودور دور باتماس انا جون مجبور 

 شديم بريم خونه چون خيلي دير كرده بوديم وانا جون حسابي از دستمون شكار بود ...

وسبك خونه هم مثل همون بود وياليي و مدرن،مينا خونه ي انا جون يه كوچه باال تر از خونه ي سيمين خانم اينا بود 

ماشين رو به داخل خونه هدايت كرد وكنار ماشين هاي ديگه پارك كرد هرچند كه نزديك بود به ماشين عموسيامك 

 بزنه ... مينا وقتي ماشين رو خاموش كرد بيتا والدن به شوخي دستشون رو باال اوردن وباهم گفتن :

 خدارو شكر..-

 ا ناراحتي گفت:مينا ب

 اگه ديگه بردمتون بيرون اسمم رو عوض ميكنم .-

 الدن خيلي جدي گفت:

 مينا نكن اين كارو ..اخماتو باز كن غلومي ببينه طالقت ميده ها...-

 مينا به زور جلوي خنده اش رو گرفت وبعد با كيف زد توسر الدن وگفت:

 خفه بابا ...-

.همه با هم به سمت ساختمون ميرفتيم كه با صداي بوق ماشيني به عقب برگشتيم بعد هم سريع از ماشين پياده شد 

المبرگيني مشكي رنگي كنار بقيه ي ماشين ها ايستاد با ديدن ماشين دود از سرم بلند شد از اون بد تر زماني بود كه 

 صاحبش رو ديدم فكر كنم قشنگ سنگ كوب كردم...

ر اورد واالن به خوبي مي تونستم برق شيطنتي كه توي چشماش بود رو آويد با لبخند هميشگي عينك شبش رو د

ببينم به سمت ما اومد وسالم بلندي داد ما هم جوابش رو داديم جلوي ما كه رسيد تعظيم بلند بااليي كرد وروبه بچه 

 ها گفت :

 سالم به فرشته هاي شايسته )وبعد رو به من گفت(شما چطوري پري دريايي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟-
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خترا در جوابش خنديدن ولي من نگاه سردم رو به چشماش انداختم وجوابش رو ندادم ...برام عجيب بود اين د

موجود دوپاي بي حياحتي به روي خودشم نميورد همين طور كه به من نگاه ميكرد خنده ي بلندي سرداد ودوباره رو 

 به بچه ها گفت:

 چندتا شماره گرفتيد ؟راستش رو بگيد...تا اين موقع شب حتما تهرون رو آباد كرديد... -

 مينا با بدجنسي گفت:

 آويد جون تهرون از اول آباد بود بعدشم ما هر كاري بكنيم به پاي تو نمي رسيم ...-

 اويد خنده ي بلندي كرد وگفت:اينكه صد البته ،بفرماييد تو ... بفرماييد

م براي انا جون ميسوخت پسر ديونه اي داشت هميشه ي وبعد خودش عقب ايستاد تا ما وارد ساختمون بشيم ، دل

خدا مي خنده ... اخه ادم اين همه خجسته ؟اين همه شنگول ؟البته شايد براي من كه هميشه پراز درد وغصه ام وسالي 

جز  يه بار وقتي پيش دوستام باشم از ته دل مي خندم اين خجسته دله... البته با ماشين زير پاش هم كامال معلومه كه

 مرفعين بي درده .

وارد سا ختمون كه شديم انا جون با مهربوني به استقبالمون اومد وما رو به اتاق مهمون راهنمايي كرد تا لباسمون رو 

 عوض كنيم ... 

 

بعد از تعويض لباس به سالن رفتيم وبه همه سالم داديم روي مبل كنار پدر بزرگ نشسته بودم كه نگاهم خورد به 

مثل چي چسبيده بود به آويد انگار چسب دقلو بهشون زده باشن ،آويد هم مثل هميشه خونسرد بود وهمون سارا كه 

طور كه ميوه مي خورد خودش رو سرگرم حرفهاي دوتا عموهاش كرده بود واصال به سارا محل نميداد ... طفلي سارا 

 وش وپدربزرگ رفت:دلم براش ميسوخت ،خيلي بد بخت بود .... حواسم به صحبت هاي عمو سيا

اقاي فرزانه اخه چرا مخالفت مي كنين ؟ما مي خوايم دو هفته كنار هم باشيم واز مناظر اطراف لذت  -عمو سياوش

 ببريم...

با اين حرف عمو گوشام رو بيشتر تيز كردم با اينكه نگاهم به تلوزيون بود ولي گوشم كامال در اختيار عمو سياوش 

 وپدر بزرگ بود

سياوش خان من كه با شما تعارف ندارم ... كارام همه مونده اين چند روز هم مجبور شدم شركت رو به  -پدر بزرگ

 دست وكيلم بسپرم وبيام اينجا...

مي دونم در كتون ميكنم ولي خوب براي رو حيه ي رادا جان مسافرت الزمه شنيدم توي اين مدت  -عمو سياوش

 چقدر درس خونده...

يه ي من اهميت ميده ؟ حاال خوبه جلو سارا چيزي نگفت كه ضايعم كنه البته از پدربزرگم هم چه حرفا كي به روح

 توقع غير اين ندارم... 

 پدر بزرگ كمي فكر كرد وگفت:حاال ببينم چي ميشه .. بايد با منير هم مشورت كنم...

 ر بزرگ خودمي ...خنده م گرفت پدر بزرگ خوب راهي رو برا پيچوندن انتخاب كرد... دمت گرم ،پد

وقت شام كه رسيد به سرويس بهداشتي رفتم تا دستم رو بشورم ،وقتي برگشتم همه دور ميز نشسته بودن وتنها 

جاي خالي وسط آرادو آويد بود به اجبار بينشون نشستم همين كه باسن مبارك به صندلي رسيد آويد به سمتم 

ادم رو مي گرفت چند لحظه با بهت بهش نگاه كردم ولي  برگشت وبهم لبخند زد المذهب از نزديك برق چشماش
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خيلي زود خودم رو پيدا كردم وبا خونسردي صندليم رو كشيدم جلو... طبق عادت هميشگي كه اول ساالد مي خوردم 

خواستم همين كار رو بكنم دستم رو به سمت ساالد دراز كردم تا خواستم برش دارم يهو آويد ظرف رو از زير دستم 

وشروع كرد براي خودش ريختن اعصابم از دستش خورد شد معلوم بود از قصد اين كار رو كرده با لبخند لج  كشيد

 دراري خيلي اروم گفت:

 ساالد مي خواستي؟-

خيلي خونسرد به صندلي تكيه دادم وخودم رو زدم به كوچه ي علي چپ يعني نشنيدم ،بيخيال ساالد شدم وكمي برنج 

مئن بودم كه اگه كس ديگه اي بود هرجور شده حالش رو سرجاش مياوردم ولي از آويد مي براي خودم ريختم ،مط

ترسيدم دوست نداشتم به خاطره يه سري بچه بازي بي ابرو بشم موقع صرف شام خيلي كرم ريخت ولي من بهش 

ه ولي من سريع جلوش محل نميدادم مثالنمك رو از زير دستم كشيد دستش رو از قصد به ليوان نوشابه ام زد تا بريز

رو گرفتم ونذاشتم نشابه به لباسم بريزه دوغ ريخت توي ظرف ساالدم ،خيلي خودم رو نگه داشتم تا باليي سرش 

نيارم خودمونيم يعني ميترسيدم باليي سرش بيارم ... خيلي سريع از پشت ميز بلند شدم وتشكر كرد موقع بلند 

مي خواست دستم باز بود ومي تونستم با پا برم تو صورتش واون  شدنم صداي خنده ي ريزش رو شنيدم خيلي دلم

 فك خشگلشو داغون كنم ...

 روي مبل نشسته بودم ومشغول خوندن مجله ي روي ميز بودم كه صداي آراد رو بغل گوشكم شنيدم:

 ديروز وقت نشد بهت بگم ،خيلي خوشحالم كه راضي شدي باهمون بيايي...-

اغ ودهنمون كامال شبيه به هم بود وتفاوتمون تنهادر چشمامون بود چشماي من درشت به صورتش نگاه كردم دم

وكشيده ومشكي بود ولي چشماش اون متوسط ومعمولي به رنگ قهوه اي تيره بود ،چشماش داد ميزد كه حرف 

ان بچگي دلشه ولي من به چشماش اهميتي ندادم به نگاه برادرانه اش اهميت ندادم فقط وفقط رفتارش توي دور

جلوي چشمم رژه ميرفت كم محلياش ،دعوا كردناش ،ضايع كردناش.... نگاه بيروحم رو از چهره اش گرفتم ودوباره 

 به مجله دوختم با صداي سرد وخشك وارومي در جوابش گفتم:

 ولي من اصال خوشحال نيستم كه تو رو توي صد فرسخيمم ببينم چه برسه به كنارم.-

 وندن مطلب هاي مجله كردم.ساكت شدم وشروع به خ

 بعد از شب همه دوباره دور هم نشستيم كه اينار عموسيامك رو به پدربزرگ گفت:

 اقاي فرزانه شنيدم دعوت ما رو رد كرديد-

 منظورش پدر برگ بود 

 پدر بزرگ با همون خونسردي روبه عمو سيامك كرد وگفت:

سياوش خان هم گفتم كاراي شركت زياده من حتي فرصت  اختيار داريد من همچين جسارتي بهتون نكردم .به-

 سرخاروندن رو هم ندارم...

عموسيامك:شما كه اين چند روز همه ي كارهارو به وكيلتون سپرديد اين دوهفته هم روش ما خوشحال ميشيم از 

 حضورشما بهرمند بشيم لطفا نه نياريد.

 ،هرچي خانم بگن...پدربزرگ نگاهي به منير جون كرد وگفت:نميدونم واال 

 قبل از اينكه منير جون حرفي بزنه سارا با غرور نگاه گذرايي به من انداخت وگفت:
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منير جون نگران رادا نباش ميتوني بزاريش خونه ي عمه ،اگه هم ديدي عمه سختشه بزار خونه بمونه مطمئنا -

 ادامه داد:( منير جون مياين ديگه؟ دوستش مياد پيشش )وبعد نگاهش رو به منير جون انداخت وبا لحن لوسي 

نفسم به سختي باال ميومد دوستاشتم ميرفتم يه جاي خلوت وتا ميتونستم داد ميزدم وانقدر سارا روميزدممممممم تا 

خودم رو خالي كنم خودم رو سريع جمع وجور كردم وتا خواستم حرفي بزنم بنيامين خيلي جدي برگشت رو به سارا 

 وگفت:

 ي شمال رو براي مينا ورادا ريختيم اونوقت تو ميگي رادا نياد؟ اگه رادا نياد كه ما كال شمال نميريم....ما برنامه -

سارا ضايع شد بد بخت قشنگ قهوه اي شده بود ،خوشم اومد، دمت گرم شوووور خواهريادم باشه به وقتش تالفي 

 كنم برات.

 منير جون لبخندي رو به من وپدر بزرگ زد وگفت:

 ارضا )پدربزرگم (خودت كه ميدوني رادا خسته ي كنكوره بايد ببينيم اون حال وحوصله ي سفر داره يا نه ...اق-

 وبعد نگاه مهربونش رو به من دوخت وگفت:

 نظرتو چيه عزيزم؟-

 با اين حرف صداي دخترا بلند شد...

 كن قبول خدا تورو رادايي–مينا 

 چهار شنبه ناراحت ميشه ها... جون الدن قبول كن اگه نه بياري-الدن

 با اين حرف همه با تعجب به ما نگاه كردن منم خنده ام گرفت كه صداي بيتا رو شنيدم كه با التماس ميگفت:

 جون بيتا ... درد وبالت بخوره توسر اين الدن بيا ديگه...-

شتر تفريح كنم با نگاه سردم زل زدم خنديدم نگاهم كه به سارا افتاد چهره اش از عصبانيت سرخ بود براي اينكه بي

 به چشماي عصباني سارا وبا پوزخند گفتم:

 من حرفي ندارم منيرجون باز هرچي شما وپدر بزرگ بگيد...-

 بچه ها با صداي بلند شروع كردن به جيغ زدن وكف زدن ...

 م خوشحال بودم هم ناراحت ،منير جون وپدر بزرگ هم قبول كردن قرار شد فردا صبح راه بيوفتيم به سمت شمال ه

خوشحال بودم براي اينكه نياز به مسافتي مثل شمال داشتم وهم اينكه حال سارا رو گرفتم ونا راحت براي اينكه 

 دوهفته بايد قيافه ي سارا وآويد رو تحمل كنم. 

م كه نگاهم خورد به بعد از تعويض لباس به سالن رفتيم وبه همه سالم داديم روي مبل كنار پدر بزرگ نشسته بود

سارا كه مثل چي چسبيده بود به آويد انگار چسب دقلو بهشون زده باشن ،آويد هم مثل هميشه خونسرد بود وهمون 

طور كه ميوه مي خورد خودش رو سرگرم حرفهاي دوتا عموهاش كرده بود واصال به سارا محل نميداد ... طفلي سارا 

 . حواسم به صحبت هاي عمو سياوش وپدربزرگ رفت:دلم براش ميسوخت ،خيلي بد بخت بود ...

اقاي فرزانه اخه چرا مخالفت مي كنين ؟ما مي خوايم دو هفته كنار هم باشيم واز مناظر اطراف لذت  -عمو سياوش

 ببريم...

اوش با اين حرف عمو گوشام رو بيشتر تيز كردم با اينكه نگاهم به تلوزيون بود ولي گوشم كامال در اختيار عمو سي

 وپدر بزرگ بود
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سياوش خان من كه با شما تعارف ندارم ... كارام همه مونده اين چند روز هم مجبور شدم شركت رو به  -پدر بزرگ

 دست وكيلم بسپرم وبيام اينجا...

مي دونم در كتون ميكنم ولي خوب براي رو حيه ي رادا جان مسافرت الزمه شنيدم توي اين مدت  -عمو سياوش

 خونده...چقدر درس 

چه حرفا كي به روحيه ي من اهميت ميده ؟ حاال خوبه جلو سارا چيزي نگفت كه ضايعم كنه البته از پدربزرگم هم 

 توقع غير اين ندارم... 

 پدر بزرگ كمي فكر كرد وگفت:حاال ببينم چي ميشه .. بايد با منير هم مشورت كنم...

 ن انتخاب كرد... دمت گرم ،پدر بزرگ خودمي ...خنده م گرفت پدر بزرگ خوب راهي رو برا پيچوند

وقت شام كه رسيد به سرويس بهداشتي رفتم تا دستم رو بشورم ،وقتي برگشتم همه دور ميز نشسته بودن وتنها 

جاي خالي وسط آرادو آويد بود به اجبار بينشون نشستم همين كه باسن مبارك به صندلي رسيد آويد به سمتم 

د المذهب از نزديك برق چشماش ادم رو مي گرفت چند لحظه با بهت بهش نگاه كردم ولي برگشت وبهم لبخند ز

خيلي زود خودم رو پيدا كردم وبا خونسردي صندليم رو كشيدم جلو... طبق عادت هميشگي كه اول ساالد مي خوردم 

ويد ظرف رو از زير دستم خواستم همين كار رو بكنم دستم رو به سمت ساالد دراز كردم تا خواستم برش دارم يهو آ

كشيد وشروع كرد براي خودش ريختن اعصابم از دستش خورد شد معلوم بود از قصد اين كار رو كرده با لبخند لج 

 دراري خيلي اروم گفت:

 ساالد مي خواستي؟-

مي برنج خيلي خونسرد به صندلي تكيه دادم وخودم رو زدم به كوچه ي علي چپ يعني نشنيدم ،بيخيال ساالد شدم وك

براي خودم ريختم ،مطمئن بودم كه اگه كس ديگه اي بود هرجور شده حالش رو سرجاش مياوردم ولي از آويد مي 

ترسيدم دوست نداشتم به خاطره يه سري بچه بازي بي ابرو بشم موقع صرف شام خيلي كرم ريخت ولي من بهش 

ليوان نوشابه ام زد تا بريزه ولي من سريع جلوش  محل نميدادم مثالنمك رو از زير دستم كشيد دستش رو از قصد به

رو گرفتم ونذاشتم نشابه به لباسم بريزه دوغ ريخت توي ظرف ساالدم ،خيلي خودم رو نگه داشتم تا باليي سرش 

نيارم خودمونيم يعني ميترسيدم باليي سرش بيارم ... خيلي سريع از پشت ميز بلند شدم وتشكر كرد موقع بلند 

ده ي ريزش رو شنيدم خيلي دلم مي خواست دستم باز بود ومي تونستم با پا برم تو صورتش واون شدنم صداي خن

 فك خشگلشو داغون كنم ...

 روي مبل نشسته بودم ومشغول خوندن مجله ي روي ميز بودم كه صداي آراد رو بغل گوشكم شنيدم:

 ي...ديروز وقت نشد بهت بگم ،خيلي خوشحالم كه راضي شدي باهمون بياي-

به صورتش نگاه كردم دماغ ودهنمون كامال شبيه به هم بود وتفاوتمون تنهادر چشمامون بود چشماي من درشت 

وكشيده ومشكي بود ولي چشماش اون متوسط ومعمولي به رنگ قهوه اي تيره بود ،چشماش داد ميزد كه حرف 

ادم فقط وفقط رفتارش توي دوران بچگي دلشه ولي من به چشماش اهميتي ندادم به نگاه برادرانه اش اهميت ند

جلوي چشمم رژه ميرفت كم محلياش ،دعوا كردناش ،ضايع كردناش.... نگاه بيروحم رو از چهره اش گرفتم ودوباره 

 به مجله دوختم با صداي سرد وخشك وارومي در جوابش گفتم:

 كنارم.ولي من اصال خوشحال نيستم كه تو رو توي صد فرسخيمم ببينم چه برسه به -

 ساكت شدم وشروع به خوندن مطلب هاي مجله كردم.
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 بعد از شب همه دوباره دور هم نشستيم كه اينار عموسيامك رو به پدربزرگ گفت:

 اقاي فرزانه شنيدم دعوت ما رو رد كرديد-

 منظورش پدر برگ بود 

 پدر بزرگ با همون خونسردي روبه عمو سيامك كرد وگفت:

مچين جسارتي بهتون نكردم .به سياوش خان هم گفتم كاراي شركت زياده من حتي فرصت اختيار داريد من ه-

 سرخاروندن رو هم ندارم...

عموسيامك:شما كه اين چند روز همه ي كارهارو به وكيلتون سپرديد اين دوهفته هم روش ما خوشحال ميشيم از 

 حضورشما بهرمند بشيم لطفا نه نياريد.

 جون كرد وگفت:نميدونم واال ،هرچي خانم بگن... پدربزرگ نگاهي به منير

 قبل از اينكه منير جون حرفي بزنه سارا با غرور نگاه گذرايي به من انداخت وگفت:

منير جون نگران رادا نباش ميتوني بزاريش خونه ي عمه ،اگه هم ديدي عمه سختشه بزار خونه بمونه مطمئنا -

 ير جون انداخت وبا لحن لوسي ادامه داد:( منير جون مياين ديگه؟ دوستش مياد پيشش )وبعد نگاهش رو به من

نفسم به سختي باال ميومد دوستاشتم ميرفتم يه جاي خلوت وتا ميتونستم داد ميزدم وانقدر سارا روميزدممممممم تا 

به سارا  خودم رو خالي كنم خودم رو سريع جمع وجور كردم وتا خواستم حرفي بزنم بنيامين خيلي جدي برگشت رو

 وگفت:

 ما برنامه ي شمال رو براي مينا ورادا ريختيم اونوقت تو ميگي رادا نياد؟ اگه رادا نياد كه ما كال شمال نميريم....-

سارا ضايع شد بد بخت قشنگ قهوه اي شده بود ،خوشم اومد، دمت گرم شوووور خواهريادم باشه به وقتش تالفي 

 كنم برات.

 من وپدر بزرگ زد وگفت: منير جون لبخندي رو به

 اقارضا )پدربزرگم (خودت كه ميدوني رادا خسته ي كنكوره بايد ببينيم اون حال وحوصله ي سفر داره يا نه ...-

 وبعد نگاه مهربونش رو به من دوخت وگفت:

 نظرتو چيه عزيزم؟-

 با اين حرف صداي دخترا بلند شد...

 كن قبول خدا تورو رادايي–مينا 

 ن الدن قبول كن اگه نه بياري چهار شنبه ناراحت ميشه ها...جو-الدن

 با اين حرف همه با تعجب به ما نگاه كردن منم خنده ام گرفت كه صداي بيتا رو شنيدم كه با التماس ميگفت:

 جون بيتا ... درد وبالت بخوره توسر اين الدن بيا ديگه...-

بانيت سرخ بود براي اينكه بيشتر تفريح كنم با نگاه سردم زل زدم خنديدم نگاهم كه به سارا افتاد چهره اش از عص

 به چشماي عصباني سارا وبا پوزخند گفتم:

 من حرفي ندارم منيرجون باز هرچي شما وپدر بزرگ بگيد...-

 بچه ها با صداي بلند شروع كردن به جيغ زدن وكف زدن ...

 ح راه بيوفتيم به سمت شمال هم خوشحال بودم هم ناراحت ،منير جون وپدر بزرگ هم قبول كردن قرار شد فردا صب
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خوشحال بودم براي اينكه نياز به مسافتي مثل شمال داشتم وهم اينكه حال سارا رو گرفتم ونا راحت براي اينكه 

 دوهفته بايد قيافه ي سارا وآويد رو تحمل كنم. 

رو بهونه مي كردن ،از اينكه اونا همراهمون نميومدن هرچي به شكرانه ومحمد گفتم بيان قبول نمي كردن وكار محمد 

 واقعا ناراحت شدم وبا چهره اي در هم شروع كردم به جمع كردن وسايالم ...

صبح زود با صداي منير جون از خواب بيدار شدم به خاطره كم خوابي ديشب امروز از زورخواب چشمام روي هم 

وشيدن لباسام كردم وبا چشماي بسته چمدونم رو كشون كشون به ميوفتاد به سختي از جا بلند شدم وشروع به پ

سمت سالن مي بردم كه با سر رفتم توي شكم يكي چشمام رو نيمه باز كردم وبا ديدن چهره ي خندون محمد دوباره 

 بستمش وگفتم: ببخشيد...

 محمد همين جور كه مي خنديد گفت:

 يام رادا تورو خدا يه ديقه اينجا وايسا من االن م-

دوباره چشمام رونيمه باز كردم ورفتن محمد به سمت اتاقشون رو دنبال كردم ودر حالي كه به چارچوب در تكيه مي 

دادم دوباره چشمام رو بستم ،با صداي خنده ي منير جون وشكرانه دوباره چشمام روباز كردم كه اين دفعه محمد رو 

 گفت :دوربين به دست ديدم ،محمد كه چشماي باز رو ديد 

 قيافت خيلي توپ شده بود حيف بود كه از دستش بديم..-

 لبخند كجي زدم وبا صداي خواب الودي رو به محمد گفتم:

 حاال كه مدلت شدم ،دستموزدم بيا چمدونم رو ببر پايين ...-

 منيرجون با لبخندي بر لب به سمتم اومد وگفت:بيا برو صورتت رو بشور كه چشمات باز بشه ...

سمت سرويس بهداشتي رفتم وصورتم رو شستم خواب كمي از چشمام پريد ،كمي خودم رو مرتب كردم واز به 

 سرويس بهداشتي اومدم بيرون 

 بعد از خداحافظي با شكرانه ومحمد سوار ماشين شديم روبه پدر بزرگ گفتم:

 پدربزرگ ميشه من عقب ماشين بخوابم؟-

 منير جون با لبخند گفت : پدربزرگ نگاهي به منير جون انداخت كه

 راحت باش عزيزم بخواب...-

عقب ماشين درازكشيدم ،پدربزرگ ادم مقرراتي بود ودوست نداشت جايي كه اون هست يكي پاشو دراز كنه براي 

همين من در اين مواقع بايد ازش اجازه ميگرفتم ... به قول سونيا من حتي براي خوابيدنم بايد اجازه بگيرم ... گفتم 

سونيا ،چقدر دلم براش تنگ شده بود با سونيا كه بودم از غم وغصه دور بودم ومثل بقيه احساس راحتي ميكردم 

،بااينكه با مينا اينا راحت بودم ولي خوب مثل زماني نبود كه پيش سونيام ،سونيا از ريز ودرشت زندگي من خبر 

رفتار مي كردم ،توي همين افكار بودم كه خواب داشت براي همين هم بود كه من باهاش خيلي راحت تر از بقيه 

چشمام روربود با احساس ايستادن ماشين كمي چشمام رو باز كردم با شنيدن صداي بچه ها فهميدم رسيديم خونه ي 

سيمين خانم اينا جايي كه قرار گذاشته بوديم ،پس خيالم راحت شد ودوباره خوابيدم با صداي منير جون كه داشت 

 مي كرد چشمم رو باز كردم كه منير جون لبخند گشادي زد وگفت:اسمم رو صدا 

 رادا عزيزم بلند شو مي خواييم صبحانه بخوريم ...-
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لبخندي زدم واروم از جا بلند شدم نگاهي به اطراف انداختم ،سر سبز سرسبز بود وادم احساس ارامش ميكرد من 

جاده ي سرسبزش بودم واگه دست من بود كال ميرفتم بيشتر از اينكه درياي شمال رو دوست داشته باشم عاشق 

توي جنگالي گرگان زندگي مي كردم به قول سونيا ازبس عاشق در خت وسرسبزي بودم همه چيز رو سبز مي ديدم 

،اين عشق سرسبزي هم ارثيه اي بود از مادر جون مهربونم به من ،با لبخند نفس عميقي كشيدم ودر ماشين رو باز 

ماشين پياده شدم منير جون هم پياده شد وريموت ماشين رو زد واومد سمت من وگفت:همه تو  كردم واروم از

 رستورانن بيا بريم ...

 روبه منير جون گفتم:

 اول مي خوام صورتم رو بشورم .-

به همراه منير جون سريع به سمت سرويس بهداشتي هاي رستوران رفتيم ومن با سرعت صورتم رو شستم واز 

خارج شديم وبه سمت رستوران رفتيم همين كه مي خواستم وارد بشم به كسي خوردم وباعث شد كه  دستشويي

 خوراكي هاي دستش بريزه زمين ..سريع دوال شدم ودر حالي كه داشتم خوراكي هاي طرف رو جمع مكردم گفتم:

 معذرت مي خوام ،شرمنده به خدا حواسم نبود -

 اي نيست منم حواسم نبود....اون هم كنار من نشست وگفت :مسئله 

همين كه خواستم خوراكي ها رو به دستش بدم نگاهم بهش خورد چند لحظه مات ومبهوت به چشماي طوسي مرد 

خيره موندم واونم با لبخند به من نگاه مي كردبا صداي منير جون سريع به خودم اومدم ونگاهم رو ازش گرفتم 

د شدم وخدا حافظي كردم وبا منير جون همراه شدم دوست داشتم با يه وخوراكي ها رو به دستش دادم وسريع بلن

 چيزي ميزدم توي سرم ،چند وقت بود خيلي هيز بازي در ميوردم ،اخه به تو چه چشماش چه رنگي بود...

به بقيه كه رسيديم سالم دادم وهمه با مهربوني بهم جواب سالم دادن به جز خانواده ي محترم خودم الدن صندلي 

 نار خودش رو بهم نشون داد وگفت :بيا اينجا بشين خانم خوشخواب ك

به كنارش رفتم ورو صندلي نشستم كه بيتا گفت:اااا ،رادا پس چهار شنبه كو زنم زنا ي قديم ادم بي شوهرش كه 

 جايي نميره ،)روبه الدن گفت: (ميره؟

 الدن با خنده گفت:نه نميره....

 اونطرف الدن نشسته بود چشمك زدم وگفتم: صدام رو صاف كردمو به مينا كه

 راستياتش چهارشنبه جان گفت كه من بدون پنج علي وچراغعلي هيچ كجا نمي رم...-

با شوخي وخنده صبحانه رو خورديم واز رستوران خارج شديم تا خواستم سوار ماشين پدربزرگ بشم مينا دستم رو 

 كشيد وگفت :

 بيا با ما بريم -

ين عمو سياوش كردم وبا فكر اينكه عمو سياوش وسيمين خانم ودختراتوي ماشين هستن جا براي من نگاهي به ماش

 نيست براي همين گفتم:

 نه ،جا نيست باماشين خودمون ميام .-

 با اين حرف من الدن متوجه منظورم شد وگفت:

 با عمو اينا كه نمي ريم با آويد ميريم... -

 اااااااااام سريع به سمت ماشين خودمون رفتم وگفتم:مخم سوت كشيد امرا اگه بيااا
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 نه مرسي ،ماشينش كوپس فكر نكنم شما ها هم جا بشين .. .-

 تا خواستم توماشين بشينم مينا والدن گرفتنم ومينا اروم گفت:

 نترس دختر ما م باهاتيم ،در ضمن با المبرگينيش نيومده اون ماشين فقط وفقط براي تهرانه ....-

 دن با خنده وشيطنت توي صداش افزود :ال

 البته بيشتر برا مخ زني استفاده ميشه ،شهرش مهم نيست -

 وبعد به ماشين شاسي بلندي كه آويد بهش تكيه داده بود اشاره كرد وگفت:

 ماشينش اونه...-

 خنده ام گرفته بود مگه با اين ماشين نمي تونست مخ بزنه ؟

بود وهمه مشغول حرف زدن بودن ماشااهلل فك نبود كه .... تنها كسي كه حواسش به ما خدا رو شكر كسي متوجه ما ن

بود آويد بود كه همين طور به ماشينش تكيه زده بودوعينك دودي ريبنش مانع از ديدن چشماي شيطونش ميشد 

دختر كشش ولي خوب اون لبخند هميشگي روي لبش از صد فرسخي داد ميزد كه آويده وتيپ اسپرتش كه حسابي 

كرده بود البته اين موجود دوپا اگه گوني هم بپوشه باز خوشتيپه ... ااااااااااااااااه دوباره زدم شبكه ي هيز بازي جاي 

سونيا خالي كه بهم بخنده خدم رو جمع وجور كردم وبا دخترا به سمت ماشين آويد حركت كرديم كه حاال با ديدن 

 پشت ماشين فهميدم سوزوكيه..... 

 يد تا مارو ديد لبخندش عميق ترشد وگفت:آو

 بريم خانم كوچولو ها........-

 بيتا با مشت به بازوي آويد زد وگفت:

 ما خانم كوچولوييم ،بچه ؟-

 آويد خنديد وگفت:

 ببخشيد اخه مادر بزرگ پانزده ساله نديده بودم... -

 فت :وبعد توي ماشين نشست الدن هم در حالي كه توي ماشين ميشست گ

 اگه قديما بودي ميديدي ،مادر بزرگ دوست من هفت سالگي ازدواج كرده ...-

حاال همگي توي ماشين نشسته بوديم ومينا جلو كنار دست آويد بود وما سه تا هم عقب نشسته بوديم با نشستن توي 

اومدم كه داشت جواب  ماشين عطر تلخ آويد مشامم رو پر كرد واقعا عطر خوشبويي داشت .با صداي آويد به خودم

 الدن رو ميداد:

 پس شما ها حسابي ترشيديد... ترشي كه كمه كنديديد.-

 مينا زد تو سر آويد وگفت:

 بچه حواست به كارات باشه ها ما چهارتايم ولي تو يكي هستي-

 آويد سرش رو كج كر وبا لحن لوسي گفت:

 مامي ميناااااااااااااااااااا-

 ه خنديدن ولي من اصال خنده ام نگرفت:با اين حركت آويد هم

 اخه ادم اين همه سر خوششش ولوس ؟؟؟؟؟؟...

 آويد پخش ماشين رو روشن كرد وصداش رو زياد كرد ومنتظر موند تا بقيه حركت بكنن
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اهنگ انريكه بود ... آويد به ماشينش سيستم بسته بود براي همين صداش خيلي كر كننده بود با اينكه عاشق اهنگ 

گوش دادن با صداي بلند بودم ولي االن مي خواستم خودم رو از ماشين پرت كنم پايين چون مطمئن نبودم وقتي 

 رسيديم پرده ي گوش داشته باشم يانه ،توي اين همه بدبختي من همينم مونده بود كه كر بشم !!!!!!

سر بود جلوي ماشين آويد مي پيچيد كه پر پ 602ماشين ها همه حركت كردند وما هم پشت سرشون راه افتاديم يه 

وبا اين حركات نشون مي داد قصد كورس گذاشتن داره آويد صداي پخش رو كم كرد كه همزمان شد با نفس 

 راحت من ... اويد با خنده گفت:

ي دخترا خودتون داوطلب بشين برين تو ماشين اين بد بختاودوتا پسر اينا بيان تو ماشين ما، بد بختا از بي دختر-

 زده به سرشون .وخودش شروع به خنديدن كرد.... 

 پس اينا خانوادگي سيب زميني بي رگن!؟!؟!؟! 

 آويد دوباره ادامه داد :

 اخه اسكال نمي دونن من اگه يه زره گاز بدم رسيدم ولي اينا هنوز اينجان ؟؟؟-

 سري از روي تاسف تكون داد بيتا با ذوق گفت:

 يم آويد بيا حالشون رو بگير-

 اويد خنده اي كرد وگفت:

 بالشدي بيتا ،ولي نميشه زشته جلو عمو اينا ...-

اااا ،پس ايشون از اين چيزام حاليش ميشد وما نمي دونستيم ؟ ولي خدايي جرئت من فقط به اين بود كه تو دلم 

دربايسي ندارم مي  چيزي بارش كنم وگرنه جرئت اينو نداشتم كه همه ي اين حرفا رو بهش بزنم با خودم كه رو

 دونم مثل چي از آويد مي ترسم.... 

آويد با چند سبقت جانانه اي كه گرفت تونست اون ماشين رو پشت سر بزاره ولي طوري رانندگي نمي كرد كه با 

عث نگراني بزرگ تر هابشه مينا وآويد باهام شوخي ميكردن وتا رسيدن به ويال ما رو سرگرم كرده بودن ساعت 

ه بود كه ما به ويالي عمو سيامك رسيديم كه قرار بود اين دو هفته رو توي اون ويال به سر ببريم ،ويالي حدوداي س

بزرگي بود كه با دري نرده اي از بقه ي ويالهاي اطراف جداشده بود وخونه ي سرايدارهم كنار در ورودي بود عمو 

ويالرو باز كرد وبه همه تعظيم كرد ماشين ها يكي  سيامك كه ماشين اولي بود بوقي زد وسرايدار به سرعت اومد ودر

يكي وارد ويال ميشدن اطراف ويال پر بود از درخت وجاده اي سنگ فرش شده تا ويال درست كرده بودن كه محل رد 

شدن ماشين ها بود وشمشاد هاي بلند مرزبين جاده ي سنگ فرش شده ودرختان بلند وسربه فلك كشيده بودن 

م هر دومتر يك بار به چشم مي خورد بعد از اين كه كمي جلو رفتيم ويال ي از پشت در ختان به چراغ هاي بلندي ه

چشم خوردوياليي لوكس وزيبا با سقف شيروني كه مخصوص خونه هاي شمال ايران بود جلوي در ساختمان همه ي 

 نم وچه بهتر هم كه يادم رفت!!ماشين ها ايستادن انقدر محو ويال واطرافش شده بودم كه يادم رفت از آويد تشكر ك

 پشت سر من آويد هم از ماشين پياده شد وطوري كه فقط خودم بشنوم گفت:

 خواهش مي كنم خانم وظيفه بود كه شما رو به اينجا برسونيم...-

با تعجب به سمتش برگشتم ونگاه بي روح وسردم رو بهش دوختم كه اون لبخند شيطانيش عميق تر شد ورو به 

 ا گفت:دختر ه

 خوب خانما كرايه ي منو بديد... ياال.-
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 الدن خيلي جدي جلو رفت وبا شدت زد پس كله ي آويد كه با عث خنده ي همه وخنك شدن دل من شد ...

 آويد در حالي كه لبخند به لب داشت اخم كرد وگفت:

 خانما ؟؟؟ممنون من كرايه نمي خوام قابل شما رو نداشت ....-

تيم وبه داخل ساختمون رفتيم منو دخترا توي يه اتاق مستقر شديم ،انقدر خسته بوديم كه ناي ناهار وسايل رو برداش

خوردن نداشتيم ولي به اجبار پايين رفتيم وناهاري رو نديمه ي خونه ثريا خانم درست كرده بود رو خورديم ودوباره 

د كه از خواب بلند شدم نگاهي به اطرفم مثل جنازه به اتاق مون برگشتيم وخوابيديم . ساعت حدوداي هفت بو

انداختم كسي توي اتاق نبود به بدنم كش وقوسي دادم وساعت رو نگاه كردم وقتي چشمم به ساعت افتاد سريع از 

جابلند شدم ولباس عوض كردم واز اتاق خارج شدم لب پله ها بودم كه صداي بسته شدن دريكي از اتاقا بلند شد 

وتا آويد رو ديدم نگاهي به اطراف انداختم كسي طبقه ي باال نبود ترس تمام وجودم رو فرا پشت سرم رو نگاه كردم 

گرفت وبدون توجه به آويد به سرعت از پله ها پايين اومدم كه حتي يه بار نزديك بود با مخ بخورم زمين به اخراي 

ناك نبود نفس عميقي كشيدم وبه پله ها كه رسيدم ايستادم وپشت سرم رو نگاه كردم خبري از اون هيوالي وحشت

 بقيه پيوستم سالم بلندي دادم كه راحله خانم با خنده گفت:

 سالم عزيزم ،مثال اومديم مسافرت چقدر شما جونا مي خوابيد؟؟؟-

 با شرمندگي سرم رو پايين انداختم وگفتم:

 ببخشيد خيلي خسته بودم ...-

 جان بچه ها رفتن دم ساحل گفتن تو هم بري پيششون رادا....  نكن اذيتش جان راحله –سيمين خانم 

 با شنيدن اين حرف با تعجب نگاهي به اطراف انداختم وتا خواستم بگم باشه بعدا ميرم پيششون

 عمو بهروز با لبخندي پدرانه گفت:

 وايسا عزيزم ،آويدم مثل تو خواب بود صبر كن با هم بريد -

 ل كردن وبا عجله به سمت در رفتم وگفتم :با شنيدن اسم آويد انگار بهم برق وص

 تا ايشون بياد طول ميكشه ...-

 ونگاهي به پله ها انداختم هنوز نيومده بود پايين به دروغ گفتم:

شايدهنوز خواب باشن وسريع از در بيرون پريدم ،تا درو بستم نگاهم رو به اسمون انداختم وگفتم ،خدايا دروغ -

 ن دروغ براي حفظ شرافتم بود مصلحتي كه عيبي نداره اي

 

وبعد با گنگي اطرافم رو نگاه كردم ،حاال بايد از كدوم طرف برم ؟واي خدايا نگو كه بايد دوباره برم توساختمون 

 ؟؟؟؟با ديدن ثريا خانم كه به اين طرف ميومد سرم رو به سمت اسمون بلند كردم وچشمكي زدم وزير لب گفتم:

 دمت گرم خدا جوووووون.-

 با سرعت خودم رو به ثريا خانم رسوندم وبا عجله گفتم:

 سالم ثريا خانم ،ببخشيد شما ميدونيد ساحل كدوم طرفه ؟اخه بچه ها رفتن اونجا منم مي خوام برم اونجا...-

ثريا خانم لبخند مهربوني زد وگفت:نفس بكش دختر جون ارومتر ،وبعد به سمت راست اشاره كرد وگفت اونطرفه 

 هم روشنه چراغا 
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تشكر كردم وتا خواستم برم در سا ختمون باز شد با ديدن آويد با سرعت به اون سمت دويدم خنده ام گرفته بود 

شده بوديم مثل جن وبسم اهلل ،خودمم نمي دونستم چرا انقدر ازش ميترسيدم ترس كه نه يه چيزي فرا تر از ترس 

ده بودم ... همين طور كه ميدويدم بچه ها رو ديدم كه به دور احساس عجيبي بهش داشتم كه تا حاال تجربه اش نكر

اتيش نشسته بودن وداشتن به دريا نگاه ميكردن سرعتم رو بيشتر كردم وبهشون سالم دادم همه جوابم رو دادن 

 پريسا همسر آريا كنار خودش برام جا باز كرد وگفت:

 بيا اين جا بشين چرا نفس نفس ميزني؟-

 وابي بدم صداي آويد اومدكه گفت:تا خواستم بهش ج

 حتما يه چيز ترس ناك ديده ....-

وبعد كنار اردالن نشست با چشماي گرد شده نگاهش ميكردم اين چه جوري با اين سرعت اومد نكنه اينم دويده با 

 دقت سرووضعش رونگاه كردم خيلي مرتب بود ونفس نفس نميزد پس ندويده بود؟؟ پس چه جوري اومده بود؟؟

با ترس كنار پريسا نشستم به زور نگاه متعجبم رو ازش گرفتم وهنوز داشتم به اومدن آويد فكر ميكردم كه صداي 

پر از عشوه ي سارا به گوشم خورد كه داشت با اردالن حرف ميزد واردالن هم با اون مهربوني ذ اتيش جوابش رو مي 

ه از عصبانيت قرمز شده بود با نا راحتي نگاهم رو ازش گرفتم داد نا خوداگاه نگاهم به مريم همسر اردالن افتد بيچار

 وتوي دلم گفتم:

 خدايا اخه يه ادم چقدر ميتونه بي حيا باشه كه جلوي شوهرش وبقيه با كساي ديگه الس بزنه ؟؟؟؟-

 سرم رو با تاسف تكون دادم ورو به مينا كردم وگفتم:

 اي نا مردا چرا بيدارم نكرديد؟؟-

 ومي بهم لبخند زد وباحالت گرفته گفت:مينا به ار

 خيلي خسته بودي براي همين هم دلمون نيومد صدات كنيم-

 مينا خيلي گرفته بود اينو ميشد از غم توي چشماش وگرفتگي صداش متوجه شد براي همين پرسيدم

 مينايي چيزي شده ؟-

 مينا كه از اين سئوال من هول كرده بود گفت:

 نه چيزي نشده ...-

 ببخش نمي خواستم دخالت كنم ولي گفتم شايدبتونم كمكت كنم ...-

 مينا بهم لبخند بي جاني زد وگفت:

 خيلي بد جنسي باشه بهت ميگم ولي االن نميشه ...-

 خنده اي كردم وگفتم:

 باشه...-

نكه ناراحت نشه باالخره روش سونيايي گرفت سونيا هرموقع من گرفته بودم همين جوري بهم ميگفت ومن براي اي

 مجبور بودم بهش بگم ،خوب روشي براي رفع فضوليه....

 چند دقيقيه اي كنار ساحل همين طور بي صدا نشسته بوديم كه الدن گفت:

اه حالم بد شد چيه مثل مادر مرده ها يه جا نشستيد وحرفي نميزنيد؟؟؟ پاشيد جمع كنيد اين مسخره بازي رو حالم -

 بهم خورد...
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 مياد بازي؟؟اصال كي 

بيتا سريع دستش رو بلند كرد منم چون حوصله ام سر رفته بود وهم مي خواستم مينا حال وهواش عوض بشه هم 

دست خودم رو وهم دست مينا رو بلند كردم پريساهم پشت سر ما دست بلند كرد به ترتيب همه رضايتشون رو 

 اعالم كردن كه بنيامين روبه الدن گفت:

 مه رو بلند كردي حاال چه بازي مي خواي بكني؟؟؟نخودچي تو كه ه-

 الدن از پشت سرش توپ واليبالي رو در اورد وگفت:

 ها ها ها بنيامين خان .... ولي نگاه به توپ واليبال بودنش نكنيد چون مي خوايم وسطي بازي كنيم ...-

 همون وسطي رو بازي كنيمدخترا دست زن ولي پسرا شروع به غر زدن كردن در اخر ما برديم وقرار شد 

 سارا هم كه كال عشق ساز مخالف بود با صداي پر عشو اي گفت:

 من بازي نمي كنم ممكنه بيوفتم وبدنم زخم بشه حوصله ي اين بچه بازي ها رو هم ندارم -

 بنيامين با لبخندي رو به سارا گفت:

 عزيزم هر جور راحتي....-

سارا كه توقع نداشت همه راحت با اين قضيه كنار بيان وهيچ كس نبود كه بهش وبعد با الدن شروع به يار كشي كرد 

 التماس كنه تو رو خدا بازي كن با اخم نشسته بود وما رو نگاه ميكرد

 همون موقع صداي پريسا رو شنيدم كه اروم داشت به مريم ميگفت:

 بهتر نيا ... واال ما كه خوشحال ميشيم....-

 ينجا هم دل خوشي از ناز كردن هاي خانم نداشتن... خنده ام گرفته بود ا

براي اين كه تعدادمون مساوي نبود به اجباريه گروه پنج نفره ويه گروه شش نفره شديم توي گروه بنيامين همه ي 

 پسرا بودن:اردالن ،آويد،آريا ،آراد وخود بنيامين كه گروه پنج نفره رو تشكيل داده بودن وگروه ما هم الدن ،بيتا

،مينا،من ،پريسا ومريم بوديم بيشتر به جاي بازي كل دخترا وپسرا بود انقدر سر وصدا مون زياد بود كه ثريا خانم به 

بزرگترا هم گفته بود واونا اومده بودن ومارو تشويق ميكردن خيلي بازي باحالي بود سه چهار دفعه بازي كرديم كه 

ي خورد مريم بود ودوباره با گلي كه پريسا مي گرفت اون ميومد هر بار ما وسط بوديم اولين نفري كه توپ بهش م

تو خيلي جالب بود اونقدري كه عمو سياوش وعمو بهروز وسيمين خانم وآنا جون هم به ما پيوستن طفلي راحله خانمم 

امتياز مي خواست بياد بازي ولي پادرد بهش اجازه نميداد خالصه بعد از سه ساعت بازي باال خره گروه ما كه يك 

عقب بود مساوي كرديم وبا داوري راحله خانم ومنير جون بازي تموم شد همه خسته وكوفته به طرف ويال حركت 

كرديم ساراكه ديگه از شدت ضايع شدن باد كرده بود وهي به بنيامين بد بخت مي توپيد سر ميز شام هم بچه ها 

به خاطره اومدن عمو سياوش وعمو بهروز اونا امتياز  هنوز در باره ي بازي باهم كل اندا خته بودن بيتا مي گفت

گرفتن ،اونا هم مخالفت ميكردن ومي گفتن اگه بنيامين بلند نميزد مينا نمي تونست گل بگيره وما برنده نمي شديم 

رو هم رفته اون شب شب خوبي بود حتي آويد هم ديگه سر به سر من نميزاشت البته اگه از رفتاراي زشت سارا 

بگيريم كه با بنيامين قهر كرد وشام نخورد كه بزرگترا از اينكارش نا راحت شده بودن .... بعد از شام دور هم  فاكتور

نشسته بوديم كه صداي داد آويد از طبقه ي باال بلند شد همه با تعجب به پله ها خيره شده بودن كه آويد با عصبانيت 

م بلده ؟ولي خدايي انقدر وحشتناك شده بود كه ادم مي ترسيد بهش از پله ها پايين اومد ،جلل خالق مگه اين عصبانيت
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نگاه كنه ديگه نه لبخندي به لبش بود ونه برق شيطنتي توي چشماش ... نكنه من چشمش كردم ؟نه به خدا چشماي 

 من به اين شوري نيست ....

 با صداي داد آويد به خودم اومدم كه داشت با داد وفرياد ميگفت:

 ژره من دست زده ؟كي به شار-

 بيتا با ترس از جاش بلند شد وبدونه اينكه نفس بگيره پشت سر هم گفت:

آويد به خدا قصدي نداشتم بنيامين گفت شارژرم رو بيار منم حواسم نبود مال تو رو براش بردم كه گفت اشتباه -

 قصد نبود...آوردي منم بر گردوندم سر جاش تورو خدا ببخشيد مي دونستم حساسي ولي خوب از 

 قبل از اينكه آويد چيزي بگه عمو بهروز به پدر بزرگ وبابا اشاره كرد وگفت:

 آويد جان عزيزم اروم تر زشته ...-

اويد با همون عصبانيت از پله ها با ال رفت وبدون اينكه نگاهي به جمع بندازه گفت:ديگه كسي حق نداره چه عمدا 

 وچه سهوا دست به وسايل من بزنه...

يا خدا ...برا يه شارژر اين همه عصباني شده بود اين ديگه كي بود الدن بيتا رو كه داشت گريه مي كرد رو برد توي 

 اتاق با تعجب به مينا نگاه كردم كه ارو م وبه طور خالصه گفت:

ات آويد رو وسايلش حساسه حتي انا جون هم حق نداره بهشون دست بزنه ،يه چيزي بهت مي گم شايد خنده -

بگيره اويد لباساش رو توي ماشين لباس شويي شخصي مي شوره وخودشم اونا رو رو بنده مخصوص پهن ميكنه ... 

خدا نكنه كه يكي به لباساش اشاره بكنه وگرنه طرف رو نفله مي كنه اين تازه خوبش بود فكر كنم مراعات شما هارو 

 كرد

 با تعجب پرسيدم :

 يعني وسواس داره ؟-

نداره ولي روي وسايلش حساسه تنها كسي كه حق داره به وسايلش دست بزنه پويان دوست صميميشه  نه وسواس-

 ،اگه وسواس داشت نمي ذاشت اونم دست بزنه ...

مخم داشت سوت ميكشيد ادم انقدر حساس نه به اون خجستگيش كه هميشه ميخنده نه به اينكه سر هيچ وپوچ 

 انقدر عصباني ميشه... 

اتاقمون رفتيم طفلي بيتا خيلي ترسيده بود وهنوز داشت گريه ميكرد ياد حرف مادر جون افتادم كه ميگفت  با مينا به

 بعد از هر خنده ي زياد گريه اي هم هست...

شب ساعت حدوداي دو بود كه همه به رخت خواب رفتيم قرار بود فردا زود بلندبشيم تا بتونيم اطراف روببينيم بعد 

 پارك جنگلي بخوريم...هم ناهار رو توي 

صبح ساعت هشت با صداي زنگ گوشيم از خواب بلند شدم اصال دلم نمي خواست از تخت جدا بشم ولي دوست 

نداشتم كه به عنوان يه تنبل بهم نگاه بكنن. به سرويس بهداشتي داخل اتاق رفتم ودوش گرفتم وبعد هم لباسام 

رو گرفتم اخه دلم نيومد با روشن كردن سشوار بچه ها رو روپوشيدم با همون حوله ي روي سرم خيسي موهام 

بيداركنم ار سرويس بهداشتي كه بيرون اومدم ديدم دخترا هنوز خوابن همون طور كه موهاي خيسم رو دورم ريخته 

بود اروم از اتاق بيرون اومدم دم پاگرد پله ها بودم كه صداي آنا جون به گوشم خورد كه داشت با يكي صحبت مي 

 د :كر
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 االن وقت اين كاراست ؟تو كي مي خواي بزرگ بشي اخه ؟؟؟-

 با شنيدن صداي آويد سرجام ميخكوب شدم كنجكاو شده بودم شديد ....

 آنا جونم قربونت برم اخه اين حرفاي شما چه ربطي داره ؟-

 تي ... هس بازي رفيق پي هنوز ولي سالته پنج ؟بيستو نداره ربط بگو ،خودت نداره ربط–آناجون 

 مامان جان چنان ميگي رفيق بازي كه انگار با سه چهار تا الت ولوت دوستم ... خوبه پسر دوست خودتم هست...-

 آنا جون كه كمي كوتاه اومده بود گفت:

 كي برميگردي ؟-

 صداي آويد بعد از چند لحظه اومد كه داشت ميگفت:

 به احتمال زياد پس فردا ....-

 بقيه خدا حافظي كن ...حداقل وايسا با -

 مامان جان خودت كه مي دوني وقت ندارم شما از طرف من خدا حافظي كن....-

با فكر اينكه آويد ميره ومن براي دوسه روزم كه شده نمي بينمش واز اين ترس لعنتي راحت ميشم لبخند عميقي 

 روي لبم نشست .

شلوارم لبخند به لبم ماسيد وفكر كنم رنگم پريد كه آويد با  با ديدن اويد كه جلوم ايستاده قلبم افتاد تو پاچه ي

 لبخند عميق والبته برق هميشگي چشماش سرتا پاي منو برانداز كرد وگفت:

زمان ما كه ميگفتن كوچيكتر بايد به بزرگتر سالم كنه ولي خوب عيبي نداره چون همون زمانم مي گفتن بخشش از -

 مي كنم ...بزرگانه من تورو مي بخشم و سالم 

خودم رو جمع وجور كردم وسعي كردم به قالب راداي هميشگي برگردم ولي نمي دونم چقدراين كار رو درست 

 انجام دادم لبخند تمسخر آميزي بهش زدم وگفتم:

 افاده ها طبق طبق سگ ها به دورش وق ووق ... -

ش رد شدم كه با صداي خنده اش خشكم زد با وبي اهميت به دهنش كه از زور تعجب باز مونده بود به سردي از بغل

 همون خنده ي توي صداش گفت:

خوب خانم افاده اي چرا مثال خودت رو براي من ميزني .... آهان ببخش حواسم نبود كه بهت بگم ،خودت بهم ياد -

 آور شدي ...

 سعي كردم خشمم رو بخورم همون طور كه پشتم بهش بود دندون قروچه اي كردم وگفتم:

 جناب من كه از همون دوراني كه تو شكم مامانم بودم براي افاده جلوي شما لنگ پهن كردم....-

 ا پس خودتم مي دوني كه نوزادي .... -

با اينكه از درون داشتم خودم رو مي خوردم ولي با بي تفاوتي ظاهري به سمتش برگشتم وتا خواستم جوابش رو بدم 

 لبخند دختر كشي زد وسريع گفت:

 در ضمن ني ني كو چولو بهتر موهات رو خشك كني وگرنه سرما مي خوري .... -

 وبعد چشمكي بهم زد وگفت:

 با اينكه اين جوري شكل دختر بچه ها تخس خواستني شدي...-
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از تعجب دهنم باز مونده بود تا خواستم جوابش رو بدم ديدم جلوم نيست وداره به سرعت از پله ها باال ميره ،مردك 

 يشعور روز خوبم رو چه طور خراب كرد! عمه ات شكل بچه ها تخس خواستنيه ... ب

 آنا جون توي سالن پذيرايي نشسته بود وداشت مجله اي رو مي خوند با ديدن من لبخند مهربوني زد وگفت:

 عزيزم بيدار شدي ؟-

 سالم-

 زي به تو نمي رسه سالم دخترم ،بدو برو صبحانت رو بخور كه االن همه بيدار ميشن وچي-

 به لحن شوخش لبخندي زدم وگفتم:

 چشم-

وبه اشپز خونه رفتم به ثريا خانم كه در حال وررفتن به شير اشپرخونه بود سالم دادم اونم با مهربوني جوابم رو دادو 

 سر ميز صبحانه بودم كه صداي آويد رو شنيدم كه رو به آنا جون گفت:

 من رفتم مامان خداحافظ...-

 وبعد از چند لحظه به اشپزخونه اومد واز ثريا خانم خدا حافظي كرد ورو به من با شيطنت گفت:

 خداحافظ كوچولوي من ...-

وسريع از اشپز خونه خارج شد داشتم از عصبانيت منفجر ميشدم نه به اون كولي بازي ديشبش نه به اين شوخي هاي 

 مسخره اش

مه بيدار شدن واومدن صبحانه خوردن آنا جون از طرف آويد از همه عذر نيم ساعت بعد از رفتن آويد كم كم ه

خواهي وخدا حافظي كردبعد از صبحانه همه اماده شديم وبيرون رفتيم به همه ي پاساژا وبازاراي خريد سر زديم 

ن بازي وبراي نا هار به پارك جنگلي رفتيم آريا وبنيامين كباب هارو درست ميكردن اردالن وآراد هم بدمينتو

ميكردن ما دخترا هم به سرويس بهداشتي رفتيم تا دستامون رو بشوريم من عقب تر از همه راه ميرفتم وبه سختي 

سعي داشتم قفل ساعتم رو كه گير كرده بود رو ببندم كه به چيزي به پام خورد با تعجب به پايين پام نگاه كردم 

با چشماي خاكستري گريون بهم خيره شده بود نا خود دختر كوچولي خوشگلي كه موهاش رو خرگوشي بسته بود 

اگاه پايين پاش زانو زدم وبا سر انگوشت اشك هاش رو پاك كردم وگفتم :چي شده خانم كوچولو چرا گريه مي كني 

 ؟ 

 با صداي لرزون ونازي گفت:

 بابام.... وبعد دوباره شروع به گريه كرد -

 دستي به سرش كشيدم وگفتم:

 گم شدي؟-

 ر حالي كه گريه اش شدت پيدا كرده بود گفت:اره د

 با صداي مينا سرم رو بلند كردم كه گفت:چي شده ياال بيا بريم ...

 به اون دختر كوچولو اشاره كردم وگفت:

 مثل اينكه گم شده ....-

 مينا با دلسوزي بهش نگاه كرد وگفت:چه نازم هست... آخييييييييييي

 فتم:دوباره بهش نگاه كردم وگ
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 عزيزم اسمت چيه ؟-

 تبسم-

 مينا گفت:

 چه بهشم مياد ،تبسم...-

ياد منير جون افتادم كه هميشه بهم ميگفت هروقت گمشدي همون جا وايستا تا من پيدات كنم برا همين رو به تبسم 

 كوچولو گفتم:

 كجا رفته بودي كه گمشدي ؟؟-

وهمراه مينا راه افتاديم به اون سمت .خدا رو شكر بچه ي  به دكه ي خواركي فروشي اشاره كرد دستش رو گرفتم

خنگي نبود وهمچي رو مي دونست به دكه كه رسيديم با مينا شروع كرديم با چشم گشتن بلكه يكي رو پيدا كنيم كه 

 صداي مردونه اي گفت:

 تبسمممممممممم-

هم اونو سخت در آغوشش مي فشرد  به اونسمت برگشتيم تبسم سريع دويد سمت مرد وبه آغوشش پناه برو ومرد

بعد از چند لحظه سر بلند كرد وبهم نگاه كرد خشكم زد همون چشم هاي طوسي اشنا مرد هم كه انگار منو شنا خته 

 بود با لبخند به سمتم اومد وگفت:

 باز هم همديگه رو ديديم ..-

 با لبخند پاسخش رو دادم وسالم كردم پاسخ سالمم روداد وگفت:

 ونم با چه زبوني ازتون تشكر كنم نمي د-

 الزم به تشكر نيست ....-

 خنديد ودستش رو به سمتم دراز كرد وگفت:

 سهند تا جيك هستم -

 دستش رو فشردم وگفتم:

 رادا فرزانه -

 مينا هم خودش رو معرفي كرد كه گوشي مينا زنگ خورد بهش نگاه كردم كه با عجله گفت:

 يارم خودمم موندم الدنه من اومدم تو رو ب-

 رو به سهند كردم وگفتم:

 خوشبخت شدم از اشنايتون با اجازه -

وبعد تبسم رو بوسيدم وخداحافظي كردم مينا هم بعد از خدا حافظي راه افتاد به الدن اينا كه رسيديم ديديم سفره رو 

گفت ،بعد از نا هار همگي با  پهن كردن معذرت خواهي كرديم ونشستيم ميناهم به طور خالصه دليل تاخيرمون رو

هم يه دست واليبال بازي كرديم ساعت حدوداي شش بود كه به ويال برگشتيم همه خسته وكوفته به اتاقمون رفتيم تا 

كمي استراحت كنيم وبعد دوباره به دريا بريم توي اتا ق كه رسيدم هوا خيلي گرفته بود به سمت پنجره رفتم كه 

 فت:بازش كنم ولي الدن سريع گ

 بازش نكنيا....-

 با تعجب گفتم:
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 چرا؟؟ هواي اتاق خيلي خفه است....-

 ... هاست اسب استبل پشت ،اون ميشيم خفه بيشتر كني باز رو پنجره اگه ولي ميدونم–الدن 

 اسب ؟؟؟-

 اره مگه نمي دونستي ؟؟؟ -بيتا

 نه ....-

  ميديم نشونت ميريم فردا شده شب كه االن–مينا 

 ،ولي چرا بايد پشت اتاق استبل باشه ؟؟؟ باشه-

 بيتا به الدن اشاره كرد وگفت:

زير سر اين خانومه ،ايشون عشق اسب دارن برا همين عمو كه اين ويال رو ميساخته به دستور الدن خانم به معمار -

سته جمعي ميايم به گفته يه اتاق هم چسبيده به استبل درست كن وما بدبختام زماني كه ميايم شمال چون بيشتر د

 خواست عمو ميايم اين ويال ومجبوريم تو اتاق الدن باشيم... 

 الدن خنده اي كرد وگفت:

 فقط من عشق اسب دارم ،ارههههههههه-

 مينا هم خنديد وگفت:

 نه ما هم يه كم عالقه داريم -

ع كردن مسخره بازي در اوردن در كل از خير باز كردن پنجره گذشتم وبچه ها كولر گازي رو رو شن كردن وشرو

شب شده بود كه دوباره كنار دريا رفتيم اينبار آريا ما رو با گيتارش سورپرايز كرد وچند اهنگ فرانسوي برامون 

نواخت كه همه از مهارتش به وجد اومديم خيلي هوس كرده بودم كه يه دستي به گيتار بزنم ولي به خاطره وجود 

ن ميدونستم هر طوري كه بزنم در اخر مسخره ام ميكنن، چون خسته بوديم بعد از سارا وآراد اينكارو نكردم چو

هنرمندي آويد همه به ويال برگشتيم كه همون موقع هم ثريا خانم براي شام صدامون كرد همه بعد از شستن دست 

 وصورتمون دور ميز نشستيم كه عمو سياوش گفت:

 قت كنيد بچه ها يه تصميمي گرفتيم كه اميدواريم مواف-

 همه چشم به دهن عمو سياوش دوخته بوديم كه بعد از مكث كوتاهي گفت:

مي خواييم فردا به ماسوله بريم وبعد از اونجا بريم قلعه رود خان يه دوسه روزي رو اونجا باشيم ،همه با خوشحالي -

نيم بعد از شام بلند شديم قبول كرديم من كه خيلي دلم مي خواست برم مخصوصا ماسوله رو قرار شد فردا حركت ك

 وبه اتاقامون رفتيم تا وسايلمون رو جمع كنيم شب ساعت دوازده بود كه خوابيديم ...

 

با درد بدي چشمام رو از هم باز كردم دستم رو به شكمم گذاشتم ومحكم فشار دادم هوا هنوز تاريك بود گوشيمو 

درد وحالت تهو لحظه اي رهام نمي كرد همين طور كه  برداشتم وبه ساعتش نگاه كردم ،ساعت چهارو نيم بود دل

 خوابيده بودم به خودم مي پيچيدم با اينكه برام طبيعي شده بود ولي باز....

شدت تهوم انقدر زياد بود كه ديگه نتونستم خودم رو كنترل كنم وسريع به سرويس بهداشتي رفتم ومحتويات معدم 

سردم بود كم كم داشت لرزم ميگرفت به زحمت از جام بلند شدم وبه رو خالي كردم همه ي سرتا پام خيس عرق 

اتاق رفتم توي تاريكي با سختي چمدانم رو پيدا كردم وسويشرتم رو بيرون كشيدم وتنم كردم و گوشه اي اتاق 
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نشستم وخودم رو مچاله كردم وزانوهام رو توي شكمم جمع كردم وفشار مي دادم درد طاقتم رو داشت ميگرفت 

 ام از زور درد باز نميشد نفسام كند شده بود ...چشم

پنج سالي بود كه اينطوري ميشدم درست از زماني كه مادر جون فوت كرد درد منم شروع شد ،از معدم بود دردام 

عصبي بود وهر موقع اينطور مي شدم تا چند روز نا نداشتم روي پاهام وايسم هرچي هم دكتر رفته بودم گفته بودن 

با يد از استرس ومواردي كه با عث عصبي شدنم بود دوري مي كردم ،ولي االن نمي دونم چرا دوباره اينطور عصبي ام 

شده بودم ... انقدر درد داشتم كه حتي قدردت نداشتم بلند بشم وقرص هام رو بخورم ،قرار بود ساعت شش حركت 

كردم زودتر ساعت شش بشه تا يكي به داد من كنيم ولي با اين وضعيت مطمئنا من نمي تونستم برم فقط خدا خدا مي

 برسه وقرص هام رو بهم بده ،ولي مثل اينكه عقربه هاي ساعت هم از درد كشيدن من لذت مي برد ...

ساعت راس شش وهوا گرگ وميش بود وميشد اطراف رو ديد كه صداي گوشي مينا كه براي زنگ كوك كرده بود 

يكي بلند شد حاال ديگه تمام تنم خيس بود ولباسام نم داشتن ،مينا خواب الو بلند شد خدا رو شكر كردم كه حد اقل 

از جا بلند شد همين طوركه همه رو صدا ميكرد به سمت چراغ رفت وروشنش كرد همين كه چشمش به من خورد 

بود هم جيغ خفيفي كشيد وهمين كافي بود كه بيتا والدن توي جاهاشون سيخ بشن هم از حركتشون خنده ام گرفته 

 اينك دردم به اوج رسيده بود مينا با نگراني به سمتم اومد وگفت:

 رادايي ،چي شدي ؟ چرا رنگت مثل گچ شده ؟؟-

 وبعد رو به الدن وبيتا كه با چشماي چهارتا شده به من خيره شده بودن گفت:

 چرا اينوري نگاهش مي كنيد؟؟ پاشيد بياييد كمك-

پريدن واومدن كمك من ،ومن همين طور كه از درد دوال دوال راه ميرفتم روي تخت  الدن وبيتا سريع از تخت پايين

خوابيدم مينا به سرعت از اتاق خارج شد ولي بعد از چند دقيقه همه به اتاق هجوم اوردن منير جون سريع اومد باال 

 سرم وگفت:

 دوباره معد ته ؟قرص هاتو خوردي؟-

ردم سريع از پارچ روي ميز اب ريختو بعد از داخل كبف دستيم قرص هام رو با سر بهش فهموندم كه قرصام رو نخو

 در اورد وبه خوردم داد آريا هم كه پزشك بود اومد باال سرم وبعد از مايعنه گفت:

 معده دردش عصبيه وبا كمي استراحت خوب ميشه -

 عمو سيامك كه خيالش راحت شده بود گفت:

بندازيم از چهره ي دخترا نارضايتي مي ريخت براي همين با صدايي كه به زور  پس بايد سفرمون رو چند روز عقب-

 از گلوم خارج ميشد گفتم :ن ... نه شما بريد

 سيمين خانم با مهربوني گفت : مگه ميشه ما بي تو بريم ؟

 به زور لبخندي زدم وگفتم:

نمي تونم جم بخورم شما كه نباشيد خيالم شما بريد من اينطوري راحت ترم اخه من توي زماناي معده دردم حتي -

 راحت تره وراحت مي خوابم 

خالصه از من اصرار از اونا انكار اخر سر به منير جون وپدر بزرگ متوصل شدم واونا تونستن راضيشون كنن كه بي 

عث ميشد بد تر من برن با اينكه ناراحت بودم از اينكه با هاشون نمي رفتم ولي اونا اگه نمي رفتن عذاب وجدان با

 معده درد بگيرم
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بعد از اينكه سفارشات الزم رو بهم كردن راهي سفر شدن وقرص هاي مسكن هم كار خودش رو كرد ومن به خواب 

 عميقي رفتم 

ساعت حدوداي دو بعد از ظهر بود كه از خواب بلند شدم وچون خيالم راحت شده بود كسي خونه نيست شلوار گشاد 

تم تنم كردم واز اتاق خارج شدم ويال غرق سكوت بود همين طور اروم اروم از پله ها پايين مي كرمم رو با با تيشر

رفتم كه صدايي از با ال اومد با فكر اينكه ثريا خانم باالست دستم رو رو معده ام گرفتم واروم راه اومده رو برگشتم با 

اتا ق رفتم وبدون اينكه در بزنم در اتاق رو باز  دقت كه گوش كردم صدا از اتاق مشترك آويد و آراد ميومد به سمت

كردم همين كه در اتاق باز شد در جام خشكم زد نفسم به شماره افتاده بود يا خدا اين اينجا چي كار 

ميكرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اويد بود كه داشت توي كمد لباساش سرك مي كشيد وباديدن من با تعجب بهم نگاه ميكرد اون 

 اومد وبا تعجب پرسيد : زود تر از من به خودش

 مگه تو با بقيه نرفته بودي؟؟؟-

دهنمو باز كردم تا چيزي بگم ولي هرچي تكون ميدادم صدايي ازش در نميومد درد معدم دوباره داشت تشديد ميشد 

 پام فلج شده بود وچشمام به آويد خيره بود ....

دونم چم شد بود !احساس مي كردم نمي تونم  آويد كم كم عصباني شد وبا قدم هاي محكم به سمتم ميومد نمي

تكون بخورم ولي با تمام سعيم يه قدم عقب برداشتم واز اونجايي كه خداي شانس بودم خوردم به ديوار.... آويد 

دستش رو به ديوار پشت سرم گذاشت وسرش رو دوال كرد به طوري كه صورتش درست مقابل صورتم بود كم كم 

 شارژر عصباني شده بود ميشد با صداي خشني گفت:داشت مثل اون شبي كه سر 

 تو از من مي ترسي؟؟؟ -

 اگه حالت عادي داشتم حتما بهش مي گفتم :

 پ نه پ ،حتما خودش رو تا حاال توي اينه نديده ،دختر باز بد بخت .-

 دوباره صداي خشنش توي گوشم پيچيد وگفت:

 تو از چي من مي ترسي ؟ كسي چيزي بهت گفته ؟-

با فكر اينكه ثريا خانم كجاست ؟ منو آويد االن تنهاييم ؟؟ ... حرفهاي مينا ،الدن وبيتا توي سرم چرخيد بي توجه به 

حرف هايي كه آويد ميزد فقط وفقط شرف وشرافتم جلو چشمم رژه ميرفت با قدرت عجيبي كه تا حاال از خودم 

م دستم از شدت ترس ميلرزيدهمين كه داشتم درو قفل سراغ نداشتم از زير دستش فرار كردم وبه اتاقم پنها برد

ميكردم كليد توي قفل شكست ،خشكم زد االن چي كار بايد مي كردم ؟ در اتا قفل بود واون آويد هيوال هم پشت در 

بود معدم تيري كشيد كه من مجبور شدم پشت در بشينم ،بعد از نيم ساعت صداي آويد رو پشت در شنيدم كه 

كرد از ترس به خودم لرزيدم كه صداش درست از پشت در به وگشم خورد ديگه عصباني نبود بلكه داشت صدام مي 

 همون آويد قبل شده بود :

رادا ... رادا خانم ... خانم كوچولو ،مي دونم كه صدام رو ميشنوي ببخش ،به خدا سردرد برام اعصاب نزاشته بود -

ر اومدم .... ببينم هنوز از من مي ترسي ؟ من كه ميدونم كي پرت اصال به خاطره همين سر درد لعنتي يك روز زودت

كرده . من اگه دستم به اون سه كله پوك برسه مي دونم چي كارشون كنم ... با آريا حرف زدم مي دونم معده ات 

 كه بره ... درد ميكنه بيا بيرون ... به خدا من نمي دونستم خونه اي وگرنه نميومدم يا اصال به ثريا خانم نمي گفتم

 با اين حرفش بيشتر به خودم لرزيدم كه صداي آويد دوباره بلند شد:
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ببين رادا كاري به حرف اون سه كله پوك نداشته باش من هرچقدر پست باشم با فاميل كاري ندارم ... ببين ادم رو -

ته باشم اون كس حتما خودش به چه كارايي مجبور مي كني ؟! ببين رادا خانم من اگه قرار باشه با كسي كاري داش

 تنش مي خاره پس مطمئن باش من با تو كاري ندارم جو جو خانم حاال هم بيا بيرون 

نمي دونستم ميشه بهش اطمينان كرد يا نه ولي خوب نمي تونستم كه دوسه روز توي اين اتاق بمونم براي همين 

 ..خودم رو به خدا سپردم وبا صداي ارومي گفتم:بگو جون مامانم .

 آويد كه معلوم بود نفهميده گفت:

 چي گفتي بلندتر بگو نشنيدم -

 صدام رو كمي بلندتر كردم وجمله امرو تكرار كردم كه خنديد وگفت:

 به جون مامانم من با تو كاري ندارم حاال بيا بيرون -

 نمي شه ...-

 به جون مامانم من با تو كاري ندارم حاال بيا بيرون -

 نمي شه ...-

 

 باتعجب پرسيد: 

 ديگه چرا؟؟؟-

 نمي تونم ؟-

 با نگراي گفت:

 براچي ؟؟-

 قفل...-

 آويد بلند خنديد وگفت:

ديدي بچه اي ،حتي نمي تونه قفل در رو باز كنه ... تو كه بلد نيستي بازش كني چرا مي بنديش؟ حاال هم چيزي -

 نشده كليد رو از زير در بده تا من باز كنم....

 خودت بچه اي ،پرو... با لحن تخسي گفتم : مسخره

 نميشه -

 كالفه گفت:

 رادا سركارم گذاشتي؟؟-

 عصباني شدم وگفتم:

 نه خير هول كردم كليد رو توي قفل در شكوندم-

 آويد بلند گفت:چي

 همين كه شنيدي .-

 امروز جمعه است من چه جوري قفل ساز پيدا كنم ؟ -آويد

 چارش پيچ گوشتيه ... قفل ساز نمي خواد كه-

 ...نيستم بلد كارا اين از من –آويد 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –و عشق غم 

4 9  

 

 معلومه بلد نيستي ... چه توقع ها دارمااااا :

 خوب درو بشكن ...-

 . كنم نمي وارد خسارت عموم به من–آويد 

 مسخره مي كني؟-

 نه به خدا نمي تونم عمو به اين چيزا حساسه ....-آويد

 بعد از كمي مكث گفت:

 جره ...از پن-

 پنجره چي؟ -

 از پنجره بيا ...-آويد

 من نمي تونم -

 پس تو ي همون اتاق بمون ....-آويد

 اِاِاِاِاِ -

 اِ نداره ،همين يه راه رو داري البته يه راه ديگه هم هست تا فردا توي اتاق باش...-

 خيلي گشنه ام بود وگرنه پيشنهاد دوم رو قبول ميكردم برا همين گفتم:

 از پنجره ميام -

 آفرين...-آويد

به سختي از پشت در بلند شدم لباس هام رو عوض كردم وگوشيم رو برداشتم ودر پنجره رو بازكردم كه نا له ام به 

هوا برخاست فاصله زياد نبود ولي درست زيرپنجره گِل وآبو كلي اشغال بود با فكر اين كه يه پرش بلند مي كنم از 

اصال ياد معده دردم نبودم وهمين ،كار دستم داد معده ام بد جور تير كشيد ودستم از پنجره  نرده ي پنجره رد شدم

رها شد وبا سر رفتم توي گلوالي واون آشغاال كه صداي خنده اي بلند شد سرم رو كه بلند كردم آويد روديدم كه 

برداشتم وبه سمتش پرت كردم  هين طور كه دستش رو به شكمش گرفته بود مي خنديد عصباني شدم وتيكه گِلي رو

 وبا حرس گفتم: 

 زهر مار...-

آويد كه ديد اوضاع خرابه كمكم كرد بلند بشم وگوشيم رو كه اونطرف تر بود رو برداشت باهم به داخل ويال رفتيم 

 د زد بوي بدي گرفته بودم واويد در حالي كه لبخند به لبش بود صورتش هم از بو جمع كرده بود تا رفتم بشينم دا

 نه.........-

 وااااا چرا ؟؟؟-

 با اين سرو وضع مي خواي بشيني پاشو برو حموم ....

نگاهي به خودم اندا ختموديدم كه راست مي گه بدبخت !با شه اي گفتم وبه سمت باال حر كت كردم ولي يدفع چيزي 

 توي مخم جرقه زد ،با در موندگي به سمتش رفتم وگفتم:

 ي شه .... نمي تونم،يعني نم-

يه تاي ابروش رو باال انداخت وچشماش رو يه حالت خاصي كرد كه انگار مي خواد تا فيها خالدون فكرو مغز منو در 

 بياره بعد با لحن نچندان دوستانه اي گفت:
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 تو زبون ادم مي فهمي ؟؟؟؟ بهت مي گم باهات كاري ندارم ....-

ت كشيد، توي حموم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .... سرم رو به شدت تكون دادم تا از اينكه حرفم رو اين طور تعبير كرد مخم سو

 اين فكر ازش خارج بشه وبعد با در موندگي گفتم:

منظور من اين نبود ... من دارم مي گم نمي تونم برم حموم براي اينكه لباس ندارم ،لباسام توي اتاقن ،درم كه قفله -

.... 

ني زد كه چال گونه اش دلم رو آب كرد آخه چرا من نبايد ازاين چال آويد با فهميدن منظورم دوباره لبخند په

 خوشگال داشته باشم ؟؟؟ 

 آهاننن ... بيا بريم اين طرف من بهت لباس ميدم -آويد 

 منو به حموم اتاق انا جون راهنمايي كرد با فكر لباساي آنا جون خيالم راحت شد ورو به آويد گفتم:

 بري  خيل خوب ... شما مي توني-

 بعد نگاهي به در كردم وپرسيدم :

 كيليدا كوش؟ كيليدارم بده بعد بي زحمت برو ...-

 آويد اخماش رو تو هم كشيد وگفت:

 نمي خواد شما در قفل كني پنجره هاي اين اتاق مثل اون يكي نيست كه بپري ازش بيرون ... حفاظ داره !-

 شد ولي به روي خودم نيوردم وگفتم :با فكر اينكه آويد بخواد.... موهاي تنم سيخ 

 باشه )انگشت تهديدم رو جلوش تكون دادم وباز ادامه دادم :( ولي حق اينكه بيايي تو اتاق رو نداري ...-

 لبخد مليحي زد بعد همون طور كه به سمت در مي رفت گفت:

 فقط ميام برات لباس ميزارم ميرم ...-

 نبود ؟بيخيال شدم وگفت: با تعجب نگاهش كردم مگه لباس اينجا

 راستي سشوار واتوي لباسا رو لطفا برام بيار-

سري تكون داد وبيرون رفت منم پريدم توي سرويس بهداشتي لبخند شيطوني زدم وبه دسته ي در نگاه كردم 

 وگفتم:

چركا انداختم فقط  اينو كه ميتونم قفل كنممم ...!! درو قفل كردم وبا خيال راحت لباسام رو در آوردم وتوي رخت-

لباس زيرام رو ننداختم ،آخه لباس زير وسيله ي شخصيه ونمي تونم مال هر كسي رو بپوشم شير اب رو باز كردم 

وقتي وان پر از آب شد توش داراز كشيدم دوباره ياد معهده ام افتادم دردش نسبتا كم شده بود ولي خوب بازم درد 

يشگي نبود چون اون وقت نمي تونستم از جام تكون بخورم با صدايي از ميكرد خدارو شكر اين درد مثل درداي هم

بيرون ياد آويد افتادم ،چاره اي نداشتم بايد بهش اعتماد مي كردم ،البته از چشماش معلوم بود كه به اون بديا هم 

ود ولي يه جور عجيبي نيست .... تازه يادم افتاد امروز تونستم جوابش رو بدم واون ترس سابق نبود ،دروغ نمي گم ، ب

كه برام قابل درك نبود.... بلند شدم ودوش رو باز كردم وشروع كردم به شستن خودم بعد هم لباس زيرام رو با 

آخرين توان مشت ماليدم تا تميز بشه پوشيدنش به دلم نميچسبيد ولي چاره اي نبود لباسا رو چلوندم تا ابهاش به 

اويزون كردم ودوباره خودم رو شستم وقتي اومدم بيرون تازه يادم افتاد  حد امكان ازش بريزه وبعد به رخت كن

حوله هم ندارم مي خواستم همون جا با اخرين توانم جيغ بكشم ولي حرسم رو قورت دادم همين طور كه اب از سر 

اره توي اتاق به وروم ميريخت به سمت در رفتم اروم دروباز كردم واطراف رو نگاه كردم ، نه خبري از آويد نبود دوب
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دنبال لباس گشتم واخر چشمم به لباس ها وحوله روي تحت افتاد لبخندي از سر راحتي زدم وبا سرعت نور به 

سمتشون رفتم وبهشون چنگ زدم وبه نا چار دوباره به حموم برگشتم خدارو شكر سرويس بهداشتيشون بزرگ بود 

داختم وتا خواستم لباسارو آويزون كنم هنگ كردم.......... اينا وميشد لباسامون رو توشم بپوشيم حوله رو روي سرم ان

چي بود ديگه ؟؟؟؟ يه بليز مردوني سفيد با يه شلوار جين آبي كم رنگ كه دوتا ونصفي مثل من ميتونستن برن توش 

 با دقت به لباسا ومارك معروفشون ونويشون فهميدم براي خودشه .... آخه كله خراب شلوار تو توي پاي من

وايميسته ؟؟؟؟؟ بعدشم آويد ادم حساسيه چطور شده لباساي خودش رو بهم داده ولباساي آنا جون رو نداده با كمي 

فكر فهميدم ،شايد تو نبود آنا جون دوست نداشته به لباساش دست بزنه ولباساي خودشم ميندازه دور... با بيقيدي 

بعد حوله رو دور خودم پيچيدم لباس زيرام رو برداشتم شانه اي باال انداختم وشروع به خشك كردن خودم كردم و

وباز اول به بيرون سرك كشيدم وبعد از در خارج شدم اتو رو به برق زدم وشروع كردم با اتو خشكشون كردن وبعد 

هم با سشوار روشون گرفتم خالصه با بدبختي خشكشون كردم وبه سرويس بهداشتي برگشتم وشروع به پوشيدن 

ليزه كه تا رون پام ميرسيد ودرست هم قد مانتو كوتاهام بود ولي شلوار .... بهتره از اون حرف نزنم كه لباسا كردم ب

خدايي ضايع است شلوار آويد غول براي من كه نصفشم نبودم افتضاح بود با دوتا دست با ال نگهشون داشتم وباز 

بود ومانع از درست راه رفتنم ميشد من قدم  بدون خشك كردن موهام از اتاق خارج شدم شلوار اويد نصفش زير پام

بلند بود ولي آويد خيلي از من بلند تر بود كه من به زحمت به سرشونه هاي پهنش مي رسيدم در ضمن اين شلوار از 

اونا بود كه پاچه اش بايد زير كفش ميرفت ،واي خدا من چقدر از اين مدابدم ميومد مخصوصا االااااااااان !!! به پله ي 

 مي ديد باصداي بلند گفتم:tvر كه رسيدم شلوار رو محكمتر گرفتم وآويدروديدم كه مثل بچه ي خوب داشت اخ

 يه كمر بند به من ميدي؟؟ -

به سمتم برگشت وچند لحظه با چشماي درشت شده بهم خيره شد وبعد خنده ي بلندي سر داد وچشماش وحشتناك 

به خودم فحش دادم ودر دل گفتم: مقاوم باش تو اون راداي قوي  برق زد يه لحظه ترسيدم وخواستم برگردم ولي

 هستي كه همه رو از پا مينداخت وبا چشماي بي روحش همه رو مي ترسوند....

 آويد هنوز داشت ميخنديد با حرص گفتم:رو آب بخندي.... 

 ت بيارم با اين حرف من خنده اش بيشتر شدو با زحمت گفت: بيا... بشين اينجا ...من برم برا

 با حرص گفتم :ها ها ها از قصد برداشتي بزرگترين لباساتو بهم دادي ....

 خنديد ودر حالي كه از پله ها باال ميرفت گفت:

 نه به خدا از قصد نبود تنها لباسهايم كه نو بود اينا بودن بقيه رو پوشيده بودم گفتم شايد دوست نداشته باشي ...-

ت دوباره معده ام تير كشيد روي مبل نشستم وخودم رو مچاله كردم...بعد از چند دقيقه از پله وسريع از پله ها باال رف

 ها پايين اومد وبا ديدن وضعم سرعتش رو بيشتر كرد وكمر بند توي دستش رو روي ميز مقابلم گذاشت وگفت:

 چي شدي ؟؟ حالت خوب نيست ؟-

 ي بزنم كه البته فكركنم به هر چيزي شبيه بود جز لبخند:سري تكان دادم وسعي كردم به زور هم كه شده لبخند

 نه فقط يه كم درد معده ام دوباره شروع شده ...-

 با تمسخر نگاهي به سرتا پام كه مچاله شده بود وصورت رنگ پريده ام گفت:

 كامال داد ميزنه كه يه كم درد داري!!!-

 خنده ي بي جوني كردم وگفتم:
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 ون تو.باور كن ... جووووو-

 قهقه اي زد وگفت:

 با اين جمله اخرت مطمئن شدم داري از درد ميميري؟؟؟-

 از حركتش حرصم گرفت من داشتم از درد مي مردم ولي اون ... آويد با ته خنده اي كه توي صداش بود گفت:

 قرص داري ؟؟؟ كجاست بگو بيارم برات ...-

 با صداي اروم وگرفته اي گفتم:

 اق تو ... تو ات-

 كدوم اتاق؟؟؟-

 اتاق خودم..._

از زور خنده چهره اش قرمز شده بود ولي چون مي دونست من حرصم ميگيره سعي كرد خودش رو كنترل كنه 

 وگفت:

 با شاهكار امروز شما كه االن نمي تونيم اون قرصا رو برداريم ... من االن يه مسكن برات ميارم تا بعد... -

 

 ت بعد از چند دقيقه با مسكن وليوان اب برشت ودر حالي كه به دست من ميداد گفت:وبه سمت اشپزخونه رف

 بيا بخور -

قرص واب رو از دستش گرفتم وخوردم ،توي همون حالت چشمام رو روي هم گذاشتم كه با صداي آويد به خودم 

 اومدم :

 معدت هم خاليه براهمين هي درد ميگيره...نخواب ،بيا برو اين كمر بند رو ببند بريم بيرون يه چيزي بخوريم تو -

 با تمسخر نگاهش كردم وبا پوزخندي كه روي لبم بود نگاهي به سرووضعم انداختم وگفتم:

 با اين قيافه ؟؟؟ اون موقعه به جاي غذا خوردن سر از منكرات درمياريم...-

 خنديد وگفت:

 مي دونم بايد چي كار كنم ...چي فكر كردي خانم كوچولو ؟؟ به من مي گن آويد شايسته -

 با تمسخر گفتم:

 اِاِاِ اقاي آويد شايسته به ماهم بگو شايد شاكردي زير دست شما كار ساز باشه ...-

 سينه اش رو صاف كرد وگفت:

. اوال فكر نكنم چيزي براي تو كارساز باشه ثانيا مگه تو حالت بد نبود پس چرا انقدر حرف ميزني ؟؟پاشو ... پاشو..-

 من ميرم باال آماده بشم تا برميگردم مثل يه دختر خوب باهام ميايي ...

 دوباره ترس تمام وجودم رو گرفت وبا دلهره گفتم:

 نه ... نميام.-

 با تعجب بهم نگاه كرد وانگار از توي چشمام دليل مخالفتم رو فهميد چون دوباره خشن شد وگفت:

ياد يه حرف رو هزار بار تكرار كنم ... ولي براي هزارمين بار... بهممممم اعتماد تا ده دقيقه ي ديگه پايينم ،خوشم نم-

 كن.
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اون به باال رفت ومن هم يه ايت الكرسي خوندم وبلند شدم تا كمر بند رو ببندم ولي اخريت سوراخ كمر بندهم برام 

رست كردم وكمر بند رو بستم وبليز رو بزرگ بود به نا چار وبا درد به اشپزخونه رفتم وبا چاقو سوراخ دلخواهم رو د

روي شلوار انداختم ... به سمت اينه ي قدي رفتم وخودم رو برنداز كردم لباسا توي تنم گريه ميكرد وموهاي نمدارم 

رو كه با كيليپس جمع كرده بودم بهم ريخته بود وهركدوم يه طرفي رفته بود كيليپس رو باز كردم وبا دست مثل 

ي مرتب كردم ودوباره پشت سرم بستم ودوباره نگاهي به خودم انداختم انگار يه چيزي كم داشتم شونه موهام رو كم

ولي هرچي به خودم نگاه مي كردم نمي فهميد با صداي آويد به خودم اومدم وبرگشتم سمتش... واووو ،محشر شده 

به طور شل بسته بودواز صد  بود تيپ اسپرت مشكي زده بود وبا شالگردن پارچه اي مشكي ،سفيدي كه دورگردنش

فرسخي مارك بودن لباسها وقيمتهاي خشكلشونم معلوم بود ،تيپ مشكي با صورت سفيد وچشماي شيطونش هم 

خوني خاصي داشت وبوي عطرش كه مست مستم كرده بود خدايي دخترايي كه باهاش دوست مي شدن حق داشتن 

اين هيوال كه االن شكل ديو سياه خوشتيپ شده بود مي ولي از يه نظر هم احمق بودن كه خودشون رو بازيچه ي 

 كردن 

 با صداي آويد كه شيطنت درش بيداد ميكرد گفت:

نكنننننن اينجوري كشتي منو تو كه دختر... چشمت كه شور نيست؟هست ؟ بايد به انا جون بگم برام سپند دود كنه -

 ... 

 دم اخه احمق تر از منم بود؟؟؟ اره دوست دختراي اين يابو...از اينكه اينطور بهش زل زده بودم به خودم فحش ميدا

اخمي بهش كردم وگفتم:كم خودت رو تحويل بگير بهت كه نگاه كردم وحشت كردم گفتم نكنه دزد باشه ؟فقط يكي 

 از اون جورابا كه روسرشون ميكشن كم داري ...

 حرصش گرفت ودماغش رو دسته كرد وگفت:

 ن ديد.... )وبا چشم به من اشاره كرد(كور شود هر انكه نتوا-

 در حالي كه دستم رو روي معده ام مي ذاشتم سعي كردم نخندم وگفتم:

 ان شااهلل ....-

 وبعد با قدم هايي كه به خاطر درد آروم بود ولي سعي ميكردم محكم باشه به سمت در سالن رفتم كه آويد گفت:

 وايستا... -

پشتم بودو به اندازه يه وجب باهام فاصله داشت نمي دونم چرا ترسيدم قلبم مثل  با تعجب به عقب برگشتم درست

گنجيشك ميزد با هر بدبختي بود سرم رو بلند كردم وبهش نگاه كردم با چشمها ولبخند شيطونش توي چشمام خيره 

 شد وگفت:

 همينجوري مي خواي بري ؟-

 با ترس وتته پته گفتم:

 ري ...برمممم ؟م... مگه بب ..بايد چه جو-

لبخندش عميق تر شد به طوري كه چال روي گونش عميق ترشد ،اخرم اين چال شيطون من ميشه... آويد دستش رو 

 باال اورد وكاله مشكي نقابدار پسرونه اي رو روي سر من گذاشت وگفت:

 ه ...لباس پسرونه پوشيدي جو گير شدي ومي خواي كشف حجاب كني ؟؟ اون موقع منكرات رو شاخش-
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به زور لبخندي زدم ولي اون در كمال تعجب من لپم رو كشيد وخونسرد به طرف در رفت ،از اين حركتش جا خوردم 

واقعا كه داشت پسر خاله ميشد سرم رو به شدت تكون دادم وبا تعجب پشت سرش به حياط ويال رفتم به ماشين 

 رد وگفت :بپربياال دختري پسر نماااتكيه داده بود خواستم برم عقب بشينم كه در رو برام باز ك

با دو دلي صندلي جلو نشستم وآويد هم به سرعت درو بست وپشت فرمون نشست وراه افتاد توي مسير سكوت 

حكم فرما بود وفقط صداي موسيقي ماليمي كه توي ماشين گذاشته بود با عث ميشد كالفه نشم ...آويد با صداي 

 ماليمي سكوت رو شكست وگفت:

 ميريم مركز خريد تا تو لباس مناسب بخري بعد مي ريم يه جايي كه غذا بخوريم ... اول-

 با تعجب بهش نگاه كردم وگفتم:

 امروز جمعه است.-

 خنديد وگفت: شهراي بزرگ كه توريستي هم هستن مركز خريداشون بازه ...

 پس چرا قفل ساز...-

 باخنده ي ماليمي گفت:

 اونا فرق دارن ...-

تكون دادم ،شهر ما هم توريستي بود وعيدها وتابستونا غلغله بود ولي جمعه ها مركز خريداش بسته بود... كال  سري

 جمعه هادر خدمت خانواده بودن....

 آويد ماشين رو توي پاركينگ پارك كرد وگفت :بدوبيا پايين كه ديگه به جاي ناهار بايد شام بخوريم...

 با تعجب نگاهش كردم وگفتم:

 با اين قيافه ؟ تو برو بي زحمت برام بگير وبيار -

 با شيطنت خنديد وگفت:

 اوال من براي كسي چيزي نمي خرم شايد سليقه هامون باهم فرق داشته باشه وثانيا حالش به اينه كه تو بيايي.-

دعوا اون پيروز شد وبه لباسام اشاره كرد لجم گرفت وگفتم نميام واون هم گفت پس منم نمي رم باالخره با كلي 

ومن به اجبار پياده شدم از خر شانسي من پاساژ پر بود از آدما وهمه با تعجب بهم نگاه مي كردن ومن داشتم از 

خجالت اب ميشدم ،هر دختري كه از كنارمون رد ميشد با چشماش آويد رو مي خورد وبعد با چشماي از حدقه در 

معده دردم شروع شد آويد با ديدن قيافه ام لبخند مهربوني بهم زد ودستم اومده به من نگاه ميكرد از خجالت دوباره 

رو گرفت اول با تعجب نگاهش كردم ولي اون با غرور واخمي كه سرچشمه اش همين غرورش بود به رو به رو نگاه 

ارش ميكرد وديگه چشماش شوخ وشيطون نبود وكامال برعكس جدي بود با اعتماد به نفس قدم برمي داشت واينك

هم به من روحيه داد ودردمعده وخجالتم اروم گرفت حاال قشنگ شونه به شونه ودست در دست هم راه مي رفتيم 

جاي سونيا خا ليه كه منو اينجوري ببينه خودمم به خودم شك كرده بودم اين من بودم رادا؟ دست تودست كسي كه 

ه تكيه گاه مهربون من شده بود ومن از در كنارش ازش مثل چي مي ترسيدم؟ ولي االن ... اين همون هيوال بود ك

بودن احساس شاد ي ميكردم مطمئن بودم اگه به جاي آويد بابا ياآراد بودن صد متر عقب تر يا جلوتر راه ميرفتن تا 

 ابروشون نره ولي آويد...

وشتيپي بود اول با با آويد به داخل مانتو فروشي رفتيم مغازه خدارو شكر خالي بود وفروشنده كه پسر جون وخ

 تعجب به من كه اول وارد مغازه شدم وبعد به آويد نگاه كرد وگفت:
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 سالم عرض شد ميتونم كمكتون كنم ؟-

آويد سالم كرد وبا اشاره به من گفت براي ايشون مانتو وشلوار مي خواستم پسرك ژرنال مانتو ها رو روي ميز 

 گذاشت وگفت :بفرماييد اينجا 

مت فروشنده رفتيم وشروع به برسي ژرنال كرديم يه مانتوي ابي رنگ كه خيلي كوتاه وساده بود ولي من و آويد به س

طرح ورنگ دوست داشتني داشت چشمم رو گرفته بود ولي چون پوالم همراهم نبود وآويد بايد پولش رو ميداد 

 ساكت فقط نظاره گر بودم كه آويد گفت:

 چي شد كدوم رو پسنديدي؟-

 ادم وگفتم همه قشنگن نمي دونم ...سري تكون د

 يعني چي خوب كدوما... نكنه نپسنديدي ميخواي بريم جاي ديگه...-

 سريع پريدم وسط حرفش وگفتم:

 نه...-

 اصال دوست نداشتم با اين قيافه دوباره برم بيرون آويدم كه انگار فهميده بود خنديد وگفت:

روع به ورق زدن كرد كه به مانتوي مورد عالقه ي من كه رسيد پس مجبورم خودم برات پيدا كنم ودوباره ش-

 فروشنده سريع گفت:

 اينم يه مدل خوبمونه كه فروشش عالي بوده وجنسسشم تركه وحرف نداره  -

 چشمام برق زد ونتظر بودم كه اويد قبول كنه ولي اخمي كرد وبدونه اينكه به من نگاه كه گفت :

 تش نيست...نه خيلي كوتاهه مناسب شخصي-

هم از حرفش خوشحال بودم وهم ناراحت بيشتر مانتوهاي من همين قد بودولي خدا رو شكر اين چند روز مانتوهاي 

 نسبتا بلند وخوبم رو پوشيده بودم ...

اويد مانتوي سفيد وراسته اي رو برام انتخاب كرد كه تا روي زانو بود وبعد هم باهم شلوار آبي پرنگي انتخاب كرديم 

من به اتاق پرو رفتم ولباسا روپوشيدم خدايي سليقه اش حرف نداشت ولي برام يه سئوال پيش اومده بود اون مانتو و

درست كوتاه بود ولي چون كمي حالت گشاد داشت انقدر برامدگي هاي بدنم رو به خوبي نشون نمي داد بعد از چند 

 هم كنه شالي همرنگ شلوارم گرفت سمتم وگفت :ثانيه آويد به در زد ودرو براش باز كردم بدون اينكه نگا

 بپوش وزود بيا ببينم چه جوري شدي؟

درو بستم وشال رو سرم كردم بهم ميومد كال رنگ ابي خيلي به صورتم مومد وهر وقت مي پوشيدم سونيا كلي فحشم 

از كردو صداش كردم ميداد كه چرا انقدر خشگل شدم البته ميدونستم نصفش هم براي دلخشيه در اتاق پرو رو ب

داشت با فروشنده حرف ميزد هر دو به سمتم برگشتن فروشنده با چشمهاي گرد شده نگاهم ميكرد واويد با اخم 

دلم خالي شد حتما خيلي بيريخت شده بودم كه اينطوري نگاهم مي كردن آويد يه نگاه سريع به فروشنده كه داشت 

 جلوي فروشنده ايستاد جوري كه ديگه بهم ديد نداشت وگفت:به من نگاه ميكرد انداخت وسريع اومد طرفم و

 چرا اين لباس اينطوريه ؟؟-

 چه طوريه ؟؟-

 خيلي تنگه ؟ يه سايز بزرگتر فكر نمي كني بهتر باشه ؟-
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نگاهي در اينه انداختم اندازه ي لباس خوب بود وهيچ جاش تنگ نبود برا همين با تعجب به سمتش برگشتم كه 

 رو داد وگفت :نه اندازه اش خوبه ... خيل خوب خودت دوستش داري خودش جوابم 

 اره قشنگه ، بهم مياد ؟؟؟ -

 با اينكه نگاهش ناراضي بود ولي لبخند جدي زد وگفت:

 اره دنبالتم مياد ...پس مباركه ، لباساتو بردار بيا بيرون -

 لباس هايي كه از آويد گرفته بودم وبرداشتم وبيرون اومدم 

 د فروشنده نگاه خيره ولبخند بدي سرتا پام رو نگاه كرد وگفت:مر

 به به بهتون خيلي مياد مبارك باشه -

وبعد هم دستگاه مخصوصش رو اورد تا دزدگيري كه به لباس بود رو جدا كنه ... آويد با جديت دستگاه رو از دستش 

 رفت وگفت:

 خودم جدا مي كنم ،شما لطفا به كارت برس وحساب كن -

وبعد لبخند مهرباني به من زد ودزدگير رو از مانتو جدا كرد ...فروشنده لباس هاي آويد رو توي پاكت گذاشت وبعد 

 با كلي تعارف واينا قيمت رو گفت ازش تشكر كرديم واز مغازه خارج شديم رو به آويد گفتم :

 رو بهت بر مي گردونم ...ممنون به زحمت افتادي ... راستي فردا كه قفل ساز بياري پول لباس ها-

 اخم بانمكي كرد وگفت: 

 اوال قابل شما رو نداره خانم ثانيا ديگه از اين حرفا نزن اينا هديه بود از طرف من براي خواهر زن پسر عموم ...-

لبخندي زدم وهمراه هم راه افتاديم پاكت لباس هاي آويد رو عقب ماشين گذاشتم وخودم جلو نشستم همين كه 

 كرديم ازش پرسيدم  حركت

 راستي سرت خوب شد ؟؟ -

 دستي به سرش كشيد وخنده اي كرد وگفت :

 خوب شد يادم اندا ختي ... اصال يادش نبودم ... -

ودوباره خنديد سري از روي تا سف تكان دادم : واقعا اين بشر چيزي به عنوان عقل تو سرش بود ؟؟؟ منكه مي گم 

ه با زنگ مبايلم ازفكر خارج شدم وگوشيم رواز توي جيب شلوارم به زحمت درش طرف خجستس كسي با ور نمي كن

 اوردم وبا ديدن شماره ي منير جون نگاه سريع به آويد انداختم وگفتم:

 منير جونه ... -

 سريع ماشين رو كنار جاده كشيد وشيشه هاي ماشين رو باال داد وگفت:

 نگو كه با مني ...-

م ولي اگه راستش رو مي گفتم منير جون نگرانم ميشد وساراهم حرف مفت ميزد ... سريع دوست نداشتم دروغ بگ

 دكمه ي وصل تماس رو زدم وگوشي رو به گوشم چسبوندم 

 الو ... منير جون ؟؟-

سالم رادا جان خوبي مادر ؟ كجايي چرا تلفن خونه رو جواب نمي ديد ؟؟ ثريا خانم كجاست ؟ چرا تلفنت در -

 د ؟ مي دوني چقدر نگران شديم ؟دسترس نبو

 خنديدم وبا مهرباني گفتم:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –و عشق غم 

5 7  

 

سالم يكي يكي بپرسيد ... من خوبم ،االنم توي اتاقم ،ثريا خانم هم نمي دونم كجاست ... صداي تلفنم نشنيدم ، -

 ممممم ديگه چي بود ؟اهان نمي دونم گوشيم تا االن پيشم بود ...

 ات بهتر شد ؟؟  خوب عزيزم خدارو شكر كه سالمي ،معده-

 بله ممنون ،شما كجاييد؟-

 ما هم يه ساعتي هست كه رسيديم راستي مامانت مي خواد باهاد حرف بزنه-

 چشمان بي احساس وسردم ،سرد تر شد اونقدر كه خودم از سرديش لرزم گرفت وگفتم:

 هستم... الزم نيست تلفن رو بهش بدي ... حتما كسي اون طرفاست كه مي خواد بهش بگه منم-

 راداااا -

 با تحكم گفتم:

 منير جون ...-

 اخه زشته ...-

 زشت اون دختر بزرگشه ...-

 صداي جيغ منير جون بلند شد خدايي تا حاال اين طوري صحبت نكرده بودم 

 راداااااا -

 جان رادا ،منير جون حالم خوب نيست سالم منو به پدر بزرگ وخانواده ي شايسته برسون -

 وصا اسمي از خانواده ام نبردممخص

 با شه هر جور راحتي خدا حافظ -

 خداحافظ-

 گوشي رو قطع كردم متنفرم از اين همه دروغ و رياو دورنگي متنفرم خدا يا مي فهمي متنفررررم...

 محكم وسرد به رو به رو خيره شده بودم ماشين هيچ حركتي نمي كرد به سمت آويد برگشتم كه ديدم با لبخند

مليحي بهم نگاه ميكنه ولي وقتي نگاهش به چشمام خورد خشكش زد پوز خندي روي لبم نشست ... پس اين استثنا 

نبوده ... اينم مثل بقيه ... خدايا متنفرم از اين دورنگي انسانهات ... اي كاش ،اي كاش منم مي تونستم مثل اينا آفتاب 

 پرست باشم وهر دقيقه رنگ عوض كنم 

 وبي روحي گفتم : با صداي سرد

 نمي خواي حركت كني ؟؟؟-

خوشحال بودم راداي هميشگي برگشته بود ومن چقدر دلتنگ اين راداي بيرحم بودم ،بيرحم براي كسايي كه 

 قلبشون از سنگه وازرحم ومروت مردونگي هيچي حاليشون نيست

جلوي رستوران شيكي ايستاد وبا لبخند آويد در سكوت دوباره ماشين رو روشن كرد وراه افتاد بعد از چند دقيقه 

 گفت:

 بپرپايين جوجو خانم -

 نگاه سرد وبي تفاوتم رو بهش انداختم ولي اينبارم مثل دفعه ي اول افاقه نكرد واون لبخند پهن ديگري زد 
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گارسون پياده شدم وهمراه هم وارد رستوران شديم با اينك ساعت يه ربع به هفت بود ولي باز رستوران شلوغ بود 

ميز خالي رو بهمون نشون داد وگفت :بفرماييد اونجا ... ماپشت ميز درست رو به روي هم نشستيم واويد با لبخند منو 

 رو به سمتم گرفت وگفت:

 سفارش بده خانم ...-

 نگاه سر سري به منو انداختم ولي با توجه به معده دردم گفتم:

 سوپ -

 ست ...آويد با شيطنت گفت :اون كه پيش غذا

 جدي نگاهش كردم وگفتم :

 ممنونم ولي معده ام درد ميكنه فقط سوپ مي خورم -

 آويد با شه اي گفت وخودش مشغول خوندن منو شد بهش خيره شدم :

اولين پسري بود كه باهاش تنها غذا مي خوردم من حتي با برادرم هم تنها نبودم ولي اون ... آويد شايسته ،آويد 

ساس عجيبي داشتم چيزي كه خودم اسمش رو ترس گذاشته بودم ولي االن مي فهميدم ترس نبود اگه شايسته .... اح

ترس بود پس من آالن اينجا چه مي كردم ؟ اون برام مثل يه تكيه گاه شده بود شايد امروز باعث به وجود اومدن اين 

ه جورايي داشت برام مثل سونيا حس بود، ولي من احساس ميكردم اين حس از خيلي وقت پيش هم بوده ،آويد ي

ميشد اينو خيلي خوب مي تونستم بفهمم برام عجيب بود من االن هشت سال بود كه با سونيا دوست بودم ولي آويد 

 هنو نصف روز هم نبود پس چي شد كه اينجوري شد؟؟؟

 با صداي آويد به خودم اومدم :

 گفتن زني گفتن ،شرميو حيايي گفتنتو كه باز به من خيره شدي ... دختر خجالت بكش مردي -

 لبخند محوي زدم وگفتم:

 خيلي خودت رو تحويل مي گيري ؟؟-

خنديد ولي هيچي نگفت ،شايد خودشم قبول داشت كه اعتماد به نفس بااليي در زمينه ي خودشيفتگي داره ... آويد 

وبه چشماي شيطونش خيره شدم كه نا  متفكر وبا لخند محوي به من خيره شده بود يه تاي ابروم رو باال انداختم

 خوداگاه گفت:

 چرا انقدر سردوبي احساس ؟؟-

 اينبار از تعجب جفت ابروهام باال رفت ولي چيزي نگفتم كه خودش ادامه داد :

 چشمات رو مي گم...-

 نفس عميقي كشيدم ودر جواب گفتم:

 دونستن خيلي چيزا برا بچه ها خوب نيست...-

 خنديد وگفت:

 ودت رو مي گي ؟خ-

 نه جناب تو رو مي گم ...-

 چشماش رو درشت كرد وگفت :

 شناسنامه هامون يه چيز ديگه مي گه ها ....-
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 نه خير اقا مهم اينجاي ادمه...-

 وبه سرم اشاره كردم 

 لبخند پر شيطنتي زد وگفت:

 مال تو رو مطمئنم كه هنوز در حد يه نوزادم نيست...-

 حد يه نوزاد نيست وخيلي زياد تراز مال تو كه در حد نوزاده هستاره گل پسر در -

 از قديم گفتن سربه سر بچه نزار ....-

 زبونم رو در اوردم وگفتم:

 خيلي هم دلت بخواد -

 خنده اي كرد وگفت:

 ديدي خودت اعتراف كردي بچه اي ...-

ش بستم بچه پرو رو، ولي خوب تونستم از حرف همون لحظه گارسون با غذاها سر ميز ما اومد ومن فقط يه چپ به

اصلي منحرفش كنم چون هيچ دوست نداشتم كسي از زندگيم واز مشكالتم چيزي بدونه چون از ترحم متنفر بودم.... 

 بعد از تموم شدن غذا آويد صداش رو صاف كرد وگفت :

احت بشه قراره بگم با دوستام اومديم خونه تا مامان اينا فكر مي كنن من فردا ميام براي اينكه خيالشون از بابت تو ر

 ديگه نگران نباشن ...

 نگاه عاقل اندرسفيه بهش انداختم وگفتم:

 تو چي خوندي ؟؟-

 با تعجب بهم نگاه كرد وگفت:

 هان ؟؟ اين االن چه ربطي داشت ؟-

 من االن ربطش رو مي گم ... تو جواب منو بده ...-

 دندون پذشكي... -آويد

خدا ...اگه دكتر مملكت تو باشي معلوم ميشه بقيه اوضاعشون چه جوريه ... تو ميخواي دوستات رو بياري خيال يا -

 اونا راحت بشه ؟؟ آخه عقل كل چندتا پسر با يه دختر .... خيال كدومشون بايد راحت باشه ؟؟؟

لب داشتم براش ابرو باال مي آويد همين طور گنگ وبا تعجب بهم خيره شده بود ومن با لبخند پيروزي كه به 

 انداختم ،آويد بعد از چند لحظه به خودش اومد وگفت :

خانمي كه ابرو ميندازي باال، باال ... تو راجب من چي فكر كردي ؟؟؟ يعني من خودم انقدر سرم نميشه كه گوشت رو -

اي همين اكيپ ما چند تا دختر داره جلوي چند تا گرگ گشنه نزارم ؟؟؟ كوچولو همه ي اونا يا متاهلن يا متعهد... بر

 تو خودش... 

حاال اون ابرو هاش رو با ال انداخت وبا چشماي شيطونش به چشماي سرد وضايع من خيره شد ولبخند عميق تري زد 

 كه چال گونه اش بيشتر شد...

احساس بد قهوه  نيش من بدبخت هم جمع واويزون شد خيلي خوب ضايعم كرد احساس بد ي داشتم يا به قول سونيا

 اي شدن ...

 سعي كردم خودم رو جمع وجور كنم ولي با حرف آويد وا دادم ...
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 با لحن شيطوني گفت:

 خوب خانم كوچولو شما چه رشته اي هستي ... اهان ،نه ببخشيد چه رشته اي مي خواي بري ...-

ي ميز رو توي چشماش فرو كنم تا انقدر دلم مي خواست بلند شم وصندليم رو تو سرش خورد كنم وشمع هاي رو

ديگه به من اينجوري نگاه نكنه وبعد تا مي خوره بزنمش وعقده ي هفده سال زندگيم رو سر اين خالي كنم .... با 

 چشماي منتظر وشيطونش بهم خيره شد وگفت: نگفتي ؟؟؟

ن فك كليد شده واز الي دستام رو زير ميز مشت كردم تا فك منقبض شده ام آزاد بشه ولي موفق نشدم وبا همو

 دندونام گفتم :

 انساني ....-

 خيلي خونسرد ابرو باال انداخت وگفت:

 آفرين ،حاال چه رشته اي دوست داري ؟؟؟-

 مي خواستم پاشم جرش بدم ولي باز خودم رو كنترل كردم وبا همون حالت گفتم :

 حقوق ...-

 فت:سري با شيطنت تكون داد حالت جدي به خودش گرفت وگ

 رشته ي خوبيه ولي به درد ادم هايي كه ضايع ميشن نمي خوره ...-

 اگه يه لحظ ي ديگه ميشستم مطمئنا داغونش مي گردم درحالي كه با شتاب از جام بلند ميشدم با لحن غليظي گفتم :

 عوضييييييييييييييي-

مخم داغ كرد وهمه ي بدنم از وبه سمت در رفتم كه صداي خنده ي بلندش اعصابم رو متشنج كرد يه لحظه 

عصبانيت گر گرفت درست شده بود مثل زمانايي كه سونيا مي گفت مثل گاوهاي وحشي مي شي كه دنبال پارچه 

قرمزن اون لحظه واقعا آويد رو پارچه قرمز ديدم وسريع به سمتش رفتم وليوان بزرگ نوشابه رو روي سرش ريختم 

صابم خورد بود كه حتي نتوستم بهش بخند سويچ ماشين رو از روي ميز قيافش خنده دار شده بود ولي اونقدر ع

برداشتم وبدون اينكه به آدماي اطراف نگاه كنم از رستوران زدم بيرون ... با ريموت در ماشين رو باز كردم ونشستم 

 توش اگه رانندگي بلد بودم مطمئنا ميزاشتمش ومي رفتم ...

به صندلي ماشين تكيه كردم وچشمام رو بستم بعد از پنج دقيقه صداي در سويچ ماشين رو روي داشپرت گذاشتم و

ماشين اومد ولي كسي چيزي نگفت يه لحظه ترس تموم وجودم رو گرفت :اخه از آويد بعيد بود كه حرف نزنه !! با 

اه من ترس چشمم رو باز كردم وآويد رو ديدم كه با چشماي گرد شده از ترس وشيطنت بهم نگاه ميكنه وقتي نگ

وبه خودش ديد سريع به جلو نگاه كرد وقيافه ي مظلومي به خودش گرفت ،نا خوداگاه اخم كردم وهمين طور كه به 

 آويد نگاه ميكردم به فكر فرو رفتم ،چرا بايد با آويد اينطوري مي بودم ؟؟؟

واراد با تحقيراش نمي من راداي خونسرد وبي تفاوت كه سارا با بدترين حرفاش مامان وبابام با بي محلياشون 

تونستن اعصبانيم كنن فوق فوقش اين بود كه خونسرد جوابشون رو مي دادم ودر خفا بري خودم ودر مقابل خداي 

خودم اشك مي ريختم .... بعد از سونيا آويد اولين نفري بود كه تونست عصبانيم كنه .... با صداي آويد به خودم 

 گفت :اومدم كه با صداي مظلوم ولي شيطوني 

 بچه خودش رو خيس كرد ... چرا اين جوري نگاه مي كني ؟؟؟-
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تازه متوجه خودم شدم وبه روبه رو نگاه كردم ،ديگه حرفي بينمون ردو بدل نشد وقتي رسيديم ،دوتا ماشين جلوي 

 ويال بود وچراغ جفتشم روشن بود با تعجب به آويد نگاه كردم كه لبخند كوچكي زد وگفت:

 بچه هان ...-

بدون اينكه وايسته ريموت درو زد وبا سرعت پيچيد توي ويال از چراغ ها پشت سرمون معلوم بود كه دوستاش هم 

دارن دنبالمون ميان ... جلوي در ساختمون ماشين رو پارك كرد وبا هم پياده شديم بعد از از يكي از ماشين ها دوتا 

سر بود كه به جمع ما پيوست آويد روبه دوستاش پسر ودوتا دختر خارج شدن وماشين پشت سريشون هم يه پ

 گفت:

 بچه ها معرفي ي كنم رادا خواهر زن بنيامين.... -

به همه سالم كردم كه هركدوم شروع به معرفي خودشون كردن اولين نفر دختر بانمك و توپلي بود كه با لبخند جلو 

 اومد ودر حالي كه دستش رو دراز مي كرد گفت :

 سر رضا... شادي هستم هم-

 دستش رو فشردم وگفتم :

 خوشبختم ....-

 نفر بعدي دختر سبزه رو با چشماي عسلي بود كه با خجالت گفت:

 مژگان ،دوست شادي ...-

 دستش رو فشردم كه پسري نمكي وقد بلند كه لحن حرف زدن وشيطنتش كپي آويد بود گفت:

 والبته نامزد پويان ....-

 وگفت:وبعد لبخندي به من زد 

 منم كه معرف حضور همه ي خانم ها هستم .... اشكان -

 با تعجب بهش نگاه كردم وگفتم: خوشبختم ...

 آويد با خنده گفت:

 تعجب نكن اين مشكل خودشيفتگي داره ....-

 اشكان دماغشو دسته كرد وگفت:

 بهتر از تو كه هستم .... ايششششششششش

  
 سر بعدي كه چهره ي جذابي داشت گفت:همه از اين حالتش خنديديم كه پ

 آويد حاالهم كه مارو دعوت كردي دم در نگهمون ميداري ؟-

 وبعد رو به من كرد وگفت:

 البته رادا جان با شما نيستم ...اا راستي خودمو بهت معرفي نكردم رضا هستم...-

 ت در سالن وگفت:پسر بعدي كه كمي جدي ولي توي كاراش لودگي كامال اشكار بودسريع رفت سم

 منم پويانم حاال جان جدتون بيايد بريم تو من االن مي تركم ...-

همه بهش خنديديم ورفتيم تو ي ساختمون پويان هم با عجله رفت توي دستشويي تازه منظورش رو از تركيدن 

 فهميدم وزدم زير خنده ... همه با تعجب بهم نگاه مي كردن كه اشكان با جديت گفت:
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 نم آنتن دهيش كمي ضعيفه ....فكر ك-

دوستاي آويد همه مثل خودش ادماي شوخ ودر عين حال مهربوني بودن مخصوصا شادي ورضا كه فهميدم دارن 

مامان وبابا هم ميشن ،مژگان اوالش خيلي ساكت بود ولي كم كم باهام باز شد دخترناز وتودل برويي بود .... خالصه 

صا با لودگي هاي اشكان كه هر حركتي مي كرديم سوژه ي اون ميشد برا خنده شب خوبي رو كنار هم داشتيم مخصو

،طفلي شادي از ترس اينكه به خاطر بارداريش يه وقت كاراش سوژه ي دست اينو اون نشه همش يه جا نشسته بود 

 وهر حرف وحركتي ميكرد دوراز چشم اشكان ودستيارش پويان بود.....

آنا جون اينا خوابيديم وپسراهم رفتن توي اتاق آويد .... صبح از سرو صداي زياد شب منو مژگان وشادي توي اتاق 

به زور چشمام رو از هم باز كردم كش وقوسي به بدن كوفته ام دادم واطرافم رو نگاه كردم با ديدن اتاق انا جون تازه 

شون دور ميز صبحانه نشسته موقعيتم رو فهميدم سريع از جا بلند شدم دست وصورتم روشستم وبه پايين رفتم هم

 بودن سالم كردم وروي صندلي كنار دست مژگان نشستم ....

 پويان با خنده گفت:

 ساعت خواب رادا .... مي خواستي يه كم بيشتر مي خوابيدي ....

 با ماليمت گفتم :

 ببخشيد من ديشب خيلي خسته بودم براي همين تا االن خوابيدم -

 فت:آويد با نگاه مهربوني گ

 االن حالت بهتره ؟معدت كه درد نمي كنه ؟؟؟-

 دستم روروي معده ام گذاشتم وگفتم:

 نه خداروشكر خيلي بهترم ....-

 آويد بعد از كمي مكث گفت:

 صبح رفتم كليد ساز آوردم در اتاق رو باز كردم ....-

 لبخندي زدم وبا قدر داني نگاش كردم وگفتم:

 دم ...مرسي ،خيلي بهتون زحمت دا-

 چشماش دوباره شيطون شد وگفت:

 خوبه خودتم ميدوني.... -

 دماغم رو دسته كردم وبا لحن حاضر جوابي گفتم:

 نه مثل اينكه تو دوباره نوشابه الزم شدي ؟؟؟-

 هه كوچولو تو منو از نوشابه مي ترسوني اون از دستم در رفت وگرنه آدمت مي كردم ....-

 مه راه رو پياده شو باهم بريم دكتر تقلبي ....اوه اوه كي ميره اين ه-

 نزار دهنم باز شه جوجه محصل ....-

 تا خواستم بهش براق شم رضا به ميان اومد وگفت:

 بسته ديگه بچه ها چه خبرتونه ....-

 وبعد نگاهي به آويد كرد وبهش چپ بست

 به پشتي صندلي تكيه دادم واروم گفتم:آويد هم با شيطنت براي من شكلك در اورد واز پشت ميز بلند شد ،
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 آدمت ميكنم ....-

 مژگان با خنده وبه آرومي من گفت:

 فكر نكنم كاري از پيش ببري اينا ادم بشو نيستن مخصوصا به قول تو دكتر تقلبي ....-

 خنده اي كردم وگفتم :بيچاره زنش ....

 ....واقعا اره–مژگانم 

لباسهام رو عوض كردم وبه پايين رفتم همه اماده بودن كه باهم بريم كنار ساحل همه بعد از صبحانه به اتاق رفتم و

 باهم راه افتاديم واروم اروم به سمت ساحل ميرفتيم كه گوشي من زنگ خورد شماره منير جون بود ...

 الو -

 سالم رادا جان خوبي ؟-

 سالم منير جون مرسي شما خوبي ؟-

 ؟؟ اره فدات شم خوبم ، كجايي-

 كمي مكث كردم وگفتم: با دوستاي آويد اومديم ساحل ...

 منير جون با لحن نگراني گفت:

 ادماي خوبي هستن ؟؟ زنم باهاشونه ؟-

 بله منير جون نياز نيست كه نگران باشي ...-

 خوب پس ... راستش زنگ زدم بگم ما امشب از اينجا حركت ميكنيم ،فردا پيشتيم -

 ار نبود فرداهم اونجا باشيد ؟؟؟ اصال چرا شبونه مي خوايد بياييد ؟چرا انقدر زود قر-

 پدربزرگت توي شركتش مشكل پيش اومده وكيلش زنگ زده گفته هرچه زودتر بايد خودشو برسونه ...-

 آهان كه اينطور باشه پس من فردا منتظرتونم ...-

 ديگه بايد برم كاري نداري ؟اره عزيزم وسايلتم جمع كن كه مي خوايم سريع حركت كنيم ...-

 نه منير جون سالم برسونيد به همه .... خدا حافظ  -

 خداحافظ عزيزم -

تلفن رو كه قطع كرد به بچه ها پيوستم ،يه حال خاصي داشتم هم دلم ميخواست برم هم دوست نداشتم برم دل 

 راي كي .....؟ كندن برام سخت بود ولي خودم درست نمي دونستم براي چي ؟.... يا ... ب

بچه ها مشغول واليبال شدن ومن به سمت اويد رفتم كه داشت به دريا نگاه مي كرد خواستم خبر فردا رو بهش بدم 

.... 

 كنارش ايستادم ومن هم مثل اون به دريا خيره شدم وگفتم:

 دوستش داري ؟؟؟-

 با تعجب به سمتم برگشت وبعد از چند لحظه مكث گفت :كي رو ....

 ده ام گرفت درحالي كه مخنديدم با چشمم به رو به رو اشاره كردم وگفتم:خن

 دريارو ....-

 خنده اي كرد وبا شطنت نگاهم كرد وگفت:

 چنان گفتي دوستش داري گفتم كي رو مي گه ...... اره دريا رو دوست دارم خيلي بهم ارامش ميده ...-
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 زدم گفتم:شيطنتم گل كرد در حاليكه لبخند موزيانه اي مي

 دريا خانم آرومت ميكنه ... بقيه چي كارت مي كنن ؟؟؟-

 به چشمام نگاه كرد وچند لحظه به هم خيره نگاه مي كرديم كه با لبخند گفت :

 اولين باره خالي نمي بينمش ...-

 با تعجب گفتم :

 چي رو ؟؟؟-

 چشمات رو ،توي عمق نگاهت شيطنت موج ميزنه ... -

 ماش گرفتم كه خنده اي پر از شيطنت كردوخودش بحث رو عوض كرد وگفت:نگاهم رو از چش

 دريا خانم ارومم ميكنه ،ساحل خانم بغلم ميكنه ،نسيم خانم نازم ميكنه ،خورشيدم ، همش سياهم ميكنه ...-

 بعد خنده اي كرد وگفت :علي الحساب اينا رو داشته باش تا بقيه اش رو برات بگم ....

 حرفت كليشه ايه ؟؟؟ دريا ارومم مي كنه ...فكر نمي كني -

 خنده اي كرد وگفت :

 خوب هر كس يه جوريه من صداي اب وموجها رودوست دارم با شنيدنش احساس ارامش ميكنم ... توچي ؟-

خنديدم وگفتم :به قول سونيا من سبزم .... عاشق گل وگياه وجنگل ... بابوي چوب نم دار مست ميشم وبا بوي برگ 

 ختا ديونه به قول سونيا هر كي بخواد منو خر كنه با يه گلدون كارش راه ميوفته در

 خنديدم وادامه دادم :البته خودش كه هميشه اين راه رو برا گوش درازي من انتخاب ميكنه ....

 اين سونيا كه مي گي ... -آويد

 نذاشتم حرفش رو ادامه بده سريع با لذت وذوق كودكانه اي گفتم :

 وستمه وهمه كسم بعد از خدا ومادر جون ومنير جون ، سونيا همه كسه منه ،دوستم ،خواهرم ،برادرم ،مادرم و....د-

 آويد نگاه ماليمي بهم كرد وگفت:

 خوش به حال سونيا معلومه كه خيلي خاطرش رو ميخواي ... از تو اين همه مهربوني بعيده ...-

راستي منير جون اينا امشب حركت مي كنن ،به احتمال زياد فردا صبح اينجان خنديدم وبا ياد تماس منير جون گفتم :

.... 

 آويد با تعجب بهم نگاه كرد وگفت:

 چه زود راه افتادن -

 بعد از چند لحظه اخماش به شدت توي هم رفت وبا صداي نسبتا عصبي كه سعي داشت آروم نگهش داره گفت:

 كه وقتي فهميدن من پيشتم سريع بساطشون رو جمع كردن كه بيان ؟؟؟.... يعني تا اين حد قابل اعتماد نيستم -

 سريع وسط حرفش پريدم وگفتم :

 به خاطر تونيست پدر بزرگ كار داره ....-

 نگاه عاقل اندر سفيه اي بهم انداخت وگفت:

 پشت گوشاي من مخملي نيست .-

كرده برا همين وكيلش زنگ زده كه سريع خودشون  نه به خدا دارم راست ميگم ،شركت پدر بزرگ مشكلي پيدا-

 رو برسونن براي همين هم هست كه دارن ميان 
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 آويد كه خيلي سريع اروم شده بود گفت :

 يعني پدر بزرگت فردا تنها بر ميگرده ؟-

 نه ماهم ميريم ديگه...-

 با تعجب پرسيد: همتون ؟

 م بابا اينا بمونن ...نه منو منير جون با پدر بزرگ ميريم ولي فكر كن-

 سري تكان داد وهمين طور كه دوباره به دريا نگاه ميكرد گفت :

 خوب تو هم بمون با مامانت اينا برو ...-

 لبخند تلخي روي لبم نشست ،پس هنوز نمي دونست من با منير جون اينا زندگي مي كنم ... با صداي ارومي گفتم :

 نميشه .... -

رد ،اينبار من به دريا خيره شدم وگفتم:من با منير جون اينا زندگي مي كنم وكال من از خانواده ام با تعجب بهم نگاه ك

 جدام ....

 با تعجب گفت :دعوا كرديد؟؟؟

 خنده ي تلخ ومسخره اي تحويل دادم وگفتم :

 اره ولي هنوز يه سالمم نشده بود ....-

 مي خوام بيشتر بدونم ،ميشه ؟؟؟-

از دلم رو همه بدونن ولي خيلي خود دارم نبودم به كسي چيزي نمي گفتم چون از دلسوزي وترحم كسي نبودم كه ر

بيزار بودم اصال دوست نداشتم آويد هم به اون دسته ادمايي اضافه بشه كه بهم ترحم يا دلسوزي مي كنن براي همين 

 گفتم:

 كنه شايد هم اضافه كنه ....بعضي چيزا گفتني نيست وگفتنش هم چيزي از بار اين دنيا كم نمي -

بي توجه به آويد راهم رو كج كردم وبه بچه ها كه در حال بازي بودن پيوستم ،آويد هم بعد از چند دقيقه به ما 

پيوست ... بعد از بازي با بچه ها برا ناهار مهمون رضا بيرون رفتيم وبعدهم گشتي توي خيابونا زديم وبه پارك رفتيم 

ونيم بود كه به خونه برگشتيم هر كس به اتاقش رفت تا لباسش رو عوض كنه همين كه وارد ....ساعت نزدك هشت 

 اتاق شدم گوشيم زنگ زد الدن بود :

 الو -

 سالم به رفيق مريض ما ...-

 خنديدم وگفتم :سالم به دوست بي معرفت ما 

 الدن از پشت تلفن جيغ كشيد وگفت:

 دا تقصير اين بيتاي ورپريدست ...ديديد گفتم همون رو مي گه ... به خ-

 چرا ؟-

رادا شايد باورت نشه دختره نصف ماست ولي تا حاال رو نكرده بود چه عجوبه ايه ... كره خر يه پسررو تور كرد -

 خفن . 

 بيتا سريع گوشي رو از الدن گرفت وگفت :كم به عموت فحش بده )منظورش كره خره (صداي الدن اومد كه گفت :

 ادب اي بي -
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 سالم رادا يي چه طوري ؟بهتري ؟-بيتا

 مرسي گلم تو خوبي ؟چي ميگه اين الدن ؟-

 حرف ميزنه ، روز اول يه شا سكول اومد به من شماره داد اينا هنوز تو كفشن ....-

  شدي الت گشتي الدن با دوروز بيتا بزن حرف درست–مينا 

 رسه به اون طفل معصوما وبعد گفت :خفه شو مينا ...صداي جيغ بنفش الدن منو اين طرف خط كر كرد چه ب

 راستي با پسر عموي ما در چه حالي ... -بيتا

 خنديدم صداي الدن اومد كه گفت:ااا راست گفتي بيتاها ... رادا زني يا دختر ؟؟؟

 چشمام گرد شد وباصداي نسبتا بلندي گفتم :بي ادب .... 

 صداي ضربه اي اومد بعد مينا گفت:

 ادا به جات زدم توسر اين بي ادبه منحرف ...ر-

 خنديدم وگفتم:طفلي به اون بدياهم نيست كه شما ميگيد ....

 صداي خندهاشون بلند شد بعد مينا گفت:

 خوب تو كه باهاش تنها نبودي از اول دوستاش باهاتون بودن ....-

 دم وگفتم:خندم گرفت بيچاره ها نمي دونستن موضوع چيه .... بحث رو عوض كر

 كي راه ميوفتيد ؟؟؟-

 االن داريم كم كم راه ميوفتيم فردا صبح پيشتيم ....-بيتا

 الدن با ناراحتي گفت:خيلي بده كه قراره بري ...

 خنديدم وگفتم: حاال بازهم ديگه رو مي بينيم .... خوب بچه ها كاري نداريد ؟؟؟

 ه ها خدا فظي مي كنم ...مينا گوشي رو گرفت وگفت: نه عزيزم ،من از طرف بچ

 با شه عزيزم خدا فظ -

تلفن رو قطع كردم وبعد از تعويض لباس پايين رفتم صداي بچه ها از توي اشپزخونه ميومد ،سركي به اشپزخونه 

كشيدم كه پسرارودرحالي كه كنار گازتوي سر وكله ي هم ميزدن ديدم با صداي شادي به عقب برگشتم ،شادي با 

 خنده گفت: 

 امشب ماها استراحتيم ،قراره اقايون غذا بپزن ...-

مژگان با شيطنت ابروهاش رو باال انداخت وگفت واقعا كه اين غذا خوردن داره .... بعد ازنيم ساعت سرو صدايي كه 

كردن ميز غذا خوري رو با سوسيس سرخ كرده پركردن شادي با ديدن ميز دماغش رو دسته كرد وشروع كرد به 

 شون :مسخره كردن

نگاه تورو خدا ... چهار تا مرد گنده بعد از يه ساعت توسر وكله ي هم ديگه زدن ،چي برا خوردن درست كردن -

 ؟؟؟

 ودر حالي كه پشت ميز ميشست ادامه داد :

اخه كي گفته مردا تو همه چيز بهترن مخصوصا اشپزي ؟؟؟ حاال رضا هيچي مي گيم همش ور دل مامانش بوده شما -

 پوك تو كشور غريب چي كار مي كرديد ؟؟؟سه كله 

 حاال ديگه همه دور ميز نشسته بوديم ومشغول خوردن بوديم كه پويان با خنده گفت:
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 شادي جان ما برا درس رفته بوديم نه اشپزي ،در ضمن غذاهامونو همش از بيرون مي گرفتيم....-

م از بيرون نمي گرفتيم دوست دخترامون اشكان وسط حرفش پريد وگفت: چرا دروغ مي گي ؟؟؟ نه خير هيچ

 برامون درست مي كردن ....

مژگان ابرو هاش رو باال انداخت وبا مسخرگي گفت: اگه ايران بودي ومي گفتي با ورم ميشد ولي اون دختراي .... اونا 

 براتون غذا ميوردن ؟؟؟

 كارو مي كردن....  اشكان موزيانه خنديد وگفت:تازه كجاي كاري همشونم به خاطر پويان اين

 مژگان با جيغ گفت: پوياااااااااااا ن... چي ميگه اين ...

آويد كه ديد داره دعوا ميشه با خنده گفت : مژگان تو كه اين بي عقلو ميشناسي چرت ميگه ،بعدشم ما نمي خواستيم 

 خيلي طول بكشه برا همين سوسيس درست كرديم ...

ي تكان داد ومشغول خوردن شد ولي از نگاهي كه دور از چشم شادي ومژگان مژگان كه ظاهرا باور كرده بود سر

بين پسرا رد وبدل شد فهميدم اشكان همچين بي موردم نگفته .... اين پسرا ديگه كي بودن ؟؟؟ فكر كنم تموم 

خته وشطرنج دختراي دنيا رو بياري جلوشون بزاري بازم كمشون باشه به خدا !!!.... بعد از شام پسرا شروع كردن ت

بازي كردن وشادي ومژگانم مشغول حرف زدن شدن ... از دخترا عذر خواهي كردم وبه اتاقم رفتم بايد براي فردا 

وسايلم رو جمع مي كردم ... كل چمدونم رو كه براي دفعه ي قبل بسته بودم رو باز كردم واز اول شروع به جمع 

رو نگاه كردم كه ببينم چيزي جا نمونده باشه ساعت  كردنشون كردم بعد از مرتب كردن بلند شدم واطراف

نزديكاي دواده بود بچه ها هنوز بيدار بودن ولي من انقدر خسته بودم كه حال نداشتم برم پيششون لباسهام رو عوض 

 كردم وبعد از مسواك زدن روي تخت خوابيدم ....

دم كه منير جون روباال ي سرم ديدم اول خيلي با تكان هاي دستي چشم باز كردم اول تار مي ديدم چند بار پلك ز

گنگ نگاهش مي كردم اصال يادم نميومد كجام ومنير جون چرا باالي سرمه ، باصداي منير جون به خودم اومدم 

 وموقعيتم رو درك كردم :

 سالم ،شما كي اومديد ؟؟؟-

 سالم عزيزم نيم ساعتي ميشه ... اومدم صدات كنم كه پاشي واماده شي ...-

 سريع از تخت پايين پريدم وگفتم:

 تا شما بريد پايين منم ميام ... -

به سمت سرويس بهداشتي رفتم وبعد از شستن دست وصورتم بيرون اومدم ولباسام رو پوشيدم وچمدونم رو از اتاق 

د با اشاره به بيرون بردم هم زمان با من پويان هم از اتاق خارج شد بهش سالم كردم با لبخند جوابم رو داد وبع

 چمدون گفت:

 كجا به سالمتي ...-

 پدر بزرگم كاري براش پيش اومده بايد سريع برگرديم ....-

 ابرويي باال انداخت وبه سمتم اومد وبا اشاره به چمدون گفت:

 بزار كمكت كنم ...-

 دم وگفتم :توي دلم گفتم خدا خيرت بده خيلي سنگينه ولي چون نمي خواستم بگه چه پرو ،تعارف كر

 نه مرسي خودم ميارم ... -
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 لبخند مهربوني بهم زد ودسته چمدون رو گرفت وبلند كرد ودر حالي كه با لبخند به سمت پله ها ميرفت گفت:

 تو كه نمي توني با چمدون اين همه پله رو بري پايين .... -

الم بلندي داد كه همه به طرف ما برگشتند واز پله ها پايين رفت با عجله پشتش رفتم ،پايين كه رسيديم پويان س

ومن هم سالم دادم ومشغول حال واحوال شديم همه اومده بودن به جز ساراو بنيامين كه توي راه بودن با تمام وجود 

خدا رو شكر كردم كه قيافه ي اون عجوزه رو نمي بينم .... بعد از صبحانه با اشاره ي پدر بزرگ بلند شديم واز همه 

ظي كرديم خانواده شايسته خيلي اصرار مي كردن من ومنير جون بمونيم ولي ما قبول نكرديم موقع خدا حاف

خداحافظي از پويان براي زحمتش تشكر كردم وبه سمت آويد رفتم كه كنار پويان ايستاده بود وبا لخند ونگاه 

 شيطونش به من گفت :اميدوارم دفع ديگه كه ميبينمت خانم وكيل شده باشي ...

لبخندي بهش زدم واز همه خدا حافظي كردم وسوار ماشين شديم وراه افتاديم سرم رو به پشتي ماشين تكيه دادم 

وبه اين چند روز فكر كردم :اگه سارا با اين خانواده ازدواج نمي كرد ،اگه پدر بزرگ در خواست سفرو قبول نمي 

رد نمي گرفت ،اگه آويد بر نمي گشت وثريا خانم كرد اگه بزرگترا تصميم به گردش نمي گرفتن اگه معده ي من د

رو نمي فرستاد بره ،اگه در اتاق قفل نميشد وهزار تا اگه ي ديگه ... ، نبود اين اگه ها باعث شده بود كه من تجربه اي 

الق ديگه هم توي زندگيم به دست بيارم اونم اينكه همه ي ادم ها نمي تونن بد باشن وبا توجه به آويد ، هر كسي اخ

خوب وبد داره مهم اينه كه هر كدوم از اين خوب ها وبد ها رو كجا وتوي چه مقعيتي وبراي چه كسي به كار ببريم 

 .... 

 يك ماه ونيم بعد ...

با صداي زنگ گوشيم ، انگشتانم رواز روي گيتارم بلند كردم وهمون طور كه گيتارم روتوي اغوش گرفته بودم به 

بود خم شدم وسريع برش داشتم شماره ي سونيا بود دكمه ي وصل رو فشار دادم سمت گوشيم كه روي زمين 

 وگوشي رو به گوشم چسبوندم وگفتم: 

 الو ...-

 سالم ،به رفيق گلم ...-

 سالم ، مرسي از رفيق خلم ... -

 صداي جيغ سونيا بلند شد وگفت:

زنده اي ؟چرا امروز نيومدي پروشگاه ؟ بچه ها  لياقت محبتم نداري گند دماغ ... چه طوري خوبي ؟ سالمي ؟اصال-

 بهونت رو مي گرفتن ... نكنه برا جوابا سكته زدي االنم تو سرد خونه اي ... بگو ، بگو من مي تونم تحمل كنم ...

 سونبا اصال حرف نزن كه اعصاب تو يكي رو ندارم ها ... -

 چرا دوستم ...-

 ونستم بيام ...مي ترسم سوني ... امروزم از استرس نت-

 سونيا جيغي كشيد وگفت:

 مي افتم خوشت مياد منم تورو رادار صدا كنم ....SONYمگه بهت نگفتم منوسوني صدا نكن ياد وسايل خونه ي -

 با كالفگي گفتم :

 خيل خوب بابا ... من اين همه حرف زدم تو فقط سونيش رو شنيدي ؟؟؟-
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دارن خانم ، احمق جان من به تو چي بگم اخه ؟ اين همه خرزدي اخرشم نه خيرم شنيدم چه زري زدي ... استرس -

 استرس داري ؟

 تو چرا انقدر بي ادب شدي ؟؟؟ در مورد قبولي كه نمي ترسم از اينكه نكنه اين جا قبول بشم ....-

 توكه همه ي انتخابات مال شهر هاي ديگه است ... فقط اخرين انتخابت مال اينجاست ....-

 شانس ندارم ...منكه -

 كم حرف بزن لطفا .... فردا جوابا مياد خيالمون از اين انتخاب به قول تو سرنوشت ساز كوفتي راحت ميشه ...-

 چه ميدونم واال .... -

 راستي رادا زنگ زدم بگم فردا ميام پيشت ، تا توي سايت رو باهم نگاه كنيم ... -

 باشه بيا ...-

 ي ؟تو كه نمي خواي جايي بر-

 نه واال كجا رو دارم كه برم ...-

 رادا چرا انقدر واال واال مي كني ،قرصشو خوردي ؟-

 با بي حوصلگي گفتم :

 كم حرف بزن ... فردا مي بينمت ... خدا حافظ-

 خدا حافظ تا فردا ...-

ن ممكن بود بياد توي استرس خيلي بدي سرتا سر بدنم رو گرفته بود به قول سونيا معده ام استرس داره چون هر ا

حلقم . گيتارم رو روي پايه ي مخصوصش گذاشتم وبه سرويس بهداشتي داخل اتاقم رفتم و وضو گرفتم چادر نمازم 

رو سرم كردم وسجاده ام رو پهن كردم نماز م رو خوندم وسرسجاده نشستم همين طور كه تسبح رو مي گردوندم به 

شمال اومديم پدر بزرگ به كاراش رسيدگي كرد خدارو شكر چيز مهمي  چند وقت گذشته فكر كردم بعد از اينكه از

نبود فقط چند تا چك جا به جا شده بود چند وقت بعد هم كه رتبه هاي كنكور اعالم شد منو سونياهر دومون دورقمي 

شحالمون كرد كه شديم البته غير از اين ازمون انتظار نمي رفت با اين همه درسي كه خونديم ! واين رتبه ها واقعا خو

مي تونيم هر رشته اي رو دوست داريم انتخاب كنيم اونجا بود كه فكر زندگي مستقل توي سرم پياده رو مي رفت 

،مي خواستم اين شهروبا هر چي كه منو تحقير وكوچيك مي كنه بزارم وبرم دوست داشتم براي خودم ودور از پدر 

ومادري كه بعد از برگشت از شمال ديگه نديدمشون فقط مونده بود ومادري كه اگه نبودن بهتر بود زندگي كنم پدر 

پدر بزرگ ومنير جون واز همه مهمتر خانم جان وخاطرات خوبش ... پدر بزرگ ومنير جون مي تونستن بهم سر 

بزنن واما خانم جون با تمام دلتنگيم براي مزارش ولي باز محكم ترين جاش قلبم بود كه قرار نبود توي اين شهر 

جاش بزارم ! منير جون وپدر بزرگ رو به هواي بهترين رشته ودانشگاه راضي كردم كه از اين شهر برم وبه اتفاق 

سونيا از رشته ي مورد عالقمون ودانشگاه هاي خوب شروع كرديم به انتخاب وهر دو مثل هم برگه ي مخصوص 

 القه داشتيم ...انتخاب رشته رو پر كرديم خوبيش اين بود كه دوتامون به يه رشته ع

 با صداي در اتاق از افكارم خارج شدم ودر هميشه قفل اتاقم رو باز كردم منير جون با لبخند بهم گفت:

 قبول باشه ، -

 مرسي -

 عزيزم بيا ميوه برات اوردم .-
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گيتارم  وظرف ميوه رو به دستم داد رفتم تشكر كنم كه ديدم به پشت سرم خيره شد نگاهش رو دنبال كردم كه به

 رسيد ...

 لبخندي زدم وگفتم :

 ببخشيد اگه گاهي اوقات صداش اذيتتون مي كنه ...-

 منير جون مشتاق بهم نگاه كرد وگفت:

 اين حرفا چيه اتفاقا خيلي خوب ميزني ولي چون در اتاقت بسته اس صداش خوب نميرسه-

 با ذوق نگاهم كرد وگفت :

 ميشه برام بزني ؟؟؟ -

 

خي زدم وسرم رو تكون دادم از جلوي در اتاق كنار رفتم تا منير جون بتونه وارد اتاقم بشه ... ياد زماني لبخند تل

افتادم كه گيتار خريدم سارا بدون اجازه وارد اتاقم شد وبا ديدن گيتار گوشه اتاق انقدر مسخره وتحقيرم كرد كه حد 

سيقي پيش كشت ،به جاي گيتاز زدن بهتره بري خياطي نداشت بهم مي گفت تو اب دماغتم بكشي باال هنر كردي مو

ياد بگيري بلكه بزرگ شدي يكي بياد بگيرتت قيافه كه نداري اون موقع شايد پول داشته باشي... از بعد اون ديگه 

من هميشه در اتاقم رو قفل مي كردم تا كسي وارد حريم شخصيم نشه ومنو به باد متلك وبد دهني نگيره ... البته از 

ظر قيافه درست ميگفت من ميمون بودم واون زيباي خفته !!!! هميشه از اين لجم مي گرفت چرا تو اينه خودش رو ن

نگاه نمي كرد ،من هر چه قدر بيريخت باشم ولي به پاي اون كه نمي رسم .... با صداي منير جون به خودم اومدم 

م وجانمازم رو از وسط اتاق جمع كردم وروي ميز وسرم رو از فكرو خيال تكون دادم ،چادرم رو از سرم در اورد

گذاشتم وبه سمت گيتارم رفتم منير جون روي تخت نشسته بود ومن گيتارم رو بغل كردم وروي صندلي ميز 

 كامپيوترم نشستم ولبخندي زدم وگفتم :

 اهنگ در خواستيتون چيه ؟؟؟ چه اهنگي رو براتون بزنم ؟؟-

 منير جون با ذوق گفت:

 نگ شاد بزن دلمون نگيره ...يه اه-

خنده ام گرفت من با گيتار تنها كاري كه بلد نبودم بكنم زدن اهنگ شاد بود ... البته با گيتار نميشد اهنگ شاد زد 

 مگه نت هاي خاصي .... بايه تصميم سريع )گل افتاب گردون ( روزدم چون به نظرمن كموبيش شاد بود.

يقم كرد وبعد از زدن دو اهنگ ديگه با خوش حالي تشكر كرد ورفت تا براي شام بعد از اتمام اهنگ منير جون تشو

چيزي درست كنه منيرجون سومين نفري بود كه براش ميزدم ،اولي كه استاد گيتارم بود دومي هم مثل هميشه سونيا 

 وسوي هم منير جون ....

 ستم بدون قرص نمي تونم بخوابم ...بعد از شام يه قرص ارام بخش خوردم وبه رختخواب پناه بردم مي دون

باتكان هاي شديدي از خواب بلند شدم به زور چشمام رو از هم باز كردم وسونيارو با لبخندي گشاد باالي سرم ديدم 

 با تخسي گفت:

 سالم پاشو ... پاشووو... چه قدر مي خوابي تو ؟؟؟-

 بار از گلوم خارج ميشد گفتم:چشمام رو دوباره روي هم گذاشتم وبه خستگي وصدايي كه به اج

 سر صبحي اينجا چي كار مي كني ؟؟؟-
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 روي من افتاد وبا دست چشماي منو باز كرد ولبخند پهن دندون نمايي زد تا خواستم اعتراض كنم گفت:

 صبح كجابود االن لنگ ظهره ساعت دوازده ... االن نتيجه ها رو توي سايت گذاشتن ...-

شد وسريع از جام بلند شدم طوري كه سونيا از روي تخت افتاد كف اتاق .... سونيا با چشماي از چشمام نا خوداگاه باز 

 حدقه در رفته منو نگاه كرد وسريع گفت:

 بسم اهلل ... جن زده شدي ؟؟-

 از حالتش خنده ام گرفت ولي بي توجه به اون ساعت اتاق رو نگاه كردم ساعت تازه يه ربع به نه بود اعصباني شدم

وبالشتم رو به سمت سونيا كه حاال بلند شده بود وپشتش رو مي ماليد پرت كردم ...سونيا با اون دستش بالشت رو 

 گرفت وسري از روي تاسف تكون داد وگفت: 

 حقا كه وحشي ، كاريتم نميشه كرد.-

ببينم چه گلي زديم ودر حالي كه روي صندلي مقابل كامپيوتر ميشست گفت: تا توبري صورتت رو بشوري من ميرم 

.... 

به سمت سرويس بهداشتي رفتم صورتم رو شستم ،داشتم مسواك ميزدم كه با صداي جيغ سونيا سه متر از جا پريدم 

 سريع به اتاق برگشتم كه ديدم سونيا داره گريه ميكنه با دهن كف الود گفتم:

 چي شدي ؟؟-

 شديم ، قبول شديم ... سونيا پريد بغلم وهمين طور كه مي چرخوندم گفت :قبول

 سريع از خودم دورش كردم وبا استرس گفتم :كجا ؟؟؟

دوباره با ذوق بغلم كرد وگفت تهران ، دا نشگاه ... فكرش رو بكن حقوق . ديگه خانم وكيل شديم از ذوق زياد بدون 

 ي گفت:اينكه بفهمم صورت سونيا رو بوسه بارون كردم ،يك دفعه سونيا منو پس زد وبا حالت چندش

 اه اه حالم رو بهم زدي رادا هرچي كف تو دهنت بود به صورتم ماليدي ...-

به صورتش كه نگاه كردم تازه متوجه دهن خمير دندونيم شدم صورتش خيس وپركف بود دوتامون با سر خوشي 

ون رو خنديديم من دهنم رو شستم وسونيا هم صورتش روشست با هم پيش منير جون رفتيم وبهش خبر قبوليم

 داديم طفلي منير جون با گريه منو بغلم كرد وگفت:

 يعني رادا كوچولوي ما بزرگ شده و داره از پيش ما ميره ؟؟؟-

 سونيا نگاه بامزه اي به منير جون كرد وگفت:

 منير جون ،دانشگاه قبول شده شوهر كه نكرده ،اين طوري مي گي .-

 ا دست يكي توسر سونيازدم ، منير جون چشمكي به من زدوگفت:منير جون در حالي كه گريه مي كرد خنديد ،ب

 اونم به وقتش ...-

 با اعتراض گفتم :

 اااا منير جون ...-

 سونيا دماغشو دسته كرد وگفت:

 ببند فكو ... بزن اليكو .-

 بعد هم زبوني برام در اورد وبه سمت مبل هارفت وگقت :

 منم ميدادي ... به خدا من قدرشو بيشتر از اين رادا ي كله پوك ميدونستم ... خدايا از اين مادر بزرگاي مهربون به-
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 اخمي به سونيا كردم واز لجش گفتم :

 ميدوني سونييييييي خيلي حرف ميزني ...-

 سونيادر حالي كه رو مبل ميشست جيغ خفه اي كشيد وبلند پشت سر هم گفت:

 رادار ... رادار ... رادار خانم ...-

 گرفت از تخسيش وگفتم : خندم

 بگو منكه بدم نمياد ...-

سونيا زبونشوتا اخرين توانش برام بيرون اورد وبعد هم پشتش رو بهم كرد مثال قهر كرد بود بي توجه به اون ،اشك 

هاي روي گونه ها ي برجسته منير جونوپاك كردم و بوسيدم ولبخند مهربوني به چهره اش زدم تا خواستم چيزي 

 نيا سريع گفت:بگم سو

 نبينم اشكتو منير بانو .... -

 خنديدم وگفتم :

 قهر بودي مثال .-

 سرش رو تكون داد وبا خنده گفت:

 حوصله ناز كردن نداشتم ....-

خنديدم ولي چيزي بهش نگفتم، خوشحال بودم ،خيلي خوش حال بودم كه با تنها دوستم داشتم براي مدتي مي رفتم 

ت تلخ وشيرينش دور ميشدم ... نمي دونم ،شايدم فرار مي كردم ونمي خواستم به روي خودم واز اين شهر وخاطرا

 بيارم در هر صورت من خودمو اماده كرده بودم براي زندگي جديد واتفاقات تازه ....

، تلفن سونيا هم بعد از نيم ساعت به خونشون رفت تا خبر قبوليش رو به مامان وبابا ش بده ... منير جون خوشحال 

 دست گرفت كه به همه خبر بده سريع تلفن رو از دستش كشيدم وگفتم :

 منير جون نمي خوام به كسي خبر بديد....-

 منير جون اخم ريزي كرد وگفت:

 مگه ميشه به پدر ومادرت كه بايد بگيم ....-

كه خبري بهشون ندم . براي  خنده ي تلخي كردم مي دونستم اگه بفهمن برا شون ارزشي نداره ،پس سنگين تر بودم

 دل منير جون گفتم:

 نه اونا الزم نيست بدونن ، شما زحمت بكش به پدر بزرگ خبر بده .-

 منير جون با اينكه راضي نشده بود تلفن رو برداشت وشماره گرفت من هم به طرف اتاق ميرفتم كه شنيدم گفت:

 سالم ،خسته نباشي .... 

سرم قفل كردم نگاهم به گيتارم افتاد فكر كردم اولين چيزي رو كه با خودم مي برم  وارد اتاقم شدم ودر رو پشت

 گيتارم وگلي ،عروسك با معرفتمه .

شب كه پدر بزرگ اومد جعبه ي شيريني دستش بود يكي از اون لبخند هاي نادرش رو بهم زد وصورتم رو بوسيد 

 وگفت :

 ري يه خانم وكيل درجه يك برگردي ....تبريك مي گم دخترم ... اميدوارم حاال كه مي-
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نمي دونم چرا اشك توي چشمام جمع شد دوال شدم تا دست پدر بزرگ رو ببوسم اما اون نذاشت ومنو به اغوش 

كشيد بعد از مرگ خانم جون اين دومين باري بود كه طعم اغوش پدربزرگ رو مي چشيدم نا خوداگاه اشكم سرازير 

 گفتم: شد وبا صدايي لرزون وآرومي

مرسي پدر بزرگ ،براي همه چي ... زماني كه حتي پدر ومادرم منو نخواستن شما حاضر به نگهداري از من شديد . -

توي اين سالها وجود منو سايه ي سنگينم رو روي زندگيتون تحمل كرديد فكر نكنيد نمي دونم خيلي هم خوب مي 

ي كرديد وبراي اين كه دلم نشكنه بهم مي گفتيد بابات مي ده دونم كه تمام اين سالها ،اين شما بوديد كه خرج من م

... پدر بزرگ هر كاري كردم تا با عث افتخار بشم براتون نه سرشكستگي .... االنم كه دارم ميرم قول مي دم همون 

 راداي هميشگي بمونم ومحيط حتي ذره اي روي من تاثير نذاره كه با عث خجالت شما بشم ....

 گ تنگ تر شده بود ومن درحالي كه هق هق مي كردم گفتم:اغوش پدر بزر

پدر بزرگ من مديونم ،براي همه چيزم همه ي زندگيم وحتي وجودم به شما مديونم ... خوب مي دونم هميشه اون -

ت حامي مخفي من شما بوديد ... قول مي دم جبران كنم ... قول ميدم ، با اينكه مي دونم حتي نمي تونم ذره اي از محب

شما رو جبران كنم . شما ومنير جون حتي از پدر ومادرم هم براي من بيشتر بوديد اين سكوت شما،خشم تون وحتي 

خشكيتون ،ايمان ومحبت خانم جون وصبرومهربوني منير جون بود كه به من درس داد چه طوربا يد مقابل تمام 

وهستم وميشم براي لطف شماست ،شما تنها  چيزها وكسايي كه با بودن من مخالفن بايستم .من هر چي كه بودم

 كسي بوديد كه گذاشتيد بهتون تكيه كنم وپشتم رو خالي نكرديد...

پدر بزرگ منو از خودش جدا كرد وپيشونيم روبوسيد، بعد هم با سرعت ازم فاصله گرفت وبه سمت اتاق خوابش 

رو برام معلوم كرد .پاهام توان نگه داري  رفت نمي دونم چي شد كه اين حرفا رو زدم ولي همين حرفا يه چيزايي

بدنم رو نداشت ، همون طور كه ايستاده بودم روزانوهام افتادم وگريه ام شدت گرفت با قرار گرفتن دستي روي 

شونه ام سرم رو بلند كردم منير جون با مهربوني وصورتي خيس از اشك باالي سرم ايستاده بود ،كمكم كرد كه روي 

د خودش منو بغل كرد وصورتم رو بوسيد ودر حالي كه سعي داشت ارومم كنه لبخند مصنوعي زد پاهام بايستم بع

 وگفت:

 رادا خانم اين چند وقت اخري بايد بگي وبخندي نه اينكه براي ما ابغوره بگيري ...-

 به اجبار لبخندي زدم وصورتش رو بوسيدم وگفتم :

 ببخشيد كه شما رو هم نا راحت كردم .-

 كرد ودر حالي كه منو به اتاق هول ميداد گفت:اخمي 

 هيس ... هيچي نگو بدو برو صورتت رو بشوروبعد بيا كمك من ميز شام رو بچينيم-

چشمي گفتم وبه اتاقم رفتم وصورتم رو شستم ،بعد هم به كمك منير جون رفتم وميز شام رو چيديم ،منير جون هم 

پدر بزرگ دوباره همون پدر بزرگ خشك واخمو شده بود با اين حال من  پدر بزرگ رو صدا كرد تا بياد وشام بخوره

 خيلي دوستش داشتم ....

 با مينا تماس گرفتم تا ببينم اون چي كار كرده با بوق دوم صداي ماليم اما پر ذوقش گوشي رو پر كرد

 سالم به راداي حالل زاده ي خودمون ... االن حرفت بود . خوبي؟-

 خنديدم گفتم :

 سالم ,مرسي تو خوبي ؟بيتا ؟مامان وبابا ؟؟ -
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 همه خوبن سالم ميرسونن.-

 حاال غيبت خوبي هام بود يا بديام؟؟-

 خنديد وگفت:

 هيچ كدوم به خدا ... -

 يعني خوبي ندارم ؟؟؟-

 چرا... چرا ... ولي با مامان حرف اين بود كه زنگ بزنم به تو ببينم چي كار كردي ؟!-

 چيزي يادش اومده باشه جيغ خفيفي كشيد وگفت: بعد انگار كه

 قبول شدم ,قبول شدم ... رادايي مهندسي معماري شيراز....-

 با خوشحالي گفتم:

 تبريك مي گم خانم مهندس-

 مرسي عزيزم .... راستي تو چي كار كردي ؟-

 همون چيزي كه ميخواستم ,وكالت تهران-

ه اما رادايي خيلي بده كه من نيستم شما ها هي دور هم جمع ميشيد من دلم مينا با خوشحالي گفت:تبريك خانم وكيل

 اب ميشه .... ولي از االن بهت ميگم با يد وكالت شركت منو قبول كني ...

 خنديدم وگفتم:حتما

بعدش هم با سيمين جون صحبت كردم طفلي كلي ذوق كرده بود وكلي هم بهم تبريك گفت.منير جونم تلفن رو 

 ه مينا تبريك گفت وبراش ارزوي موفقيت كرد .گرفت وب

عمو )باباي سونيا( وخاله ساره اصرار داشتن من همراه سونيا توي خونه ي اونا توي تهران ساكن بشم ولي نه من 

راضي بودم نه پدربزرگ ،عمو به خاطر كارش سه روز در هفته ميومد تهران براي همين به پدر بزرگ مي گفت اگه 

تنها نيست من نمي خواستم مزاحم وسربارشون باشم وجواب در مقابل اصرار هاي سونيا فقط يك  من باشم سونيا

كالم بود ... نه ... در اخر پدر برگ حرف دل منو زد وفقط به يه شرط قبول كرد، كه من اجاره بدم .عمو اولش اصال 

ل كرد ،سونيا اولش كلي بهم فحش داد ولي زير بار نمي رفت وكلي هم نارات شد ولي وقتي ديد مرغ ما يه پا داره قبو

بعد كلي خوش حال بود وبراي خودش ،حال مي كرد ... پدر بزرگ ومنير جون خبر قبولي منو به مامان وبابادادن واونا 

هم به يه تبريك خشك وخالي بسنده كردن ... توقع بيشتر از اين هم ازشون نداشتم شكايتي هم نكردم مثل هميشه 

 ه من با بچه هاي ديگشون فرق دارم براي اونا جشن گرفته بودن ولي به من فقط گفتن : مبارك باشه ! معلوم بود ك

البته از حق نگذرم برادر گرام هم زنگ زدن وتبريك گفتن ولي بيشترين نظرش روي اين بود كه حتما به سونيا از 

م اونم دماغشو دسته كرد وهيچي نگفت ،چي طرف اون تبريك بگم ... منم كه گذاشتم براش !!!! البته به سونيا گفت

 مي تونست بگه طفلك !

بنيامين هم منو شرمنده كرد وبا پست برام يه پالك زيبا فرستاد كه روش اسمم بود ومطمئن بودم كه دور از چشم 

ر سارا اين كارو كرده ,بعد هم زنگ زد وكلي عذر خواهي مرد كه نتونسته خودش شخصا برام بياره منم كلي تشك

 كردم .

پدر بزرگ با عمو قرار گذاشتن اخر هفته راه بيوفتيم جمعه رو استراحت كنن واز شنبه برن دنبال كاراي ثبت نام ما 

 ،با كمك منير جون تمام وسايل مورد نيازم رو جمع كردم كه شامل دوتا چمدون ويه كوله به اضافه ي گيتارم بود.... 
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تهران ,خونه ي سونيا اينا وسط شهر بود وهمسايه هاي اپارتمانشون هم با  جمعه صبح دوخانواده حركت كرديم روبه

 عمو اشنا بودن براي همين جاي امني براي دوتا دختر بود خوبيشم اين بود كه هفته اي سه بار عمو ميومد پيشمون .

اشنا پيدا كنه وخيلي زود  شنبه صبح منو سونيا به اتفاق عمو براي ثبت نام رفتيم ،عمو چون استاد دانشگاه بود تونست

مراحل ثبت نام انجام شد . پدر بزرگ عصر به همراه منير جون اماده شدن تا برگردن ،موقع رفتن پدر بزرگ منو به 

 اتاق صدا كرد وقتي وارد اتاق شدم پدر بزرگ كتشو پوشيد وگفت:

 بزن سريع ميرم برات ميريزم .رادا برات هر ماه مقداري پول مي ريزم به حسا بت اگرم كم اوردي بهم زنگ -

خجالت زده از اين همه محبتش تشكر كردم وگفتم واقعا ممنونشم ،اونم بهم لب خندي زد وگفت :كاري نمي كنم 

 وظيفمه .

 لبخند تلخي به روش زدم . وظيفه ؟؟ اين چه وظيفه اي كه پدرم نداره ؟؟؟ 

د زماني كه داشتن مي رفتن پدر بزرگ رو به عمو پدربزرگ دست نوازشي روي سرم كشيد وبعد از اتاق خارج ش

 گفت:

 اقاي شايان ديگه رادا رو دست شما ميسپارم .-

 عمو خنديد وگفت:

 نگران نباشيد جناب فرزانه ،رادا جان مثل سونياست براي من .-

 وبعد هم با مهرباني به كمرم زد وگفت:

 مگه نه دختر بابا ...-

 خنديدم وگفت:

 ي بله ... مرس-

منير جون وپدر بزرگ رو تا دم دربدرقه كرديم واونا بعد از بغل كردن من راهي شدن قبل از رفتن ازشون خواستم 

 كه وقتي رسيدن بهم زنگ بزنن .

 وقتي وارد خونه شديم خاله ساره گفت :

 دخترا بدويد اماده بشيد كه مي خوايم بريم بيرون ... دور دور . -

 نش گفت:سونيا به شوخي به ماما

 اوه اوه ساره خانم راه افتادي .... -

 وبعد با شيطنت به من چشمك زد جوري كه باباش نفهمه به سايه جون گفت:

 مامان حاال كه با حال شدي بابا رو بپيچون بريم پسر بازي .-

 خاله ساره يه لحظه چشماش اندازه ي توپ تنيس شد وبعد سريع اخم كرد وروبه سونيا گفت:

 پدر سوخته ي پروووو ... دخترم دختراي قديم برو -

 بعد رو كرد به منو گفت:

 رادا حواست به اين ورپريده ي من باشه ها ... خطا رفت قلم پاشو خورد كن ...-

خنديديم وبه اتاقامون رفتيم تا اماده بشيم ،خدارو شكر خونه ي عمو اينا سه خوابه بود يكي از اتاقا براي من ويكي 

سونيا اون اتاق ديگه هم براي عمو بود تا وقتايي كه مياد اونجا راحت باشه .سايه جون وعمو بردنمون بيرون هم براي 

واطراف رو بهمون نشون دادن كه يه وقت تو نبود عمو اگه به چيزي نياز داشتيم گم نشيم !! اخه قرار بود بخاطر 
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تنگ شد براي اون بچه ها ي معصوم ومهربون ... واقعا  پرورشگاه خاله ساره فردا برگرده ... اخ گفتم پرورشگاه دلم

به جز اين مكانا جايي ديگه اي هم هست كه بشه توش معصوميت فروخت ؟؟؟ اين بچه ها از هركسي كه ديده بودم 

بهتر ومعصوم تر بودن شايد چون اطراف من ادم خوب كم بود ! اولين سالي كه همراه بچه ها براي خريد عيد رفته 

يچ وقت يادم نميره مردم جوري بهشون نگاه مي كردن كه مني كه به عنوان پرستارشون بودم از اومدن بوديم ه

پشيمون بودم چه برسه به اون طفالي معصوم چقدر ما ادما مي تونيم پست باشيم كه نگاه ترحم بارمونو به هم 

گرگي خودمون ودنياي زيباي اونا مي  بندازيم وبعد دم از دلسوزي بزنيم مطمئنا با اين كارامون خطي بين دونياي

كشيم اي كاش مي دونستيم اگه سر سوزن دل اونا رو بسوزونيم بعدا توي همين زندگيمون توي همين دنيا بايد 

 جواب پس بديم ،واقعا اگه مي دونستيم چه سهوا چه عمدا دل مي سوزونديم ؟؟؟؟

 كرد با گنگي گفتم :با صداي سونيا به خودم اومدم كه داشت با تعجب نگاهم مي 

 هان ؟؟؟-

 آهان !... خانم سه ساعته به چي فكر مي كنه هر چي صداش مي كنم جواب نمي ده ؟؟؟-

 لبخند كم جوني زدم وگفتم :فكرم رفته بود پيش بچه هاي پرورشگاه ...

 سونيا اه پر حسرتي كشيد وگفت:

 نياي اطرافم قافل ميشم ...منم دلم براشون خيلي تنگ ميشه هر موقع ميرم پيششون از د-

 خاله ساره كه حرفاي مارو شنيده بود با لبخندي گفت:

 اونام دلشون براتون تنگ ميشه ،از االن ميدونم همه ي مربي هارو كالفه ميكنن از بس سراغتونو مي گيرن .-

يستم لباسام رو عوض بعد از خوردن شام به خونه برگشتيم ،انقدر خسته بودم كه حتي جون نداشتم روي پاهام با

كردم وسريع رفتم دستشويي ومسواك زدم بعد هم به همه شب بخير گفتم وبه اتاقم برگشتم خودمو روي تخت 

پرت كردم همين طور كه به سقف باالي سرم نگاه مي كردم به مسئله اي كه روي مخم بود فكر كردم : من نياز به يه 

لوي پدر بزرگم درازه ،وقتي بابام خرجم رو نميده پدر بزرگم وضيفه كار داشتم خجالت مي كشيدم از اين كه دستم ج

اي نداره ، با فكر پيدا كردن كار خواب به كل از چشمام پريد اعصابم خورد شده بود اخه اين همه ادم ليسانسو فوق 

! هزار جور ليسانس بيكارن تو چي مي خواي بگي كه هنوزمهر ديپلومت خشك نشده وتازه قراره وارد دانشكاه بشي؟

فكرو خيال توي مغزم رژه ميرفت همه رو كنار زدم وبه خدا توكل كردم مهم اين بود كه من تصميمم رو گرفته بودم 

 وبايد همه ي تالشم رو مي كردم ..... 

ترم اول شروع شد ومن دربه در دنبال كار مي گشتم سونيا كه موضوع رو فهميد كلي سرو صدا كرد ولي من سعي 

عدش كنم . هر روز بعد از كالس به اگهي هاي كار مراجعه مي كردم ولي خوب يا اونا منو قبول نمي كردن كردم متقا

يا محيطش طوري بود كه به خودم حتي اجازه فكر كردن بهشون هم نمي دادم . بيشتر شركتا دنبال منشي زن 

ر از نگاه يه رئيس به كارمندش بود ... تا وترجيها مجرد بودن كه براي من خوب بود.البته نگاه بيشتر رئيساشون فرا ت

نيمه هاي ترم دنبال كار بودم تا اينكه يه روز اتفاقي توي روزنامه با اگهي كاري مواجه شدم خانم وكيلي بود كه دنبال 

 منشي ميگشت سريع با شماره تماس گرفتم ووقت مالقات گرفتم 

 بعد از كالس به سونيا گفتم :

 ميام ... سونيا تو برو خونه من-

 سونيا با ناراحتي بهم نگاه كرد وگفت :
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 رادايي مطمئني ؟؟؟ مي خوايي نرو ! تو كه نياز نداري ...-

 با لبخند والبته تحكم گفتم :

 سونيا....-

 سري تكان داد وگفت:

 با شه .. برو ... ولي رادا نگرانتم .-

 صورت مهربونش رو بوسيدم وگفتم :

 لم ... مراقب خودم هستم ... خدا فظنگراني نداره عزيز د-

وازش جدا شدم اونم سري به نشونه ي خداحافظي تكونداد ومن براي اولين تاكسي دست بلند كردم وسوار شدم ... 

كار هر روزمون شده بود اين حرفا ... به ساختمون كه رسيد پول راننده رو دادم وپياده شدم ساختمون معمولي ولي 

يابون تجاري خوبيش اين بود كه محلش پر رفت وامد بود روز نامه رو باال گرفتم وادرس رو زيبايي بود توي يه خ

دوباره براي اطمينان خوندم وارد ساختمون شدم ويه سره به سمت اسانسور رفتم ودكمه ي طبقه ي دوم رو فشاردادم 

م كرد ومن از اسانسور پياده صداي موسيقي دلنوازي توي اسانسور پيچيد وبعد هم خانم خوش صدايي طبقه رو اعال

شدم دوتادر روبروي هم بود كه روي تابلوي يكيش مطب دكترشهروز نجفي بود وروي تابلوي اون يكي نوشته بود 

 :زهره كاوياني ،وكيل پايه يك دادگستري ....

 زنگ در روفشردم بعد از چند دقيقه خانمي خوشرو درو برام باز كرد لبخندي زدم وگفتم :

 ادا فرزانه هستم براي اگهي كه داده بوديد ...سالم ر-

 نذاشت حرفم تموم بشه وگفت :

 بيا تو دخترم -

 وارد كه شدم با دفتر زيبا يي روبه روشدم دكور دفتر كرم وقهوه اي بود وگرماي خاصي رو به بيننده تزريق مي كرد 

 يقه با سيني چاي روبه روي من نشست وگفت:روي اولين صندلي نشستم اون خانم هم به اتاقي رفت وبعد از چند دق

 من زهره كاوياني هستم رادا جان ....-

 كمي جا خوردم فكر نمي كردم خودش درو برام باز كنه ...با نگاهي گرم گفت:

وقي تلفن كردي وگفتي دانشجوي حقوقي خيلي به دلم نشستي وخوش حال شدم كه مي تونم يكي رو كنار خودم -

 م كارامو تنظيم كنه هم توي بعضي موارد كمكم كنه براي همين هم تمام متقاضي ها رو رد كردم .داشته باشم تا ه

 صدام رو صاف كردم وگفتم :

 شما لطف داريد ...-

خانم كاوياني با توجه به برنامه ي دانشگاه وهمين طور زود رفتن خودش ومن ساعت كاري رو منظم كرد وقرار داد 

ود كه كاري پيدا كردم كه با رشته ام يه جورايي ربط داشت قرار شد از فردا بيام سر كار رو تنظيم كرد خوشحال ب

بعد از خداحافظي با خانم كاوياني به سمت خونه راه افتادم سر راه شيريني خريدم ورفتم خونه درو كه باز كردم عمو 

اون با مهرباني نگاهي به شيريني انداخت كه داشت تلوزيون مي ديد با ديدن من با لبخند از جا بلند شد سالم دادم و

 وگفت:

 سالم دختر گلم ،مي بينم كه شيري ...-
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خنديدم ودر حالي كه شيريني رو باز مي كرم صداي سونيا رو شنيدم كه با خوشحالي گفت :البته اونم از چه نوعي 

 ...شير پاستوريزه ...

به تعريف ماجرا كردم از خانم كاوياني گفتم واز قرار  خنديدم وشيريني رو به عمو تعارف كردم وهمين طوري شروع

 دادي كه بستم عمو با مهربوني سري تكون داد وگفت :

 خدا رو شكر همش نگران بودم كه جاي مناسبي پيدا نكني ...-

با منير جون تماس گرفتم وموضوع رو بهش گفتم ،خيلي سرو صدا كد ومخالف سر سخت كار كردن من بود ولي 

 پدر بزرگ گفتم با لحن ماليم اما جدي گفت : وقتي به

با شناختي كه نسبت بهت دارم انتظار همچين كاري رو ازت داشتم ،حاال كه مي گي جاي مطمئنيه قبول ميكنم ولي -

 رادا نبايد به درست لطمه بخوره ،فقط براي اينكه وارد اجتماع بشي ...

 ي كردم كه پدربزرگ راضي بشه ....با خوشحالي قبول كردم خيلي خوشحال بودم باور نم

هر روز بعد از كالس به دفتر مي رفتم وروزايي هم كه كالسام عصر برگزار ميشد صبح مي رفتم دفتر. خانم كاوياني 

خيلي بهم كمك مي كرد هم توي درسام هم توي كارام كال خانم خيلي مهربون ودوست داشتني بود . موقع امتحانات 

كاوياني با بخشندگي بهم مرخصي داد تا بتونم خوب درسم رو بخونم بعد از امتحانات هم  ترم اول كه رسيد خانم

براي استراحت ميان ترم يه هفته رفتم خونه ي پدر بزرگ اينا ولي با توجه به كارم مجبور شدم دوباره با سونيا 

بود وفقط دوتا كالس در هفته از برگرديم اين ترم برنامه هامون فرق مي كرد من كال كالسام رو براي صبح برداشته 

 ساعت يكونيم تا سه داشتم ،عمو هم فقط دوروز در هفته تهران بود اونم يكشنبه ودوشنبه بود ...

 از دفتر كه بيرون اومدم گوشيم زنگ زد شماره ي سونيا بود دكمه ي اتصال رو زدم وگفتم :

 بله -

 سالم -

 سالم سونيا ،،چيزي شده ؟؟-

 خنديد وگفت :

 نه فقط زود بيا خونه كه مهمون داريم ....-

 با تعجب گفتم :مهمون ؟؟؟

 اره ... چقدر حرف ميزني زود بيا .... -

 باشه ...-

سونيا بي خدا حافظي قطع كرد ،عادتش شده بود كه ديگه بي خداحافظي تلفن رو قطع كنه . كنجكاو شدم ببينم 

يومدن خونمون ،سريع به سمت ايستگاه رفتم ،خوشبختانه اتوبوس مهمونمون كيه اخه كسي جز عمو وسايه جون نم

 سريع رسيد .... 

از اسانسور كه خارج شدم كليدم رو در اوردم نفس عميقي كشيدم ودر خونه روباز كردم پايين در كفش زن ومردي 

ا ديدن شكرانه با جا خوش كرده بود ،كفشم رو ازپام خارج كردم ووارد شدم همين كه پام رو توي سالن گذاشتم ب

 خوش حالي گفتم :

 سالم... -

 شكرانه با صداي من سريع از جا بلند شد وبا مهرباني اغوشش رو باز كرد وگفت :
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 سالم راداي عزيزم ...-

سريع پريدم بغلش وبوسش كردم وقتي جدا شدم به سمت محمد كه خيلي اقا ايستاده بود وما رو نگاه مي كرد رفتم 

 وگفتم :

 به محمد خان عزيز...  سالم-

 دستم رو به سمتش دراز كردم به گرمي دستم رو فشورد وگفت:

 سالم رادا خانم نامرد يه وقت نگي يه دختر عمو هم داري هااااا ... -

 خنديدم وگفتم :

 ببخشيد خيلي در گير درسام بودم .-

 شكرانه منو كنار خودش نشوند وگفت :

ي بهت تبريك هم بگم ،حال باباي محمد بد شده بود وما براي درمانش رفته بوديم توبايد ببخشي كه نتونستم حت-

 انگليس اونقدر درگير بوديم كه يادمون رفت زنگ بزنيموتبريك بگيم 

 لبخندي زدم وگفتم :مهم نيست 

داد منهم بهش  وبعد با نگاه دنبال سونيا گشتم همون موقع با سيني ابميوه از اشپزخونه اومد بيرون وروبه من سالم

 سالم كردم وگفتم :

 اي نامرد چرا نگفتي شكرانه اومده ؟؟؟-

 سونيا خنده ي ريزي كرد وگفت:

 خواستم سورپرايز بشي ...-

 از جا بلند شدم وگفتم :

 با اجازتون من برم لباسم رو عوض كنم .-

 همين كه پامو تو اتاق گذاشتم سونيا پشت سرم پريد تو اتاق وگفت:

 اين شكرانه چرا انقدر خوشگله ؟؟؟ درو كه باز كردم فكر كردم واقعا عروسكه ... دما غشو عمل كرده ؟! رادي-

 يكي زدم پس كلش وهمين طور كه به سمت كمد ميرفتم گفتم:

 نخير عمل نكرده ... تازه برا همين خوشگليشم هست كه خاندان باهاش بدن ...-

 باريلكسي گفت:

 منم كه ديدمش حسوديم شد ...  خوب اينو كه حق دارن-

 بليز بلندي رو از كمد در اوردم وروبه سونيا گفتم :

 برو بيرون زشته ،منم االن ميام ...-

 باشه االن ميرم ولي يه چيزه ديگه ،خيليه كه سارا تا حاال نكشتتش... -

 سونياااااااااا-

پريد .از كاراش خندم گرفته بود نمي تونست چند اخمي بهش كردم و اون لبخند گشادي زد وسريع از اتاق بيرون 

 ساعت صبر كنه اينا كه رفتن حرفش رو بيادبگه . 

شكرانه ومحمد براي شام پيش ما بودن وبعد هم كلي تعارف كردن كه بريم خونشون ماهم نه قبول كرديم نه رد 

 كرديم گفتيم سرفرصت ميايم. 
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بودم كه درست جايي رو نمي ديدم رفتم از تخت بيام پايين ولي پام به  با صدا جيغي سريع از جا پريدم انقدر ترسيده

پتو گير كرد وبا مخ رفتم زمين تازه اون موقع بود كه بادرد شديد سرم ، به خودم اومدم با سختي خودم رو جمع 

مي خنديد ولي  وجور كردم وباالي سرم رو نگاه كردم سونيا حاضر واماده مثل عزرائيل باال سرم ايستاده بود چشماش

لباش رو به زور جمع مي كرد وحالت عصباني به خودش مي گرفت .همونطور كه دستم به سرم بود با لحن ناراحتي 

 گفتم:

 چته مثل مغال حمله مي كني ؟؟؟؟؟؟-

 سونيا با عصبانيت گفت :

ون تموم شد تو هنوز خوابيدي سه ساعته دارم صدات ميكنم ولي نمي گي بامنه با دره با ديواره ... اخه ادم ، كالسم-

 ؟؟؟

نگاهي به ساعت كردم بيست دقيقه به شيش بود وكالس ما هشت ونيم شروع ميشد يعني در اصل هشت بود ولي 

 استاد هميشه دير مي اومد با خونسردي تختم رو جمع كردم وگفتم :

 تو چرا انقدر عجله داري صبحا ؟؟؟ در ضمن من ادم نيستم حوام !-

زدم زير خنده ،سونيا كه لجش گرفته بود رفت سر كمدم مانتو شلوارم رو در اورد وهمين طور كه ميرفت  وبعد خودم

 سمت در با تحكم گفت:

 بيااااااااا بريم .-

واز در بيرون رفت لباسمو با عجله پوشيدم و بعد از اتاق خارج شدم سونيا با ليوان شير جلو ايستاده بود بعد از كمي 

 ليوان رو جلوم گرفت وگفت: برانداز كردنم

 بفرماييد -

دستش رو پس زدم وبه طرف سرويس بهداشتي رفتم سونيا كه فكر كرده بود باهاش قهرم سريع اومد به بازوم 

 چنگ انداخت وگفت:

 رادي باهام قهري ....-

 با تعجب نگاش كردم وگفتم :

 نه ...-

 پس چرا دستمو رد كردي ؟-

 دارم ميرم دستشويي صورتم روبشورم ميام مي خورم .گونشو بوس كردم وگفتم 

لبخندي به صورت مهربونش زدم ورفتم دستشويي ،بعد از دستشويي سريع كارام رو كردم صبحونه خورده ونخورده 

راه افتاديم سمت دانشگاه ... ساعت پنج دقيقه به هشت بود كه تو كالس نشستيم اكثر بچه ها نيومده بودن فقط جز 

پسر مثبتا ي كالس اومده بودن با يه دختر ديگه با نا راحتي به سونيا نگاه كردم كه مشغول مرتب كردن ما دوتا 

 كيفش بود وبا صداي ارومي غر زدم :

تورو خدا نيگاه كن هيچ كس جز ما تو كالس نيس اخه دختر من چي به تو بگم ؟؟؟ بابا خوده اوستاده هشت مياد ما 

 باشيم ؟؟؟ اخه خواهر من خودش گفت ،مي تونيد هشتو نيم بيا يد .... بايد قبل هشت تو كالس نشسته

 هنوز جمله ام تموم نشده بود كه يكي از در كالس گفت :

 سالم -
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 فكر كردم يكي از پسراي كالسه براي همين بي توجه به اون دوباره غر زدم :

 االن نگاه كن تورو خدا فقط ما تو كالسيم .-

 خانوما ...-

ن پسره لجم گرفت همين طور كه به سونيا نگاه مي كردم ديدم رنگش پريد وسريع از جا بلند شد ... سرم رو كه از اي

برگردوندم احساس كردم گردنم خشك شد اب دهنمو به زور قورت دادم وبه سختي ايستادم ،استاد حكمت ... كسي 

دست ميشكستن ولي اينم فهميده بوديم  كه اين ترم تازه وارد دانشگاه ماشده بود وهمه ي دخترا براش سرو

اخالقش از سگم بدتره ،ولي خوب مسئله ي مهم تر اين بود كه ما با اين كالس نداشتيم ... پس چرا مثل يزيد باال 

 سرمون ايستاده بود ؟؟؟ به زور خودمو جمع وجور كردم وگفتم :

 سالم ... -

 سونيا رنگش مثل كچ ديوار شده بود وبه سختي گفت :

 س... س ... الم-

 استاد خييلي ريلكس به سونيا نگاه كرد وگفت :

 شما لكنت داريد ؟؟؟-

 من وا)شل شدم ( رفتم چه برسه به سونيا ... اين كي بود ديگه ... سونيا به سختي گفت :

 ن ... نه .. نه -

 نگاه موشكافانه اي به سونيا كرد وبا همون لحن گفت:

 ولي فكر كنم داريد ...-

 سونيا كه كم كم ترسش داشت جا شو به عصبانيت مي داد با صداي خش داري ولي محكي گفت:

 گفتم كه اين طور نيست ولي اگه هم باشه ... شما دكتري ... ؟؟؟-

از ترس يه وشگون از پاش گرفتم ولي اون به روي خودش نيورد .استاد ابروش رو باال انداخت وتا خواست چيزي 

ه ها اومدن اونم از ما فاصله گرفت وپشت ميز استاد ايستاد بچه هاي تازه وارد هم مثل ما با بگه سه چهار تا بچ

ديدنش تعجب كرده بودن ولي دخترا بيشترشون توي چشماشون رقص نور كار گذاشته بودن انگار .... بعد از اينكه 

 نسبتا بچه ها همه اومدن استاد شروع كرد :

به جاي اقاي فرهود ميام ... نمي دونم چرا انقدر دير سر كالس حاضر شديد ولي سالم ،من حكمت هستم از امروز -

بايد بگم كالس من نظم داره هيچ كس حق نداره بعد از من بياد كالس وهر كس هم سر كالس مبايل دستش باشه يا 

 داره ...چميدونم زنگ بخوره اس ام اس بياد اول اينكه از كالس بيرونش ميكنم دوم اينكه امتياز منفي 

 به اينجا كه رسيد سونيا اروم در گوشم گفت:

 انگارمدرسه است )وبعد اداش رو در اورد (امتياز منفي داره ...-

 باصداي حكمت به خودمون اومديم كه با تحكم گفت:

 خانوما ؟؟؟ -

 سونيا هم در حالي كه دندوناش رو بهم فشار ميداد زير لب گفت:

 ...توديگه خفه استاد نكبت .-
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خندم گرفت ولي سريع خودمو جمع كردم استاد به قول سونيا نكبت با اخمي روي پيشوني ادامه داد :سوم اينكه هر 

 كي رو از كالس بيرون كنم جلسه بعد بايد همه رو چاي دعوت كنه ...

 وبعد درحالي كه به ما نگاه ميكرد گفت :

كم ازتون در بياد ميريد از كالس بيرون ... وهرچه تعداد واينكه كسي حق نداره سر كالس من حرف بزنه واگه جي-

بيرون رفتناتون زياد بشه يه وقت ديديد نمره ي پايان ترمتون اومد پايين ... اينا رو بهتون گفتم كه اگه افتاديد به 

 دست وپام نيوفتيد ...

مون بود واستاد هم باهاش بد وباز هم نگاهش رفت سمت سونيا ... تودلم براي سونيا خون گريه كردم ،درس اصلي

شده بود خدا به دادش برسه ! استاد براي اشنايي بيشتر اسامي رو خوند به سونيا كه رسيد، سونيا در حالي كه اخم به 

چهره داشت وطرف ديگه رو نگاه مي كرد با بي ميلي دستش رو باال اورد استاد درحالي كه لبخند محوي ميزد ونگاش 

اسمو خوند ... تعجب كردم اين كه نگاش به سونيا بود پس چه مرگش بود ديگه ؟سونيا هم با بي به سونيا بود دوباره 

ميلي شديد تر گفت:بله ... استاد سري تكان داد ولبخندش رو سريع جمع كرد ومشغول ادامه كارش شد بعد از 

 لحظه حرف زد...خوندن اسم ها هم تدريسش روشروع كرد ... وخدا به اين فكش بركت بده كه تا اخرين 

 از كالس كه بيرون اومديم نفس عميقي كشيدم وگفتم :

 چقدر حرف زد ....-

 سونيا هم با عصبانيت گفت :

 اه اه بدم مياد ازش . اگه حال اين نكبت رو نگرفتم سونيا نيستم ...-

 سونياااا-

 سونيا سريع وبا لحن عصبي گفت:

 هان .. چيه ؟؟؟-

 اصليه بندازتت بدبختيا ... از من گفتن بود .سونيا كوتاه بيا درس -

 هيچ غلطي نمي تونه بكنه نكبت .-

 سونيا ...-

 زهر مار توام قرص سونيا خوردي ... !-

 معلوم بود خيلي عصبانيه نفس عميقي كشيدم كه خنده ام رو بخورم وبعد گفتم :

 من نيم ساعت ديگه دوباره كالس دارم تو چي ؟؟-

 ارم ،مي رم خونه ... نه من كالس ند-

 باشه منم بعد از دانشگاه ميرم دفتر بعد ميام ...-

 از سونيا خداحافظي كردم وبه سمت كالس رفتم ....

دوهفته از ورود استاد جديد مي گذشت وسر كالس ما برنامه ها داشتيم از دست سونيا واستاد به هر نحوي كه بود لج 

براي اين كالس درس نخونه ... كال كتاب اين درس رو قورت داده بود كه يه  هم رو در ميوردن روزي نبود كه سونيا

 وقت ضايع نشه ...

  
 پسرا از دعواي بين اين دوتا لذت مي بردن ولي دخرا حسودي مي كرد حتي خودم يه بار از يكيشون شنيدم :
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دهن ميشه ... دختره ي ايكبيري چنان  واي اين استاد حكمت چقدر ماهه ... چرا همش با اين شايان )سونيا ( دهن به-

 جولون ميده انگار پرنسسه واستاد گدا ... من اگه استاد كتكمم بزنه از خوش حالي دق مي كنم .

 توي دلم خنديدم وگفتم :

 تو فعال از حسودي داري دق ميكني ...-

 يا دهن كجي كرد وگفت:ساعت ده دقيقه به هشت بود كه سر كالس حاضر شديم پشت سر ماهم استاد اومد سون

 اين چرا هر روز زودتر از ديروز مياد ؟؟؟ نكبت باور كرده كه همه دوستش دارن .-

 تا نشستم روي صندلي گوشيم زنگ خورد تعجب كردم يعني اول صبحي كي ميتونه باشه ؟؟؟؟

 تا خواستم تلفن رو جواب بدم استاد با تحكم گفت:

 خانم فرزانه ... -

 م كه سونيا با تحكم گفت :خواستم قطع كن

 جواب بده ...-

 بعد هم رو به استاد كرد وگفت:

 استاد هنوز پنج دقيقه وقت هست كالس هشت شروع ميشه ولي االن پنج دقيقه به هشته ...-

خوشم اومد وبي توجه به نكبت تلفن رو در اوردم اسم بنيامين روي گوشيم چشمك ميزد با تعجب دكمه ي وصل رو 

 ادم وگفتم :فشار د

 الو ...-

 صداي نگران بنيامين توي گوشي پيچيد :

 سالم رادا جان ،بيدارت كه نكردم ؟؟-

 سالم نه دانشگاهم ... چيزي شده ؟ خوبي ؟-

 اره مرسي حقيقتش ...-

 بد جور استرس گرفته بودم بانگراني گفتم :

 حقيقتش چي ؟؟-

 گراني وسط حرفش پريدم وگفتم :رادا ما ديشب تو جاده تصادف كرديم ...با ن-

 خوبي ؟ سالمي ؟چيزيت كه نشده ؟-

 نه عزيزم راستش سارا كارش به بيمارستان كشيد ...-

 شل شدم يعني چي ؟؟؟ هرچي بود خواهرم بود براي همين با لحن نگراني گفتم :

 خوبه ؟؟-

ينان بايد امروز رو بيمارستان باشه ... اونم اره ... اره نگران نباش فقط سرش خراش برداشته ودكتر گفته براي اطم-

االن به خاطر اينكه من پشت فرمون بودم وباعث اين موضوع شدم باهام قهره ،گفته زنگ بزنم خانوادش ... نمي 

 خواستم مامان بابات رو نگران كنم برا همين گفتم تو بياي...

 خنده ي تمسخر اميزي كردم وگفتم:

 ا تو سرت به جايي خورده ،سارا منو ببينه بدتر ميكنه ... به عمو اينا زنگ بزن خوب ...بنيامين فكر كنم جاي سار-

 مي دونم ،به عمو اينا زنگ زدم تهران نيستن رفتن مشهد ... ميايي ؟؟؟ خواهش ميكنم !-
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 نگاهم به استاد افتاد كه داشت ساعت رو نشون ميداد براهمين با اينكه اصال دلم نمي خواست گفتم :

 باشه ...-

 كي كالست تموم ميشه ؟-

 .. 00ساعت -

 ميام دم داشگاه دنبالت ...خداحافظ-

تا خواستم مخالفت كنم قطع كرد منم تلفنم رو روي سايلنت گذاشتم وصاف نشستم استاد با اخم غليظي نگاهش رو 

شت :احمق من اگه جات ازم گرفت وشروع به تدريس كردم موضوع رو براي سونيا نوشتم اونم در جواب برام نو

 بودم نمي رفتم . منم نوشتم :خواهش كرد زشت بود كه بگم نه !

سونيا با خوندن جوابم فقط سري با تاسف تكون داد ... بعد از اين كه استاد گفت خسته نباشيد سونيا نفس راحتي 

 كشيد واروم گفت:

 حتي صداشم رو اعصاب ادم راه ميره ...-

 كرد وشروع به غر زدن كرد:بعد با اخمي بهم نگاه 

رادا تو فكر نداري ... هر كي ازت يه چيزي بخواد تو انجام ميدي؟؟؟ اگه بري اونجا واون ساراي احمق تر از خودت -

 سنگ رويخت كنه مي خواي چيكار كني ؟؟؟

 كيفم رو روي كولم انداختم واز كالس خارج شدم همين طور كه به طرف حياط ميرفتم گفتم :

ني سونيا گاهي اوقات فكر ميكنم سارا با اين رفتاراش ميخواد چي رو ثابت كنه ؟؟ فكر ميكنه اگه اين مي دو-

 حركات رو از خودش نشون بده عزيز ميشه ؟... چرا فكر ميكنه بنيامين مي تونه تحمل كنه ؟؟؟

 سونيا لجش گرفت وبا لحن عصبي گفت :

شما مشكل روحي و رواني داره فكر ميكنه همه پدر مادر وخاله من چي مي گم تو چي مي گي .... در ضمن خواهر -

،عمه ،دايين كه تحملش كنن . من كه اگه جاي بنيامين بودم نمي تونستم حتي بهش نگاه كنم چه برسه تحملش كنم 

 ... ازبس زشته ..

 با خنده والبته تحكم گفتم :

 سونياااااااا ... بد بخت كجاش زشته ؟؟ -

 با تعجب گفت :

 يعني خوشگله ؟-

 نه خوشگل نيست ولي زشتم نيست ... در كل بد نيست ...-

 حاال هرچي ولي بنيامين خيلي سره ...-

 در اونش كه خودمم شك نداشتم ... 

 دم در دانشگاه كه رسيديم اطراف رو نگاه كردم اما بنيامين رو نديدم برگشتم سمت سونيا وگفتم :

 مي تونم نرم ... مي توني بري جاي من حاضري بزني ... خواهش مي كنم ....ببين كالس استاد نصيري رو ن-

هنوز جملم تموم نشده بود كه يك دفعه نگاهم به پشت سر سونيا ثابت موند ونتونستم حرفم رو ادامه بدم .... اين 

 اينجا چي كار ميكرد ؟

 سالم رادا ....-
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به طرفش برگشته بود وبا بهت داشت نگاهش ميكرد با لبخند  با صداي آويد به خودم اومدم حاال ديگه سونيا هم

 شيطوني مثل هميشه نيم نگاهي به سونيا كرد ولي بي توجه به اون گفت:

 وكالت قبول شدي ولي ادم نشدي ....-

يه لحظه احساس كردم دلم براي اين نگاه شيطون تنگ شده اما با حرفي كه زد دود از سرم بلند شد وخودمو جمع 

 ر كردم وبا لبخندي كه سعي داشتم وخونسرديم رو نشون بدم گفتم :وجو

 سالم دكتر بعد از اين .... جناب دكتر من كه معلومه ادم نيستم ...-

 جلوتر اومد ودر حالي كه مي خنديد گفت :

 خوبه خودتم ميدوني ...-

 لبخند بدجنسي زدم وگفتم :

ردم ولي فكر كنم شما دچار فراموشي زود رس شدي چون من معلومه كه ميدونم چون جنسيتم رو فراموش نك-

 حوام ... تويي كه بايد ادم ميشدي اما نشدي ...

 اوه .. اوه ... يادم رفته بود سركار خانم حوا ... -

 با نگاهي تخس وشيطون زل زد توي چشمام ومنتظر شد ... از نگاهش معلوم بود از اين لجبازي خوشش مياد ..

 ... فكر كنم كه-

 ببخشيد حوا خانم يه لحظه ... شما فكر كردنم بلدي ... -آويد

 لجم گرفت وگفتم :

 نه فقط توبلدي ... برا همينه بهت ميگن ايكيوسان ....-

 تا خواست جواب بده سونيا با كالفگي گفت :

 اه بسته ديگه ...-

 بعد رو به من گفت :

 معرفي نمي كني ...-

 ... آخ يادم رفت ... ببخش-

 آويد سريع گفت :

 اون كه كار هميشگيته ... -

 اصال نفهميدم منظورش چيه ...بعد رو به سونيا با لحن جنتلمنانه اي كه ازش بعيد بود گفت :

 آويد شايسته هستم ... از دوستان رادا ... افتخار اشنايي با چه ملكه اي رو دارم ؟؟؟-

 ه جاي سونيا گفتم :سونيا كه از تعجب زبونش بند اومده بود ب

 صدسال سياه كه تو دوست من باشي ! .... سونيا دوستم ...-

 روبه من گفت :

 از خداتم باشه ،دخترا برام سرو دست ميشكنن ...-

 نه بابا ... دكتر خودشيفتگي هم كه داري ...-

 بي توجه به من روبه سونيا گفت :

 ه بودم ... ولي شنيدن كي بود مانند ديدن ...سونيا جان تعريفت رو خيلي از اين فسقلي شنيد-
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 اوه اوه چه خودمونيم شد ...

 سونيا كه از بهت خارج شده بود با تعجب از پرويي آويد گفت :

 رادا به من لطف داره -

 وسريع روشو سمت من كرد ودر حالي كه باچشم خط ونشون مي كشيد گفت :

 رادا جان من برم ديرم ميشه..-

 گفت : آويد سريع

 مي رسونيمتون ...-

 سونيا در حالي كه به من چشم غره ميرفت به سمت درورودي دانشگاه رفت وگفت :

 لطف داريد كالس دارم .. خدا حافظ -

 ماهم خدا حافظي كرديم آويد به سمت ماشينش رفت ومنم پشتش به ماشين كه رسيد با خنده برگشت سمتم وگفت:

 نيومد وگرنه مجبور ميشدم تورو بزارم واونو ببرم ... خدا رو شكر دوستت باهامون-

بعد هم سريع سوار المبرگيني خوشگلش شد همون طور كه كنار ماشين ايستاده بودم اداش رو در اوردم وسريع 

 سوار ماشين شدم ...

ن كرد خواننده ماشين كه نبود قاليچه ي سليمون بود ... من مي ميرم اگه تشبيه نكنم !؟ آويد پخش ماشين رو روش

اي فرانسوي خيلي اروم وماليم داشت مي خوند خيلي قشنگ بود ولي مسئله مهم اين بود كه من اصال نمي فهميدم 

 چي ميگه !.... توي ماشين سكوت بود صدام رو صاف كردم وگفتم :

 سارا خيلي صدمه ديده ؟؟؟-

 آويد خنديد وسري تكون داد وگفت:

 م چيزي نديدم ...واال من يكي هرچي نگاه كرد-

 بعد يه دفعه قهقه اي زد وگفت:

 حتما نامرئين وبه جزخودش وبنيامين كسي نميبينه ...-

 سري از روي تاسف تكون دادم وبدون اينكه بخوام فكرم رو به زبون اوردم :

 چرا بنيامين همراه اون احمق شده ؟؟؟-

 آويد با حالت متفكرانه اي گفت :

ن از وقتي سارا رو ديدم از خودم مي پرسيدم ...ولي بعدش به خودم گفتم علف بايد به دهن راستش سئواليه كه م-

 بزي شيرين بياد 

 خنديد وبعد از مكث كوتاهي گفت :

 البته فكر كنم از شيريني عسل هم گذشته ديگه كم كم داره دهنو ميزنه ...-

 : لبخند كجي زدم وتوي دلم حرفش رو تاييد كردم كه دوباره گفت

 رادا ناراحت كه نشدي ... به هر حال سارا خواهرته ...-

 لبخند تلخي زدم وگفتم :

 خيلي وقته به اين نتيجه رسيدم ... حقيقت واقعا تلخه .-

 لبخندي زد ونيم نگاهي بهم كرد ودوباره به جلو خيره شد وگفت :
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 يه معذرت خواهي بهت بدهكارم ...-

 با تعجب گفتم :

 براي چي ؟-

براي تبريك قبوليت ... راستش شماره تم از بنيامين گرفتم ولي بعد پيش خودم گفتم شايد خوشت نياد بهت زنگ -

 بزنم ...

 لحنش جوري بود كه دلم سوخت براش خودمم نمي دونم چرا !؟ براي همين با مهربوني گفتم :

 ثل بنيامين ... ممنون ازاين كه به يادم بودي واينكه هروقت خواستي زنگ بزن تو هم م-

واقعا نميدونستم اين چه چرتي بود كه گفتم اخه بنيامين برام مثل چي بود ،برادر ؟؟ پدر ؟؟؟ شوهر خواهر ؟؟؟ كه 

آويدم به خواد مثل اون باشه ..... نگاهي به آويد كردم كه ديدم داره با گنگي بهم نگاه ميكنه لبخند زوركي زدم 

 وبحث وعوض كردم :

 نيامين نيومد ؟راستي چرا ب -

چميدونم به خدا ... دوباره يه تيكه از ناخونه انگشت كوچيكه ي پاي سمت راست ، سارا خانم درد گرفته بود -

 ومجبور شد بمونه ... برا همين من اومدم .

براي لحنش خنده ي ريزي كردم ولي از يه طرف داشتم حرص مي خوردم سارا با اين كاراش براي ماهم ابرو نذاشته 

 .... وخانواده ي بنيامين رو كالفه كرده ...

آويد ماشين رو پارك كرد وبا هم پياده شديم از شيريني فروشي بغل بيمارستان جعبه ي شيريني گرفتم ،مطمئنا اگه 

 خود سارا بود امرا ّ از اين كارا نمي كردم ولي براي حفظ ابرو جلوي خانواده ي شايسته مجبور بودم ...

ارستان كه شديم سيمين خانم وانا جونو جلوي در اتاقي ديدم ... با احترام جلو رفتم وسالم دادم بعد در وارد سالن بيم

حال سالم واحوال پرسي بوديم كه بنيامين با قيافه اي به هم ريخته وكالفه از اتاقي خارج شد با ديدنش سالم دادم كه 

 با خستگي به روم لبخند مهربوني زد وگفت:

 باشي ،خوبي ؟سالم خسته ن-

 با نگاهي به سرتا پاش گفتم :

 مرسي خوبم ... من خسته نيستم ،ولي تو انگار كوه كندي !-

 بنيامين سري به نشانه ي تاسف تكون داد وگفت :

 از كوه هم بدتر ... -

 صداي اروم آويد رو پشت گوشم شنيدم كه گفت:

 مثل اينكه شيريني زياد دل خودشم داره ميزنه ...-

 ي توجه به اون روبه سيمين خانم وانا جون باشرمندگي گفتم :ب

 تو رو خدا ببخشيد ... خيلي اذيت شديد ... واقعا شرمنده .-

 سمين خانم با لبخند سرم رو بوسيد وبا اينكه از چشماش خستگي ميباريد گفت :

 دشمنت شرمنده عزيزكم ... وظيفمونه .-
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داشتم اب ميشدم حيف اين خانواده ي مهربون براي سارا ... ديگه كم كم  با اين حرفش ديگه دقيقا از شرمندگي

داشت مخم داغ ميكرد وخون جلوي چشمام رو گرفته بود جعبه ي شيريني رو به دست بنيامين دادم وبا لبخند زوري 

 گفتم :

 ميتونم برم تو ؟؟؟-

 البته ...-

خت قشنگ روبه روي در بود وسارا با شنيدن صداي در واز جلوي در كنار رفت دراتاق رو به ارومي باز كردم ت

 پشتش رو به در كرد وبا صداي جيغ مانندي گفت :

 برو بيرون ... نمي خوام ريختت رو هم ببينم ...-

مطمئن بودم با من نبود چون اصال به سمت در نگاه نكرد ولي مخم سوت كشيد جلوي خانواده ي بنيامين باهاش اين 

مامانش بهش چي ياد داده بود ؟؟؟ سعي كردم جلوي عصبانيتم رو بگيرم تا بدتر پيش اينا  جوري حرف ميزد؟؟؟

ابرو ريزي نكنم ولي با اين حال دلم ميخواست با همين دستام انقدر گلوش روفشاااااار بدم تا جونش باال بياد بعد هم 

غاي گوش خراش از گلوش خون بزنه بيرون با تمام توانم كتكش بزنم وانقدر با پا به پهلوش بزنم تا به جاي اين جي

 .متنفرم ، متنفرم از اين لوس بازياششششش .

دستام رو مشت كردم تا كمي خونسرديم رو حفظ كنم با يه نفس عميق دوباره شدم همون راداي هميشگي با صدايي 

 كه سعي مي كردم ماليم وخونسرد باشه گفتم :

 اين مسخره بازيا چيه درآوردي ؟؟؟-

اول هيچ حركتي نكرد ولي بعد با سرعت به طرفم برگشت چند لحظه بابهت بهم نگاه كرد ولي بعد اخم كرد  سارا

 ودوباره جيغ كشيد :

 گمشو برو بيرون .... گمشو كي توي عوضي رو راه داده اين جا ؟-

اينكه برم بيرون به نمي دونم چرا ولي ارامشي تمام وجودم رو گرفت انگار از حرص خوردنش لذت مي بردم به جاي 

 تختش نزديك شدم وگفتم :

 مطمئن باش منم از روي عالقه به تو اين جا نيستم ... بنيامين بهم زنگ زد .... -

 

 سارا وسط حرفم جيغ كشيد:

 بنيامين غلط كرده با تو، گمشوو بيرون .... -

 كمي باال بردم وگفتم : ديگه خونم به جوش اومداختيار خودم وحرفام دست خودم نبود منم صدام رو

هي چته وحشي چرا هوار مي كشي ... ببين من كاري ندارم كي غلط كرده وكي غلط نكرده ... االنم خوشحالم نيستم -

كه تو رو مي بينم فقط براي اين اومدم كه بهت بگم چشمات رو باز كن ببيني كجايي ؟؟؟ پيش كي هستي ؟؟ وبفهمي 

... خانوادت نيست كه مجبور به تحمل باشه ... وهرچقدر هم عاشق باشه خسته ميشه اون با مامان وبابات فرق داره 

.... مطمئنا خيلي بهتر وسر تراز تودارن براش سرودست ميشكنن ... حتي مي تونم بگم تو جلوشون مورچه پردارم 

تان خصوصي ،اتاق نيستي بدبخت ... نگاه كن ... خوب به اطرافت نگاه كن ... سالمي ولي ببين اوردتت بيمارس

خصوصي ميتونست به روت بياره كه از خودشم سالم تري .... خانوادش به خاطر تو از كار وزندگي افتادن مطمئنا اگه 

بخوان سر سه سوت بنيامين رو ازت جدا ميكنن پس برات بهتره قدرشون روبدوني ... نيومدم نصيحتت كنم ،چون 
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روي پدربزرگم همينو بس . حتي نگران ابروي مامان وباباتم نيستم چون لياقتش رو نداري اگه اينجام فقط به فكراب

اگه ميخواستن درست تربيتت مي كردن ،بهت ميگفتن شوهرت مامانت نيست كه هميشه باشه ونازت رو بكشه .... 

ازي وچهارتا سارا به خودت بيا ... به ... خودت ... بياااا . لوس بازياتو جمع كن بچسب به زندگيت ... زندگي خاله ب

رمان عاشقونه وفيلم درام نيست .... وبدون يقين دارم با اين لوس بازيا نه تنها بنيامين عاشقت نميشه بلكه ازت زده 

 هم ميشه .... 

 سارا باتنفر وانزجار به من خيره شد وگفت :

 ازت متنفرم ... تو پيش خودت چه فكري كردي ...-

 وسط حرفش اومدم وخونسردانه گفتم :

منم همين طور عزيزم ... در ضمن من اصال به تو فكر نمي كنم توي حرفامم گفتم اگه االن اينجام فقط وفقط به -

 خاطر ابروي خودم وپدربزرگه ...

 پشتم روبهش كردم وبه سمت در رفتم همين كه دروباز كردم گفت :

 دعا مي كنم بميري ...-

 نگاهم رو بهش كردم وگفتم : به لحن بچه گانه اش با تمسخر خنديدم واخرين

 به هم چنين ....-

واز اتاق خارج شدم ودرو پشت سرم بستم .... با ديدن سيمين خانم واناجون به زور لبخند كجي زدم واقعا كه از روي 

 اين دوتا زن خجالت مي كشيدم سرم رو پايين انداختم وگفتم :

 دادم ( شما بهتره كه بريد خون استراحت كنيد من هستم ...تورو خدا ببخشيد .... )سرم رو باال گرفتم وادامه -

 انا جون با لبخند گفت :

 نه عزيزم تو برو خسته اي تازه از دانشگاه اومدي ....-

 توي دلم هر چي فحش بد وخوب بود به سارادادم ... گفتم :

 لت ميكشم .نه خسته نيستم .... دستتون درد نكنه شما بريد ... اين طوري من واقعا خجا-

 سيمين جون اومد طرفم وصورتم رو بوسيد وگفت :

 عزيزم اين حرفا چيه ؟؟؟ خجالت كدومه منم مثل مادرتون ...-

 توي دلم زهر خندي كردم وگفتم :خدا نكنه مثل مامانم باشي ...

 ولي با لبخند تلخي گفتم :

 يد ....لطف داريد شما ... ولي خواهش مي كنم درخواستمو رد نكنيد وبر-

 انا جون روبه سيمين خانم گفت :

 سيمين جون حاال كه رادا جون هست خيالمون راحته ... توهم بيا بريم بيتا طفلك خونه تنهاست ...-

از اين فرصت استفاده كردم وروبه بنيامين كه با بدبختي روي صندلي هاي بيمارستان نشسته بود وداشت به ما نگاه 

 مي كرد گفتم:

 جان شما هم بهتر بري خونه واستراحت كني من اينجام ... بنيامين-

 بنيامين با چشماي خسته بهم زل زد معلوم بود دودله وبعد گفت :

 نه رادا من هستم ... بهتره تو بري ... خسته اي-
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 مي خواستم بهش بگم چشمت كور ... انتخاب خودته بايدم بموني ... ولي دلم براش سوخت به جاش گفتم :

 هونه ي الكي نيار ... من كه گفتم اينجا مي مونم ،پس برو ب-

 ولي اخه شما ها كه ...-

 فهميدم منظورش چيه مي خواست بگه شما ها باهم بديد براي همين سريع گفتم :

 نگران نباش تا توبري استراحت كني اينجام بعدش دوباره بيا كاري بهم نداريم .-

وبلند شد ... خوشحال شدم كه نقشه ام گرفت ... داشتن مي رفتن كه انا جون  بنيامين با ترديد سريع تكون داد

 برگشت به آويد گفت :

 تو نمياي؟-

 آويد با نگاه شيطون ومرموزش منو نگاه كرد وگفت :

 نه مي مونم رادا ممكنه كاري داشته باشه ...-

ن داد وبعد خدا حافظي كردن ورفتن ... با اه از نگاهش مي تونستم بخونم يه چيزايي فهميده ... انا جون سري تكو

 خسته اي رفتم روي صندلي نشستم كه آويد هم با لبخند كنارم نشست وگفت :

 خوب ... حاال نقشه ات چيه ؟-

 خودمو زدم به اون راه ونگاه گنگي بهش كردم وگفتم :

 نقشه ؟ كدوم نقشه ؟-

 كه روبه رو رو نگاه مي كرد با لبخند هميشگيش گفت :آويد نفس عميقي كشيد وبه صندلي تكيه داد درحالي 

 مي دوني رادا من بيشتر از چيزي كه فكرش رو بكني تجربه دارم ... بخصوص در مورد خانما .-

خنده ام گرفته بود چنان با افتخار حرف ميزد كه هر كي نمي دونست فكر مي كرد جايزه ي نبل رو برده . خنده ام 

 سرد گفتم :رو كنترل كردم وخون 

 حاال كه چي ؟-

 يعني نقشه ات چيه ؟ -آويد 

 يعني نقشه ات چيه ؟  -آويد 

 

 باهمون خونسردي گفتم :

 مي خوام برم ... يعني تنهاش بزارم ...-

 خنده ي ريزي كرد وبلند شد وگفت :

 باشه ... خوبه پس پاشو بريم ...-

وباال انداختم وپشت سرش راه افتادم به در خروجي بيمارستان كه ازبي خيالي آويد تعجب كردم ولي بعد شونه هام ر

 رسيديم صداش كردم وگفتم :

 چند ساعت ديگه زنگ بزن به بنيامين ،بگوساراتنهاست ....-

 دوباره نگاهي به اطراف كردم با ديدن تاكسي جلوي بيمارستان سريع به آويد گفتم :

 يشه ،سالم برسون .... خدافظ ....خيلي خوب من ديگه بايد برم كم كم ديرم م-
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باسرعت از كنار آويد گذشتم وبه سمت تاكسي رفتم كه يه كسي بند كيفم رو كشيد به خاطر سرعت زيادم نزديك 

بود با مخ برم زمين كه همون طرف دستمم گرفت با نفس نفس برگشتم عقب كه قيافه ي نچندان خندان آويد رو 

داد مي كرد ولي لبخندشو به زور حفظ كرده بود نمي دونم اين بشر چرا تعادل ديدم يعني توي چشماش عصبانيت بي

 رفتاري نداشت ومثل ادم نبود ؟! دستم هنوز توي دستش بود كه با صداي ماليمي البته همراه حرص گفت :

ما شايد نمي اوال وقتي خداحافظي ميكني صبر كن جوابتو بگير .... دوما يعني اندازه ي تاكسي ارزش ندارم ؟؟؟ سو-

 خواي خونتون رو ياد بگيرم ؟

 لحنش جوري بود كه ناخوداگاه گفتم :

 من خونه نميرم ... جايي كاردارم بايد برم اونجا ...-

 يه دفعه عصبانيت چشماش جاشو داد به شيطنت وبا لبخند مرموزي گفت :

 ت قرار داري ؟؟؟bfناقال نكنه با -

م اين تعادل رفتاري نداره ،كسي باور نمي كنه ... آويد همين طور كه دستم رو چشمام از تعجب چهارتاشده بود ميگ

 مي كشيد وبه طرف ماشين ميرفت گفت :

الزم شد من دوست پسرت رو ببينم ،شايدباهام دوست شديم ... ببين از االن ميگم من نمي تونم با يه دختر -

 باشمااااااااا .

 طي به جمله ي اوليت داشت ؟؟؟؟؟؟رواني ..... اخه اين جمله اخرت چه رب

حاالديگه به ماشين رسيديم آويد ريموت ماشين رو زد ومن دستم رو از دستش كشيدم بيرون وبا تخسي وكمي 

 شيطنت يه تاي ابروم رو باال انداختم وگفتم :

 دوست پسرم دوست نداره منو كنار كسي ببينه .... پس نمي تونم قبول كنم باهات بيام ...-

 حالت كالفه اي گرفتم وگفتم : بعد

 اصال حوصله ي دعواي بعدش رو ندارم ...-

ابرو هاي آويد خود به خود باال رفت شيطنت توي چشماش جاشو به تعجب داد وبه سمت من اومد در ماشين روباز 

 كرد وبه زور منو هل داد تو ماشين وگفت:

 پس الزمه ببينمش ....-

وسريع سوارماشين شد خندم گرفته بود چه سريع باور كرد ،ماشينو روشن كرد اينو كه گفت در سمت منو بست 

 وروبه من گفت :

 كجا قرار داري ؟؟؟-

به زور خندمو جمع كردم وخيلي جدي ادرس دفترو دادم طفلك خانم كاوياني اگه بفهمه دوست پسر من شده حتما 

 ه جدي گفت:كلمو ميكنه ... با صداي آويد به خودم اومدم كه با لحن نيم

 رادا تورو بايد مثل بچه ها جيزت كرد .... -

 بعد نگاهشو سمت من كرد وگفت :

 تواومدي درس بخوني يا پسر بازي كني ...-

 خيلي جدي برگشتم بهش نگاه كردم وگفتم :

 ببين آويد ... درس جاي خودش تفريحم جاي خودش ....-
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 د ودرحالي كه خنده ي ريزي مي كرد گفت :آويد چپي بهم بست ودوباره به روبه رو خيره ش

 حاال مواظب باش تو اين تفريحات سالم باليي سر خودت نياري يه وقت ....-

 وخندش به قهقه تبديل شد ومن اون موقع كامال متوجه رواني بودنش شدم كه ادامه دارد :

 كه با يه بچه ي بي پدربري خدمت جناب فرزانه ...-

 كشيد وگفتم : با اين حرفش مخم سوت

 آويييييييييييد ؟!-

 خنده ي بلندي كرد وگفت :

 ببخشيد .. ببخشيد ... اخه اينجايي كه تو ادرسشو دادي همه مجتمع اداريه ... گفتم حاال شايد خونه خالي نباشه ...-

 چشمام اندازه توپ تنيس شده بود دوباره باداد وتشرگفتم :

 آوييييييد ...-

 و چشمام نگاه كرد وگفت :خيلي جدي برگشت ت

 زهرماروآويد .... !-

 وبعد دوباره به روبه رو خيره شد وباهمون لحن گفت:

 رادا مواظب خود باش تورو خدا ... پسرا به موقعيت دختر هيچ وقت فكر نمي كنن ...-

 خنديدم وگفتم :

 خوبه هم جنساتو ميشناسي ....-

 اونم خنديد وگفت :

 ي كه تو فكرشو بكني .... ميشناسمشون .خيلي بيشتر از اون-

 اهان بخشيد يادم نبود شما ادم شناسي ...... هم زنا رو خوب ميشناسي هم مردا رو ... .-

 البته ... پس چي فكر كردي ؟؟؟-

ديگه تا رسيدن به شركت حرفي بين مازده نشد نمي دونم اون به چي فكر مي كرد ، ولي من به دوست دختراش فكر 

دم ... اونا چه فرقي با من داشتن ؟؟؟ مطمئنا نميشه اسم هرزه رو روي همشون گذاشت ... مي شه ؟ همشون از مي كر

شكماي مادرشون كه اين جوري نبودن ؟؟؟ بودن ؟؟؟ همه اول به اميد دوست داشتن ودوست داشته شدن جلو ميرن 

قت خودشون رووسط باتالق مي بينن و هرچي ولي وقتي نابود ميشن ديگه خط ومرزي رو احساس نمي كنن .... اون و

دست وپا بزنن بيشتر توي باتالق فرو ميرن مگه اين كه خدا بدادشون برسه .... اين سئوال همين جوري توي مغزم 

 رژه ميرفت ،آويد چند تارو به اين باتالق كشونده ؟خط ومرزش رو شكسته ؟؟؟؟

 اين خيابونه ؟-

 اف رو نگاه كردم سر خيابون دفتر بوديم گفتم :باصداي آويد به خودم اومدم واطر

 بله مرسي همين جاست ...-

 آويد جلوي ساختمون ايستاد وگفت :

 اين جا قرار داري ...-

 خنديدم وگفتم :

 اره ... محل كارش اين جاست .....-
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 آويد با كنجكاوي نگاهي به تابلو هاي بيرون انداخت وگفت :

 كدوماست ... ؟-

ت واحد روبه روي ما مطب يه دكتر پير بود كه سالي يه بار براش مشتري ميومد ... خندم روجمع كردم خندم گرف

 وگفتم:

 دكتر شهروز نجفي ...-

 آويد ابروهاشو باال داد وگفت :

 اوه اوه با دكترا ميپري ....-

 خنديدم ديگه بس بود هرچه قدر سركار رفت براي همين گفتم :

 ميپرم .... اره با دكتر پيرام-

 با تعجب وگنگ بهم نگاه كرد وگفت :

 رادا چرا ؟؟؟ تو خيلي براي اين كارا خوبي ...-

 خنديدم و با بدجنسي گفتم :

 در خوب بودنم كه شكي نيست ولي .... بايد بهت بگم سر كار بودي دكتر بعد از اين ، من اين جا كار ميكنم ....-

 :چشماش اندازه ي توپ تنيس شد وگفت 

 كجا ؟؟ چي كار ميكني ...؟؟-

 به حالتش لبخندي زدم وگفتم :

 منشيم ... )از توي ماشين به تابلوي خانم كاوياني اشاره كردم ( توي دفتر وكالت زهره كاوياني ...-

 نفس راحتي كشيد وگفت :

 فكر كردم تو دفتر اين دكتر شهروزه اي ....-

 بعدم با اخم تصنعي گفت :

 ر كار ميزاري ؟؟؟؟ ... منه ساده رو بگو كه باور كردم .حاال منو س-

 با اين حرف آويد دوتامون باهم زديم زير خنده ...

 آويد همون طور كه مي خنديد گفت :

 واقعا فكر كردم دوست پسر گرفتي ...-

 منم باهمون خنده گفتم :

 واي كه تو چقدر ساده اي ....-

 :آويد حق به جانب نگاهم كرد وگفت 

 قيافه ي خودتو نديدي وگرنه ،خودتم باور مي كردي ....-

 خندم تبديل به لبخند شد وتوي دلم گفتم :چه قدر ما سرخوشيم ... روبه آويد با همون لبخند گفتم :

 ديگه از اين فكرا نكن من با پسرا ابم تويه جوب نميره ...-

 چشمك شيطوني زد وگفت :

 اي همين تعجب كردم .....اون كه از اولم معلوم بود بر-

 بعد به سمت داشپرت ماشين دال شد وجعبه كادويي قشنگي روبه سمتم گرفت وگفت :
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 ناقابله ....-

 باتعجب نگاهي به جعبه وبعد نگاهي به آويد كردم وگفتم :

 بابت چي ؟؟-

 ير تبريك گفتنم اوال بگير دستم خسته شد ... دوما هم كادوي قبولي وهم كادوي معذرت خواهي بابت د-

 كادورو ازش گرفتم وگفتم :

 مرسي ... راضي به زحمت نبوديم ...-

 خنديد وباشيطنت نگاهم كرد وگفت :

 زحمت نبود ورحمت بود .... نمي خواي بازش كني ...-

 لبخندي به روي آويد زدم وپاپيون روي جعبه رو كشيدم ودر جعبه رو باز كردم وبا ذوق گفتم :

 زه ...واي چه نا-

 دسبند ظريف طال سفيد بود از مدلش خيلي خوشم اومد ولي يه لحظه با ياد قيمتش گفتم :

 آويد مرسي .... ولي نمي تونم قبول كنم ...-

 آويد با تعجب گفت :

 چرا ؟؟؟ -

 خنديدم وبا شيطنت گفتم :

 نه دوست پسرم ناراحت ميشه .... راستش خيلي زياده ... يه جورايي معذبم مي ك-

 خانم معذب ديگه از اين حرفا نزن تازه به نظرم كمم بود ... ولي كادو هاي بعدي جبران مي كنم ...-

 خنديدم وهمين طور كه به دستبند نگاه مي كردم فكر كردم :كادو هاي بعدي ؟؟؟؟ !!!! 

 گفتم:از دستبندش خيلي خوشم اومده بود براي همين روبه آويد كه با لبخند بهم نگاه مي كرد 

 مي تونم دستم كنم ....-

 چشمكي زد وگفت :

 معلومه ، چرا كه نه ؟-

 مچ دستم رو با دسبند جلوش بردم ومنتظر بودم با گيجي نگاهي بهم كرد كه خنديدم وگفتم :

 توقع ندار كه قفل به اين ريزي رو خودم ببندم ...-

 خنديد وگفت :

 پرووو.... -

 دور دستم بست ... نگاهي بهش كردم وگفتم :بعد هم با ماليمت دسبند رو 

 مرسي آويد هم براي كادوي زيبات هم براي اينكه رسونديم ...-

 خنديد وگفت :

 قابل پري دريايي خودمو نداره ...-

 خندم گرفت آويد رو همه اسم ميزاره .... سري تكان دادم تا خواستم در ماشين رو باز كنم گفت :

 صبر كن ...-
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بهش نگاه كردم كه گوشيش رو برداشت وبعد از چند ثانيه صداي گوشي من بلند شد با لبخندشيطون  با تعجب

 هميشگيش گفت :

 اين شماره ي منه خوشحال ميشم اگه زنگ بزني ....-

 وبعد چشكي زد وگفت :

 حاال زود برو كه همه ي كارام مونده ....-

 باخنده گفتم :-

 رواني ...-

 ....لطف داري عزيزم -

بعد از خداحافظي وارد ساختمون شدم وآويد رفت ... به دفتر كه رسيدم سريع گوشيم رو در اوردم وبا پدربزرگ 

تماس گرفتم ،ميدونستم سارا با مامان وبابا تماس ميگيره وبهشون ميگه من چيا گفتم پس بهتر بود من خودم پيش 

 ي موضوع روبهش گفتم ودر اخر هم اضافه كردم : دستي ميكردم ... پدربزرگ كه تلفن رو برداشت سريع همه

پدربزرگ لطفا اگه باهاتون تماس گرفتن بهشون بگيد من كارو زندگي دارم وراه به راه مزاحم من نشن واينكه من -

 انقدر مشغله ي فكري دارم كه جايي براي لوس بازي هاي سارا نمي مونه ...

از طرف بابا اينا باهام تماس گرفتن جواب ندم تا زنگ بزنن به پدر پدربزرگم از دست سارا عصباني شد وگفت اگه 

بزرگ ، خودش ميدونه چي جوابشون روبده ...بعد از قطع تلفن با خيال راحت مشغول كارم شدم .... عصر بعد از سرو 

جلو ظاهر شد  كله زدن با موكال خسته وكوفته به خونه رسيدم هنوز كليد رو تو در نچرخونده بودم كه سونيا مثل چي

لبخند كجي گوشه ي لبش بود از باال تا پايينم رو نگاه كرد منم با تعجب به حركاتش نگاه مي كردم كه با لحن 

 مسخره اي گفت :

كه سارا بيمارستانه ؟؟؟؟ اخي عزيزم رفتي ديدن آبجيت ؟؟؟؟ .... ببخشيد رادا جون اين سئوالو مي پرسما .... -

ه ؟؟؟ اخه بزنم به تخته خيلي فرق كرده بود ... نه كه زشت بشه ها يه دفعه شده بود بنيامين جراحي پالستيك كرد

 مثل هلو ..... حاال بيمارستان خوش گذ شششششت ....

چنان ش رو كشيد كه يه لحظه چندشم شد ... نمي دونم چرا امروز هر كي به پست منه بدبخت مي خوره منحرف 

ا كه منو خسته وكوفته جلوي در نگه داشته .... بي حوصله با دست هولش دادم تو ميشه .... اون از آويد اينم از سوني

 ولي يه كمم تكون نخورد با بدبختي به چشماي بدجنسش نگاه كردم وگفتم :

 جون سونيا اون چيزي كه تو فكر مي كني نيست بزار بيام تو برات ميگم ... به خدا خستم ...-

 بخند شيطوني گفت :نگاه مارموزش رو بهم دوخت وبا ل

 جون خواهر بزرگت .... بايدم خسته باشي ..... بعد اون همه تالش واتيشي كه سوزوندي .. منم بودم خسته ميشدم ...-

 انقدر بي حال بودم كه به ديوار كناري تكيه دادم وروي زمين نشستم وبا بي حالي گفتم :

 سوني كم چرت بگو ....-

 بود از لج با پاش محكم به رون پام زد كه جيغم در اومد ...  سونيا همون طور كه ايستاده

 ديوانه چرا اينجوري مي كي كبود شد ...-

 سونيا هم با حرص گفت :

 رادارررر .... چند بار بهت بگن نگو سوني ... -
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 تو رو خدا بي خيال سونيا انقدر خستم كه نا ندارم حرف بزنم ... -

 اره ديگه منم ....-

 فش پريدموگفتم :وسط حر

سونيا، آويد پسر عموي بنيامينه .... همون كه شمالم بود ... سارا دوباره خودشو لوس كرده بوده ،بنيامينم مجبور -

 ميشه آويدو بفرسته دنبالم .....

 سونيا با بهت گفت :

 اما اون گفت كه دوستته ... -

 با بي حاي سري تكون دادم وگفتم :

  ادمه سر خوشيه ....حرف زد بابا ... كال-

سونيا كه فهميده بود موضوع چيه با خيال راحت خنديد ودستو گرفتو كمكم كرد بلند بشم همين طور كه داخل 

 ساختمون مي شديم سونيا با خنده گفت : 

 خيالم راحت شد رادا .... گفتم نكنه تو تنها تنها هلو خور شدي ....

 ز خنده وگفت :با تعجب بهش نگاه كردم كه ريسه رفت ا

 قولمون سال اول دبيرستان يادته .... چه قدر خل بوديما .....-

 بعد نگاهي به من كرد وبا شينت خنديد وگفت :

 تصحيح مي كنم .... االنم خليم .-

خنديدم وسري تكون دادم لباسام رو همون جا در اوردم وروي مبل ولو شدم باياد اون روز خود به خود خندم مي 

هيچ وقت اون روز يادم نميره منو سونيا باهم رسيديم مدرسه .... من كه اون روزا كامال افسرده بودم ،سونيا گرفت ،

هم شبش دير خوابيده بود واون روز از شدت خواب چشما باز نمي شد مقنعه ي مدرسش هم كج بود وهمش به من 

... من زياد با بچه ها باز نمي شدم سونيا هم با تكيه داده بود با كلي بد بختي بردمش سر كالس ونشستيم رديف اخر..

اين كه خيلي دختر شيطون وشاديه اما اونم كم وبيش مثل من بود انگار جفتمون به هم قول داده بوديم كه يه اكيپ 

دونفره داشته باشيم همينو بس ... االنم كه دانشگاه ميريم همين جورييم .... توي كالسمون دونفر ديگه هم مثل ما 

دن ساميه ومليحه با اين تفاوت كه منو سونيا توي اون سنمون به زور دماغمونم باال مي كشيديم ولي اونا كلي بو

دوست پسر داشتن وهمش در حال شيطنت بودن همه ي بچه ها اومده بودن به جز مليحه باعث تعجب همه بود اخه 

ي بپرسه اخه اخالقاي خاص خودش رو ساميه ومليح هميشه باهم ميومدن كسي هم جرئت نداشت از ساميه چيز

داشت ، نمي گم بدبود ولي خوب هر كسي باهاش كنار نميومد ... ساعت ده دقيقه به هشت بود كه يه دفعه در كالس 

با شدت باز شد بعد هم مليحه مثل مغال به سمت ساميه حمله كرد وهمين جور كتك كاري مي كردن همه ي ما ها با 

كرديم انقدر توي شك بوديم كه حتي نمي فهميديم كه بايد جداشون كنيم اخه اين دوتا تعجب داشتيم نگاهشون مي 

كمتر از گل بهم نمي گفتن .... مليحه ،ساميه رو وسط كالس كشوند وروش نشست يا موهاشو مي كشيد يا ميزد تو 

 مليحه با جيغ گفت : صورتش ساميه هم كم نميورد وموهاي اونو مي كشيد خالصه وسط اين دعوا ها بود كه يه دفع

خيلي كثافتي ساميه ... خيلي حامد براي من بود خودتم ميدونستي ... رفتي چه خري رنگ كردي كه منو ول كرده -

چسبيده به تو خاك تو سرمن با دوستي مثل تو .... حاال كه اين طوري شد بهتره بهت بگم من به رضا وميالد نخ دادم 

 به علي جونت دادم تا بفهمه همچين اش دهن سوزي نيستي ....كه ولت كردن ... در ضمن امارتم 
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خالصه يكي ساميه گفت يكي مليحه خنده دارترش اينجا بود كه با بردن اسم بعضي از پسرا بچه هاي كالس حالشون 

بد مي شد يكي دادش اون يكي بود يكي مامانش يكي ديگه رو خاستگاري كرده بود اون يكي عاشق چميدونم فالني 

د .... خالصه بلبشويي بود تو كالس تا معلم اومد معلممون با ديدن بچه ها چشماش چها تا شدبيچاره مثال مي بو

خواست اينا رو از هم جدا كنه ولي خودشم از كتكا بي نسيب نموند به قول سونيا كه مي گفت جنگل قانون داشت ولي 

بودن .... خالصه مديرمون اومد معلممون رو از زير  توي اون لحظه مدرسه وكالس ما قانون نداشت وهمه بهم پريده

 دست وپاي اون دوتا جمع كرد بعد هم بردشون دفتر سونيا كه كال خواب از سرش پريده بود گفت :

 فيلم جنايي جالبي بود ... !-

 وبعد صداش رو عوض كرد وگفت :

 انتقام براي دودر كردن دوست پسر ....-

كرد هم ساميه رو ... دوسه روز بعد از اون ماجرا يكي از بچه ها داشت براي دوستاش  مديرمون هم مليحه رو اخراج

ميگفت كه اين جناب حامد كيه كه اينا سرش دعوا مي كردن تازه اون موقع بود كه مخ ما كامل سوت كشيد اين حامد 

زماني هم كه مي خواست به  خان نامزد وعاشق پيشه ي بهاره دختر عموي سونيا بود كه سه سال از ما بزرگ تر بود

منو سونيا بگه داره ازدواج مي كنه با چنان فخري گفت پسره مثله هلوه كه خدا ميدونه ....همون روز بود كه سونيا با 

 حالت خاصي برگشت سمتمو گفت :

نخوريم اگه راديييي ،بيا قول بديم كه هيچ وقت ،هيچ وقت سر هيچ هلويي باهم دعوا نكنيم اصال هم تنها تنها هلو -

 خورديم بايد دوتا دوست باشن ... باشه ؟؟؟!!!

خالصه بدي شهراي كوچيك اينكه همه كم وبيش هم ديگه رو ميشناسن .... براي همين دست حامدم براي بهاره رو 

 شد ... طفلي بهاره چي كشيد اون سال .

به قول سونيا دنبال اين ميگرديم كه كه ومنو سونيااز اون روز به بعد هر پسري رو كه خوشگل وخوشتيپه مي بينيم 

 دوستي مثل خودش دار يانه اگه داره بسم اهلل ... اگرم نداره كه كال بي خيالش ..... .....

 با صداي سونيا به خودم اومدم كه داشت مي گفت :

.... با اون عطري كه  رادا اصال حوصله ي فردارو ندارم باز با اون نكبت دماغ كنده كالس داريم .... اه اه اه چندش-

 ميزنه اييييييي ياد بوش كه ميوفتم حالم بد ميشه ...

 خنديدم وگفتم :

 چرا چرت و پرت ميگي ؟؟؟ عطرش به اون خوش بويي ...-

 سونيا يه حالت خاصي نگاهم كرد كه فهميدم االن بايد حرفشو تاييد مي كردم كه گفت : 

 رادا خاك توسر سليقت ،اه اه اه .....-

 با مسخره بازي گفتم :

 سونا انقدر اه اه اه نكن .... دستشويي همين بغله .....-

سونيا كوسن روي مبلو به سمتم پرتاب كرد كه به موقع گرفتمش وابروهامو باال انداختم وخنديدم سونيا با عصبانيت 

 گفت :

 تربيت كرده بايدم بخندي بي ادب ،بي تربيت ... اگه به منير جون نگفتم چه دسته گلي -

 با خنده گفتم :
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 مرسي عزيزم خودم مي دونم گلم الزم به گفتن نبود ....-

 اره جون عمت ... اونم چه گلي ،گل خرزره ....-

حاال من كوسنو به سمتش پرت كردم كه اون سريع كوسنو گرفت وابروهاشو باال انداخت ودوباره چهرشو جمع كردو 

 با بدبختي گفت :

ا يه راهي بنداز جلوي پام ، من ديگه قيافه ي اين نكبتو نبينم ،مردشور برده ،بعضي وقتا تيكه هايي مي رادا تورو خد-

 ندازه كه تا فيهاخالدون )قسمت انتهايي بدن ( ادم ميسوزه ....

 بعد كتاباي درس استاد حكمت روروي زمين پرت كرد وهمين جوري كه جلوم روي زمين ميشست گفت :

 ا ؟؟؟ ديدي اين ملكه اليزابتو يا افتخار نداد .... ؟؟؟ !!!چه خبر از سار-

 خنديدم وگفتم :

 چرا اين افتخارو اجبارا كسب كردم .... رفتم دست بوسيشون ... !-

همه چي رو براي سونيا تعريف كردم حتي بهش گفتم كه موضوع رو با پدر بزرگم در ميون گذاشتم ... سونيا با 

 حرص بهم زل زد وگفت :

 رادا اخر سر خودم خفت مي كنم ...-

 با تعجب گفتم :

 وا چرا ؟؟؟؟-

 اون جعبه شيريني بخوره تو سر سارا براي من بدبخت ميوردي كه دارم از گشنگي مي ميرم ....-

 خنديدم وبلند شدم :

 باشه شيكمو،لباسمو عوض كنم ميام برات شام درست ميكنم ....-

 خنديدم وبلند شدم :

 كمو،لباسمو عوض كنم ميام برات شام درست ميكنم .... باشه شي-

 

 داشتم سمت اتاق ميرفتم كه سونيا صدام كرد برگشتم طرفش كه با چشم به مبال اشاره كرد وگفت :

 لباساتم ببر....-

 چشم ....-

******* 

زوه تهيه ميكرديم براي سركالس استاد نصيري نشسته بودم واون يه ريز داشت حرف ميزد وماهم بايد از حرفاش ج

اينكه يه )و( هم توي امتحان جابه جا مي نوشتي نمره كم مي كرد ،براي تنها كالسي كه بچه ها مشكل جزوه داشتن 

كالس اين استاد بود ،ازبس تند حرف ميزد وتند درس ميداد خوش خط ترين جزوه هم به زشت ترين وكثيف ترين 

تونست بخونه براي هين بچه ها سر اين كالس تنبلي رو كنار ميزاشتن تبديل مي شد وهيچ كس به جز صاحبش نمي 

 ومثل كامپيوتر كار مي كردن حتي نميشد يه لحظه سرتو باال بگيري چون عقب مي موندي ....

بعد از تموم شدن كالس نفس عميقي كشيد م وسرم رو كه از خستگي نمي تونستم روي بدنم تحمل كنمو روي ميز 

دم با دست گردنم رو ماساژ دادن تو دلم هر چي فحش بلد بودم به سونيا دادم كه چرا توي اين گذاشتم وشروع كر
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كالس با من نيست با صداي تك سرفه اي باالي سرم با بيچارگي سرم رو بلند كردم با ديدم هادي كريمي يا به قول 

 ع كردن وسايلم بودم گفتم :سونيا جناب كِرمي نفسم رو فوت كردم بيرون وايستادم همين طور كه مشغول جم

 بفرماييد اقاي كريمي كاري داشتيد ؟؟؟-

 هادي كه انگار هول شده بود با من من گفت :

 من ... من .... راستش ... نه .-

 با تعجب بهش نگاه كردم يه تاي ابروم رو باال انداختم وحرفش رو تكرار كردم :

 نه !-

 بيچاره رنگش پريد وسريع گفت :

 يعني نه اون نه ... نه ...

 با گيجي بهش زل زدم كه نفس عميقي كشيد وسرش رو پايين انداخت وگفت :

 يعني اره ؟؟؟-

 سرش رو باال گرفت هين جوري بي تفاوت زل زدم توي چشماش كه دوباره سرش رو پايين انداخت وگفت :

 ترسم ...ميشه ... زل نزنيد بهم ... راستش ... چشماتون .... از چشماتون مي -

همين جوري با تعجب نگاهش مي كردم ، نا خود اگاه ابروهام رفت توي هم .... اگه سونيا بود حتما حقو بهش ميداد 

،هميشه مي گفت كسي كه باهات زياد برخورد نداشته باشه وتو زل بزني توي چشماش سردي وبي احساسيت بهش 

شدم چون اصال به حرف چشمو، نيروي چشمو اين چيزا  تزريق ميشه وحس بدي پيدا ميكنه ... اوايل ناراحت مي

معتقد نبودم ولي بعدش كه با بقيه برخورد داشتم تازه به درستي حرف سونيا پي بردم ،ولي تنها كسي كه عكس 

 العملي در مقابل نگاهم نشون نداد آويد بود .... به پشت سر هادي نگاه كردم وبا لحن كالفه ونيمه عصبي گفتم :

 يد ....بفرماي-

 خانم فرزانه ... من ... حقيقت اينه كه من ..... -

 نفسم رو عصبي بيرون دادم وگفتم :

 اقاي كريمي ... لطفا !! .... من عجله دارم ... -

 با دستپاچگي بهم نگاه كرد وسريع گفت :

 ببخشيد مزاحمتون نميشم بفرماييد ... -

م روكول كردم واز كنارش رد شدم دست خودم نبود از كسايي كه واز مقابل ميز كنار رفت ،كالس خلوت بود كيف

 نسبت به نگاهم از خودشون عكس العمل نشون مي دادن بيزار بود به معناي واقعي بيزااااار ...

 سريع از كالس خارج شدم به گوشي سونيا زنگ زدم كه گفت ،توي سلف منتطرمه .

د با كالفگي كيفم رو روي صندلي كناري پرت كردم وروي صندلي سونيا روي يكي از صندليا پشت به من نشسته بو

 جلوي سونيا نشستم كه خنديد وگفت :

 چيه شمرشدي ؟؟؟؟-

 بعد هم ليوان چايي رو جلوم گذاشت وگفت :

 رفتم برات چايي گرفتم ،بخور آروم مي شي فكر كنم ديگه سرد شده ...-

 به سونيا گفتم ،اونم خنديد وبا ذوق گفت :همين طور كه چايي مي خوردم موضوع هادي رو هم 
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 ديدي گفتم ،ديدي گفتم ... از اول هم معلوم بود اين كِرمي دلش پيشه توه حاال چه كِرمي هست ؟خاكي ؟-

سونيا لطفا خفه شو ... خدا نكنه ... هنوزدوترم هم نشده ،كه داريم ميايم دانشگاه ،بعدم پسره بچس هم سن -

 خودمونه ....

 خنديد وگفت :سونيا 

اخ ببخشيد يادم نبود شما دنبال پدر بزرگت مي گردي ... خدايي يادته هر موقع بچه ها حرف از دوست پسراشون -

ميزدن كه يكي دو سال ازشون بزرگ تره با حالت چندشي مي گفتي ، من يه شوهر ميكنم پونزده سال از خودم 

 رت مياد همينه ....بزرگ تر باشه ... خدايي مي گن هرچي كه بدت بياد س

اه سونيا بس كن ديگه من غلط بكنم بدشم اگه خر شدم تو نزار .... پسره هنوز نمي تونه جلو پاشو ببينه ... بعدشم -

 بنده خدا كه هنوز چيزي نگفته كه منو تو نشستيم ، بريديمو دوختيمو تنش كرديمو فرستاديمش حجله ...

 سونيا سوت آرومي كشيد وگفت :

 وه تا كجا هام ميره منحرف ....اوه ،ا-

 بهش اخم كردم ،سونيا هم خندشو جمع كرد وصداشو صاف كرد وگفت:

 راستي راديي چه خبر از سارا ؟؟؟ -

 به فكر رفتم االن يه هفته از اون روز مي گذشت فرداي اون روز بنيامين اس ام اس داد وگفت :

 ت داديم .سال رادا جان سارا رو برديم خونه ببخش بهت زحم-

 همين .... منم فقط نوشتم خواهش مي كنم ديگه نه اون چيزي گفت ،نه من ... رو كردم به سونيا گفتم :

 هيچي فقط همون اس بنيامين ...-

 نفس عميقي كشيد وگفت :

فكر  اهان .... رادا يه سئوال ،سارا چرا عروسي نمي كنه ؟؟؟ از وقتي كه عقد كردن همش خونه ي بنيامين ايناس-

 كنم فقط براي مهموني ميره خونتون ...

 خنديدم وگفتم :

اره فكر كنم ... در ضمن خونتون نه ،خونشون .... بعدشم مگه خنگه االن خونه ي اونا دست به سياهو سفيد نميزنه ... -

 برخونه ي خودش بايد كار كنه ....

 مي گيره ....رادي اون سارايي كه من ديدم شده بنيامينو بده جاش خدمتكار -

 خنديدم وگفتم :

 واقعا .... -

**** 

امروز استاد حكمت صبح نمي تونست بياد وساعت كالسشو براي عصر گذاشت با كلي معذرت خواهي از خانم 

كاوياني عصر به دانشگاه اومدم سونيا اون روز به خاطر اين كالس ، پشت سرهم وبدون وقفه كالس داشت يه ربع به 

اقعا نكبت مونده بود كه وارد دانشگاه شدم مبايلم رو در آوردم وبه سونيا زنگ زدم تا برداشت شروع كالس استادِ و

 كرد غر زدن :
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الهي بره زير تريلي هجده چرخ ، الهي مادرش براش يه دختر ترشيده ي زشت بگيره ..... نكبت خاك تو سر ،الهي -

مغزي شه بميره ... ما راحت بشيم .... خدا .... صدامو مي  پاش به صندلي اساتيد گير كنه با مخ بخوره زمين ضربه

 شنوي منم بندتمااا سونيا 

 با خنده گفتم :

 سونيا يه دقيقه زبون به دهن بگير ..... كجايي ... ؟؟؟-

 من بد بخت تازه از دست استاد حقي راحت شدم تو كجايي ... نگو دفتر كه حال سرو كله زدن با نكبتو ندارم ....-

 نه دانشگاهم بيام پيشت يا برم سر كالس ؟؟؟-

 يه دفع صداي سونيا اومد كه داشت مي گفت :

 اوه اوه اينو كجاي دلم بزارم ؟-

 با تعجب گفتم :

 كيو ؟؟؟؟-

 هيچي ... تو چي گفتي ؟؟؟-

 مي گم بيام پيشت يا برم سر كالس ؟-

 نفس عميقي كشيد وگفت :

 طول ميكشه بچه ها رديف جلو رو مي گيرن نمي تونيم خوب گوش كنيم ....نه برو من گير افتادم تا بيام -

 باشه پس زود گرفتاريتو حل كن بيا وگرنه ،نكبت ضايعت ميكنه ..... فعال ...-

 فعال ...-

 گوشي رو توي جيب بغل مانتوم گذاشتم ودستي به مقنعه ام كشيدم وبا سرعت به طرف سالن كالسمون رفتم ....

وتا صندلي رديف جلو رو انتخاب كردم خودم روي يكيشون نشستم ،كولمو هم گذاشتم روي صندلي سركالس د

كناري براي سونيا ... بچه ها همه مي دونستن جاي سونيا ست براي همين هيچ كس سمت اين صندلي نميومد .... 

ن موقع سونيا با هادي وارد ساعت هشت بود ولي هنوز نه سونيا اومده بود نه استاد نگران شدم وبهش تك زدم همو

كالس شد ،تازه فهميدم موضوع چيه از قيافه ي سونيا كالفگي مي باريد .... پشت سر سونيا هم استاد با چهره ي 

برزخي وارد كالس شد همه بچه ها با ديدنش جا خوردن ... هادي به سمت پسرا رفت وسونيا هم كولمو پرت كرد تو 

 دلم وبا حرص نشست وآروم گفت :

 مامانه تو هم شدم .... بايد جواب خاستگارا تو بدم .... !-

خنده ي ريزي كردم ولي وقتي چشمم به استاد خورد كه با صورتي لبو وعصباني به ما نگاه مي كرد ،نا خوداگاه خندم 

 جمع شد ... استاد با همون چهره ي برزخي ولبو با حرص واز الي دندوناش گفت :

 ان ؟؟؟خوش مي گذره خانم شاي-

 سونيا خيلي خونسرد توي چشماي استاد نگاه كرد ولبخند نمكي زد وگفت :

 بله استاد ،جاي شما خالي ....-

 يه لحظه احساس كردم استاد اگه راه داشت ميومد سونيا رو خفه ميكرد با عصبانيت از الي دندوناش گفت :

 دوستان به جاي ما ...-
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ر كالس تكون هم نمي خوردن همه با چشماي درشت شده زل زده بودن به استاد انقدر عصباني بود كه بچه ها حتي س

..... بعد از تموم شدن كالس استاد نگاه خصمانه اي به سونيا انداخت وسريع از كالس خارج شد با تعجب به سونيا 

 گفتم :

 اين چش بود امروز ؟؟؟-

 ت :سونيا با خونسردي در حالي كتابش رو توي كيفش جا ميداد گف

 من كه از اول گفتم ديونه اس كسي گوش نداد ....-

سرم رو كه برگردوندم نگاهم به هادي افتاد كه بانگاه كنجكاوبه من نگاه مي كرد اخمي بهش كردم وايستادم كيفم 

 رو كول كردم وروبه سونيا گفتم :

 اين كنه چي مي گفت ؟-

 با تعجب سرش رو باال آورد وگفت :

 كي ؟؟ نكبت ؟؟؟-

 نه بابا اين پسر رو مي گم ...-

 سونيا هم ايستاد وكيفش رو روي كولش انداخت وگفت :

 اهان .... هادي رو مي گي ...-

 همين طور كه به سمت در مي رفتيم گفت :

چي بگم مادر ازت خاستگاري كرد منم گفتم ، بزار اول با آقاش حرف بزنم ... دختر اقات به زور خرجمون مي كنه -

 همينم رضا )رضايت ( داد منم گفتم پنج شنبه شب با والده بيان ...برا 

 صورتمو جمع كردم وگفتم :

 خيلي مسخره اي ، زود بگو ببينم .... -

 سونيا هم جدي شد وگفت :

هيچي بابا گفت خودش وقتي تو رو مي بينه هول ميشه نمي تونه بهت بگه براي همين از من خواهش كرد وگفت -

گه راضي هستي ممانش با مامانت تماس بگيره ... من به جاي تو گفتم نه اونم كه فكر مي كرد دارم از سر ،بهت بگم ا

 بازش مي كنم پيله كرد ...

 با عجله گفتم :

 خوب مي گفتي نامزد داره ...-

گفتم نامزد داري  چقدر هولي تو دختر .... بزار دارم مي گم ،منم با اخالق گند تو بيشتر از خودت اشنام براي همين-

... اول باور نكرد وگفت حلقه نداره ، منم بهش گفتم رادا دوست نداره چيز زيادي با خودش حمل كنه براي همين نه 

 ساعت ميندازه نه حلقه دست مي كنه ....

 چرا دروغ گفتي ؟؟؟ من كه همش ساعت دستمه ....-

 سونيا كالفه گفت :

، ول كه نمي كرد مجبور بودم يه چيزي بگم بپيچونمش . بعدشم تو كه تو دانشگاه رادي گير نده پسر انقدر پيله بود-

مانتوي استين سه ربع نمي پوشي اگر هم بپوشي ساق دست مي كني ... اون ساقت رو بكش رو دستت ،اصال چميدونم 

 .... زدم تو ذوق پسر مردم حاال بايد برا ساعت ، جواب پس بدم ...
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ه چيزي نگفتم وبه راهمون ادامه داديم ... اصال دوست نداشتم توي دانشگاه برام خاستگار سونيا ساكت شد منم ديگ

بياد يا از اين پيشنهاد هاي دوستي بي خود بهم بشه ... اگه مي گفتم نامزد دارم هم خودمو راحت كرده بودم هم بقيه 

 رو ....

ش آوردم شماره ي آويد بود يعني چي كار مي توي همين فكرا بودم كه مبايلم زنگ خورد از جيب كناري كيفم در

 تونست داشته باشه ؟؟؟ سونيا كه ديد همين جور دارم به صفحه ي گوشيم نگاه مي كنم گفت :

 رادا اگه مي خواي جواب بده ... بد بخت هالك شد پشت تلفن ....-

 به خودم اومدم ودكمه ي وصل رو فشار دادم گوشي رو به گوشم چسبوندم وگفتم :

 الو ...-

 سالم ،خوبي ؟؟ چرا دير جواب دادي ؟ سر كالس بودي ؟-

 خنديدم وگفتم :

 سالم مرسي تو خوبي ؟ نه سر كالس نبودم ،دير متوجه زنگ گوشيم شدم ...-

 سونيا با چشماي وزغي زل زد بهم منم با لبخند براش چشمو ابرو اومدم ساكت باشه ....

  اهان مرسي ... ببخشيد مزاحم شدم-

 خواهش مي كنم دكتر جان شما مراحمي ....-

 خنديد وگفت :

 از دست تو .... كجايي ؟-

 دانشگاهم دارم ميرم دفتر چه طور ؟-

 هيچي همين جوري پرسيدم ....راستش رادا ، شادي زايمان كرد ه ...-

 با كمي فكر تازه يادم اومد شادي كيه با خوشحالي گففتم :

 متي .... سالمن ؟؟واقعا ؟؟؟ ... به سال-

اره خدا رو شكر ... ولي شادي يه كم اذيت شد نمي تونست از خونه بياد بيرون ... رحمش مثل اينكه مشكل داشت -

... قراره اخر هفته براي اولين بار با دختر كوچولوش بياد بيرون قراره بريم بيرون براي شام ،شادي هم وقتي فهميد 

ايد ... براي همين زنگ زدم هماهنگ كنم ... رادا نه نمياري چون هم من ناراحت تو اينجايي گفت ،تو ودوستتم بي

 ميشم هم شادي ،بهونه ي سونيا رو هم نمياري يه ذره باد به سرتون بخوره براي جفتتونم خوبه ...

 اخه ...-

. االنم بايد برم مريض دارم اخه، اما و اگر نداريم پنج شنبه عصر آماده باشيد ميام دنبالتون ساعتشو بهت اس ميدم ..-

 ... كاري نداري ... ؟؟؟

 نه مرسي ...-

 پس پنج شنبه مي بينمت ... خداحافظ ...-

 خدافظ .-

 وقتي موضوع رو براي سونيا گفتم به جاي نه سريع و با خوش حالي قبول كرد وگفت :

 ي كنيم ....خدا اين اقا آويد شمارو خير وبركت بده شب جمعه ايه ما هم يه صفايي م-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –و عشق غم 

1 1 4  

 

به خونه كه رسيديم سريع به منير جون زنگ زدم وگفتم ،دوست نداشتم برام حرف وحديثي درست كنن ،منير جون 

هم گفت مسئله اي نيست چون هم سونيا هست هم دوستاي آويد بعدشم نزديكه عيده هوامون عوض ميشه بريم به 

 سالمت !

بود من پنج شنبه ها سر كار نمي رفتم ولي به جاش با حكمت كالس تنها مشكلي كه داشتيم كالس همين استاد نكبت 

 بر داشته بودم ..... سونيا مسخره بازي در آورده بود ومي گفت :

با شالوبزك ،دوزك كرده ميريم ميشينيم سر كال س ،اونم كالس كي ؟ ... نكبت ... ، نكبتم يه ذره صفا كنه بد نيست -

 ....هر چي باشه بي چاره دل داره ...

بعدش هم خودش ميشست هر هر مي خنديد .... مجبور شدم به آويد اس بدم و بگم كالس داريم ، ميريم خونه 

 اماده ميشيم ممكنه دير بشه براي همين خودمون ميايم ....

نو ولي آويد در جوابم نوشت پنج شنبه مطب تعطيله مياد دانشگاه دنبالمون بعد هم ميبرتمون خونه .... هر چي نه و

 نكردم حرف خودشو زد ودر اخر گفت :

 كوچولوي من .... خودم ميام دنبالت مي ترسم تو راه بدزدنت ... اون وقت من چي كار كنم ؟-

ديگه خفه خون گرفتم وهيچي نگفتم ... پسره ي پروووو ياد شمال افتادم زماني كه داشت ميرفت اومد تو اشپز خونه 

 وبهم گفت :

 ... خداحافظ كوچولوي من-

چقدر ذهنم يه دفعه فعال شد، حتي يادم نميومد ديروز ناهار چي خوردم ،افرين به خودم .... ولي دوباره با ديدن 

 پيامش اخمام تو هم رفت وزير لب گفتم :

 پسره ي پرو ... پس تو كي مي خواي آدم بشي ؟؟؟؟-

 سونيا باديدنم گفت :

 چيه رادي برزخي ....-

 كه تو دستم بود كرد وگفت :بعد نگاهي به گوشيم 

 كسي چيزي گفته ؟-

 سرم رو به نشونه ي نه تكون دادم ... 

 

پنج شنبه عصر قبل ازشروع شدن كالس ،ساعت تموم شدن كالسمونو براي آويد فرستادم اونم سريع جواب داد ) 

و اين سري ببينمش زود ميام كوچولو ( عصباني شدم نمي دونم چه حكمتي داشت كه هي به من مي گفت كوچول

 حسابش رو ميرسم ....

با اومدن استاد ديگه از فكر خارج شدم وبه درسم گوش دادم كالس كه تموم شد منو سونيا مثل فشنگ راه افتاديم 

طرف در خروجي ولي يه دفعه كسي منو از پشت سر صدا كرد وقتي برگشتيم با ديدن هادي كه داشت با سرعت به 

 فتم :طرف ما ميومد زير لب گ

 بر خرمگس معركه لعنت ...-

 سونيا هم با لودگي گفت :

 بشمر، يك .... !-
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 سري تكون دادم و بهش گفتم :

 تو برو پيش آويد كفري نشه... منم اين خرمگسو رد كنم ... ميام -

 سونيا باخنده سري تكون داد وسريع رفت همين كه سونيا رفت هادي رسيد با كالفگي گفتم :

 اقاي كريمي من عجله دارم ....امرتون -

 با دست راه رو به من نشون داد وگفت:

 بفرماييد بريم خدمتتون عرض مي كنم ... -

 با بي حوصلگي راه افتادم كه بدون مقدمه شروع كرد :

مي دونم خانم شايان موضوع رو بهتون گفتن ،حتي به من هم گفتن شما نامزد داريد ولي امروز تصميم گرفتم با -

خودتون صحبت كنم ،راستش حرف خانم شايان رو باور نكردم ... من خيلي وقته شما رو زير نظر دارم )بهش چشم 

غره اي رفتم ،چه غلطا پسره ي هيز، ولي اون بدون توجه به من ادامه داد (خيلي از وقارونجابتتون خوشم اومد براي 

 همين تصميم گرفتم پا جلو بزارم...

 م :وسط حرفش اومدم وگفت

بهتره آقاي كريمي ديگه ادامه نديد وقتي سونيا بهتون گفت من نامزد دارم يعني نامزد دارم ... پس من االن دليلي -

 نمي بينم كه شما به اين بحث ادامه بديد ...

اال به در خروجي رسيديم سونيا وآويد رو ديدم كه كنار هم ايستادن سونيا مي خنديد وآويد هم با شيطنت برام ابرو ب

 مي نداخت ... همين طور كه به سمت اونا مي رفتم هادي هم دنبالم ميومد نفس عميقي كشيد وگفت :

 خانم فرزانه من مي دونم شما داريد دروغ مي گيد ....-

حاال به آويد وسونيا رسيده بوديم واونا اين قسمت از حرف هادي رو شنيدن روبه آويد سالم دادم وبعد كالفه 

 ادي وگفتم : برگشتم سمت ه

 اقاي كريمي من چرا بايد به شما دروغ بگم ....-

 هادي تا خواست حرفي بزنه آويد سريع روبه من با شيطنت گفت :

 رادا تو كه دروغ گو نبودي ،گناه داره بچه ....-

 هم خندم گرفته بود وهم از چشماي عصباني هادي وحشت كردم .... هادي با عصبانيت گفت :

 شما ؟؟؟ -

 آويد ابروهاشو فرستاد باال تا خواست جواب بده كيميا يكي از دختر جلفاي كالس خودشو بين ما انداخت وگفت :

 سالم رادا جون ،سالم سونيا جان خوبيد .... چند وقته نديدمتون ...-

يه هو شديم رادا منو سونيا از تعجب چشمامون چهار تا شده بود ما تا حاال با اين سالم وعليك نداشتيم چه طور شد 

 جون ،سونيا جان ؟؟؟ كيميا اصال منتظر جواب ما نموندوروبه آويد كرد وگفت :

 سالم آقاي ...-

منتظر به آويد نگاه كرد تا اسم يا فاميلشو بگه ولي آويد ابرو هاشو باال انداخت وبا شيطنت زل زد به كيميا ... كيميا از 

 رو رفت وگفت : اسمتون ؟

 فت :آويد جدي شد وگ

 شايسته ....-
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 كيميا خنديد وگفت :

 چه جالب فكر مي كردم شايسته اسم دختره ؟؟-

 آويد جدي گفت :

 بله اسم دختره ...-

 كيميا جا خورد وگفت :

 پس شما ؟؟-

 آويد :فاميليم شايسته اس ..

ضايع شده بود خنده ي  خيلي خوشم اومد از حركت آويد سونيا هم با خنده بهم چشمك زد ... كيميا كه بد جور

 زوركي كرد وگفت :

 ببخشيد اخه شما بار دومتون بود اومديد اينجا فكر كردم برادر راداجان هستيد اخه اون دفعه باهم رفتيد ...-

 تعجب كردم ،چه آمار دقيقي هم داشت .... آويد تا خواست چيزي بگه سونيا با لبخند تمسخر آميزي گفت :

 س بياد دنبال كسي .... يعني برادرشه ؟؟؟كيميا جان يعني هر ك-

 كيمي هول كرد وگفت :

 نه منظورم ...-

 سونيا وسط حرفش پريد وگفت :

 ايشون نا مزد رادا هستن ....-

يه لحظه بينمون سكوت بر قرار شد من چشمام از تعجب فكر كنم از توپ تنيس گذشت واندازه توپ واليبال شد ... 

ونه هاش افتاد كيميا سعي داشت لبخند زوركي بزنه ... سونيا هم انگار فهميده بود چه گندي هادي كامال جا خورد وش

زده وسرخ شده بود ... و آويد ... شيطنت تو چشماش بي داد مي كرد خندشو به زور جمع كرده بود واز شدت خنده 

پايين آورد ونگاه من ديد ي جمع شده سرخ شده بود و گردنش ورم كرده بود وآسمونو نگاه مي كرد سر شو كه 

ابروهاشو با شيطنت باال مي داد ولبخند مي زد با سرفه ي كيميا همه به خودمون اومديم كيميا با لبخند اجباري رو به 

 من گفت:

 رادا جان تبريك مي گم ...-

 كيميا سريع خدا حافظي كرد آويد نگاه خندانشوبه هادي كه هنوز تو بهت بود نداخت وگفت :

 ديگه فهميدي كه من كيم ؟؟؟ حاال-

 بعد هم با ابرو به من اشاره كرد هادي شرمنده سرش رو پايين انداخت وروبه من گفت :

 ببخشيد خانم فرزانه ..... اين مدت مزاحم شدم با اجازه ... خدا حافظ -

تا خواستم چيزي بگم  حتي منتظر جواب نموند وسريع رفت دلم براش سوخت .... نگاه عصبانيم رو به سونيادوختم ،

 آويد سريع وبا خنده گفت :

 بدويد كه دير شد ....-

 آويد با سوزوكيش اومده بود من جلو نشستم سونيا هم پشت همين كه نشستيم سونيا تند وسريع بدون وقفه گفت :

يگه ... مگه نه ... تورو خدا ببخشيد نمي دونم اين حرفو از كجام دور اوردم يهو زدم .... ولي خوب مجبور بوديم د-

اينجوري با يه تير چندتا نشون زدم ، هادي ديگه كنه نميشه .... اين دختره هم برامون شاخ نميشد واينكه ميرن 
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پخش ميكنن همه جا از دست خاستگار، ماستگارو پيشنهاد دوستي راحت مي شدي ... آقا آويدم كه كسي نميشناسه 

 يد .براي همين براش بد نميشه ... بازم ببخش

 آويد با قهقه گفت :

 نفس بكش دختر ... حاال مگه ما چيزي گفتيم ؟؟؟-

 سونيا با لحن مظلولنه اي گفت :

 شما نه ... ولي مي دونم رادا مي خواد سر مو از تنم جدا كنه ... رادا من ...-

 وگفتم :با عصبانيت به عقب برگشتم وهمين طور كه چشم وابرو ميومدم با اخم ميان حرفش اومدم 

 مي خواي تمومش كني سونيا ؟!-

 سونيا طفلك زرد كرده بود آويد كه از تو ايينه قيافشو ديد با خنده گفت :

 دعوا نكن دخترمو .... گناه داره ... بابايي اصال ناراحت نباش بابات پشتته ...-

 سونيا كه از ترس من فكرش كار نمي كرد گفت :

 مرسي بابايي ....-

 فهميد چه گندي زده باز ، آويد دوباره زد زير خنده سونيا سريع گفت :بعد تازه 

 ببخشيد تورو خدا اصال حواسم نبود ....-

 آويد سري تكون داد وبين خنده گفت :

 عيب نداره ... ولي خدايي يه لحظه فكر كردم بابا شدم ....-

همين جوري براي خودش مي خنديد ... به سونيا با خجالت ساكت شد منم سري از روي تاسف تكون دادم وآويد 

 خونه كه رسيديم ، آويد گفت :

 من منتظر ميمونم شما بريد وبرگرديد ..-

 خواستم تعارفش كنم كه سونيا سريع گفت :

 آويد تورو خدا بيا تو وگرنه من سالم از در اين خونه بيرون نميام ... خواهش ....-

 شين رو باز مي كرد گفت:آويد خنديد وهمين طور كه كمر بند ما

 نمي تونم رو حرف دخترم نه بيارم ....-

 بعد هم با خنده روبه من گفت :

 چي كار كردي بد بختو ؟؟؟ كه انقدر ازت ميترسه ....-

 همين طور كه پيدا ميشدم گفتم :

 اين از باباش نمي ترسه چه برسه به من ....-

 سريع رفتيم توي خونه به آويد گفتم :

 ه چيزي مي خوري خودت برو سر يخچال بردار ... تا ما زود اماده بشيم ...اگ-

 روي مبل لم داد وگفت :

 باشه .... فقط يه كم زودتر كاراتونو بكنيد -

گفتيم با شه وبه اتاقامون رفتيم مانتوم رو در آوردم وبه جاش پالتوي كرم تنگم روبا شلوار جين لوله تفنگي وشال 

هم سرم كردم نيم بوت كرم قهوه ايم روكه كمي پاشنه داشت با كيف ستش پوشيدم آرايش مليحي  كرم قهوه ايم رو
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كردم ساعت ودستبند هديه ي آويدودستم كردم وهمزمان با سونيا از اتاق بيرون اومدم اونم ست مشكي سفيد كرده 

... بچه پرو حاال مايه تعارف زديم بود برگشتيم سمت آود كه ديديم سيب به دست داره شبكه ها رو جابه جا مي كنه .

 تو بايد ميگرفتي ؟؟؟؟ روبه آويد كر دم وگفتم :

 بريم ؟-

 آويد وقتي به سمتمون برگشت باشيطنت وتحسين بر اندازمون كرد وبا لبخند بلند شد وگفت :

 بزنين بريم كه مي خوايم پسرا ودخترا رو ديونه كنيم -

 ش مي كردم گفتم :همين طور كه داشتم تلوزيون رو خامو

 پسرا كه حتما ولي دخترا رو شك دارم ....-

 آويد خنديد وگفت :

 خواهيم ديد ...-

 اره خواهيم ديد ...-

 بقيه ي سيبش رو توي زير دستي گذاشت وگفت :

 پيش به سوي ديدن ....-

ايه داريه ديگه .... وقتي از رضا وشادي طبقه ي دوم رستوران شيكي رو اجاره كردن بودن براي دوستا شون ،تريپ م

پله ها باال رفتيم همه به احتراممون بلند شدن با شادي ومژگان روبوسي كردم وسونيا رو بهشون معرفي كردم بعد 

هم با پويان ، رضا واشكان دست دادم وسالمو احوال پرسي كردم ،رضا دختر نازش رو بغل كرده بود ... به سمتشون 

 م وبا خنده رو به شادي گفتم :رفتم وبچه رو از رضا گرفت

 واي شادي اين چقدر خوشگله !!! اصال به تو ورضا نرفته ....-

 شادي ورضا هر دوبا خنده گفتن :

 خيلي لطف داري واقعا ... -

 سونيا هم اومد بغلش كرد روبه شادي پرسيدم :

 اسمش چيه ؟؟؟-

 شادي با لبخند ودر حالي كه روي صندلي ميشست گفت :

 يا ...را-

 سونيا با تعجب گفت :

 رايا ... ؟! يعني چي ؟؟؟-

 شادي نگاهي به رضا كرد وبا لبخند گفت :-

 آسمان ....-

 منو سونيا هر دو تاييد كرديم ، رايا رو بوسيديم وبه رضا داديم بعد هم من پالك كوچيكي رو به شادي دادم وگفتم :

 كوچولوناقابله .... از طرف منو سونيا براي رايا -

 شادي از روي صندلي بلند شد وگفت :

 اين كارا چيه كه شما ها كرديد ...-

 بعد هم با من روبوسي كرد وقتي داشت با سونيا رو بوسي مي كرد سونيا گفت :
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 شادي جون ديگه بايد ببخشي يادگاريه ...-

 ... نكنه درد دستتون...  چيه حرفا اين –شادي 

همه نشستيم من كنار آويد نشسته بودم ،سونيا هم كنار من بود وكنار سونيا مژگان اون  بعد از روبوسي وكلي تشكر

طرف هم رضا وشادي وپويان و اشكان نشسته بودن ... مشغول حرف زدن با شادي بودم كه آويد با آرنج به پهلوم زد 

ن برگشتم نگاه خيرش رو با تعجب برگشتم نگاش كردم كه ديدم با چشم وابرو اشكانو نشون ميده به سمت اشكا

دنبال كردم كه رسيد به سونيا ، سونيا هم بي حواس مشغول صحبت با مژگان بود ... دوباره به اشكان نگاه كردم 

 طفلي خيلي غرق ديد زدن بود كه اصال متوجه اطرافش نبود ... صداي اروم آويد رو كنار گوشم شنيدم كه گفت :

اين اشكان اعتباري نيستا .... يه لحظه هم ازش قافل نشو ،اين اشكان مارمولكيه رادا حواست به سونيا باشه ... به -

 براي خودش شماره رو بگيره كار تمومه .... اون وقت خر بيارو باقالي بار كن ....

با ترس به آويد نگاه كردم ،اگه آويد راجبه كسي اخطار بده ديگه با يد خودمون بفهميم طرف كيه .... ولي به خودم 

 دلداري دادم نه آويد شلوغش گرده وگفتم :

 آويد نگو اين طوري ... اشكان پسر خوبيه اگه قرار بود با كسي كاري داشته باشه ... شمال من بودم ...-

 آويد يه دفعه جدي شد وگفت :

 اشكان مي دونه توبا مني براي همين كاري نداره باهات ....-

 م ؟؟؟؟؟ ولي ديگه هيچي نگفتم وبه اشكان خيره شدم همون موقع رضا گفت :يه ذره نگاهش كردم اخه من كي با توا

 خوب بچه ها بگيد چي مي خوريد كه سفارش بدم .....-

 بعداز اينكه گارسون شفارش غذارو گرفت اشكان اه پر سوزي كشيد وگفت :

 يعني چي همه شما جفت جفتيد .... من بايد تنها باشم ...-

 م در گوشم گفت :همون موقع آويد ارو

 داشته باش .... شروع شد -

 مژگان در جواب اشكان با خنده گفت :

 كي گفته سونيا هم جفت نداره ....-

 اشكان با ذوق به سمت سونيا جلو اومد دستاشو روي ميز زير چونش گذاشت وگفت :

 سونيا با من جفت ميشي ؟؟؟؟؟-

 سونيا با چشماي گرد شده گفت :

 اا ن...هاااااااااا-

 آويد سريع گفت :

 هي اشكان با دختر بابا كاري نداشته باش ... -

اشكان خيلي خونسرد به پشتي صندليش تكيه داد ونيم نگاه مرموزي به من كرد ودر حالي كه لبخند شيطوني ميزد رو 

 به آويد گفت :

 دا .... خوبه نه ؟؟؟ نظر تو چيه رادا ؟؟؟باشه پس نظرت چيه حاال كه سونيا دختر توِ،تو بادخترت جفت شو منم با را-

 آويد تا خيز برداشت بره سراغ اشكان ، پويان سريع گفت :

 آويد ... بي خيال ... تو كه اين كله پوكو ميشناسي مي خواست حرصت بده ....-
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 آويد دوباره سر جاش نشست ودر حالي كه از الي دندوناي كليد شدش حرف ميزد رو به اشكان گفت :

 اوون فكر مزخرفو از تو كلت بيرون كن .... فهميدي اشكان ....-

 نه نميشه .... يا رادا يا سونيا زود تند سريع ؟؟؟؟-

 آويد چشماشو بست ورو كرد به سونيا وسريع گفت :

 جفت شو باش ....-

 بعد هم صاف نشست ودستش رو پشت صندلي من برد ....

 بقيه خيلي عادي نگاه مي كردن كه من رو به آويد با ترس گفتم : هم من تعجب كرده بودم هم سونيا ولي

 واااااااااااا ... آويد ... چي كار به سونيا داري ؟؟؟؟ -

 كه اشكان با لحن شوخ وتخسي روبه من گفت :

 اخه نميشه كه آويد با دوتا باشه .... من فلك زده با هيچ كس .... اگه سونيا نه ... پس تو بيا ...-

ترس اينكه باليي سر سونيا نياره تا خواستم قبول كنم ... آويد دستشو دور گردنم حلقه كرد با چشماي گرد شده از 

 بهش زل زدم ولي آويد بي توجه به من با حرص گفت :

اشكان .... تمومش كن ... نه اين نه اون ... من كه مي دونم با اين كار مي خواي منو بترسوني تا به خواستت برسي -

 لي اين تو بميري از اون توبميريا نيست .....و

 شادي به سمت اشكان نگاه كرد وبعد در حالي كه رايا رو روي كريرش ميزاشت گفت : 

 

 خوب تو هم دست يكي از اون دوست دختراي رنگيتو بگير وبيا ....

 پويان سريع به سمت شادي برگشت وگفت :

 گم ؟؟؟؟ ....جمع ما جاي اونا نيست شادي چند دفعه ب-

 مژگان وسط حرف پويان پريد وگفت :

 بچه ها تمومش كنيد .....-

 بعد رو كرد به اشكان وگفت :

 اشكان ببين با يه حرف مسخره االن همه رو به جون هم انداختي .....-

 اشكان خنديد ودستاشو به نشونه ي تسليم باال آورد وگفت :

 باشه ببخشيد .... -

د شد واومد به زور گونه ي آويد رو بوسيد ويه چيزي در گوشش گفت كه آويد غش كرد از خنده بعد هم سريع بلن

 وبا دست آزادش اشكانو هل داد وگفت :

 گمشو بي شعور ...-

اشكان سر جاش نشست وبه من چشمك زد به روش لبخندي زدم به نظره من كه پسر خيلي خوب ومهربوني بود 

ي از چشماش معلوم بود چه قلب پاكي داره ....به سمت آويد برگشتم كه هنوز درسته خيلي شيطوني مي كرد ول

 دستش دور گردنم بود وگفتم :

 آويد مي خواي دستتو برداري خفه شدم ...-

 آويد با شيطنت تو صورتم دوال شد وبه چشمام خيره شدو گفت :
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 نمي خوام نامزد خودمه ....-

 ات سونيا فرستادم وبا اخم زل زدم تو چشماي آويد وگفت :تو دلم هر چي فحش بلد بودم براي امو

 حتما ... دكتر بعد از اين من بميرمم با تو نامزد نميكنم ....-

 آويد با خنده گفت :

 نه اين كه من ازت خاستگاري كردم .... ببخشيد يادم نبود هرشب پاي پنجره ي اتاقت ني ميزدم ...-

 م باز كردم وگفتم :لجم گرفت وبه زور دستشو از گردن

 عوضي ... نوشابه الزم شدي ....-

 گفتم كه اون از دستم در رفت وگرنه حالتو مي گرفتم ....-

 تو ؟؟؟ عمرا ... !! هه... -

 كوچولوي من خوت مي دوني كه مي تونم ...-

لحظه دادش رفت هوا ...  حرصم گرفته بود در حد الليگا با پشنه ي كفشم از زير ميز محكم زدم رو پاش ... آويد يه

 همه با تعجب برگشتن ما رو نگاه كردن ورو به آويد گفتن ،چي شده ... منم خنديدم وگفتم :

 هيچي بابا ....-

 آويدم با صورتي سرخ شده از حرص ودرد به من خيره شد وگفت :

 اره بابا چيزي نشد ... فقط مورچه گازم گرفت ....-

 محكم تر كوبيدم رو پاش كه سريع دستشو دندون گرفت ،تا بيشتر داد نزنه ....دوباره حرصي شدم واين دفعه 

 بچه ها كه فهميده بودن چي شده شروع كردن خنديدن سونيا با ارنج زد به پهلوم وگفت :

 رادي اروم باش اروم ... به من گوش بده .... پاي آويد االن اون پارچه قرمزه نيست كه تو بهش حمله مي كني ...-

 با چشماي وزغي زل زدم به سونيا وبا حرص واروم از الي دندونام گفتم :

 سونييييييييييييييييييييي .... -

 سونيا هم از پام وشكوني گرفت وگفت :

 عمته ....-

آويد كه شاهد ما جرا بود به سونيا گفت يكي ديگه هم جاي من بگير ..... با اخم به سمتش برگشتم كه شكل بچه 

 شد وسريع گفت :مظلوما 

 ببخشيد ....-

خومم خندم گرفته بود خدايي امشب مثل گاو وحشي ها شده بودم .... ديگه تا بعد از شام حرفاي معمول زده شد فقط 

 گاهي اوقات آويد، اشكا ن و پويان مسخره بازي در ميوردن .... وما رو به خنده مينداختن .... 

 ومد در گوشم گفت :موقع اي كه مي خواستيم بريم اشكان ا

 رادا جان .... شماره ي سونيا رو به من مي دي ...-

 خندم گرفته بود ولي سعي كردم جدي باشم وگفتم :

 اشكان ....-

 با مظلوميت گفت :

 جان اشكان ...-
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 ديگه نتونستم خندمو كنترل كنم وگفتم :

 برو ... برو بچه خدا روزيتو جاي ديگه اي حواله كنه ....-

 ا التماس گفت :ب

 راداااااا .....-

 تا خواستم چيزي بگم صداي آويد اومد كه گفت :

 زهر مار ....-

 اشكانم باديدن آويد سريع فلنگو بست ودر رفت ...آويد با خنده در حالي كه به رفتن اشكان نگاه مي كرد گفت :

 آدم نمي شه ....-

 منم با خنده وخونسردي سري تكون دادم وگفتم :

 اره مثل تو ..... -

 وبعد به سرعت به سمت شادي اينا دويدم شادي باديدن من لبخندي زد وگفت :

 رادا االن داشتم به سونيا مي گفتم .... االن كه اومديد تهران بايد بيشتر هم ديگرو ببينيم ...-

 سري تكان دادم وبا لبخند گفتم :

 م ....باشه من حرفي ندارم تازه ما كه خوشحال ميشي-

 شادي گوشيش رو در اورد وگفت :

 شمارتو بگو ....-

 شمارمو كه به شادي دادم همون موقع صداي موبايل منم بلند شد كه شادي گفت :

 اينم از شماره ي من ....-

 مژگان رو به شادي گفت :

 بهش بگو ...-

شماي كنجكاو داشتم بر اندازشون مي با تعجب بهشون نگاه مي كردم ،شادي بايد چي رو به من مي گفت ؟؟؟با چ

 كردم كه شادي گفت :

 رادا يه درخواست ازت دارم نه نگي ها.... -

 چشمامو كوچيك كردم وبا خنده گفتم :

 مشكوك ميزني ... بگو ببينم چيه ؟؟؟-

 اول قول بده ... -مژگان

 ت وگفتم :باتعجب به سونيا نگاه كردم بدجنسانه خنديد منم از خندهي اون خندم گرف

 خيل خوب قول بگيد ...-

 ... نداريم وبايد ،شايد ،اخه ،اگه اما گم مي االن از –شادي 

 باخنده گفتم :

 داريد مي ترسونيدم .... باشه ...-

 ... بيايد بايد هم وسونيا تو....  كيش بريم باهم هستيم كه همينا قراره عيد اخر ي هفته –مژگان 

 سريع گفتم :
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 اما ...-

 شادي ميان حرفم اومد وگفت :

 رادا قول دادي اما واگر نياري ...-

 شادي جونم اخه پدربزرگم ...-

 راضيش كن .. خيلي خوب مي توني ... منم به رضا مي گم دوتا بيليط ديگه هم بگيره .... فقط ....-

 با تعجب گفتم :

 فقط چي ؟؟؟-

 آويد تا قبل سفر نفهمه ...-

 ون نگاه خيلي مرموزي كردند ... با اينكه خيلي تعجب كرده بودم با اين حال تاييد كردم ...با اين حرف خودش

آويد طفلك دوباره زحمت رسوندن ما رو كشيد توي ماشين توي سكوت كامل فرو رفته بود كه گوشي سونيا زنگ 

 زد ،از صحبت كردن سونيا فهميدم خاله ساره اس ... سونيا بعد قطع تماس گفت :

امانم سالم رسوند ... راستي رادا مامان اينا شنبه مي خوان بيان تهران براي خريد عيد ... مامان گفت هر چي به م-

 منير جون ميگه بياد قبول نميكنه ...

 همين طور كه روبه رو رو نگاه مي كردم خنديدم وگفتم :

 گي ،چند روز بياد اينجا ؟؟؟ عمرا ....منير جون نمي تونه ،دودقيقه از پدر بزرگ جدا باشه اون موقع تو مي -

 سونيا هم خنده ي شيطوني كرد وگفت :

 منير جون مي ترسه يه وقت پدر بزرگتو بدزدن .... نچ نچ از بس شيطونه اين مرد ....-

 آويد با اين حرف سونيا ريسه رفت از خنده با اعتراض گفتم :

 ميرم با پدربزرگتون شوخي مي كنمااااااااا ...هيييييي بس كنيد با پدر بزرگ من شوخي نكنيد كه -

 آويد با شيطنت ابرو باال انداخت وگفت :

 عزيزم تا من خودم هستم چه نيازي به پدر بزرگ ...-

 سونيا با خنده گفت :

 گل گفتي آويد ...-

 با حرص برگشتم عقب وگفتم :

 باشه سونيا خانم چوب خطت پرشده ها .... آدم فروش ....-

 نيا شروع كرد به خوندن :سو

 ادم فروش ، دسته تورو شده برام قصه هاتو بلد شدم ....-

 آويد سريع گفت :

 سونيا از تو خز تر نديدم اين اهنگ ماله زمان جد بزرگه منه ، اون وقت تو داري مي خوني ؟؟؟-

 سونيا از لج آويد خوند :

 من ادم خوبي بودم به خاطر تو بد شدم ...-

 تيكه رو به آويد اشاره كرد ،خنديدم كه آويد با حرص گفت : اين يه
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سونيا به خدا انقدر از اين اهنگ بدم مياد نخون ، نخون كه اگه بخوني همين جا ماشينو نگه مي دارم ... پيادت مي -

 كنم 

گرفته بود خود سونيا سونيا براي اينكه لج آويدو در بياره هرازچند دقيقه اي شروع به خوندن مي كرد ... خيلي خندم 

 به شدت از شاد مهر متنفر بود اون وقت چه طور اهنگشو مي خونه خدا داند ....

 آويد بعد از اينكه ما رو در خونه رسوند منتظر شد تا داخل خونه بشيم بعد رفت .. 

 

كه دوروز بيا هم  با منير جون تماس گرفتم هر چي بهش اصرار كردم راضي به اومدن نشد ديگه اخر انقدر فك زدم

هواي خودت عوض مي شه هم پدر بزرگ قدرتو بيشتر مي دونه وكلي حرف ديگه اخر منير جون راضي شد بياد ... 

 البته بيشتر به خاطر اينكه خاله ساره دوشنبه مي خواست پرورشگاه باشه وزود برمي گشت اومد......

ي نداشتن مي خواستن از همون عصر شنبه براي خريد خاله ساره ومنير جون به همراه عمو اومدن چون وقت زياد

برن بيرون ،منم كه ديگه روم نميشد از خانم كاوياني مرخصي بگيرم ،براي همين به منير جون گفتم هر چيز قشنگي 

رو كه ديد برام بخره خدا رو شكر منير جون سليقش خيلي خوب بود يعني مي تونم بگم خيلي امروزي پسند بود 

هاي منو اون مي گرفت همه هم از دم كوتاه ولي خوب تهران نمي تونستم بپوشم چون گشت ارشاد هميشه مانتو

مطمئنا مي گرفتم ، اون وقت كي ميومد منو بيرون بياره ؟! براي همين بهش ياد آوري كردم قد مانتو حتما متناسب 

 باشه ....

بيشتر خريدارو كرده بودن ،منير جون برام مانتو  عصر كه از دفتر اومدم بعد نيم ساعت سونيا اينا هم خونه اومدن

وشلوار وكيف خريده بود، مونده بود شالو كفش كه قرار بود فردا عصر دوباره برن خريد همه ي چيزايي كه خريده 

 بودن خيلي ناز وخوشگل بود من كه عاشق كيفم شده بودم ....

ه همه گفتن من نامزد كردم از يه طرف ممنونش بودم يكشنبه صبح كه به كالس رفتيم ،كيميا خانم زحمت كشيدن وب

از طرفي هم مي خواستم خفش كنم ... اخه آدم انقدر فوضول ؟؟؟ بچه ها مجبورم كردن كه بهشون شيريني بدم ،اش 

نخورده ودهن سوخته !!! ... بي چاره هادي خيلي توي خودش بود دلم براش سوخت ،ولي خوب من كسي نبودم كه به 

 ن زودي ازدواج كنم ،يا با كسي دوست بشم .... !خوام به اي

عصر دوباره سونيا با منير جون اينا براي خريد رفت ومنم به دفتر اومدم خانم كاوياني دفتر نبود براي پيگيري كار 

يكي از موكالش رفته بود ومن توي دفتر تنها بودم وداشتم پرونده ها رو مرتب مي كردم ،گاهي هم درس مي خوندم 

خانومي به همراه بچه ي كوچيكي وارد دفتر شد كمي بهش نگاه كردم معلوم بود وضع مالي خوبي ندارن ،لبخند كه 

 محوي زدم وگفتم :

 سالم ... بفرماييد ...-

 زن نگران نگاهم كرد ودر حالي كه دخترش رو روي صندلي ها مي نشوند گفت :

 سالم خانم جان ،خانم وكيل نيستن ...-

 روي من ايستاده بود يه تاي ابروم رو باال انداختم وگفتم :حاال رو به 

 نه ،نيستند ... وقت قبلي داشتيد ؟؟-

 زن گيج گفت :

 چي چي ؟؟؟-
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 از طرز بيانش خندم گرفت ولي خودمو كنترل كردم دوست نداشتم ناراحتش كنم ... با لبخند گفتم :

 ياريد ؟؟؟منظورم اينه كه تماس گرفتيد وگفتيد قراره تشريف ب-

 نه خانم جان خانم غفوري فقط بهم گفت بيام اينجا ...-

تعجب كردم دفتر رو زير ورو كردم ولي همچين چيزي نبود با خانم كاوياني تماس گرفتم پيش خودم گفتم شايد 

 خودش خبر داره ولي اونم اظهار بي اطالعي كرد وقتي اسم معرفش رو گفتم سريع اهاني گفت ، وازم خواست تا

اطالعاتش رو بگيرم تا خانم كاوياني برسي كنه ، همين كارو هم كردم ... دعواشون سرسرپرستي بچه بود شوهرش 

قاچاقچي بود ولي مدركي نداشت نوشون دادگاه بده مي ترسيد سر بچش باليي بياد ،خالصه اون روز دردي ديگم به 

سرپرستي بچه ي خودمونو به عهده بگيريم درد زايمانو  دردام اضافه شد اينكه ما زنا واقعا بد بختيم حتي نمي تونيم

ما تحمل كنيم اونا سرپرستيشو به عهده بگيرن ،خانم كاوياني هيچ وقت پرونده هاي خانوادگي قبول نمي كرد ولي 

 مي گفت : اين موضوع فرق داره ... واقعا هم كه فرق داشت ...

اومده بودم سالم دادم وبه اتاق سونيا رفتم تا لباسمو عوض ساعت هشت بود كه خسته رسيدم خونه ،سونيا اينا هم 

كنم اخه منير جون االن ساكن اتاق من بود ومن مهمون سونيا شده بودم ،همين كه پامو توي اتاق گذاشتم سونيا 

 سريع پشت سرم وارد شد وگفت :

 االن مي گي ؟؟؟-

 گنگ بهش خيره شدم وگفتم :

 چي ؟-

 ي ؟؟؟؟؟؟؟مي گم االن بهشون مي گ-

 در حالي كه لباسام رو در ميوردم گفتم :

 چي رو ... ؟؟؟-

 سونيا عصباني شد وگفت :

 موضوع كيشو ....-

 بي توجه به حضور سونيا بليز زير مانتو وشلوارم رو در آوردم وگفتم :

 االن نمي گم بذار سر شام بگيم ،كه همشون باشن ... االن باباي تو توي اتاقه ...-

جوري لخت وسط اتاق ايستاده بودم واطراف رو نگاه مي كردم با كالفگي به سونيا كه داشت مثل پسر هيزا  همين

 براندازم مي كرد گفتم :

 من تو اتاق تو لباس نداشتم ؟؟؟؟-

 در حالي كه نگاه خيرش رو ازمن برنداشته بود به سمت كمدش رفت ولباسم رو در آورد خندم گرفته بود گفتم :

 ي منو تو كه ؟؟؟؟خورد-

 سوت بلند بااليي زد وگفت :

 رادا خيلي هيكل خوبي داري ؟؟؟-

 با تعجب گفتم :

 مگه تا حاال نديده بودي ؟؟؟-

 سونيا با حرص لباسام رو پرت كرد سمتم وگفت :
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 دختريه بي حيا حاال من ديده تو بايد به روم بياري ؟ تو نبايد شرم كني لباس بپوشي ... ؟-

 اوت لباسام رو پوشيدم وگفتم :بي تف

 چيزي ندارم كه تو نداشته باشي ...-

 سونيا چشماشو اندازه توپ كرد وگفت :

خدا به داد شوهرت برسه .... رادا به عنوان دوستت نصيحتت مي كنم اگه تو رابطه ي زنا شويي اين طوري بي تفاوت -

 واين ترم تنظيم خانواده گرفتي ؟باشي شوهرت شب اول با لگد بيرونت مي كنه اصال ببينم ت

 خنديدم وگفتم :

نه ... اوال شوهرم غلط ميكنه ، ثانيا مگه مغز خر خوردم كه خودمو پابند كنم ؟ بعد بشم ماشين جوجه كشي اقا اخر -

سرم طالقم بده بچه ها رو براي خودش برداره ... اون وقت من بمونم وحسرت اين روزا ... خير من هر گز ازدواج 

 مي كنم ....ن

 سونيا همون طور كه به سمت در ميرفت با تمسخرگفت

 باشه خانم خير ... اين خط اين نشون )دستشو رو هوا به شكل ضرب در كشيد ( شما زودتر از من شوهر ميكني ...

 هه ،به هيچ وجه .....-

 سونيا مطمئن سر تكون داد وگفت :

 مي بينيم ....-

ونيا برام چشم وابرو ميومد كه بگو من مثل خودش عالمت ميدادم صبر كن كه اخر سر ميز شام بوديم كه هي س

 صداي اعتراض خاله ساره بلند شد ....

 شما ها چرا هي چشم وابرو مياييد براي هم ؟؟؟ چيزي هست كه ما بايد بدونيم ؟؟؟-

 سونيا سريع به من اشاره كرد كه منم با حرص سرموتكون دادم وگفتم :

ا چند وقت پيش كه با دوستامون رفتيم بيرون ازمون دعوت كردن هفته ي اخر عيد بريم كيش ... هر چي راستش م-

هم ما گفتيم نه ،شادي اصرار كرد بعد هم گفت كه برامون بليط ميگيره راستش همشون متاهلن به جز پسر عموي 

 .بنيامين ، آويد ... حاال ما مي خوايم ببينيم شما اجازه ميديد يانه ...

 عمو متفكرسر تكون داد وگفت :

 اگه رادا جان توبري من حرفي براي اومدن سونيا ندارم ...-

 از عمو كه خيالمون راحت شد به منير جون زل زديم كه خودش گفت :

 رادا جون مادر خودت مي دوني من هيچكارم هر چي پدر بزرگت بگه ...-

 سونيا سريع گفت :

 خوب شما راضيش كن ...-

 ن سعيم رو مي كنم م-

 سونيا دوباره با التماس گفت :

منير جون سعي نه ، راضيش كن ... تورو خدا ... من اولين مسافرته كه مي خوام با رادا برم .... انقدر ذوق دارم ،لطفا -

 ذوقم رو كور نكن ... بگو باشه ... باشه ... باشه ...

 منير جون با خنده سري تكون داد وگفت :
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 ت تو ... باشه ...از دس-

 سونيا با خيال راحت نفس عميقي كشيد وگفت :

 افرين شيطون بالي خودم ...-

 منو منير جون باهم زديم زير خنده خاله ساره لب پايينش رو گاز گرفت وبا تشر گفت :

 سونياااااااااااااا .... خجالت بكش ...-

 سونيا لبخند پهني به مامانش زد وگفت :

 جون از اين حرفا نداريم باهم ديگه ، مگه نه منير جون ...منو منير -

 منير جون خنديد وگفت :

 راست ميگه دخترم ...-

 خاله ساره چشم ابرويي براي سونيا اومد وديگه هيچي نگفت ،عمو هم فقط به نشانه ي تاسف سري تكان داد ...

 وندن بوديم كه سونيا يه دفعه گفت :اخر شب بود همه براي خواب رفته بودن منو سونيا مشغول درس خ

 رادا جزوه دكتر حقي رو بده ...-

 اطرافم رو نگاه كردم وگفتم :

 اين جا نيست ، گشتم ... شايد تو اتاقته ... من ميرم ميارم -

 سريع بلند شدم وگفتم :

 تو بشين بهتره خودم برم مي ترسم منير جونو بيدار كني ...-

 سونيا كالفه گفت :

 اشه ،رادا فقط تو رو خدا زود بيا ،خوابم ميبره ها ...ب-

 باشه -

سريع از اتاق خارج شدم با ديدن نور زرد از الي در فهميدم منير جون بيداره تا خواستم درو بازكنم صداي منير جونو 

 شنيدم كه داشت راجبه من حرف ميزد به ناچار مجبور به گوش دادن شدم !

يه توه وقتي مي دوني اگه بياد ناراحته براش سخته ، باز بخاطر دل خودت ... چرا هيچ كدوم مرد اينا همه خود خواه-

 فكر نمي كنيد رادا هم هست ؟؟؟؟ ادمه ؟؟؟

...... 

نه تو گوش كن من كه مي دونم مشكل چيه ، فقط دارم ميگم نبايد براي خودخواهي خودمون اونو نابود كنيم .... -

... عيده مرد همه ميان خونمون مگه چقدر مي توني رك بهشون بگي برن .... رادا اگه با  ميخواي ببينيش بيا اينجا

دوستاش باشه راحت تر از بودن با پدر ومادريه كه اصال وجود ندارن وفقط اسمن ... مي دونم باشكرانه تماس گرفتم 

 اونم فقط هفته ي اول مياد پيش ما رادا هم باهاش برمي گرده تهران ...

...... 

 بابا پسره غريبه نيست كه ؟ سونيا ودوستاشم هستن ... مي دونم ... مي دونم .... باشه ... چشم ....-

نمي دونم چي بگم ... منير جون داشت باپدر بزرگ حرف ميزد ،دوتا حس متفاوت دارم مثل دوراهي هم خوشحالم از 

ماهه كه  7من مثل بقيه خانواده ندارم ؟؟؟ االن دقيقا درك منير جون كه منو راحت كرد ... هم ناراحتم از اينكه چرا 

ازشون خبر ندارم .... حتي نگفتن مرده يا زنده ! افكار متفاوتي به ذهنم اومد ولي همه رو كنار زدم نفس عميقي 
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كشيدم لبخند تصنعي زدم وتقه اي به در زدم صداي منير جون اومد كه اجازه ي وارد شدن بهم داد رفتم توي اتاق 

 گفتم :و

 شما هنوز نخوابيدي ؟؟؟؟-

 نه عزيزم داشتم درباره ي مسافرتتون با پدر بزرگ حرف ميزدم ... -

 با اينكه حدس ميزدم جوابش چيه خودمو مشتاق نشون دادم كه گفت :

 رضايت داد ...-

 رفتم جلو وخيلي ماليم صورت منير جونو بوسيدم وگفتم :

 ممنون كه راضيش كردين ... -

 

مون موقع تازه ياد جزوه افتادم سريع از منير جون عذر خواهي كردم جزوه را برداشتم وبا شب بخير اتاق رو ترك ه

 كردم ... تا وارد اتاق شدم سونيا با حرص نگاهم كرد وگفت :

 واقعا كه چه زود اومدي ....-

 در حالي كه مقابلش روي زمين ميشستم با لبخند گفتم :

 ب گرفتم ، پدر بزرگ با مسا فرتمون موافقت كرد ...رفتم برات خبر خو-

سونيا يه دفع پريد بغلم انقدر يه دفعه اي خودش رو ول داد كه تعادلم بهم خورد واز كمر افتادم زمين سونيا هم 

 شروع كرد بوسيدن من با لبخند مر موزي گفتم :

 خيلي ذوق كردي ؟؟ نكنه دل توهم پيش اشكان گير كرده ؟-

 ريع اخم كرد وبلند شد وگفت :سونيا س

 رادا خيلي ضدحالي .... اه اه اه حاال مي خواهي برام لقمه بگيري يه درست حسابي شو پيدا كن ...-

 با بدجنسي ابرو هام رو باال انداختم وگفتم :

 استاد حكمت چه طوره ... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

ولي با دستم صدام رو خفه كردم سونيا هم به حالت سونيا چنان وشكوني از پهلوم گرفت كه نزديك بود جيغ بزنم 

 قهر پشتشو بهم كرد براي دلجويي گفتم :

 ولي خيلي خوش مي گذره ها .... مجردي عشقو حال ...-

 با لباي آويزون گفت :

 ولي اونا متاهلن -

 ما چي كار به اونا داريم ميريم مي گرديم دوتا هلو پيدا مي كنيم نظرت چيه ؟؟؟-

 دوباره باذوق بغلم پريد كه به غلط كردن افتادم چرا همچين حرفي زدم . سونيا

****************** 

نزديك سال تحويل بود مثل هرسال همه ي فاميل دور هم جمع شده بودن ،از نگاهاي تك تك شون نفرتشونو مي 

، بنيامين ،شكرانه ومحمد بودن خوندم ولي تنها كسايي كه توي اون جمع پشتم بهشون گرم بود پدربزرگ ،منير جون 

... البته شكرانه ي بدبختم دست كمي از من نداشت ... عمو وزن عمو )مامان وبابا ي شكرانه ( كم وبيش باهام خوب 

 شده بودن ولي نه كامال ....
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 همه از برخورد صميمي من با محمد تعجب كرده بودن مني كه تا پارسال فقط براي خودم يه گوشه نشسته بودم

امسال كنار شكرانه ومحمد بودم ،محمدي كه به هيچ كس محل نميزاشت وتنها حرفش با دختراي فاميل سالم وخدا 

حافظ بود االن با من اين همه صميمي بر خورد مي كرد وگاهي موهامو بهم مي ريخت ... البته فاميل حرف مفت زن 

ر هفت خط )يعني من (باشه .... شكرانه بلند ماساكت نشستن وبه گوش شكرانه رسوندن مواظب شوهرش با اون ما

 ،طوري كه همه بشنوند به عمه را ضيه كه همچين حرفي رو زده بود گفت :

عمه خانم تا سري قبل كه اومدم ديدنتون من مار هفت خط بودم كه چه جوري محمدو طور كرده .... االن رادا مار -

ها با هم راحت تر كنار مياييم ... من تازه اون موقع فهميدم هفت خط شد ؟؟؟ پس بهتره بهتون بگم ما مار هفت خط 

 بقيه راجبه منو محمد چي ميگن نفرت همه ي چشممو پر كرد شكرانه اومد كنارم نشست اروم بهش گفتم :

 شكرانه به خدا من منظور ....-

 مثل يه خواهر بزرگتر دستشو پشتم انداخت ومهربون گفت :

د دارم هم به محمد ... در ضمن اينا وقتي همچين حرفي راجب من كه زنشم مي زنن تو كه عزيزم من هم به تو اعتما-

 ديگه جاي خود داري ... 

 صداش رو اروم كرد وگفت :

رادا امروز به اين پي بردم منو تو مي تونيم دشمناي خيلي بد وقويي براي خاندان فرزانه باشيم ،اينا همين جوري هم -

 بينن آتيش ميگيرن .... ما سه تا رو باهم مي 

نقشه ي شومي توي مغزم جرقه زد برگشتم وزل زدم تو چشم شكرانه با برق چشم اون دوتامون بدجنس خنديديم 

.... محمدم كه كال از رو نمي ر فت يا يه چيزي به من مي گفت يا شكرانه ... لج همه در اومده بود مخصوصا سارا كه يه 

ولي محمد محلش نميذاشته ،البته از نظر زماني اشتباه فكر مي كردم هنوم تو فكرش زماني بد جور تو كف محمد بود 

بود ... واقعا حيف بنيامين ؟!!!! محمد تو كنف كردن سارا استاد بود سارا هر موقع كنارش ميشست وشروع به حرف 

ه من تو رو ادمم مي كرد محمد يا با گوشيش ور مي رفت يا با كس ديگه اي حرف ميزد قشنگ بهش نشون داد ك

حسابت نمي كنم ... نمي دونم درست ديدم يانه زماني كه محمد سارارو كنف مي كرد چشماي بنيامين برقي زد 

 پوزخند محوي هم روي لبش بود ..... !

سال كه تحويل شد فقط وفقط با شكرانه ومنير جون روبوسي كردم دقيقا همون كاري كه شكرانه كرد ،البته با اين 

 ه آراد اين دفعه جلو اومد ،مي دونستم نفرت توي چشمام برق ميزنه دستش رو جلو آورد وبا لبخند گفت :تفاوت ك

 سال نو مبارك ....-

با اين حرفش ياد اون سال عيد وپس زدنش افتادم پوزخندي بهش زدم وباهمون پوز خند دستشو نگاه كردم بدون 

 وگفتم :اينكه باهاش دست بدم ،اين دفعه من مسخرش كردم 

 سال نوي شمام مبارك برادر بزرگه .... -

 آراد نفس عميقي كشيد وآروم طوري كه فقط خودم بشنوم گفت :

 رادا اين طوري نباش ... من برادرتم ،دوستت دارم ...-

ه بودم چقدر زماني دوست داشتم اين كلمه رو از خانوادم بشنوم ... ولي االن نه ...پوزخند رو كه با لجاجت نگه داشت

 عميق تر كردم ومنم به همون آرومي گفتم :
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مي دوني دادش بزرگه ... من زماني مي خواستم دوستم داشته باشي كه بچه بودم ولي االن .... حتي نمي خوام بهم -

 محبتم بكني...

ي كه روي به چشماش خيره شدم از نگاهم جاخورد ... خالي ، سرد ولي االن احساس توش بود اونم نفرت.... درحال

 مبل لم مي دادم گفتم :

 بهتره بري وگرنه اين مار هفت خط نيشت ميزنه ... -

 با خنده ي محمد به سمتش برگشتيم با دست پشت كمر آراد زد وگفت :

 به حرفش گوش كن اين ماراي هفت خط به جزگول زدن اقايون .... نيش زهري وحشتناكي دارن ....-

دبا حرص از ما رو گرفت ورفت .... سري به نشانه ي تاسف تكون دادم كه محمد با وبعد مبل كناري من نشست آرا

 لحن دلسوزي گفت :

رادا جان عزيزم اصال خودتو ناراحت نكن ... اين خانواده حتي لياقت فكر كردنم ندارن .... من نمي دونم پدربزرگ -

 چه جور بزرگ خاندان اينا شده...

 د از محمد معذرت خواهي كردم وتلفنو جواب دادم سونيا بود :همون موقعه صداي گوشيم بلند ش

 الو ...-

 سالم ، سالم سال نوت مبارك ، خوبي خوشي ، سرخوشي ...؟؟؟ چه خبر از قوم مغل ؟؟؟ -

 

 سالم عزيزم سال نوي تو هم مبارك ... مرسي تو خوبي ؟ بعدشم نميگي يكي پيش من باشه بفهمه ؟-

 ه بود وشنيده سونيا چي گفته خنديد واروم گفت )حق داره ( سونيا سريع گفت :محمد كه كنار من نشست

 هميشه خودت مي گي حرف حق تلخه ...-

 بعد خنده اي كرد وگفت :

 البته اين شيرينه ...-

 دوتامون با هم خنديديم كه سونيا سريع گفت :

 م ... ؟؟ با تو ديگه كاري ندارم .. منير جونو شكرانه دم دستن تبريك بگ-

 نگاهي به اونا انداختم كه توي اشپزخونه بودن با خنده گفتم :

 محمد نزديك تره ...-

  من طرف از بگو تبريك رو نو سال خوب...  واقعا –سونيا 

همين كارو كردم وبعد به اشپزخونه رفتم وگوشي رو به شكرانه ومنير جون دادم بعد از تماس شكرانه سري با خنده 

 وگفت :تكون داد 

 دختر شاديه ...-

 منير جونم تاييد كرد همون موقع سارا با پرستو دختر عمه راضيه وارد اشپزخونه شد وبا تمسخر گفت :

 كي دختر شاديه ؟ رادا ... ؟ فكر نكنم ..-

ت بعد هم خودشون دوتا زدن زير خنده منير جون عصباني شد براي اينكه چيزي بهشون نگه از اشپزخونه بيرون رف

منو شكرانه نگاهي بهم كرديم ولبخند زديم همون طوركه به اپن اشپز خونه تكيه داده بود م با لبخند حرص دراري 

 رو به سارا گفتم :
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اون كه صد البته كسي به پاي خجستگي تو نمي رسه ... راستي حالت بهتر شد ؟؟؟ البته اون موقع تو بيمارستانم من -

 چيزي

 ..از اثار تصادف نديدم ..

 دقيقا به طرز برخوردم باهاش اشاره كردم وابروم رو براش باال انداختم وگفتم :

 راستي تنهايي تو بيمارستان خوش گذشت ؟؟؟-

 سارا كه حرصش گرفته بود با عصبانيت گفت :

 دم در اوردي رادا .... دلتو به يكي بدبختر از خودت خوش كردي -

 ملوسي زد وگفت : واشاره به شكرانه كرد ،شكرانه لبخند

 افتخار مي كنم كه بدبختم وبا اين بدبختي شوهري مثل محمد وخواهري مثل رادا دارم .....-

 پرستو باحرص گفت :

 چه بدبخته خوشبختي وبعد با تمسخر به من اشاره كرد ...-

 منم با تمام بدجنسيم گفتم :

ن اون زمان سني نداشتم ولي خوب يادمه چه كسايي معلومه كه خوش شانسه كسي مثل محمد شوهرشه .... البته م-

 براش نقشه داشتن وموفق نشدن ....

به خودش اشاره كردم اخه محمد اشنايي قبلي با عمه راضيه داشت عمه وپرستو هر كاري كردن نتونستن محمدو به 

 دست بيارن براي همين شمشيرو براي شكرانه از رو بستن وادامه دادم :

 ز هم نقشه دارن ...وچه كسايي هنو-

 واين دفعه سارا رو نشونه رفتم كه هون موقع با صداي بلند گفت :

 من ؟؟؟ من ؟؟؟ من خودم شوهري دارم كه خيلي از محمد سر تره براچي بيوفتم دنبال اون پاپتي ....-

به سارا زدم وگفتم شكرانه كه معلوم بود عصباني شده با نگاهم ارومش كردم ولبخند خونسرد وحرص درار ديگه اي 

: 

من كي اسم تو رو بردم كه تو به خودت مي گيري ... اهان پس خودت خودتو لو دادي چشمت دنباله محمده ،حق -

داري بنيامين خيلي سر تره انقدر كه تو لياقت يه لحظه بودن باهاشم نداري كه شوهرت رو ول كردي ودنبال عقده 

 هات افتادي ....

 خ شده بود ودستاش مي لرزيد مثال مي خواست خودشو خونسرد نشون بده گفت :ساراكه از عصبانيت سر

 هه عقده ؟ اون وقت چه عقده اي ...-

 اين دفعه شكرانه با خونسردي كامل گفت :

عقده ي اينكه خودتو نشون بدي ... براي همينم دور وبر مردا مي پلكي چه مجرد چه زن دار دوست داري خودتو -

ي تونم بگم ازدواجت با بنيامينم به خاطر اينه كه خودتو نشون بدي ..... سارا جان دور محمدو خط نشون بدي ... م

 بكش كه اصال ازت خوشش نمياد ....

 سارا با عصبانت گفت :

 خفه شو بابا ...-
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مي  وبعد سريع از اشپزخونه بيرون رفت ،پشت سرشم پرستو رفت نگاهي به شكرانه كه داشت با لبخند بهم نگاه

 كرد انداختم وبا خنده گفتم گفتم :

 ساراحرصش گرفته ...-

 شكرانه هم با خنده گفت :

 مورچه گازش گرفته -

وبعد به خودمون دوتا اشاره كرد شروع كرديم خنديدن كه صداي اس ام اس گوشيم بلند شد از جيب شلوار م درش 

 آوردم آويد بود :

 مي خواستم زنگ بزنم ولي گفتم ،شايد نتوني حرف بزني ...سالم كوچولوي من سال نوت مبارك .... -

 خيلي خجالت كشيدم ،من كوچيكتر بودم ... سريع جواب دادم :

 سالم دكتر بعد از اين ،ببخش وظيفه ي من بود ،سال نوي شمام مبارك ...-

 بعد از چند دقيقه دوباره اس داد:

 نمي گي ؟؟؟؟خيلي نامردي حاال قراره با مابياي كيش وبه من -

 خوب بچه ها گفتن نگو منم نگفتم ...  -

 چه دختر حرف گوش كني ! حاال كي ميايد تهران ؟-

 هفته ي ديگه ... -

 

 دقيقا چه روزي ؟؟؟-

 چون مي دونستم قراره با شكرانه بريم ازش پرسيدم :

 كي برمي گرديم تهران ؟-

 نگاهي بهم كرد وگفت :-

 بازي ميكني ؟؟؟ تازه روز برگشتم مي خواي بهش بگي ؟؟؟ناقال با كي اس ام اس -

 بعد سريع اومد كنارم واسم باالي پيام رو خوند خنده ي مرموزي كرد وگفت :

 اوه اوه ،اسمشم باكالسه .. آويد ....-

 خنديدم وگفتم :

 نه به خدا ... پسر عموي بنيامينه ....-

 خندش شديد تر شد وگفت :

 يكنه ....سارا بفهمه خفت م-

ياد رفتار سارا كه با آويد ميوفتم حرصم مي گيره نمي دونم چرا با هر مرد ديگه اي كه اين رفتارو داشت ، براش 

 متاسف بودم ولي االن ... بي خيال ، با خنده گفتم :

 همينه كه قراره باهاش برم مسافرت ....-

 شكرانه با بدجنسي خنديد وگفت :

 حرفا ؟؟؟اشنايي بيشتر واز اين -

 با اعتراض گفتم :
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 شكرانه ...-

 خنديد وگفت :

 چه جديم گرفته .... نه خواهر كوچيكه من به اين زودي ها شوهرت نمي دم ...-

با اين حرفش دلم يه جوري شد سريع رفتم بغلش اونم محكم منو بغل كرد .... من هر چه قدر بي تفاوت وبي 

مم نياز به محبت دارم ... شكرانه با اين حرفش ارزو هجده ساله ي منو احساس باشم نسبت به اين چيزا ولي اد

 براورده كرد ....

 سريع از بغلش اومدم بيرون ، بغض كرده بود سريع گفتم :

 شكرانه ؟؟؟ چت شد ؟ گريه نكني ها ؟؟؟ توروخدا .... االن اينا پشت سرمون حرف در ميارن ....-

 شكرانه با بغض لبخندي زد وگفت :

 غلط مي كنن خواهري ...-

 دوتامون روبه هم لبخند زديم كه من تازه ياد آويد افتادم وگفتم :

 واي شكرانه آويدو يادم رفت .. حاال كي ميريم ... ؟-

 شكرانه بينيش روباال كشيد واخم تصنعي كرد وگفت :

 هي دختر شيطوني نكني هااااا .... شنبه ...-

 بهش خنديدم وگفتم :

 ؟ منو شيطنت ؟؟؟من ؟؟-

 شكرانه سري از روي تاسف تكون داد وگفت :

 جنم اين كارا رم نداري اخه ...-

خنديدم ومشغول اس دادن به آويد شدم وروز رفتنمون رو گفتم امروز دوشنبه بود وما شنبه بر مي گشتيم .... ولي 

ا بودم كه دوباره صداي گوشيم بلند شد اي كاش زود تر برمي گشتيم اصال حوصله شونو نداشتم .... توي همين فكر

 پيام رو كه باز كردم نوشته بود كه :

 فكر كردم خوابت برد انقدر دير جواب دادي .... با اتوبوس مياي ؟؟؟ بيام ترمينال دنبالت ؟؟؟-

 نوشتم :خوابم نبرد رفتم جواب سئوالتو بدم طول كشيد ... نه مرسي خودمون ميايم ...

 باكي ... ؟؟؟-

 ه سئواالي مزخرفي مي پرسه خوب معلومه ديگه ... نوشتم : سونيا .....چ

 نوشت :خوب ميام دنبالتون ترمينال ساعتو بگو ...

 مرسي نمي خواد با يكي از اشناها ميايم ....-

 باكي ؟؟؟؟؟؟-

 وهمسرش .... چقدر اين باكي باكي مي كنه ؟؟؟ با هركي تو چيكار داري ؟؟؟ ولي درجوابش نوشتم : دختر عموم

 آهان ... ميري خونه ي خودت يا خونه ي اونا ....-

 خندم گرفت ،اين چرا امروز انقدر فوضول شده ؟؟؟؟؟؟؟ نوشتم :ميريم خونه ي خودمون ... 

 اهان گفتم اگه اونجا رفتي بيام دنبالت ....-
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ين فكر حس بدي پيدا كردم ومعدم تير چرا اين انقدر مي خواد بياد دنبالم ،نكنه از سونيا خوشش اومده ؟؟؟ با ا

 كشيد ،دوباره عصبي شدم ... اصال نمي دونستم چم شده ولي پاي اين گذاشتم كه نمي خوام باليي سر سونيا بياد .....

 براش نوشتم :لطف داري ولي الزم نيست ....

 باشه ولي اگه كاري داشتي حتما بهم بگو ...-

 ظ ...باشه .... من ديگه ميرم ،خداحاف-

 به اميد ديدار ...-

 سرسفره ي شام نشسته بوديم كه شوهر عمه مرضيه گفت :

 بيايد حاالكه محمداقا وبنيامين خان اومدن برنامه بچينيم بريم يكي از روستا هاي اطراف -

همه موافقت كردن هر كس يه روزي رو تعيين مي كرد كه در اخر دوشنبه ي هفته ي ديگه تاييد شد محمد با 

 شرمندگي گفت :

 ببخشيد ولي بايد با شرمندگي بگم منو شكرانه شنبه برمي گرديم ولي شما برنامتون رو بهم نزنيد ...-

 چون توي اين هفته همه كار داشتن تصميم گرفتن همون روز برن كه منير جون گفت : 

 ما هم نمياييم ....-

 اين دفعه شوهر عمه راضيه گفت :

 شما ديگه چرا ؟؟؟؟-

 منير جون با لبخند نگاهي به من كرد وگفت :

 رادا قراره با دوستاش بره مسافرت ،منو رضا هم )پدربزرگ ( تصميم گرفتيم تا برگشتن رادا بريم مشهد ...-

سارا از حرص قرمز شده بود اخه بابا نمي ذاشت قبل از ازدواج با دوستاش جايي بره .... عالمتي كه سارا با حرص 

 بابا داد دور از چشم منو پدربزرگ وشكرانه وبنيامين نموند بابا با لحن نيمه عصباني روبه من گفت : وعصبانيت به

 كجا به سالمتي ...-

 خونسرد خونسرد با نگاه سردم زل زدم توي چشماش وگفتم :

 كيش ...-

 بابا حاال كامال عصباني شده بود وگفت :

 با اجازه ي كي ؟؟؟-

ي سراغي ازم نگرفته حاال شده اقا باال سرم پدربزرگ خيلي جدي برگشت به بابا نگاه كرد لجم گرفت هفت ماه حت

 وگفت :

 با اجازه ي من ،مشكليه ؟؟؟؟ هفده ساله همه ي كاراش بامنه ... پس اجازشم با منه ...-

 بابا ديگه ساكت شد اين دفعه شكرانه صورت حرصي سارا رو نشونه رفت وگفت :

با غريبه نميره كه .... با پسر عموي اقا بنيامين ودوستاش ميره ... آويد ... نگراني نداره كه تازه البته عمو جون -

 دوست خودشم هست ....

بابا كه نمي تونست چيزي بگه ولي سارا در حد انفجار بود با حرص به من نگاه كرد منم لبخند خونسردمو تحويلش 

 چيه ؟ ... تا سارا رفت چيزي بگه بنيامين با خنده گفت :دادم وبابدجنسي ابرومو باال انداختم يعني 

 اي نامردا حاال بي ما ؟؟؟؟ آويد زرنگ شده ،با رضا اينا ميريد ...-
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 سرمو به نشونه ي تاييد تكون دادم سارا همينجور كه منو نگاه ميكرد بابدجنسي واعتماد به نفس گفت :

 بنيامين جان چرا ما هم باهاشون نريم ...-

 دلم خدا، خدا مي كردم بگه نه ولي لبخند خونسردمو حفظ كردم ... بنيامين لبخند دوستانه اي به من زد وگفت :تو

 نميشه عزيزم كار دارم ...-

طفلي سارا چقدر ضايع شده بود محمد كه مي خواست خندشو كنترل كنه قاشق پري غذا گذاشت تو دهنش وسرخ 

 ن طور خونسرد بهش زل زده بودم وپوزخند روي لبم بود ....شد شكرانه ريز ريز مي خنديد منم همو

بعد از شام همه رفتن خونه هاشون به جز عمووشكرانه كه از تهران اومده بودن وهرسال عيد ميومدن اينجا ،البته اون 

واتاقي زمان چون من با شكرانه رابطه اي نداشتم همش توي اتاق خودم بودم منير جون اتاقي رو به شكرانه ومحمد 

 هم به عمواينا داد همه براي خواب به اتاقمون رفتيم ...

اون چند روز واقعا خوش گذشت اولين عيدي بود كه من خوشحال بودم با وجود شكرانه ومحمد ... جمعه شب خونه 

 ي بابا اينا دعوت بوديم نمي دونم چي شد كه حرف رفتن ما پيش اومد ومنير جون گفت :

 ادا مياد خونمون تا با شكرانه اينا راه بيوفتن ...فردا سونيا دوست ر-

 آراد با حرص بهم نگاه كرد شكرانه كه تعجب كرده بود گفت :

 اين جغد شوم چش شد ؟؟-

 خنديدم واروم گفتم :

 بين خودمون باشه ولي از سونيا خوشش مياد ...-

 شكرانه سريع گفت :

 ه اومديم بسته ...وا حيف سونيا كه بياد توي اين خانواده ما ك-

 خودشم اصال از اراد خوشش نميا د-

 شكرانه حق به جانب گفت :

 حق داره ... كسي كه با خواهرخودش اين رفتارارو بكنه ... بازنش ديگه چه طوريه ؟-

 همون موقع آراد با عصبانيت باال سرم اومد وگفت :

ون پسره ي هرزه بري مسافرت ، حاال مي خواد فكر نكن بابا چيزي نگفت منم هيچي نمي گم ،مي خواي با ا-

پدربزرگ جازه داده باشه يا هركي ديگه ... تا االن سعي كردم باهات خوب باشم ، ولي نمي ذارم با اون پسره پاپتي 

 بري ...

خيلي حرصم گرفت كه راجب آويد اونجوري حرف ميزد ... آويد هرچي كه بود با من خيلي بهتر از آراد بود ... 

 ون خجالت مي تونم بگم مهم تر ... با خونسردي گفت :وبد

آراد چه من برم چه نرم سونيا ميره .... پس خودتو به اب واتيش نزن ... خودتم خوب مي دوني كه سونيا به دردت -

 نمي خوره وسر تر از توِ ... پس بيخيالش شو ...

 آراد خيلي واضح جا خورد كه شكرانه گفت :

 مي كني آراد ... اگه مخالف رفتن رادا بودي ديروز مي گفتي ... نه االن كه حرف رفتن سونياست ... خيلي ضايع رفتار -

 آراد سريع از ساختمون بيرون رفت ... سري به نشانه ي تاسف براي شكرانه تكون دادم ....
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به صدا در اومد محمد كنار قرار بود بعد از ناهار حركت كنيم سونيا هم براي ناهار ميومد خونه ي ما .... زنگ در 

 ايفون نشسته بود شكرانه گفت :

 باز كن محمد، سونياست ...-

 محمد درو باز كرد وابرو باال انداخت وگفت :

 چه جالب سونيا صداش كلفت شده ..-

خنده داشتيم با تعجب بهش نگاه مي كرديم كه آراد درو باز كرد واومد تو وسالم بلند بااليي داد شكرانه زد زير 

 واروم در گوشم گفت :

 ازنگاهش معلومه دنبال ليلي مي گرده-

سري به نشونه ي تاسف براي اراد كه داشت اطراف رو نگاه مي كرد تكون دادم ، منير جون تعجب كرد اخه اينا هيچ 

 قت سر زده وبدون دعوت جايي نمي رفتن ... از آراد پرسيد :

 آراد جان اتفاقي افتاده ؟؟؟-

 خند زد وروي مبل شست وگفت :اراد لب

 نه چه اتفاقي .... اومدم امروز كنار شما ناهار بخورم -

 وبعد دوباره اطراف رو نگاه كرد ... منير جون چشماش چهار تا شد وبه اشپزخونه برگشت شكرانه با بدجنسي گفت :

 آراد جيباي منم برگرد شايد اينجا باشه ...-

نداخت منم به توصيه ي شكرانه به سونيا اس دادم كه آراد اينجاست ، حواست باشه آراد جا خورد وسرش رو پايين ا

. 

 بعد از ده دقيقه دوباره ايفون زنگ خورد محمد در حالي كه ايفون رو ميذاشت گفت :

 اين دفعه ديگه سونياست ...-

كرده بود ... با ورد سونيا آراد منو شكرانه روي آراد زوم كرديم طفلك مثل دخترايي كه براشون خاستگار مياد زرد 

سريع از جابلند شد ونگاه ملتمسشو به من دوخت ... نمي دونم چرا از نگاهش لذت بردم شايد نهايت پستي من باشه 

ولي خوب اون زماني كه يه دختر بچه ي شيش، هفت ساله نگاه ملتمسشو به اينا مي دوخت ، مگه بهش بها مي دادن 

بدم ؟؟؟؟ بي توجه به آراد جلو رفتم وبا سونيا روبوسي كردم سونياهم بعد از اينكه  كه من االن به نگاهش بها

 باشكرانه روبوسي كرد وباز سال نو رو تبريك گفت با محمد دست داد وبا شوخي گفت :

 پارسال دوست ،امسال اشنا اقا محمد سال ديگه حتما غريبه ميشيم ؟؟؟ سر نميزنيد به ما ؟؟؟-

 نشون داد وگفت :محمد شكرانه رو 

 من بي گناهم تقصير اونه ...-

 سونيا با اخم تصنعي برگشت ونگاهي به شكرانه انداخت وگفت :

 حيف كه بزرگ تري وگرنه ادمت مي كردم ...-

 بعدهم به سمت اراد رفت برخالف برخورد باهمه ي ما به اراد كه رسيد يه لبخند نصفه نيمه زد وگفت :

 اي فرزانه سال نوتون مبارك اق-

 واصال منتظر جواب آراد نموند وسريع به سمت منير جون پركشيد وبلند گفت :

 سالم عشقم بيا بوست كنم ببينم ....-
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سونيا بعد از روبوسي با منير جون به سمت پدربزرگ كه جدي مقابلش ايستاده بود رفت وجلوي پدربزرگ تعظيم 

 كرد وگفت :

 ... بابا پدربزرگ اخمتو باز كن يه نگاه به ما كن .... واال ، به خدا سال نويه ، بده ...سالم به پدربزرگ خوب ومهربون -

 وبعد هم با پدربزرگ دست پدر بزرگ لبخند جدي زد وگفت :

 دختر تو بزرگ شدي ،خجالت بكش ...-

 سونيا سريع لبشو گاز گرفت وگفت :

 اوا پدربزرگ دوست ناباب شدي ها من نمي كشم ...-

مسخره بازي هاي سونيا ناهارمون رو خورديم همه مي خنديديم جز آراد دلم براش سوخت سونيا حتي نگاهشم با 

 نمي كرد ...

بعد از ناهار محمد وسايالمون رو توي ماشين گذاشت با همه خداحافظي كردم ،موقع خدا حافظي با آراد با ناراحتي 

 گفت :

 رادا مواظبش باش ....-

 ردم كه توي ماشين نشسته بود با ياد اشكان دوباره بدجنس شدم وگفتم :نگاهي به سونيا ك

 هستن كسايي كه مواظبش باشن ...-

 آراد باصداي لرزوني گفت :

 حق داري اين جوري رفتار كني ... ولي رادا به خاطر لجبازي وتنفر بامن ، عشقم واميدموازم نگير ....-

 د چه طور شد عشق واميد ؟ نمي دونم واال ! رو به آراد گفتم :دلم سوخت ولي موندم توي چهار تا برخور

سونيا برام عزيزه سرچيزاي بي خود آينده شو نابود نمي كنم ،از منم نخواه كه پيشش خوبيت رو بگم ،چون سونيا -

اينكه ...  از همه چيز زندگي مون خبر داره ... در ضمن سونيا اگه بهت حتي اهميت هم مي داد امروز معلوم مي شد نه

 دركل من توي رفتارش هرچيزي ديدم جز عشق . خدافظ 

وبعد سريع سوار ماشين شدم ،محمد كه حركت كرد منير جون پشت سرمون اب ريخت شكرانه با لبخند برگشت 

 سمتم وگفت :

 چي شد آراد التماس دعا داشت ؟؟؟-

 تم :خنديدم ونگاهي به سونيا كه با حرص نگاهم مي كرد نگاه كردم وگف

 اره ،ولي من اب پاكي رو ريختم رو دستش .... من از اين التماس دعا ها قبول نمي كنم .-

 بعد هم به سونيا چشمك زدم سونيا با عصبانيت گفت :

 پسره ي چندش .........-

 شكرانه خنديد وگفت :

 دختر خوب پشت سر پسر عموي من حرف نزن ها وگرنه بد مي بيني ...-

 كاو شده بود گفت :محمد كه كنج

 چي شده ؟ به منم بگيد ؟؟؟-

 شكرانه چشمكي به ما زد وگفت :

 هيچي بابا سونيا با آراد مشكل دارن ...-
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وسريع موضوع رو عوض كرد ... تا رسيدن به تهران از هر دري حرف زديم وقتي رسيديم شكرانه ومحمد مارو به 

م خونه ،صبح بعد از صبحانه دور هم نشسته بوديم كه گوشيم زور به خونه ي خودشون بردن ونذاشتن شب هم بري

 زنگ خورد آويد بود:

 الو ...-

 صداي شاد وشيطون آويد توي گوشي پيچيد

 سالم رادا خانم ، خوبي ؟ .. كجايي ؟ مگه ديشب برنگشتي ؟ -

 سالم ممنون ،تو خوبي ؟ چرا ديشب برگشتم االنم خونه ي دختر عمومم ...-

 ت:جدي شد وگف

 مگه نگفتي شب مي ري خونه ؟-

 چرا ولي شكرانه نذاشت ...-

 با همون لحن جدي گفت : 

 

 االن كجايي ؟-

 خونه ي اونام ديگه ...-

 آدرس بده بيام دنبالت ...-

 نمي خواد خودمون ميايم ... -

 راداجان آدرس بده ميام دنبالت ... -

ه جورايي خوشم اومد بعد پيش خودم گفتم : تعجب نداره كه از حرص وتحكمه توي صداش هم تعجب كردم هم ي

 اين بشر كال تعادل نداره ...

 باشه هر جور مايلي پس ياداشت كن ..........-

 دقيقه ي ديگه اونجام ... فعال ... 54باشه آماده بشيد تا -

 فعال -

 تلفن رو كه قطع كردم سونيا با شيطنت گفت :

 چي مي گفت رفيق تازت ؟-

 هيچي بابا گير داده بياد دنبالمون ....-

 شكرانه خنديد وگفت :

 فكر كنم مرغ امين باال سرم بود چون پيش خودم گفتم ،كاش اين آقا آويدو مي ديدم ....-

 بي تفاوت ابرو باال انداختم وگفتم :

 همچين اش دهن سوزي هم نيست ...-

 اعترض گفت :بعد پيش خودم گفتم ،واقعا نيست ؟؟؟؟ سونيا با 

 رادا خيلي بي انصافي پسر به اون خوشگلي وخوش تيپي ... -

 روبه شكرانه كرد وگفت :

 شكرانه به معناي واقعي جيگر وهلو ....-
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 مي خواي مال تو تحفه ي نطنزو ؟؟؟؟-

كون دادم تازه بعد دوباره پيش خودم گفتم :يعني واقعا براي سونيا ؟؟؟ سرم رو براي رهايي از اين افكار مسخره ت

 متوجه اخم سونيا شدم لبخندي زدم وگفتم :

 حاال اخم نكن اونم همچين تورو نخواست كه تاقچه باال ميزاري ...!-

دقيقه آويد دم در بود وسايلمون رو برداشتيم وهمراه شكرانه پايين  54منو سونيا وسايلمون رو جمع كرديم ... راس 

بود وبه ماشينش تكيه داده بود با ديدن ما جلو اومد وعينكشو با ژست  رفتيم ... آويد عينك دوديش به چشمش

خاصي در اورد سالم كرد ماهم جوابشو داديم تا برگشتم عقب آويدو به شكرانه معرفي كنم كه با دهن باز شكرانه 

 مواجه شدم جلوي خندمو گرفتم وبا دست شكرانه رو متوجه موقعيت كردم وگفتم :

 سر عموي بنيامين ....آويد شايسته ... پ-

 وبعد روكردم به آويد وگفتم :

 آويد ، شكرانه دخترعموم ..-

 آويد بالبخند جلو اومد وبا شكرانه دست داد وگفت :

 خوشبختم از مالقاتتون خانم ...-

 شكرانه از لحن جنتلمن آويد خوشش اومد وگفت :

 همچنين ... تعريفتون رو از رادا شنيدم ...-

 هش نگاه كردم من كي تعريف اينو كردم ؟ آويد با شيطنت بهم خيره شد وگفت :با تعجب ب

 تعريف خوبيام يا بديام ؟-

 شكرانه خنديد وگفت :

 اين چه حرفيه ذكر خيرتون بود ...-

 آويد همون طور شيطون كه بهم نگاه ميكرد لبخندي زد وپشت سرشم برام چشمكي زد وروبه شكرانه گفت :

 من خيلي لطف داره .. رادا جان به-

بعد از كلي تعارف تيكه پاره كردن آويد وسايلمون رو توي صندق عقب ماشين گذاشت واز شكرانه خدا حافظي 

كرديم وسوار شديم آويد تك بوقي براي شكرانه زد وحركت كرد هنوز چند دقيقه اي از سوار شدن مون نگذشته 

 در اوردم وپيام رو باز كردم از طرف شكرانه بود : بود كه صداي اس ام اس گوشيم بلند شد گوشيم رو

رادا واقعا خيلي بي انصافي پسر به اين خوبي واقايي .... خواهري پسنديدم خواستي مخشو بزن لياقت باجناقي -

 محمدو داره ...

 با خوندن اين يه تيكه خندم گرفت ونوشتم :

 شكرانه حرف نزن انقدر ....-

 صداي آويد بلند شد :

 چيز خنده داريه بگو ماهم بخنديم .... !-

 چشماش جديه وروي لبش لبخند ظاهري ... نمي دونم چي شد كه گفتم :

 چيز مهمي نبود ... -

 آويد زهرخندي كرد وگفت :
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 خوبه مهم نبود و چشمات برق زد ...-

چمه كه دوباره صداي آويد  جا خوردم نه از حرف ولحن آويد از برق زدن چشمام ... گيج شدم خودمم نمي دونستم

 بلند شد لبخند عصبي زد وگفت :

 نكنه همون دوست پسرته ....-

 سونيا با شيطنت از عقب خنديد وگفت :

 اره آويد نمي دوني چه جيگري هم هست به معناي واقعي هلو .... -

 

 

 

 آويد سرخ شد وخنده ي زوركي كرد وگفت :

 خوب ديگه چي ؟؟؟-

 عجب كردم ودر جواب حرفش چون مي دونستم منظور سونيا خود آويده گفتم :از حالت آويد ت

 ديگه اينكه يه دوست جيگر تر از خودش داره كه برا سونيا در نظر گرفتيم ...-

 سونيا با اعتراض گفت :

 اااااااااااااااا رادا ؟؟؟؟-

 آويد با صداي عصبي گفت :

 يد ببينيم اين اقا يون خوشبختو ...هه خوب خوبه . اكيپم كه درست كرديد بيار-

ازقيافه ي آويد وحشت كردم رگ گردنش زده بود بيرون .... هرخري بود ميفهميدبچه غيرتي شده ... اون وقت ما 

 دوتا خربزه داريم پيازداغشم زياد مي كنيم لبخند مهربوني زدم وگفتم :

 بابا آويد شوخي كرديم .... شكرانه بود ....-

 اي كرد وگفت :سونيا خنده 

 آويد اگه بخواي اين جوري براي همه حرص بخوري سكته مي كني ...-

آويد با ترديد بهم نگاه كرد لبخند مطمئني زدم آويدم خيالش راحت شد كه واقعا شوخي مي كنيم دوباره مثل هميشه 

 شيطون شد وگفت :

 حرصم داره دخترم ونامزدم دوست پسر پيدا كردن ...-

 د وبا اعتراض گفتم :جيغم در اوم

 آويد ....-

 خندم گرفته بود آويد برعكس بنيامين كه سيب زميني بي رگ بود حسابي غيرتي ميشد ....

 آويد بعد از اينكه ما رو رسوند براي دوشنبه قرار گذاشت .....

**** 

گوشيم فهميديم كه  همه ي وسايلمون توي چمدون جلوي در بود خودمونم اماده منتظر آويد يوديم با تك زنگ

پشت در خونه منتظره از خونه خارج شديم درو قفل كردم چمدونامونو گذاشتيم توي اسانسور وپايين رفتيم ، 

آويدطبق معمول وظيفه ي حمل چمدونامون رو به صندق عقب به عهده گرفت .... سوار ماشين كه شديم آويد تا خود 
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يما سقوط ميكنه ... چپ مي كنه با يه هوا پيماي ديگه تو اسمون فرودگاه مهراباد مسخره بازي در آورد كه هواپ

 تصادف مي كنيم پليس مياد جريمه ميكنه ... آويد مي گفت وما مي خنديديم آويد يه دفع جدي شد وگفت :

ولي خدايي من كه وصيت ناممو نوشتم به هوا پيماهاي ايران اعتباري نيست يهو ديديد دم همين سه راه آذري -

 كرد هنوز از اسمون تهرون بلند نشده .....سقوط 

فرودگاه خيلي شلوغ بود آويد ماشين رو توي پاركينگ پارك كرد وما همه چمدون به دست راه افتاديم همين كه 

 وارد سالن فرودگاه شديم سونيا چشمش به يه خانم كه مهماندار هواپيما بود خورد وگفت :

 بشم ولي بابا نذاشت ....اخ كه من چقدر دوست داشتم مهماندار -

 آويد با خنده گفت :

 خوبه بهت گفتم ، هواپيما سقوط ميكنه اون وقت تو مي خواي مهماندار بشي ...-

 با حرص گفتم :

 اه آويد ميشه انقدر سقوط سقوط نكني .... اخر هم با اين حرفاي تو سقوط مي كنيم ...-

 كشيد وگفت : آويد با خنده دست آزادم رو گرفت ودنبال خودش

 اي جانم ... ني ني من ترسيد ...-

خواستم دستمو از دستش در بيارم ولي انقدر محكم نگه داشته بود كه نميتونستم خودشم كه انگار نه انگار ... آويد 

بين جمعيت بچه ها رو پيدا كرد وبه بچه ها كه رسيديم سالم كرديم همه اول نگاهي مرموزي به دستامون بعد هم به 

ورتمون مي نداختن اخر سرهم ريز ريز مي خنديدن با ديدن نگاه بچه ها واقعا معذب شدم ودستمو دوباره كشيدم ص

 ولي آويد ولش نكرد اروم بهش گفتم :

 دستمو ول كن ...-

 تخس وشيطون توي چشمام خيره شد وگفت :

 نچ نمي خوام ...........-

 آويد زشته ،دستمو ول كن ...-

 گفت : مثل بچه لوسا

 زشت خودشونه ول نمي كنم ....-

چپي بهش بستم كه دستمو ول كرد ولي از بغلم جم نخورد ... بعد از اينكه چند دقيقه كه حرف زديم پسرا رفتن بارا 

رو تحويل دادن وبرگشتن وبعد رفتيم سالن ترانزيت ومنتظر شديم هوا پيما با نيم ساعت تاخير بلند شد البته چيز 

 اخير نداشته باشه جاي تعجب داره .... !!!!عاديه اگه ت

آويد ورضا ماشين رنت كردن )اجاره كردن ( تابراي رفت وامد راحت باشيم رضا ،شادي ،پويان ومژگان توي يه 

ماشين بودن منو سونيا واشكانم توي يه ماشين اشكان كنار آويد نشسته بود منو سونيا هم عقب بعد از چند دقيقه به 

 ا ديدن هتل مخم سوت كشيد هتل داريوش همون موقع سونيا آروم كنار گوشم گفت :هتل رسيديم ب

 رادي بدبخت شديم ....-

 با تعجب نگاهش كردم وگفتم :

 چرا ؟؟؟؟-

 چرا ... ؟ هتل داريوش اونم براي يه هفته ... ؟؟؟ بيچاره بابام ....-
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وهمين طور كه با سونيا چمدونامون رو مي كشيديم خندم گرفت از ما شين پياده شديم دسته ي چمدونم رو گرفتم 

به سمت شادي اينا مي رفتيم كه يه دفعه دست كسي دور كمرم حلقه شد با ترس برگشتم وآويدو ديدم خواستم 

 هولش بدم عقب كه كنار گوشم گفت :

ندارم ... تازه  خواهش مي كنم دودقيقه تحمل كن اين دخترا زوم كردن روم اصال حوصله ي آويزون شدن كسي رو-

نگاهم به سه تا دختر خورد كه از ون هتل كه مخصوص فرودگاه بود پياده شده بودن وبه سمت ما زل زده بودن از 

نگاهشون به آويد نمي دون چرا اصال خوشم نيومد به من ربطي نداشت ولي دوست داشتم خفه شون كنم براي همين 

محكم تر كمرم رو گرفت وراه افتاديم نمي دونم از يه طرف نمي خودمو از اغوش آويد بيرون نكشيدم ... آويدم 

خواستم اونا به آويد نگاه كنن از طرف ديگه مي خواستم دست آويدو دوركمرم تيكه تيكه كنم به شادي اينا كه 

 رسيديم همشون دوباره ريز ريز خنديدن ،منم اخم بدي به آويد كردم كه مجبور شد موضوع اون دخترارو بگه پويان

 با شيطنت گفت :

 آويد مي خواي با رادا برات يه اتاق بگيريم ؟ اين جوري خيال همه راحت تره ...-

 منو آويد هم زمان گفتبم :

 پويان ؟؟؟؟-

 مژگان هم با دست زد پشت كله ي پويانو گفت :

 اين ادم نميشه ... جدي نگيريد ....-

رفتن وبراي تحويل اتاقا رفتن ماهم كمي عقب تر منتظر مونديم داخل هتل كه شديم رضا واشكان شناسنامه هامونو گ

 بعد از چند لحظه صداي پرعشوه اي گفت :

 ببخشيد ...-

 هممه به سمتش برگشتيم يكي از همون دخترا بود درحالي كه نگاه خيرش به آويد بود با ناز گفت :

 ا تاحاال اومديد اينجا ؟؟؟؟ امكاناتش خوبه ... ؟؟؟سالم ... ببخشيد ما دفعه ي اوله كه به اين هتل ميايم .... شم-

خدايي انقدر باناز حرف زد من كه دخترم دوست داشتم بيشتر حرف بزنه ... چه برسه به پسرا ... كاري كه من هيچ 

 وقت بلد نبودم ...

 آويد در جوابش خيلي جدي وبا ادب همراه با لبخند متيني گفت :

 ه كه ميام اينجا بهتره از اين خانم بپرسي ...متاسفم ... منم دفعه ي اول-

وبعد به شادي اشاره كرد ،دختر حتي برنگشت به شادي نگاه كنه وهمون طور با لبخند به آويد نگاه ميكرد دختره ي 

 جلف ... مژگان با بدجنسي به دختر گفت :

 عزيزم فكر كنم االن با يد به اين خانم نگاه كني نه اون آقا ....-

 موقع آويد روبه من بي توجه به دختره گفت :همون 

 عزيزم خسته شدي روي پا ... مي خواي بشينيم ؟؟؟؟-

 دختره كه مثال مشغول گوش دادن به حرف شادي بود ولي تمام حواسش به مابود منم با حرص روبه آويد گفتم :

 نه عزيزم خسته نيستم ... مگه ميشه تو جايي باشي ومن خسته باشم ؟؟-

حرفي كه زدم خودم عقم گرفت ولي چشماي آويد از شيطنت دو دو ميزد ، دخترهم با حرص تشكر كرد ورفت ... از 

 همون موقع اشكان ورضا هم اومدن سونيا با حرص گفت :
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 بدم مياد از اين جور دخترا .....-

 بعد نگاهي به آويد كرد وگفت :

 ي ها خوشم نمياد ...هي آويد حواستو جمع كن من از اين مامان عشوه خرك-

 آويد چشمك واضحي به سونيا زد وگفت :

 نه بابا جون .... فعال كه يه مامان داري ...-

 وبعد با سر به من اشاره كرد با ارنج دستم محكم زدم توي پهلوش اونم دستش رو دور كمرم محكم تر كرد وگفت :

 اي كمرم .. واي كمرم .... منو بگير االن ميوفتم ... -

بعد از مسخره بازياي آويد هر كدوم به اتاق خودمون رفتيم رضا وشادي با هم بودن منو مژگان وسونيا هم با هم 

،مژگان در اصل دوست دختر پويان بود ،پويان چند باري رفته بود خاستگاري ولي باباي مژگان گفته بود نه اخه 

ودن باباي مژگانم به خاطر اين اختالف طبقاتي اونا رو رد مژگان اينا ازقشر متوسط جامعه و پويان اينا خيلي پولدار ب

كرده بود .... مژگان وپويانم از شادي سو استفاده مي كردن وهميشه باهم بودن ... شادي دوست مژگان بود وقابل 

 اعتماد پدر مژگان براي همين اجازه ميداد هرجا شادي ميره مژگانم بره ...

پسرا هر كدوم براي خودشون اتاق جدا گرفتن ... وارد اتاق كه شديم سونيا با  برخالف ما دخترا كه با هم بوديم

 لبخند بدجنسي گفت :

خوشم مياد اين پسرا همه فن حريفن .... االن اتاق جدا گرفتن ،فردا يه كي رو انتخاب مي كنن پس فردا باهاش -

دختر خشگل ... وا ي واي واي ... بعدشم كه  دوست ميشن ،روزاي بعد مخشو ميزنن و اخر هفته هم يه اتاق خالي ، يه

 الفرار .... 

 مژگان با خنده گفتش :

 نخير ... پويان غلط ميكنه به يه دختر ديگه نگاه كنه .... چه برسه به اين كه بخواد واي واي ... راه بندازه ...-

به حرف سونيا بود ... از آويد بعد هم شروع كردن به مرتب كردن وسايلشون .... منم مشغول شدم ولي فكرم همش 

بعيد نبود مخصوصا اينكه همه مي دونن چي كارس ... يه جوري شدم ... معدمم شروع به سوزش كرد ... سريع 

قرصمو خوردم وبه خودم تشر زدم اخه به تو چه سر پيازي ؟؟ ته پيازي ؟؟؟ چي كاره اي ؟؟؟ سونيا با نگاه 

 كنجكاوش بر اندازم كرد وگفت :

 ... چيزي شده ؟؟؟رادا -

لبخند تلخي زدم وسرمو به اطراف حركت دادم ،يعني نه .... سونيا همه ي رفتارم رو زيرنظر گرفته بود ،ولي من بهش 

توجه نكردم ... گيج بودم منگ بودم ،چند وقتي ميشد كه اينجوري شدم اين حسو دوستش نداشتم ولي تهش برام 

عوض كردم وروي تخت افتادم ... مژگان خودشو روي تخت پرت كرد اهي  جذاب بود ... چراشو نمي دونم لباسم رو

 كشيد وگفت :

 بچه واقعا كي حال داره براي شام بره پايين ؟؟؟ من حتي حال ندارم دوش بگيرم ....-

 من خودمو زير پتوي قايم كردم وچشمامو بستمو گفتم :

 من كه فعال فقط حال خوابيدن دارم ... -

 اييد كرد وگفت :سونيا حرفمو ت

 بهشون زنگ بزن بگو امشب استراحت كنيم تا فردا سر حال باشيم ...-
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مژگانم از خدا خواسته با شادي وپويان هماهنگ كرد انقدر با خودم درگير بودم كه حال مسواك ودستشويي هم 

ردم ،شايدم پيدا مي كردم نداشتم ... توي ذهنم دنبال دليلي براي اين خود درگيري مي گشتم ولي هيچي پيدا نمي ك

 ولي با خودخواهي واعتماد به نفس ردش مي كردم ....!

 صبح كه از خواب بيدار شدم سونيا ومژگان مشغول اماده شدن بودن سونيا با ديدنم گفت :

 چه عجب بيدار شدي .... ديگه صدام داشت مي گرفت ازبس داد زدم وصدات كردم ....-

 اصال نفهميدم ...سرجام نشستم وگفتم ببخشيد 

 بعد هم وسايلمو آماده كردم كه برم حموم ... سونيا تا لباساي منو روي تخت ديد با تعجب گفت :

 مي خواي بري حموم .... ؟؟؟ -

سريع پريدم توي سروي بهداشتي درو قفل كردم واز اون پشت داد زدم ده دقيقه نشده بيرونم ... سريع دوش 

ر كردم حوله رو دور خودم پيچيدم واومدم بيرون سونيا ومژگان با حرص نگام مي گرفتم يعني در اصل گربه شو

كردن لبخند پتو پهني براشون زدم وسريع اماده شدم خدايي فكر كنم رو دور تند بودم چون همه ي كارام نيم ساعته 

 البته با غر غر اونا تموم شد .... سوار اسانسور كه شديم مژگان گفت :

ادي چيزي بهمون نگه كه خودم خفت ميكنم چهلو پنج دقيقس كه بهش ميگم پنج دقيقه ي ديگه رادا دعا كن ش-

 پايينيم ...

تا بريم رستوران هتل براي صبحانه سونيا ومژگان نوبتي برام غر ميزدن .... همين طور كه داشتم به غر غراي اون 

حو شد يه چيزي احساس كردم توي دلم اومد دوتا مي خنديدم يه لحظه ميخكوب شدم ميتونم بگم لبخندم كامال م

 پايين ،معدم سوزش بدي پيدا كرده بود ... يعني واقعا درست ميديدم ؟؟؟ معلومه ... چرا اشتباه ؟؟؟ 

سونيا ومژگان وقتي ديدن ايستادم رد نگاهم رو دنبال كردن اونا هم از چيزي كه مي ديدن تعجب كردن ... ولي اون 

دونستن ؟؟؟ آويد در حال صبحانه خوردن با اون دختر ديشبي بود ،نمي دونم كدوم جك مي چرا ؟؟؟ مگه اونا نمي 

گفتن كه خنده ي هر دوتاشون به پا بود ... با تكون دست سونيا نگاهمو ازشون گرفتم وبه اون دوتا خيره شدم 

 مژگان سري به نشونه ي تاسف تكون داد وروبه سونيا گفت :

 اقعا راست بود .... البته نمي دونم مسخره بازي ديشب آويد برا چيش بود ؟؟؟مثل اينكه حرفاي ديشبت و-

 بعد هم اداي آويدو در اورد :

 حوصله ندارم اين دخترا بهم اويزون بشن ... اخه بيشعور اگه خودت نخواي كه اونا اويزونت نميشن ...-

 كه خودم فقط بشنوم گفت :سونيا بي توجه به مژگان با نگراني زل زد توي چشمام واروم طوري 

 خوبي ؟؟؟-

خوب بودم ؟؟؟فكر نكنم .... شايدم بودم ... بودم يا نبودم ؟؟؟ نمي دونم گيج بودم ... فقط همين ... يعني اسباب بازي 

بودم ... ديشب فقط بازي بود ...؟ چقدر بود ونبود ... به خودم تشر زدم جمع كن خودتو مگه تونمي دونستي اين 

چه جوريه ؟ رادا بزرگ شو ... خيلي وقت بود بازيچه نشده بودي دلت تنگ شده بود ؟؟؟ اره دلت تنگ  جوريه ...

شده بود كه گذاشتي باهات بازي كنه ... گيجت كنه ... رادا به خودت بيا ... اين نيست اون رادايي كه محكم بود ... ؟ 

دونم شايدم بيشتر فقط از يه چيزي مطمئن بودم ... اونم به خودم اومدم شايد اين افكار همه براي چند ثانيه بود نمي 

 چشمام بود ... سرديشو به شدت احساس مي كردم ... پوز خندي روبه سونيا ازدم وگفتم :

 بهتر از اين نميشه ...-
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 چشماشو غم بزرگي گرفت ،اب دهنشو قورت داد وگفت :

 ..اره معلومه .......... از توي چشمات همه چيز معلومه .-

 بي توجه به سونيا روبه مژگان گفتم :

 پس شادي اينا كوشن ؟؟؟-

 مژگانم باديدن رنگ نگاهم جا خورد وگفت :

 اون طرف منتظرن -

به دون توجه به حضورآويد واون دختره به سمت ميزي كه شادي اينا نشسته بودن رفتم وكنارشون نشستم همه اول 

 ه روي خودشون نميوردن مژگان بعد از سالم وصبح بخير روبه شادي گفت :با ديدنم جا مي خوردن ولي بعد ديگه ب

آويد با اون دختره ي ايكبيري چيكار مي كنه ؟؟؟ نه به برنامه ي مسخره ي ديشبش نه به امروزش ... حالم از اين -

 دورنگيش بهم ميخوره .... نه به اون حرفا نه به اين كارا...

 وگفت : شادي هم دست كمي از اون نداشت

 از وقتي كه از اسانسور اومد با اين دخترس بعدشم رفتن باهم صبحانه ميل كنن ... -

 ميل كنن رو چنان با حرص گفت كه من بيشتر حرصم گرفت نفس عميقي كشيدم و گفتم :

 . ؟بچه ها بي خيال ... هممون خوب آويدو مي شناسيم ،كارشه ،بزاريد خوش باشه ... حاال برناممون چه ...-

سعي داشتم خودمو با اين حرفا خونسرد نشون بدم ولي با اينكار تنفرمثل خوره بند بند وجودمو مي گرفت ... با بچه 

هادر حال چيدن برنامه براي جاهاي ديدني اينجا بوديم كه صدا سرحال آويد و از پشت سرم شنيدم ... منم بودم االن 

 سر حال بودم :

 سالم به دوستاي گلم ...-

 عد هم با دست به شونه ي مژگان زد وگفت :ب

 برو اون طرف بشين ميخوام اين جا بشينم ...-

 مژگان با حرص گفت :

 نه جونم خودت برو اون طرف بشين من جام خوبه ...-

 آويد با سرخوشي گفت :

 باشه مژگان خانم به هم ميرسيم ...-

 اومد اين طرفم وبه سونيا گفت :

 پاشو من بشينم -

 سونيا نگاه تلخ وگزنده اي بهش انداخت وگفت :

 اون صندلي ميخ داره كه نمي خواي روش بشيني ؟؟؟ در ضمن نشستنت چيه ديگه توكه صبحانتو خوردي ...-

 آويد با لحن بچگانه اي گفت :

 دوست دارم بشينم ... بعدشم اره اونجا ميخ داره ...-

ار من بشينه ... با خونسردي از جام بلند شدم وبدون اينكه نگاهش حدودا مي دونستم قصدش چيه ... ميخواست كن

 كنم گفتم :

 صندلي من ميخ نداشت ... بشين ..-
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وبعد رفتم روي صندلي خالي كه بين اشكان وشادي بود نشستم ، بدون توجه به نگاهاي آويد رايا رو از بغل شادي 

 گرفتم وبي منظور به اشكان گفتم :

 اون اب معدني رو لطف كني .. اشكان ميشه ... -

 اشكان اطاعت كرد شيشه ي ابو به دستم داد واروم كنار گوشم گفت :

 دمت گرم دختر ... كه حالشو گرفتي ...-

 لبخند نصفه نيمه اي زدم وابو توي ليوان ريختم همين كه خواست بخورم آويد گفت :

 رادا به منم آب بده ....-

 ته بود شيشه ي آب ديگه اي رو جلو آويد گذاشت وگفت :سونيا كه بغل دست آويد نشس

 بيا بخور...-

 اگه حرف نميزدم باهاش مي فهميد از دستش عصبانيم وكاراش برام مهمه براي همين بي تفاوت گفتم :

 سونيا بهت داد ...-

ول كجا بريم ، چيكارا بيايد بعد از صبحانه همه بيرون هتل كنار ماشينا ايستاديم بچه ها داشتن برنامه مي چيدن كه ا

بكنيم و... همين طور كه حرف ميزديم اون دختره ودوستاش از كنارمون رد شدن دختره با عشوه خركي روبه آويد 

 گفت :

 آويد جان فعال ....-

وباناز دستي تكون داد ورفت نمي دونم چرا ولي يه حسي بهم مي گفت بايد خفش كنم .... آويدم براي دختره سري 

 ون داد ،مژگان با حرص به آويد نگاه كردو گفت :تك

 انگار خوب باهم مچ شديد ... اسمتم كه بلده ... -

 

 آويد با مسخرگي خنديد وگفت :

 معلومه ، منم اسمشو بلد شدم ... نگار ...-

 مژگان حرصي تر شد وگفت :

 لياقتت هميناس ... -

 آويد با اين حرف مژگان جدي شد وگفت :

 حرف دهنتو بفهم ... بهتره قبل حرف زدن فكر كني ... مژگان-

 مژگان پوزخندي به آويد زد وچشماشو ريز كردو گفت:

اتفاقا خيلي فكر كردم .... تو بهتره قبل از هر كاري خوب فكر كني ... چون مطمئنم ديگه به اون چيزي كه مخواستي -

 نمي رسي ... شك نكن ...

 م به سمت مژگان رفت وبا لحن تهديد اميزي گفت :آويد نسبتا عصباني شد ويه قد

 مژگان االن الزم شد كال دهنتو ببندي ... وگرنه ...-

 پويان وسط حرف آويد پريد ، خيلي جدي جلوش ايستاد وگفت :

وگرنه چي ... هان ؟؟؟ بگو، خجالت نكش ... آويد ، مژگان كه هيچي ولي با اين رفتارت بدونه هيچ شكي بايد -

 از سرت بيرون كني ... مي دوني ... فكرشم برات زياديه ... ! فكرشو
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منو سونيا گنگ بهم نگاه ميكرديم ،منظورشون چي بود ؟؟؟؟ آويد با اين حرف پويان عصباني شد تا خواست به 

 سمت پويان حمله كنه رضا بچه بغل بينشون ايستاد وبا تحكم گفت :

 بس كنيد ...-

 بابا ها بود .... شادي رايا رو از بغل رضا گرفت وبا ناراحتي گفت :كال رضا توي اين اكيپ مثل 

 ببينم مي تونيد دعوا كنيد يا نه ؟!-

 آويد رضا رو كنار زد واومد روبه روي من ايستاد وگفت :

 از رادا مي پرسم .. هرچي اون بگه ...-

 بعد به سمت بچه ها برگشت وگفت :

 قبوله ... !؟-

 د ومظلوم گفت :آويد به من خيره ش

 رادا من كار اشتباهي انجام دادم ... ؟-

 بهش خيره شدم ... چي مي گفتم ؟؟؟ چي نمي گفتم ؟؟؟ لبخند كجي به آويد زدم وگفتم :

 نمي دونم چرااينا اين طوري مي كنن ؟؟؟-

 آويد ابروهاشو براي بچه ها باال داد ودوباره به من خيره شد كه با تمسخر ادامه دادم :

مگه تورو نمي شناسن كه هرروز با يكي هستي ؟؟؟ البته خودم نديدم ولي ذكر خير كاراتو خيلي شنيدم ... آويد ، با -

يه كار مسخره مي خواي مسافرتي رو كه قرار بود بهمون خوش بگذره رو خراب مي كني ... اين همه دوست دختر 

شي ... ؟ نمي شه بزاري اين سفر بدون هيچ مشكلي تموم داشتي وداري حاال نميشه توي اين سفر بي خيال اين دختر ب

 بشه ؟؟؟

 آويد با ناراحتي ودهن باز داشت منو نگاه ميكرد كه اين دفعه رضا گفت :

 خوب آويد جان ، جوابتو گرفتي ... ؟-

 شادي با پوزخند گفت :

 معلومه ... فكر كنم حاال خودشم فهميد اين فكر زيادي براي سرش بزرگه ....-

 وروبه اويد كردو ادامه داد ....

 آويد ... خراب كردي پسر خوب ... !-

 آويد با ناراحتي همون طور كه به من خيره شده بود گفت :

 مگه چيكار كردم كه اين طوري مي گي ؟؟؟-

ي آويد اين جمله روبا لحني گفت كه احساس كردم چيزي توي وجودم لرزيد با اينكه جواب شادي بود ولي يه حس

بهم مي گفت كه از من سئوال كرده ... ايكاش ميشد بهش بگم كه تموم چيزي رو كه ازت ساختم خراب كردي !... 

خودم به خودم تشر زدم وگفتم ،مگه چي ازش ساختي ؟؟؟ اصال ازش انتظار چي داشتي ؟؟؟ باصداي شادي به خودم 

 اومدم كه گفت :

 خودت معلوم كن خدارو مي خواي يا خرما رو ؟؟؟خودت بايد بهتر بدوني ... آويد تكليفتو با -

 آويد همون طور كه به من خيره نگاه ميكرد سريع گفت :

 خوب معلومه خدا رو ...-
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 اشكان كه تا اون موقع ساكت بود جدي وبدون هيچ تمسخري گفت :

 ولي آويد كار امروزت يه چيز ديگه رو معلوم ميكنه .... -

 برگشت وگفت : آويد عصباني به سمت اشكان

 امروز من چي كار كردم كه همه دارن باهاش تو سرم ميزنن ؟؟؟ اصال چرا نمي پرسيد قضيه چيه ... ؟-

 رضا جدي برگشت سمت آويد وگفت :

چه قضيه اي باشه چه نباشه .. هيچ كدوم از ماطالب دونستنش نيستيم ... حاالم ديگه بس كنيد بيايد سوار شيد ،زشته -

 وايستاديم وباهم دعوا ميكنيم . جلوي در هتل

همه حرف رضا رو قبل كرديم وتوي ماشين نشستيم ... آويد خيلي گرفته وكالفه بود ، از ناراحتيش ناراحت بودم ... 

من آويدو توي ذهن خودم يه پسر شادو شيطون مي خواستم .... دليل ناراحتيش رو نمي دونستم ،شايد از ناراحتي 

ايد براي اينكه نمي تونه با نگار باشه شايدم براي فكر ي كه توي ذهنش بوده وبچه ها همه بهش بچه ها ناراحته ... ش

گفتن ... اون فكر برايش زيادي بزرگه .... اشكان بي خيال كنار آويد نشسته بود وگه گاهي ازآ يينه ي بغل سونيا رو 

صبحي انقدر نگران به من نگاه ميكنه ؟؟ مگه من  ديد ميزد ... وسونيا ... دوست مهربون من ... نمي دونم چرا از اول

 چيزيمه كه خودم خبر ندارم ؟؟؟

بعد از گردش البته چه گردشي ،همه توي فكر خودشون بودن ! براي ناهار به هتل برگشتيم ... بعد از ناهار هممون 

دراز كشيدم ،سونياهم به  به اتاقامون رفتيم تا استراحت كنيم ،مژگان با غرغر روي تختش خوابيد ،منم روي تختم

حمام رفت ... فكرم درگير بود ،خيلي درگير ،البته درگيريش خيلي زياد بود ! چون اصال نمي فهميدم كه دارم به چي 

فكر ميكن ،حرفاي مادرجون ،رفتاراي خانوادم ،خاطراتم با سونيا ،اشناييم با آويد واخر سر هم اتفاق امروز با صداي 

 م وفهميدم سونيا از حمام دراومده ... در حمام به خودم اومد

 

سري خودمو به خواب زدم دليل اين كارم اصال براي خودم مشخص نبود .. ولي فكر كنم حوصله نداشتم ... بعد از 

چند دقيقه زيرچشمي ديدم كه سونيا باهمون موهاي خيسش خوابيد ... ميخواستم صداش كنم وبگم با موهاي خيس 

ولي يادم افتاد خودمو زدم به خواب ... ببخش سوني ... من دوست خوبي نيستم ... درست چهلو  جلوي كولر نخواب ...

پنج دقيقه بي حركت توي تختم موندم ... حوصلم حسابي سر رفته بود ،سرمم درد ميكرد احساس كردم مخم نياز به 

يزي رو در اوردم وبه سمت هواخوري داره اروم از تخت پايين اومدم لباسمو پوشيدم حوله كوچولوي خشك وتم

سونيا رفتم بدون اينكه بيدارش كنم آروم موهاي خيسشو توي حوله پيچيدم صورتش رو بوس كردم ودوباره ازش 

معذرت خواستم كنترل كولرو برداشتم ودرجه شو كم كردم بدون اينكه گوشيمو بردارم از اتاق خارج شدم ... كنار 

وميرفتن ... به ابي دريا خيره شدم ... چقدر درياي اينجا تميزتراز درياي  دريا نشسته بودم تك وتوك مردم ميومدن

خزره البته ببخشيد درياچه ... صندالمو از پام در اوردم پاچه ي شلوارم روتازدم وتوي دريا رفتم اب كه به پام ميخورد 

ف كه دريا ارامش ميده اعتقاد احساس ميكردم كيلو كيلو از فكراي توي سرم دارن كم ميشن با اينكه اصال به اين حر

نداشتم ولي اون موقع داشتم ارامش ميگرفتم ... از حسو حال خودم دور بودم .. نمي دونم چم شده بود گاهي مغز 

اونقدر از فكر سنگين ميشه كه نمي تونم روي تنم نگهش دارم گاهي هم انقدر سبك كه مثل پرگاه ميتونم تكونش 

 بدم ... 

 ؟!خيلي تو فكري ... -
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با تعجب به سمت صدا برگشتم سونيا بود اونم مثل من خودشو به اين اب تميز سپرده بود ، زالل مثل قلبم ... 

 مادرجون هميشه ميگفت :

 رادا توقلبت زالله ... زالله مثل اب ....-

جه ي خزر ؟؟؟يا اون مادر جون ... مادر جون كجايي كه بيايو بهم بگي هنوز زاللم يا نه زالم مثل اين اب يا اب دريا

 قدر كدروگرفته شدم كه به جاي اب بايد بگم قير ؟؟

 رادا ... نگرانتم ...-

دوباره به خودم اومدم هنوز بهش خيره بودم ... نگران ؟ نگران چي ؟ مگه اونم ميدونه من چمه ؟؟ من خودم نميدونم 

 ،يعني اون مي دونه ؟با حالتي زار گفتم :

سوني من چمه ؟؟؟ تو ميدوني ؟؟؟ فكر كن ... اره فكر كن ... شايد تو بدوني چون خودم نگران ؟ نگران چي ؟؟ -

 نمي دونم ....

 گيج بودم خيلي گيج نگاهم رو دوباره به ابي دريا دوختم ... سونيا هم همين كارو كرد وبا صداي نرم وارومي گفت :

رمو باتو بودم ، شايدم ندونم ... خدا كنه كه ندونم .... فكر كنم بدونم ... اصال مگه ميشه ندونم ؟ بهترين ساالي عم-

 ولي رادي اگه اون چيزي باشه كه من ميدونم قدم توي بد مسيري ميزاري ...

مسير، راه ،سرنوشت ،تقدير، قسمت ... اينا چي بودن كه من از اول زندگيم ازهمون لحظه ي تولد بدترينش گرايبان 

 گيرم شد ؟

 اشه بدتر از تولد من نيست ... نه ؟ من نا خواستم ... !سوني هرچه قدر بد ب-

 سنگيني نگاه سونيا رو احساس كردم ولي سرم اونقدر سنگين بود كه حتي نمي تونستم تكونش بدم ... 

 رادا .... بس كن اين حرفا رو ... اين مسيري كه من ميگم هم ميشه شيرين باشه مثل عسل هم تلخ مثل زهر مار .....-

 مسخر خنديدم وگفتم :با ت

 از اونجاي هم كه من كامال ادم خوش شانسيم حتما برام شيرينه مثل عسل ...-

 سونيا خنده اي تلخ كرد وگفت :

 با اطمينان نمي تونم بگم ... ولي ... شايد برات از هر تلخي تلخ تر باشه ....-

 يعني از زهر مار تلخ تر ؟؟؟-

 اره تلخ تر ...-

سنگينم رو به سمت سونيا چرخوندم وبه چشماش خيره شدم سونيا دستم رو گرفت وفشار خفيفي داد  با نگراني سر

 وگفت :

دوستم ، نميذارم از تلخي زهر سميش مسموم بشي انقدر شير بهت ميدم تا اثرش از بين بره ،اگرهم مثل عسل -

 نميزنه .... شيرين بود .... شير عسل هميشه خوشمزس ... مخصوصا زماني كه عسلش دهنو

 لبخندي روي لبم نشست وگفتم :

 چرا تو خوبي ... ؟؟؟-

 سونيا دستمو بيشتر فشار داد وبا بغض وصداقت چشماش گفت :

 چون تورو ايينه ي خودم قرار دادم ... -

 ي گفتم :با اين حرفش دوتامون به روي هم لبخند زديم .. با پشتيباني سونيا انگار كمي سبك شدم بودم با لبخند محو
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 حاال نمي خواي بگي چمه ؟؟-

 سونيا مرموز خنديد وگفت :

 يعني خودت نمي دوني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نگو نه كه باورم نميشه .... حالت از كي خرابه ؟؟؟-

 سعي كردم بي تفاوت باشم ولي گيج بودم ... گفتم :

 خيلي وقته ..... -

 سونيا باز گفت :

 ل بد ...از كي شدت پيدا كرد... اين حا-

كمي به ذهنم فشار اوردم همه چيز مثل پرده ي سينما وبه صورت تند از مقابلم ميگذشت ، ولي ... امروز صبح اروم 

اروم و واو به واو ميگذشت :حموم رفتنم غرغر سونيا ومژگان سريع اماده شدنم ،شوخيا وخنده هامون واخر سر ... 

 حاال ميدونم اسمش نگاره نشسته بود وصبحانه ميخورد ... رستوران جايي كه آويد با اون دختريه لوس كه

 گنگ به سونيا نگاه كردم وگفتم :

 امروز صبح ...-

 سونيا موشكافانه نگاهم كرد ،مثل بازجوها پرسيد :

 چي شد امروز ؟؟؟-

وري كردم گيج شدم خودم مي دونستم دليلشو ولي نمي خواستم سونيا بفهمه ... ازش خجالت مي كشيدم خنده ي ز

 وگفتم :

 چرا مثل بازجوها مي پرسي ...-

 سونيا جدي شد وگفت :

 رادا جوابمو بده ... انقدر مغرور نباش !-

 نفس عميقي كشيدم وبا دودلي گفتم :

 وقتي كه توي رستوران ... آويدوبا اون دختره ديدم ...-

 ... خوب –سونيا 

 خوب بود كه اينبار خوب باشه  خوب نداره ديگه ... اصال ولش كن من كي حالم-

 سونيا خيلي بد نگاهم كرد وگفت : 

اره هيچ وقت خوب نبودي ... ولي نه مثل امروز نه مثل اين چند وقت ... چشمات دارن داد ميزنن ، رادا چرا انقدر 

 مغروري ... بگو رادا ... بگو وخودتو خالص كن .... اگه مي گي نمي دوني ، يه ذره فكر كن ...

 من مغرور نيستم .... در ضمن اين چند وقت كارم فكر كردنه ولي نمي دونم چرا .. !-

 سويا كالفه گفت :

 خدا يي تو اصال مي دونستي از كي وكجا حالت خراب شد ؟؟-

 صادقانه گفتم :

 نه ...-

ميشه ، هيچ ضرري هم نمي ن بد بياري فشار اكبندت مغز به كم يه...  نه گي مي مغروري گم مي...  ونگمه نه –سونيا 

 كني ... قول ميدم ...
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 با مظلوميت بهش نگاه كردم اخه چه ربطي به غرور من داشت ؟ سرشو تكون داد وگفت :

 رادا تو از آويد خوشت مياد ؟؟؟؟-

ر سردو خواستم بگم نه ... ولي يه چيزي لبامو بهم دوخت انگار ..... يعني خوشم ميا د ؟؟؟؟ يعني من رادا فرزانه دخت

بي احساس خاندان فرزانه ، آويدو دوست داشتم ؟؟؟ اونم آويد شرو شيطونو ؟؟؟ نه ... محاله مگه نه اين كه من 

 احساس ندارم ... ؟؟؟ بي توجه به سئوال سونيا پرسيدم :

 سونيا من احساس ندارم ، پس نمي تونم كسي رو دوست داشته باشم ... به چشمام نگاه كن ...-

 خيره شدم سونيا كالفه گفت :وبه چشماش 

رادا ... اين حرفا رو از كجات مياري مي گي ؟ اگه احساس نداشتي ، منو مي تونستي دوست داشته باشي وباهام -

دوست باشي ؟ اگه احساس نداشتي با ناراحتي پدربزرگت ومنير جون ناراحت نمي شدي ، اگه احساس نداشتي براي 

ستان بود نگران نمي شدي ، اصال همين بچه هاي پرورشگاه اگه دوستشون نداشتي اون ساراي بيخير وقتي توي بيمار

با اون محبت دست روسرشون نمي كشيدي ... نمي خواي بگي كه ترحم بود؟ رادايي كه من ميشناسم از ترحم بيزاره 

چيزو پشت  ... رادا اينا همه احساسن مگه ميشه كه تو بي احساس باشي ؟؟؟؟؟؟ ميگم مغروري مي گي نه همه

غرورت پنهان كردي ،پشت چشمات پنهان كردي ولي رادا هركي فقط دوتا برخورد باهات داشته باشه وبخواد خيلي 

 راحت ميتونه تا ته قلبتو ببينه ...........

حرفاي سونيا مثل پتك تو سرم مي خورد ... پاهام سنگين شده بود خيلي اروم از توي اب خارج شدم وروي شناي داغ 

ل نشستم سونياهم اومد كنارم نشست ... پاهام از بس توي اب بود پير شده بود به پاهام خيره شدم ... يعني من ساح

اويدو دوست داشتم ؟؟؟ واي نه خدا ... اين يكي نه ... خدايا چه كردم به درگاهت كه اين طوري مي كني باهام ... 

كه يه دفعه حرف معلم دينو زندگيمون توي مغزم رژه  خدايا بگو چه طوري بندگي كنم كه تو راضي باشي ازم ...

 رفت :

بچه ها عشق يه نعمت خدا داديه ،كه بايد قدرشو دونست ، اين عشق باعشق هاي خيابوني فرق داره ،هوس توش -

نيست ،غريزه ي حيوني توش نيست .... مهم بودنه معشوق كنار عاشقه ،مهم نگاه معشوقه كه فقط براي عاشقه ، توي 

ن زمان اين جور عشقا كم پيدا ميشن ولي ما مي تونيم اين عشقو توي خدا پيدا كنيم .... جوناي امروزي فقط به فكر اي

غريزشونن ولي عشق اينطوري نيست .... مطمئنا خدا دنبال غريزش توي ما نيست ... خدا از همه ي اين عيب ها پاك 

 اهلل مي گيم توي ذكرامون سبحان هلل مي گيم ....ومبرا ست براي همينم هست كه ما توي نمازامون سبحان 

هميشه سر كالس درباره ي عشق الهي حرف ميزد .. چقدر هم حرفاش قشنگ بود ،بعد مادر جون حرفاي اون بود 

كه منو بيشتر به خدا نزديك كرد .... گاهي اوقات كه صداي بعضي از بچه ها درميومد درباره ي عشق ادميم حرف 

 شباهتش رو بدونن ... اخي وسط سال بود كه بار دارشد ومرخصي گرفتو ديگه سر كالس ما نيومد ... ميزد كه بچه ها

دوباره ياد آويد افتادم ، حرفاي معلممون روبا عشق خودم مقايسه كردم مطمئنا تنها چيزي كه توش نبود غريزه بود 

براي خودم ولي ... مسئله اينجاست اون  من محبت مي خواستم ،بودنشو مي خواستم ،نگاهشو مي خواستم اونم فقط

اصال به من فكر مي كنه ؟؟ معلومه كه نه ، اگه بهم فكر مي كرد جلوي من با يكي ديگه نميشست ... به سونيا نگاه 

 كردم كه با لبخند گفت :

 رادا عاشق شدنتم مثل نگاهت به ادم نرفته ...-

 تلخ خنديدمو گفتم :
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 كه من بفهمم عشق چيه ؟؟؟كدوم اطرافيانم عاشق بودن -

سونيا بي هيچ لبخندي بهم خيره شد خنديدم يه خنده ي تلخ كه تهش فقط برام يه بغض موند ،همون طور كه سعي 

 مي كردم نشكنه گفتم :

 كمكم ميكني ؟-

 سونيا خنديد وبراي اينكه جو عوض بشه با شيطنت گفت :

 تا از اين عسل شيرين بخوري ؟؟؟-

 م وگفتم :لبخند تلخي زد

 نه ... تا اين زهر تلخو از بدنم بيرون بياري ...-

 سونيا با نگراني گفت :

 مطمئني؟-

 با اطمينان واعتماد به نفس گفتم :

 اره ... اين زهر سميه ... من نمي خوام بميرم ...-

 با سونيا بهم خيره بوديم كه صدايي از پشت سرمون گفت :

 شماها اينجاييد ؟-

ت ... وقتي كه نمي دونستم بهش عالقه دارم راحت باهاش برخورد مي كردم اما االن ... با دلهره زير لب قلبم ريخ

 گفتم :

 آويد ....-

 سونيا سريع واروم گفت :

 رادا محكم باش مثل هميشه ... به اين حست محل نزار ... عادي عادي -

آويد برگشم تازه به ما رسيده بود اخماش توي  وبعد خودش برگشت سمت آويد نفس عميقي كشيدم ومنم به سمت

 هم بود وبا عصبانيت داد زد :

 معلومه كجاييد ؟؟ همه دارن دنبالتون مي گردن ... چرا اون گوشياي بي صاحب شدتونو با خودتون بر نداشتيد ؟؟؟-

د .... با صداي آويد هردوتامون گيج شده بوديم آويد شده بود آويده توي شمال كه براي شارژرش عصباني شده بو

 به خودمون اومديم :

 چرا ساكتيد ... هان ؟؟؟ باشماهام ...-

 به خودم اومدم وروبه آويد گفتم :

 چته ... چرا صدا تو مبري باال ... چيه نكنه فكر كردي خوش صدايي ؟؟؟ نه اقا توهم برت داشته ...-

 آويدبا حرص نگاهم كرد وگفت :

 وال من چرتو پرت بهم مي بافي ؟؟؟به جاي جواب دادن به سئ-

 تادهن باز كردم چيزي بگم سونيا گفت

اگه دقت كني ما ميل دستمون نيست كه بخوايم چيزي ببافيم در ضمن من گوشيم باهام بود چرا به من زنگ نزدي -

 ؟؟؟ اومدي اينجا هوار هوار مي كني ؟؟
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نگ خورد نفسشو مثال با حرص فوت كرد وتند آويد جاخورد كمي من من كرد ،تا خواست چيزي بگه گوشيش ز

 گفت :

 بله ...-

... 

 باشه ...-

... 

 گفتم باشه ... االن ميارم ...-

 بعد هم حالت عصباني به خودش گرفت وبا صدايي نسبتا بلند گفت :

 هين االن ميايد فهميديد ...-

 فتم :بعد هم خودش به سرعت از ما دور شد از كارش لجم گرفت وبا حرص گ

 ديوانه ...-

 سونيا در حالي كه مي خنديد با مسخرگي گفت :

رادا ببخش يه سوال ... االن تو آويد و دوست داري ... خوب ، توي اون رمانايي كه من مي خونم دختره ميگه از -

 دادشم خوشم مياد توهم اين طوريي ؟؟؟

 اخمي بهش كردم كه خندش شديد تر شد صندالمو پاكردم وگفتم :

 نه خير اصال هم خوشم نمياد كسي بي خود سرم داد بكشه ...-

 سونيام كه صندالشو پا كرده بود با خنده به سمتم اومد ضربه اي به كمرم زد وگفت :

 افرين ... اگه غير از اين بود تعجب مي كردم ...-

شممون ظاهر شد منو سونيا با سري تكون دادم وراه افتاديم هنوز سرجمع پنج قدم نرفته بوديم كه نگار جلوي چ

 تعجب بهش نگاه كرديم لبخند مسخره اي زد كه كم از پوزخند نداشت با عشوه وناز روبه من گفت :

 مي خوام با شما خصوصي صحبت كنم ....-

 جانم ؟؟؟ من ؟؟؟ ايكبيري من حتي از قيافتم چندشم ميشه ؟؟؟؟

 لبخند كجي زدم وگفتم :

 گوش مي كنم ...-

 گاهي به سونيا كه همون جا ايستاده بودوبهش زل زده بود انداخت وگفت :نگار ن

 گفتم كه خصوصي ....-

 به سونيا نگاه كردم ولبخندي به روش زدم دوباره به نگار نگاه كردم وخيلي جدي گفتم :

 حرفت رو بزن غريبه اينجا نيست ...-

 روي من ثابت موند وتحقير گفت : نگار پرو پروبه منو سونيا نگاه كرد وبا لبخند كج نگاهش

 دوست نداشتم جلوي دوستت ضايعت كنم ...-

 واي كه من چقدر از اين لحن بدم ميومد ... يه تاي ابروم روباال انداختم پوزخندي زدم وبا لحن خودش گفتم :

 موضوع جالب شد ... بگو خانم كوچولو ....-
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ولي از اين كلمه استفاده كردم نگار با حرص سرتام رو نگاه كرد با اينكه مطمئن بودم از خودم دوسالي بزرگتره 

 وخنده ي پرتمسخري كرد وگفت :

 هه ، بچه صورتت سنتو جار ميزنه اون وقت به من مي گي خانم كوچولو ...-

 نيشخندي زدم وگفتم :

 زير چشمت سنتو تخميل ميزدم ... از قديم گفتن ،بزرگي به عقله نه به سن ... مادر بزرگ .... البته من بايد از خطاي -

 نگار پوز خندي زد وگفت :

 حسود كوچولو .... عزيزم ناراحتي نداره كه زشتي ، خرجش چهارتا عمله ...-

 اهان ... مي خواستي بگي عمل كردي ؟؟؟ نمي گفتيم از خطاي دور بينيت مي فهميديم ...-

 كمي تحقير كه حرصش از صداش معلوم بود گفت :نگار كه حرصش گرفته بود سرشو باال گرفت وبا غرور و

 ببين بچه من نه حوصله ي بحث كردن باتو رودارم نه وقتشو ، وقت من خيلي بيشتر از اين چيزا مي ارزه ...-

نگاهي به صورتش كردم كه از بس ارايش كرده بود شكل عروسكا شده بود خودم ارايش مي كردم ولي نه تا اين حد 

 اشاره كردم وگفتم :با چشم به صورت 

 معلومه وقتت خيلي برات مهمه ... يه سئوال بيش تر عمرت جلو ايينه اي ؟؟؟-

 دماغشو دسته كرد وگفت:

 عزيزم هر چي باشه بهتر از توام ، مي دوني مثل تو دونبال عروسك بازي نيستم ! -

صطالح بزرگ ترا هر مردي از راه برسه گاهي اوقات عروسك بازي بهتره چون مردت الكيه ... ولي دنياي شما به ا-

 شده حتي براي يه شب مردت ميشه ...

 نگار با حرص دماغ عمليشو باال داد وگفت :

 گفتم كه وقته سرو كله زدن با تورو ندارم ... اومدم راجب آويد باهات حرف بزنم ...-

ردن اسم آويد دهنمو بست ... منتظر مي خواستم بهش بگم چرا وقتي كم مياري حرف از وقته كمت ميزني كه با او

 وكنجكاو بهش نگاه كردم توي دلم غوغايي بود ولي محلش ندادم ...

 بهتره پاتو از زندگي آويد بيرون بكشي ... اون مال منه ...-

 باتعجب بهش نگاه كردم مگه چند وقته با آويده كه مي گه ماله اونه اصال امروز باهم اشناشدن داشتم عصباني ميشدم

 به خودم تشر زدم :اين نيست اون راداي قوي ... خونسردي خودمو حفظ كردم وگفتم :

 چند وقته باهم اشنا شديد ؟؟؟-

 بعد با تمسخر ادامه دادم وگفتم :

 اوه ،ببخشيد ... چند ساعته باهم اشنا شديد ؟؟؟ -

 

 نگار به سرتا پام با تحقير نگاه كرد وگفت :

قاد داري ؟؟؟ منو اويدم درگيرش شديم ... البته تو دهنت بوي شير ميده اين چيزا رو نمي به عشق در نگاه اول اعت-

 فهمي ..
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لجم گرفت ... بدم اومد ،از آويد از خودم از نگار ... اون كه نگارو دوست داره چرا فرستادتش سراغ من ؟؟؟ منم با 

توي چشماش شد با صدايي كه نفرت توش تحقير زل زدم توي چشماي نگار نفرتم ،سرديم همه وهمه باعث ترس 

 موج ميزد گفتم :

 خوب اينا به من چه ؟؟؟-

 نگار كه هنوز به چشمام خيره شده بود با من من گفت :

 اخه .. اخه ... گفته نامزديد ... روش نميشه بهت بگه ازت بدش مياد ...-

م راحت شد آويد چيزي نمي دونست وبه وسريع نگاهش رو از چشمام گرفت ، نفس حبس شدم رو آزاد كردم ،خيال

نگارم نگفته بود نامزد نيستيم آويد با نگار بازي ميكنه بدون اينكه بفهمه نگار مي خواست با من بازي كنه بدون اين 

 كه من بفهمم وبا اين حرفش بازيش برام رو شد ... خونسرد گفتم :

 تظر ميمونم خودش بهم بگه ...من به آويد اعتماد دارم ... اگه غير از اين هم باشه من-

يه لحظه نگاهم به پشت نگار خيره موند آويد بود كه داشت با لبخند آرامش بخشي بهم نگاه مي كرد بدون اينكه 

 حضورش رو عالم كنم به چشماش خيره شدم نگار با حرص وعصبانيت گفت :

 غير از اينه .... آويداز تو بدش مياد روش نميشه بهت بگه ...-

 د با همون لبخند سري به نشونه ي نفي تكون داد ... نگار ادامه داد :آوي

 اگر هم غير از اين نباشه ... آويد از سرت زياده ... ببين دختر خانم اين كفش زيادي برات بزرگه ....-

 آويد شيطنت چشماش اوج گرفت وبرام چشمكي زد انگار جون گرفتم كه گفتم :

 اندازه ي اندازه ....ولي كفش من كيپ پامه ... -

 لبخند آويد پهن تر شد .... نگار باعصبانيت گفت :

 د اندازه نيست دختر خوب ... اندازه نيست .... -

 با فكري توي مغزم هون طور كه به آويد نگاه مي كردم گفتم :

فش من باشه ... نه من كفشامو با سايز درست مي خرم ... كال از جنس دست دوم خوشم نمياد ... كفش من بايد ك-

 اينكه قبل از من براي هزار نفر باشه ....

نگار با گنگي بهم خيره شد و لبخند آويد جمع شد مطمئنا فهميد منظورم خودش بود اين حرفو از قصد زدم دلم نمي 

دوست  خواست اگه آويد بهم عالقه نداره ،متوجه عالقه ي من بشه واز منم مثل بقيه ي دوست دختراش استفاده كنه

داشتم ازش مطمئن بشم ، من كسي نبودم كه بازيچه بشم ... خيلي وقته تصميم گرفتم با كسايي كه مي خوان بازيم 

 بدن بازي كنم اگه يك درصد هم مطمئن بشم آويد قصد بازي با منو داره بد باهاش بازي مي كنم ....

 حالي كه از كنارش رد ميشدم گفتم : نگار همون طور داشت گنگ نگاهم مي كرد يه ان دلم براش سوخت در

 اين قبري كه باالسرش وايستادي گريه مي كني مرده توش نيست .... خيليا مثل تو باال سرش بودن ...-

 سرعتم رو تند كردم به اويد كه رسيدم كنارش يه لحظه ايستادم وگفتم :

 بازي جالبي نيست ...-

 خواستم برم كه آويد مچ دستمو گرفت وگفت :

 براي هركس كه نباشه ... كاري ميكنم براي منو تو جالب بشه ... مي خوام به يه ندازه لذت اين بازي رو ببريم .-
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برگشتم بهش نگاه كردم كه لبخند مهربوني به من زد ودستمو فشار خفيفي داد .... با اين فشار خيره تر نگاهش 

شت سرم سونيا بدو بدو مي اومد وصدام مي كرد ... كنارم كردم بعد هم دستمو از دستش كشيدم وسريع راه افتادم پ

 كه رسيد با خنده گفت :

 دمت گرم خوب حالشو گرفتي ...-

 با حرص گفتم :

 حقش بود دختره ي پتياره ...-

 سونيا با چشماي گشاد شده نگاهم كرد وگفت :

 ورم نگار نبود آويد بود رادا بي ادب شدي .... واي واي واي ... نچ نچ نچ .... در ضمن من منظ-

 با تعجب بهش نگاه كرد م كه خنده ي مرموزي كرد وگفت :

مچتو گرفتم خانم ... قبل از اينكه شما آويد خانو ببيني وزل بزني بهش بنده ايشونو زيارت كرده بودم ... واي رادا -

ستم خفت كنم ولي بعدش با موقع اي كه بهش خيره بودي وازش طرف داري مي كردي واونم رو ابرا بود مي خوا

حرفي كه زدي مثل سوزني بود كه بزني به باد كنك ... چنان بادش خالي شد وفهميد رو زمينه ، نه رو ابرا كه من 

 حسابي حال كردم ، معلوم شد دوست خودمي ....... ولي رادا معني اون حرفش چي بود ؟؟؟ 

 كي ؟؟؟-

 طحي بود بچه اول ابتدايي هم مي فهميد ... منظورم آويده ...كي ؟؟؟ اون دختره كه انقدر حرفاش س -سونيا

 متفكر بهش نگاه كردم وگفتم :

 نمي دونم خودمم موندم كه معنيش چي بود ...-

 شما ها كجا مونديد ...-

 با صدا مژگان به سمتش برگشتيم با خنده گفت :

 آويد اومد دنبالتون خودشم موند ؟؟؟ حاال كجاست ؟؟؟-

 هش رو به پشت ما انداخت وگفت :بعد نگا

 اهان اومد بدويد بريم ...-

 سونيا به مژگان گفت :

 ما كه نمي تونيم با اين ريخت بياييم بيرون ميريم باال سرسه سوت آماده مشيم ميايم ...-

 ... اومديدا زود ولي باشه –مژگان 

توي اسانسور انداختيم وبه اتاقمون رفتيم تند اماده  باشه اي گفتيم وقبل از رسيدن آويد سريع به هتل رفتيم خودمونو

 شديم وبه بچه ها پيوستيم باشرمندگي گفتم :

 ببخشيد تقصر من بود منتظر مونديد ...-

 رضا با مهربوني گفت :

 عيب ندار در ضمن زياد نبود ... ماهم از محيط اينجا لذت برديم ... -

 

 ن هوا كامال لذت بردي ....توي دلم گفتم :اره جون عمت اونم با اي
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سوار ماشين شديم .... وبه پاساژا رفتيم هركس از در پاساژ براي خودش راهي رو پيش گرفت بقيه رو نمي دونم ولي 

منو سونيا باهم بوديم چون اخالق خريد همو خيلي خوب مي دونستيم وباهم مي ساختيم هنوز دوتا مغازه بيشتر نرفته 

د بليز رو روي پيشخوان گذاشتم وتوي كيفم دنبال گوشيم گشتم وقتي پيداش كردم اسم بوديم كه گوشيم زنگ خور

آويد روش چشمك ميزد با ديدن اسمش قلبم يه جوري شد به قلبم اخم كردم وبه خودم تشر زدم رادا آدم باش .... ! 

ا رو نگاه كردم بهش محل نذاشتم وگوشيم همين طور كه زنگ مي خورد توي دستم نگهش داشتم وبقيه ي لباس

 سونيا عالمتي به گوشيم داد وگفت :

 چرا برش نمي داري ....-

 حوصلشو ندارم ...-

 سونيا اخمي كرد وگفت :

 خوب شايد كاريت داشته باشه ...-

 كاري نداره ،اگه مشكي بود مژگان يا شادي زنگ ميزدن ... اينم حتما حوصلش سر رفته ..-

كردم ودوباره پرتش كردم توي كيفم ... از گوشي سونيا هم مطمئن  silentرو بعد از قطع تماس سريع گوشيم 

بود يا خاموش دوباره مشغول برسي لباسا شدم ولي حواسم پيش هيچ كدوم silentبودم چون هميشه ي خدا 

ه سرش نبود ... نكنه آويد كاري داشته باشه ؟؟؟ واي ... نكنه باليي سرش اومده باشه ؟؟؟ آخه چه باليي مي تون

اومده باشه ؟؟؟ االن مطمئنا سرش به يه دختري چيزي گرمه ، پس چرا من بايد نگران باشم ؟؟؟واي خدا ... نونم كم 

بود ؟ابم كم بود عاشق شدنم چي بود اين وسط ؟ به خاطر تعطيالت عيد همه جا خيلي شلوغ بود منو سونيا از اون 

ره فروشي بود به خاطر عالقه ي زياده سونيا به نقره رفتيم توي مغازه اومديم بيرون مغازه ي بعدي يه مغازه ي نق

مغازه خدارو شكر شلوغ نبود به جز ما يه پسرو دختر بودن ودوتا پسر كه يكيشون صاحب مغازه بود واون يكي پسر 

 هم دوستش بود منو سونيا مشغول ديدن بوديم كه اون پسرو دختر رفتن صاحب مغازه سمت ما اومد وگفت :

 خدمتم .... در-

سونيا يكي از دسبنداي توي ويترين رو نشون داد واونو ازش درخواست كرد پسر هم با خوش اخالقي هر چي مي 

خواستيم در اختيارمون ميذاشت سونيا بعد از كلي زير وروكردن مغازه يه دسبند دوتايي خيلي ظريف وزيبايي 

ن كرد كال براي هر خريدي كارش اين بود اگه روش مي انتخاب كرد موقع پرداخت كه شد سونيا شروع به چونه زد

شد فكر كنم براي ادامسم تخفيف مي خواست ... ويه عادت بد ديگه اي هم كه داشت اين بود كه موقع چونه زدن 

اصال كاري نداشت صاحب مغازه كيه ؟زنه مرده ؟ باهاش كلي شوخي ميكرد ودر اخرم نرمش مي كرد كه من با اين 

 الف بودم وهر وقت هم بهش مي گفتم در جوابم مي گفت :كار كامال مخ

رادا چقدر تو ساده اي اينا كلي روي اجناسشون مي كشن تازه ما كلي هم تخفيف بگيريم بازهم ازش سود مي برن -

.... 

سونيا بعد كلي شوخي وخنده با ال خره پولو پرداخت كرد از مغازه اومديم برون سونيا چشمش به عروسك فروشي 

 ورد وسريع وگفت :خ

 واي رادي چه عروسكاي نازي بدو بيا ...-

وخودش سرعت قدماشو زياد كرد من هم در حالي كه به خاطر ذوقش لبخند ميزدم اروم به اون سمت رفتم كه كسي 

 از پشت سر صدام كرد برگشتم دوست صاحب نقره فروشي بود به كنارم كه رسيد لبخند پهني زد وگفت :
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 زاحم شدم ...ببخشيد كه م-

 تعجب كردم ... فكر كردم چيزي جا گذاشتيم براي همين لبخند متيني زدم وگفتم :

 خواهش مي كنم ...-

 در كمال تعجب من كارتي رو جلوم گرفت وگفت :

 اگه ميشه اينو بديد به دوستتون ... خوشحال ميشم كه ...-

ن برگشتم چشمام از زور تعجب چهار تا شده بود يهو كسي ازتوي دستش با شدت كارتوكشيد متعجب به سمت او

آويد سرخ سرخ با رگاي بيرون زده واقعا چهرش وحشتناك شده بود در حالي كه كارتو مچاله مي كرد با صداي 

 دورگه اي كه پر از حرص بود گفت :

 خوب خوشحال ميشي كه چي ...-

 وگفت :پسره كه از اون بچه پرو ها بود يه تاي ابروشو باال انداخت 

 ببخشيد شما ؟؟؟-

 آويد از الي دندوناش گفت :

 نامزد هموني كه االن داشتي بهش مي گفتي خوش حال ميشي ...-

با اخم بهش نگاه كردم مثل اينكه واقعا باورش شده كه من نامزدشم ... پسر كه تازه دوزاريش افتاده بود با پرو گري 

 خنديد وگفت :

 با نامزد شما ندارم ... آهان سو تفاهم شده من كاري-

 آويد به سمتش يورش برد سريع رفتم جلوش وايستادم ودستم رو روي سينش گذاشتم وگفتم :

 آويد ... ولش كن ...-

 آويد اخم وحشتناكي بهم كرد وبا همون عصبانيت دستمو محكم توي دستش گرفت ورو به پسر گفت :

 شو تا نزدم لهت نكردم ...تو غلط مي كني كاري باهاش داشته باشي ... گم-

پسره كه ديد اوضاع خرابه فلنگو بست ... آويد هم با عصبانيت دست منو كشيد ودنبال خودش برد با ياد سونيا 

 دستمو از دستش بيرون كشيدم كه با عصبانيت وچشماي سرخ به سمتم برگشت تا رفت دهن باز كنه سريع گفتم:

 سونيا ...-

 بدون توجه به حرف من گفت : از الي دندوناي كليد شدش

 چرا تلفنتو جواب ندادي ...-

 هول كردم ولي سريع به خودم مسلط شدم اب دهنو قورت دادم وبا خونسردي گفتم :

 بود نفهميدم ... حاال كاري داشتي ؟؟؟ silentمگه به گوشيم زنگ زدي ؟؟؟ ... واي روي -

ه منو كشيد توي بغلش حس خوبي بهم دست داد ولي من از اين همه خونسردي حرصش گرفت همون موقع يه دفع

رادا بودم ، سريع خودمو از بغلش كشيدم بيرون وبا اخم بهش نگاه كردم كه با همون قيافه ي قبلش ولي لحنش اروم 

 شده بود گفت :

 مرتيكه ي احمق اين همه جا از قصد مي خواست از پشت تو رد شه .. منم نذاشتم ..-

 م نگاه كرد وگفت :بعد هم توي چشما

 بازي جالبي ميشه ... حسرت به دلشون ميزارم ...-
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 با گنگي بهش زل زدم كه بدون توجه به نگاهم گفت :

 سونيا كجاست ؟-

 اشاره اي به مغازه ي عروسك فروشي كردم وگفتم :-

 رفت اونجا ... -

قيافه ي برزخي به چشمام زل زد نمي دونم  دستمو محكم گرفت وراه افتاد تا رفتم دستمو از دستش بكشم بيرون با

توي چشماش چي ديدم كه خفه خون گرفتم ودنبالش راه افتادم ، به مغازه ي مورد نظر كه رسيديم وارد شديم سونيا 

 با ديدن من برگشت ولي تا آويدو با اون قيافه ديد چشماش چهارتا شد هول كرد وروبه آويد گفت :

 سالم ...-

 ماي عصباني سرشو كج كرد وگفت :آويد با همون چش

 سالم سونيا خانم ....-

 سونيا كه هول كرده بود بي خودي خنديد وروبه من گفت :

 مي گم ... مي گم رادا ... ب ... بيا اينو ببين ..-

 به جون سونيا دعا كردم دستم داشت له مي شد با ذوق گفتم :

 االن -

ار داد دستم درد گرفت نمي دونم چرا مقابلش خفه شده بودم تا نگاهش وتا رفتم دستمو آزاد كنم آويد محكم فش

 كردم خيره شد به چشمام وسرشو كج كرد معني كاراشو نمي فهميدم خنده ي زوركي كردم وگفتم :

 مي خوام برم اونا رو ببينم ...-

دادم... سونيا آروم كنار آويد به اجبار دستمو ول كرد ،منم سريع پرواز كردم پيش سونيا وخودمو سرگرم نشون 

 گوشم گفت :

 اين چشه ... واي رادا چشماش مثل ميرغضبه ...-

با ترس زير چشمي عقبونگاه كردم به ديوار تكيه داده بود وما رو نگاه مي كرد وقتي مطمئن شدم صدامون رو نمي 

 شنوه آروم به سونيا گفتم :

 هيسسسسسسسسسسسسس .... بعدا بهت مي گم ...-

و مشغول ديدن عروسكا كردم از اين رفتار آويد دوتا حس متفاوت داشتم هم خوشحال بودم هم عصبي اصال وخودم

تكليفم با خودم روشن نبود ،شايدهم همنشيني با آويد اين بالرو سرم آورده ، تعادلم رو از دستم دادم ... بد از 

تمو عقب كشيدم وبهش اخم كردم اونم با اخم انتخاب عروسك بيرون اومديم آويد تا اومد دوباره دستمو بگيره دس

 يه تاي ابروش رو باال انداخت ومنتظر نگاهم كرد ، كفرم در اومد وگفتم:

 اين كارا چه معني مي ده آويد ؟؟؟-

 با اخم وحشتناكي نگاهم كرد وگفت :

 خوشت مياد هر كي از راه رسيد بهت نزديك بشه ؟؟؟ اگه خوشت مياد بگو !-

 چشمام چهار تا شد وبا عصبانيت گفتم : مغزم هنگ كرد

 مي فهمي چي مي گي ؟؟؟-

 آويد كه سعي مي كرد تن صداشو پايين نگه داره گفت :
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اره مي فهمم .. مانتوت انقدر تنگ وكوتاهه كه هر بي ناموسي به خودش اجازه مي ده بهت نزديك بشه ونگات كنه -

به جاي اينكه سيلي بزني تو صورتش ... وقتي هم مي خوام دستتو  .... بهت كه شماره ميدن نيشت تا بنا گوشت بازه

 بگير كه بفهمن صاحب داري اين جوري مي كني .....

 داغ كردم تا خواستم داد بزنم سونيا با التماس گفت :

 رادا تورو خدا اينجا نه ... بيايد بريم بيرون مردم دارن نگاه مي كنن ...-

يد ... تا سوار ماشين شديم ديگه نتونستم خودمو كنترل كنم وبا صداي بلند فرياد وبعد با سرعت دستمو گرفت وكش

 زدم :

توي بي ناموس براي من حرف از ناموس وناموس پرستي مي زني ؟؟؟ تو كه انقدر شعور نداري درباره ي چيزي كه -

 خواد ...نمي دوني بپرسي ؟؟؟ اصال به تو چه ؟؟؟ ها ؟ به تو چه مربوط ؟ اره اصال دلم مي 

 آويد وسط حرفم پريد اونم با داد گفت :

 من بي نا موسم ... ؟؟ مني كه نمي خوام اون اشغاال نگاهت كنن؟؟-

اره بي ناموسي ؟؟؟ اگه مي دونستي ناموس چيه كه با دختراي مردم اون كارا رو نمي كردي ... اونام ناموس كسي -

 هستن ...

 آويد با عصبانيت وحرص گفت :

 مي خواي گذشتمو به روم بياري ... هر موقع هر چيزي ميشه تو گذشته ي منوو سط مي كشي ... تا كي-

گذشته ... هه .. چه حرف خنده داري .... وسط ميكشم ،تا ببيني ، تا بفهمي .. توهم جز همون اشغاالي بي ناموسي ... -

گانم مانتوهاشون كوتاهه فقط اشغاال به من بعدشم چرا فقط برا من بدبخت آقا باال سر شدي ؟؟؟ سونيا ، شادي ومژ

 نگاه مي كنن ؟؟؟

 دوال شد توي صورتم گفت :

 اره ... جلوي چشم من فقط به تو زل ميزنن ...-

چرا اين چرتو پرت مي گفت ؟؟ دلم مي خواست غيرتيش كنم واز حرص دادنش لذت ببرم كه ياد مادر جون افتادم 

 ر كاري مي كني فقط با غيرت مرد بازي نكن كه با دم شير بازي كردي ....هميشه به منير جون نصيحت مي كرد ه

مگه لوچي كه فقط من جلو چشمتم ؟؟؟ بعدشم به جاي اينكه سر من داد بزني وزود از كوره در بري بپرس چي -

.. بعدشم اگه شد؟؟؟ چرا اينطوري شد ؟؟؟ فهميدي ؟ درباره ي اون پسره .... مي خواست به سونيا شماره بده نه من .

مانتوي كوتاه مي پوشم به خودم مربوطه ... نه تو ... فهميدي ؟؟؟ تو هم به جاي اينكه تو كاراي من دخالت كني بهتره 

 بري به كاري خودت برسي ادم ناموس پرست ....

 ناموس پرست رو با تيكه گفتم آويد با حرص سرشو به سمت پنجره برگردوند وگفت :

 ودم االن اينجا نبودم ... اگه ... اگه ... اگه ناموس پرست نب-

 به سمت من برگشت هنوز عصباني بود ولي لحنش اروم شده بود :

 رادا من خيلي وقته كه .... دور اون كارامو خط كشيدم ... رادا به جان خودت خيلي وقته ...-

 حرصم گرفت خيلي براش مهم بودم جونمم قسم مي خورد ؟؟؟

 ... ! من جونمو از سر راه نيورده كه راه به راه بهش قسم بخوري ...هي پسر، جون عمت -
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چهره ي عصباني آويد رنگ عوض كرد ،توي چشماش غم موج زد از تك تك اجزاي صورتش ناراحتي مي ريخت 

لبخند تلخي بهم زد وبه روبه رو خيره شد منم فكر كردم ادم قحط بود من عاشق افتاب پرست شدم ؟؟ آويد دوباره 

 ا چشماي غمگينش بهم نگاه كرد وگفت :ب

 رادا تو هيچي نمي دوني ... هيچي .... يعني واقعا نمي فهمي؟-

 با عصبانيت بهش نگاه كردم وبا متلك بهش گفتم :

 چرا مي فهمم ... آدم ناموس پرست ...-

 آويد پوزخند صداداري زد وگفت :

، مي پرستمش ، از خودم برام عزيز تره ، بعد از خدا دارو ندارم ، آره رادا ... اره ... به جان اوني كه دوستش دارم 

هستيم توي يك كلمه خالصه ميشه اونم اسم اونه قسم مي خورم ....خيلي وقته اين بي ناموسيارو ترك كردم .... خيلي 

ولي من كسي وقته رادا ، اگه براي نگار بهم مي گي بي نا موس بايد بهت بگم ، اون مي خواست باهام دوست بشه 

نيستم كه با بدو بيراه طرفو رد كنم هرچي باشه اونم غرور داره رفتم باهاش حرف زدم متقاعدش كردم كه نامزد 

 دارم حاال اگه اون مشكل داره مطمئنا من نبايد به جاش جواب پس بدم ... باور مي كني رادا حرفامو ؟؟؟

نميزد خيلي خودمو كنترل كردم كه آروم باشم وتا اخر  معدم ميسوخت خيلي بد مي سوخت ... قلبم فكر كنم ديگه

حرفاش گوش كنم ، خداياااااا چرا من انقدر بدبختم ؟؟ چرا بايد وقتي عاشق كسي بشم كه دلشو به يكي ديگه داده 

؟؟؟ كلمات آويد توي مخم مثل خار بودن وهمه ي رگاي مغزمو سوراخ مي كردن .... دوستش دارم ، مي پرستمش 

پس من چي ؟ بغض كرده بودم با صداي آويد به خودم اومدم ولي بهش نگاه نكردم تا به حال زارم پي نبره  .... خدا

.... 

 رادا باور مي كني ... برام مهمه... فقط بگو با ور مي كني ..-

دل من چرا بايد براش مهم باشه ؟ شايد براي اون دختره ... توي صداش التماس موج ميزد يكي نبود بهش بگه نكن 

 داره ميتركه بسكه التماس كردو ديده نشد !

 با صدايي كه سعي مي كردم نلرزه براي همين تنش خيلي پايين بود گفتم :

 اره ...-

 آويد با ترديد گفت :

 واقعا ... ؟؟؟-

 چشمامو براي ارامش خودم بستم وسرمو تكون دادم .. يعني اره .. آويد با ذوق گفت :

 خشي ؟؟؟ به خدا هر چي گفتم وهر كاري كردم به خاطر خودت بود ....رادا منو كه مي ب-

قلبم خيلي نا مرتب ميزد از خودم پرسيدم مي توني ببخشيش ؟؟ مگه مي شه نبخشمش ؟ حتما مي بخشش ... 

 !احساس خفگي مي كردم با اين حال گفتم :

 مي دونم ... اره ...-

 بهم كوبيد وگفت :آويد با خوشحالي خنديد ودستاشومثل بچه ها 

 خوب پس مشكل حل شد بريم به بقيه ي خريدمون برسيم ...-
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چه ذوقيم ميكنه... بخوره تو سره اون دختره ي بد تركيبه ، زشت حاال كه زد توي برجك من با خوشحالي ميگه 

و نشون ندم مشكل حل شد به بقيه ي خريدمون برسيم، اخه لندهور مگه براي ادم جون مي زاري براي اينكه حرصم

 از بينه دندوناي كليد شدم گفتم :

 نه لطفا بريم هتل خستم ....-

 آويد نفس عميقي كشيد وبا ناراحتي به سمتم برگشت اينو از سنگيني نگاهش مي شد فهميد با صداي آرومي گفت :

 ناراحتي هنوز از دستم ؟؟ رادا باور كن به خاطر خودت بود ...-

 وابيدم اگه ميشه برسونم هتل وگر نه ... با تا كسي مي رم ...نه آويد خستم ظهر هم نخ-

 آويد در حالي كه ماشينو روشن مي كرد با حرص گفت :

 خوب ديگه چي ... داشتي مي گفتي ... كه با تاكسي مي ري ؟؟؟-

... هه پس بدون اينكه جوابشو بدم سرمو به پشتي ماشين تكيه دادم ،دست كسي رو روي شونم حس كردم سونيا بود 

 اونم فهميد بدبخت تراز من كسي نيست ... گفتم كه اين عشق مثل زهر مي مونه ....

به هتل كه رسيديم نفس عميقي كشيدم ودوباره نقاب هميشگي رو زدم با چهره بي تفات از ماشين پياده شدم سونيا 

 هم در عقبو باز كرد وسريع پياده شد رو به آويد گفتم :

 م ... ممنون كه رسوندي-

 بعد به سمت سونيا برگشتموگفتم :

 تو نمي خواي بري به خريدت برسي ...-

 سونيا با ناراحتي بهم اخم كرد وگفت :

 نه ...-

 برگشتم سمت آويد وگفتم :-

 تو برو ديگه خدا حافظ ...-

نگاه مي كرد وارد ا تاق بدونه اينكه منتظر جواب باشم سريع رفتم به سمت هتل سونيا توي راه همش با نگراني بهم 

 كه شديم لبخند نصفه نيمه اي براش زدم وگفتم :

 حالم خوبه ... يعني بهتر از اين نميشه .... سونيا نگران نباش ... -

لباسامو در اوردم مسكنم رو خوردم تا بلكه درد معدم اروم بشه وبعد خودمو روي تخت انداختم بغض بدي توي گلوم 

از كنه ... مسكنم خيلي زود اثر كرد .... درد معدم اروم شده بود ولي انقدر فكر توي مغزم بود بود ولي نميزاشتم سرب

كه فضاي اتاق براش كوچيك بود سريع بلندشدم ولباس پوشيدم وقتي به خودم اومدم نگاهم روي سونيا ثابت موند 

 كه اماده شده كنار در ايستاده بود با تعجب گفتم :

 مگه توهم ميايي ؟

 ناراحتي سري تكون داد وبه اجبار لبخند زد وگفت: با

 من رفيق نيمه راه نيستم هرجا بري ،چه بخواي ،چه نخواي پشت سرت ميام -

لبخندي به مهربونيش زدم وراه افتاديم سواريكي از تاكسي هاي هتل شديم وراه افتاديم نمي دونستم كجا فقط مي 

ينو مي خواستم ... به خودم كه اومدم توي ساحل جلوي كشتي يوناني دونستم داريم مي ريم ودور مي شيم ،منم هم

نشسته بودموسونياهم كنارم بود با اينكه اونجا اونوقت شب نسبتا شلوغ بود وهواي شرجيش بيشتر باعث خفگيم 
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از ميشد اما ارامشي داشت كه تا حاال هيچ جا پيدا نكرده بودم توي سكوت زل زديم به تاريكي شب وصداي گوش نو

موجها از هر موزيك بي كالمي زيبا تر بود چقدر دلم مي خواست االن گيتارم پيشم بود ... آويد ،آويد كجايي كه 

 ببيني با من چي كار كرديبا رادا فرزانه .... كي فكرشو مي كرد روزي من اينجا با اين حال نشسته باشم ؟

دا بشكنه ،حاال به هر شكلي كه شده ، هجده سال نذاشتم اين چند روزخيلي با خودم فكر كردم تصميم گرفتم نزارم را

از اين به بعد هم نمي زارم ، خيلي عادي رفتار مي كردم وهمه چيز رو مثل قبل توي خودم مي ريختم مني كه خدا خدا 

ي مي كردم زودتر زمان مسافرت مون برسه االن خدا خدا مي كنم زودتر تموم بشه ، به طور نا محسوسي از آويد دور

مي كنم چون نمي خوام بيشتر از اين غده ي چركي توي قلبم سرباز كنه ،خنده داره براي همه جوانه ي زيباي عشقه 

 براي من غده ي چركي شايد سونيا راست مي گه عاشق شدنمم به آدم نرفته .... 

يا رو مي ديدم كه با فردا قرار بود برگرديم بچه ها همه ناراحت بودن ولي منو سونيا خوشحال بوديم وقتي سون

ناراحتي من ناراحت ،با خوشحالي من خوشحال وبا اخمم اخم مي كنه شرمنده ميشدم كه چرا هيچ وقت قدرشونمي 

دونستم ... با زنگ گوشيم نگاهمو از سونيا گرفتم وگوشيم رو كه روي تختم افتاده بود رو برداشتم آويد بود ،از بعد 

 ود دكمه ي سبز رنگو زدم وگوشي رو به گوشم چسبوندم :اون روز ديگه باهام تماس نگرفته ب

 الو ...-

 سالم ...-

 سالم ... كاري داشتي ؟؟؟ -

 آويد بعد از چند دقيقه مكث گفت :

 اره ... مي خواستم بگم با سونيا آماده بشيد بريم خريد ... اون روز كه نشد ...-

 سريع گفتم :

 از بيرون اومديم خسته ايم ... ممنون كه يادت بود نه مرسي نيازي نيست ،االن هم تازه -

 آويد با صداي گرفته اي گفت :

 خواهش مي كنم ... به هر حال بهم خوردن برنامه ي اون روزتون تقصير من بود .... رادا ...-

 گفتم :يه لحظه جا خوردم آويد چنان اسممو با التماس گفت كه شكه شدم ، بعد از چند ثانيه به خودم اومدم و

 بله -

 نفس عميقي كشيد وبا همون صداي گرفته كه لرزشو توش احساس مي كردم گفت :

 هيچ وقت دروغ نگو نه تنها به من به هيچ كس ديگه ...-

 چشمام چهارتا شد وگفتم :

 من كي دروغ گفتم ؟-

 تن صداش كمي اوج گرفت وگفت :

 نمي كني ....!وقتي نبخشيدي الزم نيست بگي بخشيدم ... بچه خر -

 با گيجي فقط گفتم :

 آويد ....-

 اين بار اروم گفت :

 ببخشيد ... ببخشيد ... مزاحم ارامشت شدم ... خدا حافظ ...-
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بدونه اينكه منتظر جواب من باشه قطع كرد شوكه شده بودم چند لحظه همين طور به گوشيم نگاه كردم آرامش من 

به زور به دستش آورده بودم با اومدن عشق تو از بين رفت ،االن تو مزاحم ارامشم  خيلي وقته از بين رفته ،ارامشي كه

نيستي بلكه باعث ارامشمي ، كه خودت داري ازم دريغش مي كني تا به خودم اومد با ياد حرفاي آويد به خودم فحش 

فرت با من بياد كه بهش دادم يعني انقدر ضايع بودم نگاهم روي سونيا خشك موند بيچاره مثال مي خواست يه مسا

 خوش بگذره با يه تصميم اني گفتم :

 سونيا پاشو ... -

 سويا با گنگي گفت :

 هان ...-

 آهان ... مي گم پاشو بريم خريد ...-

 ديوانه شدي ... االن ...-

 آره پاشو ...-

 ردم وگفتم :بي توجه به نگاه متعجب سونيا به مژگان كه اونم دسته كمي از سونيا نداشت نگاه ك

 چرا نشستي پاشو ديگه ...-

 مژگان سريع دستاشو باالي سرش گرفت وگفت :

 منو بي خيال خستم فقط دلم خواب مي خواد ..-

 با ترديد گفتم :

 مطمئني ؟؟؟-

سرشو به نشونه ي اره تكون داد منم سريع لباسم رو عوض كردم گوشيمو برداشتم دستم چندلحظه روي شماره ي 

ستاد ... ضربان قلبم تند ميزد ،نفس عميقي كشيدم وروي اسمش رو فشردم وتماس برقرار شد باالخره هر آويد اي

چي نباشه عاشقم ، دلم نمي خواد حتي دقيقه اي ناراحت باشه ،حاال درسته كه اون منو نمي خواد ،با ياد اين موضوع 

 د سريع گوشي رو برداشت وبا نگراني گفت :قلبم از ناراحتي فشرده شد ... هنوز بوق دوم نخورده بود كه آوي

 الو ... رادا ...-

 با شنيدن صداش آرامشي سر تاسر وجودمو پر كرد لبخند ماليمي زدم وگفتم :

 هنوز رو حرفت هستي ...-

 آويد با گيجي گفت :

 كدوم حرف ..-

روي حرفت بودي بيا وگرنه خودمون مي  كه بريم خريد ديگه ... منو سونيا آماده ايم وتا يه ربع ديگه پايينيم اگه-

 ريم ..

وتماس رو قطع كردمو نفس عميقي كشيدم مژگان حواسش به گوشيش بود ولي سونيا مانتو به دست با چشماي 

متعجبش بهم زل زده بود نگاه ملتمسمو بهش دوختم ، لبخند محوي زد وسري تكون داد شروع به آماده شدن كرد 

نو از هتل بيرون گذاشتيم آويد خوشتيپ كرده تكيه داده بود به ماشينش سرش پايين بود سريع رفتيم پايين تا پامو

وكفشاشو نگاه ميكرد پيش خودم گفتم ،بميرم بچم چه سربه زير شده با اين فكر نا خود آگاه لبخندي روي لبم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –و عشق غم 

1 5 5  

 

طور كه به سمتش  نشست كه با سقلمه ي سونيا سريع جمعش كردم خدارو شكر آويد سرش پايين بود ونديد همين

 مي رفتيم سونيا گفت :

 چه به موقعه ...-

 لبخندم كش اومد كه سونيا با بي رحمي گفت :

 يادت باشه رادا ... اون مال تو نيست به خاطر خودت مي گم كه بهش دل نبندي ...-

 با ناراحتي لبخندمو جمع كردم آويد با ديدن ما لبخند پتو پهني زد وگفت :

 راي گلسالم به دخت-

 بعد رو به من كرد وچشمكي زد وگفت :

 شما چه طوري خانم خانوما...-

توي دلم قند اب شد ولي وقتي ياد حرف سونيا افتادم خودمو جمع كردم وبا خونسردي يه تاي ابروم رو باال انداختم 

 وگفتم :

 چيه خوشحالي آويد شايسته ؟؟؟؟-

 گفت :با بدجنسي ابروهاشو باال انداخت وبا خنده 

 حاال ... حاال ... -

 عقلم با نامردي گفت :حتما از عشقش خبري شده .... آويد به ماشين اشاره كرد وگفت : 

 

 بفرماييد ....-

با ناراحتي سوار ماشين شديم وآويد بعد از روشن كردن پخش ماشين راه افتاد ..... بعد از پارك ماشين پياده شديم 

وراه افتاد قيافش خيلي عبوس شده بود تعجب كردم هنوز خيلي نرفته بوديم كه آويد با ديدن من اخمي كرد 

 باعصبانيت به سمتم برگشت درحالي كه سعي مي كردصداش باال نره گفت :

 مگه من نگفتم دوست ندارم مانتوي كوتاه بپوشي ؟؟؟ كوتاهيش بخوره تو سرم چرا انقدر تنگه ؟؟؟-

مو به مانتوم انداختم درسته كوتاه بود ولي به اين شدتي كه آويد مي گفت از حرف آويد تعجب كردم نگاه متعجب

تنگ نبود ... نگاه متعجبم رفت سمت سونيا اونم بدتر از من بود اخه مانتوي سونيا خيلي تنگ تر وكوتاه تر بود تا 

 خواستم دهن باز كنم آويد اومد دستمو گرفت وراه افتاد با ناراحتي گفت :

 ا ديگه مانتوي كوتاه نپوشياينم تنبيهت ت-

در حالي كه خودمو ناراضي نشون مي دادم ولي توي دلم قند اب مي شد... چه تنبيه شيريني ... جداي از اخم وتخم 

آويد موقع نگاه كردن بعضي از پسرا ومردا همه چيز خوب بود تعجبم زماني بيشتر شد كه سونيا جلو آويد شماره 

 گرفت وآويد با شيطنت گفت :

 آفرين سونيا ببينم چقدر شماره مي گيري ،اگه از شش تا بيشتر شد بستني مهمون من ....-

 سونيا با بدجنسي ابرويي باال انداخت وگفت :

 شده برم التماس كنم هرچي كارت ويزيته جمع مي كنم ....-

 آويد خنديد وگفت :

 فقط برا ي بستنيييييييي .؟-
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 اخت وگفت :سونيا با شيطت ابروهاشو باال ند

 از تو بستي كندن هم غنيمته ...-

 آويد در حال كه به دست من فشار بيشتري مي داد با لبخند گفت :

 خيل خوب بهت همينجوري بستني مي دم ولي جون هركي دوست داري ابروي مارو نبر.......-

ه به االن ورفتارش باسونيا ،هر چي داشتم شاخ در ميوردم نه به زماني كه منو ديد وبا اون عصبانيت برخورد كرد ،ن

انتخاب مي كردم ومي خواستم بخرم آويد اجازه نمي داد كه پولشو بدم وخودش سريع حساب مي كرد عصباني به 

 سمتش برگشتم وگفتم :

 آويد اين كارا يعني چي ؟؟؟ خودم مي خوام حساب كنم -

 آويد با مظلوميت سرشو كج كرد وگفت:

 تم مردت باشم ...خوب خانم گل مي خواس-

 مخم سوت كشيد ... يعني چي ؟ گفتم :

 هاااااااااااان ؟-

 سونيا كه كنارم ايستاده بود واجناس مغازه رو زيرو رو مي كرد با مسخره بازي گفت :

 آهان ....-

 آويد بي توجه به سونيا گفت :

 منظورم اينكه زن وقتي يه مرد كنارشه دست توي جيبش نمي كنه ....-

 لهي بميرم براش ... عقده ي مرديت داره بچم ...... نفس عميقي كشيدم وگفتم :ا

 خوب برو اون طرف وايسا تا كنار من نباشي ومن خودم پولشو حساب كنم ..-

 با تخسي ابرو باال انداخت وگفت :

 نچ ،نمي خوام ...-

 منم بدتر از اون گفتم :

 منم نمي خوام كه تو حساب كني ....-

 ا ميانه داري كرد وخيلي خونسرد گفت :سوني

 رادي چي كارش داري بچرو جو گير شده مي خوا حساب كنه ... ولش كن-

 بعد هم به سمت آويد برگشت وگفت:

 تو هم حساب كن تا جونت باال بياد ... اصال بيا كنار من وايسا مال منو حساب كن-

بيخيالي وكلي سوغاتي براي منير جون وپدربزرگو شكرانه  هركاي مي كردم آويد نمي ذاشت حساب كنم منم زدم به

ومحمد خريدم ،وبعد از كلي التماس سونيا اجازه داد به عنوان يادگاري براي عمو وخاله ساره هم چيزي بگيرم آويدم 

كه نمي دونم چش شده بود با ذوق همه ي اونا رو كه حساب مي كرد هيچ ... كلي هم لباس براي من مي خريد كه 

رصم رو در اورده بود ولي پيش خودم نمي تونستم اعتراف نكنم كه از بودن آويد كنار خودم لذت مي بردم وكال ح

 روي فرش نبودم وتوي عرش سيرمي كردم ...

بعد از كلي خريد آويد ما رو به كافيشاپ برد وطبق قولي كه بهمون داده بود برامون بستني گرفت ونذاشت هيچ چيز 

ديم ،به جرئت مي تونم بگم بهترين شب زندگيم بود لباسايي رو كه آويد خودش برام انتخاب ديگه اي سفارش ب
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كرده بود رو توي ذهنم هك كرده بودم وپيش خودم مي گفتم اگه مي تونستم ميذاشتمشون توي ويترين واز صبح 

گه اي رو دوست تاشب شب تا صبح بهشون زل ميزدم چون مطمئن بودم دفعه ي بعدي وجود نداره آويد كس دي

داشت وبه زودي به اون مطعلق مي شد باياد آوري اين موضوع حالم گرفته شد چيزي مثل يه توپ بزرگ توي گلوم 

جا خوش كرد نفس عميقي كشيدم بلكه بغضم رو بخورم اما نشد قاشق پربستني رو كردم توي دهنم ولي بازم پايين 

ر .... اين چه وضعشه ؟ مي خواي همه چيزي رو خراب كني ... نرفت به خودم تشر زدم هي رادا جمع كن خودتو دخت

؟ ارم باش اروم ... وقتش كه برسه مي توني خودتو خالي كني از اين بغض و كينه .... ديگه نمي تونستم بقيه ي 

 بستنيمو بخورم وشروع كردم باهاش وررفتن ،خوش به حال اين بستني ،حتي اينم از من خوشبختتره كه مي تونه بره

توي بدن آويد .... كالفه شده بودم داشتم به بستني هم حسودي مي كردم ... دوست نداشتم ، نه من اين رادا رو 

دوست نداشتم ... رادا هيچ وقت حسودي نمي كرد محكم باش دختر ... حس بدي داشتم با صداي سونيا به خودم 

 اومدم وبا تعجب بهش نگاه كردم وگفتم :

 چي گفتي ؟-

 ي بهم زل زد وگفت :با نگران

 حالت خوبه رادا ... چرا بستنيتو به اين روز در اوردي ؟-

نگاهي به ظرف بستنيم انداختم اه از نهادم برخواست قاشق رو توي ظرف رها كردم وبه پشتي صندلي تكيه دادم از 

داشت به من نگاه مي  بس به بستني ور رفتم بودم همش اب شده بود نگاهم به سمت آويد كشيده شد كه با ناراحتي

 كرد وقتي نگاهم رو متوجه خودش ديد با ناراحتي گفت :

 مي خواي بگم برات عوض كنن ؟-

 از ناراحتيش حس بدي پيدا كرد صاف سر جام نشستم وگفتنم :

 نه مرسي خيلي خستم ...-

 آويد سري تكون داد وگفت : 

 

 آره مي دونم ...-

 ،اره خودتي .. !!!!!!!!!! نگاهش طوري بود كه انگار مي گفت

 سونيا سريع گفت :

 واي راست مي گه منم خيلي خستم فقط فرق منو رادا اينه كه من خسته كه باشم گشنم ميشه ولي رادا نه ...-

 آويد نگاه بدي به سونيا كرد كه خفه خون گرفت وساكت شد بعد هم با ناراحتي از جا بلندشد وگفت:

 بريم ...-

 از ما از كافيشاپ خارج شد سونيا با دست به كمرم زد وگفت :وخودش زودتر 

 اينم مثل خودت ديوانس خدا خوب درو تخته رو با هم جور كرده ...-

 با ناراحت به سونيا نگاه كردم وگفتم :

 آويد براي من نيست ... اون كس ديگه اي رو دوست داره ...-

داختم انداختم وبه سرعت قدمام افزودم آويدكالفه توي ماشين نشسته بدون توجه به سونيا با ناراحتي سرمو پايين ان

 بود با ناراحتي كنارش نشستم ولبخند نصفه نيمه اي بهش زدم كه آويد يه دفعه گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –و عشق غم 

1 5 8  

 

 عاشقي....-

 همين لبخندم از روي لبم پريد وبا حرص گفتم :

 حالت خوبه ؟ اين تويي كه عاشقي نه من ...-

 يره شده بود كه سونيا هم سوار ماشين شد ،آويد بدونه اينكه چيزي بگه راه افتاد ....آويد با دودلي بهم خ

عصر ساعت چهار پرواز داشتيم قرار بود صبح اول وسايالمونو مرتب واماده كنيم بعد براي اخرين بار كنار دريا بريم 

جاره كرديم اول از همه شادي ورضا رفتن بعد از اينكه لباس پوشيديم كنار دريا رفتيم ،باپيشنهاد بچه ها جت اسكي ا

ورايا رو به مژگان سپردن بعد هم مژگان وپويان نوبت ما كه شد منو سونياگفتيم با هم ميريم اما پسره كه مسئولش 

 بود گفت تنهايي از پسش برنميايم وخواست همراهيمون كنه كه آويد با اخم رو به پسره گفت :

 تيم ...الزم نكرده شما بريد خودمون هس-

 بعد هم نگاهش رو به رضا دوخت وگفت :

 سونيا با تو ... منم با رادا-

 معذب پشت آويد نشستم با شيطنت بهم نگاه كرد وگفت :

 قول مي دم نخورمت بيا جلوتر اگه سرعت بگيرم افتادي ...-

بچسبم با دستام بزوهاشو رضا وسونيا حركت كرده بودن كه من كمي به آويد نزديك شدم ولي نه اون قدر كه بهش 

 گرفتم آويد خنده ي بلندي كرد وبا بدجنسي وشيطنت گفت :

 بزن بريم ....-

وبعد با سرعت راه افتاد ،اب به پاهام مي ريخت ولي وحشتناك ترش اين بود كه اويد داشت خيلي جلو ميرفت ،رضا 

بند اومده بود واز ترس اين كه توي اب بهش عالمت مي داد نره ولي اويد به گوشش نمي رفت منم از ترس زبونم 

بيوفتم به آويد چسبيدم ودستمو دو كمرش حلقه كردم وچشمامو بستمو سرمو به شونش تكيه دادم اونم با بدجنسي 

 سرشروكمي به عقب متمايل كرد وگفت :

 -ديدي بردم ....

فقط انقدر به آويد سفت چسبيده وبعد خنده ي مستانه اي كرد وبا مهارت دورزد من كه از ترس هيچي نميفهيدم 

بودم كه مطمئن بودم اگه يكيمون قابليت انحالل پذيري داشت حتما توي اون يكي حل ميشد آويد وقتي كنارساحل 

 ايستاد رضا با عصبانيت اومد جلو وگفت :

 احمق حواست كجاست نزديك بود خودتونو به كشتن بدي مگه نديدي منطقه ي ممنوعه كجاست ؟؟؟-

با خنده وشيطنت گفت مي ارزيد وبه من اشاره كرد تازه متوجه شدم هنوز اويدو سفت چسبيدم سريع ازش جدا آويد 

شدم همه ريز ريز مي خنديدن خواستم بيام پايين ولي نتونستم رضا با لبخند مهرباني كمكم تا ازجت پايين اومدم 

 ه با خنده ي مرموزي گفت :واخمي به آويد كردم كه خندش بيشتر شد وسريع كنار سونيا رفتم ك

 به بعضيا خوش گذشت .؟؟؟؟-

 به سونيا هم اخم كردم كه به زور خندشو نگه داشت وبا مظلوميت گفت :

 با توكه نبودم ... به توكه معلوم بودخوش نگذشته ... آويدو مي گم ...-

 با تحكم گفتم :

 سونيا ...........-
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 حالت جدي به خودش گرفت وگفت :

 خفه شدم ...چشم -

نگاهم به آويد خورد همين طور كه داشت با پويان حرف ميزد به من نگاه مي كرد تا نگاهم رو روي خودش ديد 

 چشمكي بهم زد ونگاهش رو به پويان دوخت بابدبختي واروم گفتم :

 چرا داره منو به خودش وابسته مي كنه ؟؟؟-

 ه بهتري از من نداشت با محبت گفت :وبعد با در موندگي به سونيا چشم دوختم اونم حال

 رادا انقدر خودخوري نكن فقط همين امروزه بعد آويدو به خير مارو به سالمت ...-

 دوباره نگاهم رو به آويد دوختم وبا بغض گفتم :

 -توبه من مي گويي:

 نفس بادصبا مشك فشان خواهد شد

 چه تفاوت داد ؟باد از هر طرف امد، امد

 درون طوفاني است !خانه ي ما ز 

 راداااااااااااا –سونيا 

 نفس عميقي كشيدم وبغضم رو قورت دادم وگفتم :

 جانم ،چيه ؟؟-

 خنده ي تلخي كردم وگفتم:

 نگران نباش ، من چشيدم اين تنهايي ها رو ... اينم روش ...-

ت فرودگاه رفتيم ،آويد طبق معمول همراه بچه ها راه افتاديم سمت هتل بعد از نهار وسايالمونو جمع كرديم و سم

كنارم بود ولي من ازش دوري مي كردم نگاه متعجبش رو روي خودم حس مي كردم ولي بي توجه به نگاهش راه 

 خودم روپيش گرفتم ،تصميم داشتم اين بار واقعا ازش دوري كنم تا بلكه اين مرض العالجم درمون بشه .

ه ها تشكر كرديم وهمراه آويد راه افتاديم اينبار ازقصد عقب نشستم كه به فرودگاه تهران كه رسيديم كلي از بچ

 آويدبا تعجب ونارحتي برگشت عقب ونگاهم كرد در حاليكه سرموبه پشتي تكيه ميدادم گفتم :

 ببخش آويد من خسته بودم براي همين سونيا جلو نشست ...-

اشين چشمامو باز كردم جلوي خونمون بوديم نگاه آويد بي هيچ حرفي برگشت وراه افتاد ... با احساس ايست م

 عميقي به آويد انداختم وتوي دلم گفتم ،خدافظ عشق من ... ولي وقتي پيدا شدم رو به آويد گفتم :

 -ممنون لطف كردي ما رورسوندي در ضمن سفر خوبي بود ...

 آويد با ناراحتي سرشو پايين اداخت وگفت :

 ... ولي ...ميتونست بهتر از اينم باشه -

 لبخندي به روش زدم نمي دونم چرا اجازه ندادم حرفشو ادامه بده براي همين وسط حرفش اومدم وگفتم :

 ولي واما نداره سفر خوبي بودتو هم برو خونه واستراحت كن ...-

 لبخند كم جوني زد وگفت :

 -يعني دعوتم نمي كني بيام تو ؟؟؟

 خيلي ريلكس گفتم :
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 منوسونيا خسته ايم هم تو...نه ، چون هم -

 سونيابه شوخي گفت :

 -بهتره بري آويد تا رادا با كتك از كوچه هم بيرونت نكرده ...

 آويدبا لبخند بهم خيره شد وگفت :

 اونم شيرينه ؟-

 منو سونيا گنگ باهم گفتيم :

 چي ؟-

 خنديد وگفت :

 هيچي مواظب خودتون باشيد ...-

به سرعت ازمون دورشد با رفتنش احساس كردم تيكه اي از وجودمو با خودش برد چقدر وتك بوقي براي مازد و

دلم مي خواست دنبال ماشينش مي دويدم والتماس مي كردم انقدر نامرد نباشه وقلبمو بهم بده ... قلبمو بده تا شده به 

من شده بود يه بنده ي مومن  زور به كس ديگه اي بدمش تا فكر وذكر اويد از سرش بپره آويد شده بود خدا وقلب

وتا جون داشت مي پرستيدش .... اخ خدا ديگه نمي تونم بگم همه ي وجودم تورو مي پرسته خودم تورو ميپرستمو 

 قلبم آويدو ....

عيد تموم شد ودانشگاه ها باز شد هفته ي اول كه كسي به كسي نبود ماهم جيم شديم ورفتيم خونه وقتي سوغاتي ها 

 جون دادم بغض كرد وگفت :رو به منير 

 اين كارا چيه دختر ما كه توقع چيزي ازت نداشتيم ...-

 لبخندي زدم وگفتم :

 ميدونم ،اينا هم يادگاري از طرف منه ...-

ولي دلم فرياد ميزد :من وآويد .... چقدر ازبودن اسمش كنار اسمم ذوق مي كنم احساس بچه اي رو دارم كه جايزه 

ره ... ولي اين توحمي بيش نبود اين جايزه ي دلخواه هيچ وقت مال من نمي شه ... اون به كس ي دلخواهشو مي گي

 ديگه اي تعلق داره ،نه به من ....

به تهران كه برگشتيم با سونيا پيش شكرانه رفتيم وسوغاتي هاي اونم داديم شكرانه هرچي اصرار كرد بمونيم قبول 

ين چند وقت حداقل روزي يك بار رو تماس مي گرفت گاهي جواب نمي دادم نكرديم وبه خونه برگشتيم آويد توي ا

كه انقدر زنگ ميزد مجبور مي شدم جوابشو بدم اونم انگار چيزي ازم طلب داره انقدر دادو بيداد مي كرد حاال واقعا 

گرنه ديگه كال مي فهميدم دادشم دوست دارم ولي يه بار مجبور شدم برخالف ميلم بهش بگم ديگه سرم داد نزنه و

جوابتونمي دم ،بعدشم تلفنو قطع كردم ظهر كه از دانشگاه اومدم بيرون آويدومنتظر خودم ديدم پشت سه چهارتا از 

بچه ها پنهان شدم تا منو نبينه بعدهم سريع رفتم دفتر خدارو شكر مي كردم كسي نبود كه بياد دفتر ،عصر هم كه 

تظر ديدم هر چي فحش بلد بودم به خودم دادم ودوباره برگشتم تو وسوار مي خواستم از دفتر بيام بيرون آويدو من

اسانسور شدم ورفتم توي پاركينگ در پارگينگ خيلي عقب تر از آويد بود براي همين منو نمي ديد خودمم تعجب 

عشقو  كرده بودم از كارام وقتي مي ديدمش از خوشحالي قلبم ميومد توي حلقم وضربانش تند ميشد ولي وقتي ياد

عاشق شدنش ميوفتم مقابل خودم در ميومد ،حاال ديگه معناي خود درگيريو كامال مي دونستم من واقعا با خودم در 

گير بودم سوار اتوبوس كه بودم مبايلم همش ميلرزيد مطمئن بوم آويده داشتم كالفه مي شدم گوشي رو كه برداشتم 
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ا بدبختي از كنارش بي تفاوت گذشتم آويد سعي داشت ماليم كالفگي وناراحتي توي صداش بيداد مي كرد ولي من ب

بهم بفهمونه بايد تلفنشو جواب بدم بعد هم گفت چرا شركت نبودي منم مجبور به دروغ شدم وگفتم ،رفته بودم 

خريد ،آويد ازم خواست كه بياد دنبالم با هم برم مهموني اشكان ولي من بهونه ي سونيا رو اوردم كه از اشكان بدش 

مياد واز رفتن فرار كردم ... اونم قبول كرد وازش خواستم ديگه دنبالم نياد چون ممكن بود همسايه ها حرف در 

بيارن وهروقت كارم داشت باهام تماس بگيره بازم با مهربوني قبول كرد ولي من همون موقع پي بردم ادم بيكاريه كه 

شروع شده بود ومن از خانم كاوياني معذرت خواهي كردم با وجود عشقش دورو بر منم مي چرخه.... امتحاناي ترم 

وگفتم ديگه نمي تونم بيام هم براي اينكه امتحانا شروع مي شه هم اينكه تا بستون چون برمي گردم شهر خودم 

نميتونم ديگه بيام پيشش اونم با مهربوني صورتمو بوسيد وگفت ،اين حرفا چيه وازم خواهش كرد تا اومدن منشيه 

ازهم به دفتر برم منم قبول كردم ، آويدم وقتي فهميد امتحانام شروع شده كمتر تماس ميگرفت ولي با همين جديد ب

 كارش من كلي نابود شدم عادت كرده بودم كه همش بهم زنگ بزنه ومن صداشو بشنوم ...

 فت :روي كاناپه نشسته بودم وكتابمو مطالعه مي كردم كه سونيا با سيني چايي مقابلم نشست وگ

 بفرماييد اينم چايي ؟؟؟-

 لبخند كم جوني بهش زدم وچايي رو برداشتم سونيا با ناراحتي بهم نگاه كرد وگفت :

 رادا ... نكن اين كارو با خودت ، مثال داري كنار مياي ؟-

 نفس عميقي كشيدم وخنده ي تلخي كردم وگفتم :

رفتاراي بقيه ناراحت مي شدم و يه جا ميشستم وگريه مي  سونيا حاال ياد حرف خانم جون ميوفتم هر وقت از دست-

كردم ميومد باال سرم وبا غم بهم نگاه مي كردو مي گفت ، گريه نكن رادا اين دردا كه در نيست توي اين دونيا خدا 

سه تا درد بزرگ براي انسان گذاشته از آخرشروع مي كنم به اول ،مرگ ، مريضي عزيزت ، وعاشق شدن .... 

 نش همين عشقه ،خواجه ي شيرازي چه خوب گفت :بدتري

 االيا ايهاالساقي ادركاساوناولها كه عشق اسان نمود اول ولي افتاد مشكل ها

به اسوني اب خوردن عاشق ميشي وبعد از كلي سختي آيا بهش مي رسي يانه ؟ وتوي اين مسير تنها كسي كه سختي 

مريض بشه انگار خودتي كه داري كمكم جون مي دي حاال چه سر ما  مي كشه تويي ... خدا اون روزو نياره كه عزيزت

خوردگي ساده باشه چه يه مرض بد ،اون موقع ست كه به خودت ميايي ومي فهمي چيا براش كم گذاشتيومي شيني 

نه بد  به در گاه خدا التماس مي كني تا اون خوب بشه وتو بتوني جبران كني .... و مرگ ، پايان هر آدم ، نمي گم بده

نيست براي طرف خيلي هم خوبه چون از اين دنيا به دنياي حقيقي ميره ولي براي اطرافيانش بد ترين درده وچه 

سخت مي تونن باهاش كنار بيان بعضي هم تا اخرزندگيشون اين دردو تحمل مي كنن .... سونيا حاال كه دارم بدترين 

م اونم اين كه هيچ وقت ، هيچ وقت سونيا عاشق نشي يا اگه مي درد و مي كشم فقط يه آرزو مي تونم برات داشته باش

 شي يه طرفه نباشه ....

 قطره اشكي از چشمام سر خورد پايين سونيا با بغض نگاهم كرد وگفت :

رادا به خدايي كه مي پرستيم قسم مي خورم كه تا توان دارم كمكت كنم يا بهش برسي يا براي هميشه فراموشش 

 -كني

 زدم وگفتم :پوزخندي 

 وقتي اون منو نمي خواد ؟؟؟-
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 سونيا با حرص گفت :

 دلشم بخواد .... بعدهم بهت گفتم تمام سعيمو مي كنم ...-

 خنده ي كم جوني كردم وگفتم :

 اون موقع معلوم ميشه منم خواهر سارام ، كه براي دل خودم آويدو از عشقش دور مي كنم ...-

 سونيا آهي كشيد وگفت :

 ل خوب بابا .... كمكت مي كنم فراموشش كني . خوبه ؟خي-

لبخند تلخي زدم وقطره هاي اشكم مثل بارون پايين اومد .... سونيا با ناراحتي به سمتم اومد ومن خودمو توي بغلش 

 انداختم هق هقم بلند شدسرم رو روي شونه ي سونيا گذاشتم وگفتم :

 سوني من خيلي بدبختم ...-

 ي گفت :سونيا خيلي جد

 عزيزم مي دونم حالت خوب نيست ولي سونياااا ....-

خنديدم وبيشتر توي اغوشش فرو رفتم اونم خنده ي ماليمي كرد وبعد از مكث كوتاهي در حالي كه صداش مي 

 لرزيد گفت:

 رادا .... خدارو شكر كن .-

 دوباره گريم از سر گرفته شد واروم گفتم :

 خدا جونم شكرت ...-

************** 

با تكوناي شديد دستي چشمامو به زور باز كردم با ديدن چهره ي شيطون وتخس سونيا اهي كشيدم ودوباره چشمانم 

 رو بستم وپشتمو بهش كردم وبا صداي گرفته اي گفتم :

 سونيا اينجا هم نبايد از دستت آرامش داشته باشم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

سيخ نشستم كه صداي خنده ي سونيا بلند شد با خشم به سمتش برگشتم با درد شديدي توي كمرم مثل چي سرجام 

 كه بالحن خونسرد وحق به جانبي گفت :

 اروم باش گاو وحشي من .... در ضمن صداي ناز من لياقت مي خواد كه تو نداري-

 م با عصبانيت گفتم :با عصبانيت دنيال سونيا كردم اونم با سرعت از اتاق بيرون پريد همون طور كه دنبالش مي دويد

 كه من گاو وحشيم اره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

 سونيا پشت منير جون كه مي خنديد پنهان شدوگفت :

 اره باور نداري برو توي ايينه خودتو ببين ...-

 دوباره به سمتش حمله ور شدم كه منير جون با مهربوني جلومو گرفت وگفت :

 ناسي...اروم باش رادا ... تو كه اين وروجكو مي ش-

 با عصبانيت گفتم :

 منير جون لطفا بريد كنار ...-

 وروبه سونا با حرص گفتم :

 تا اين وروجكو حالشو جا بيارم ....-
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 سونيا خنديد وبه طرفم اومد وگفت :

 دوستم حرص نخور ،اصال تقصير منه كه اومدم حالت عوض بشه ،قربون اون صورت نشستت ...-

 من مثل ادم صورتمو مي شستم ... تقصير تو ديگه ،وگرنه-

 سونيا درستمو گرفت ومنوبه سمت اتاقم كشيد وگفت :

 شك دارم ...-

 با تعجب بهش گفتم :

 به چي ؟ به اين كه صورتمو مي شستم ؟-

 با شيطنت ابرهاشو باال انداخت : حاال ديگه توي اتاق من بوديم كه سونيا

 نچ ... مثل ادم بودنت-

 هش زدم وبه سمت سرويس بهداشتي اتاقم رفتم كه سونيا با اعتراض گفت :يه پس گردني ب

 رادي دستت لق شده هااااااااااااا ....-

 بي توجه بهش خودمو توي اينه نگاه كردم وبا ديدن چشماي متورم وسرخم گفتم :

 اوه اوه اينارو ...-

 تارفتم اب به صورتم بزنم صداي سونيا رو شنيدم كه گفت :

 ه فهميدي چه باليي سر خودت آوردي ؟تاز-

 سونيا درست پشت سر من وايستاده بود چپ چپ نگاهش كردم وگفتم :

 تو دستشويي هم از دستت نباد يه نفس راحت بكشم ....-

 سونيا با بدجنسي نگاهم كرد خنديدو گفت :

 نترس كارت ندارم ،يعني نمي تونم كارت داشته باشم-

 تازه فهميدم منظورش چيه با دست دوباره زدم تو سرش كه چپي بهم بست وگفت : بعد نگاهي به خودش كرد

 مي گم دستت دلق شده مي گي نه ؟-

 بعد درحالي كه از سرويس بداشتي خارج ميشد گفت : 

 اصال اومدم بهت بگم سرو صدا راه ننداز كه حوصله ي سرو صدا ندارم ...-

 با حرص گفتم :

 سونيا ،برو بيرون-

 نيا كه از دست شويي رفته بود بيرون گفت :سو

ادب وشعور يعني ... صفر ... ادم كه دوستشو از خونش بيرون نمي كنه اونم خونه به اون خوش بويي ... اصال -

 نخواستم مال خودت اون خونه ي خوش بوت ...

 با خنده گفتم :

 سونيا خفه شو ............-

 رتم پاشيدم همون موقع دوباره صداي سونيا اومد اين بار ارومتر گفت :وبعد مشتمو پر از اب كردم وبه صو

دوباره ديشب گريه كردي ؟؟؟؟ رادا نمي خواي تمومش كني ؟ االن دوماه گذشته ها .... يه كم تحمل كن رادا ... -

 فقط يه ماه ديگه مونده عزيزم
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ه چشمم اشك بود يه چشمم خون اگه سونيا نبود نگاهي به خودم توي ايينه كردم دوباره اشكم دراومد اين دوماه ي

مطمئنا طاقت نمياوردم تمام سعيمو مي كنم منير جون وپدربزگ متوجه حالم نشن ولي انگار كه اونا هم متوجه شدن 

بدتر از همه خوده آويده زماني كه تصميم مي گيرم فراموشش كنم اون با تماسش دوباره نابودم ميكنه ،سونيا همش 

ارتو عوض كن ولي دلم رضا نيست چند بار تاپاي عوض كردن شماره رفم وبعد دوباره پشيمون شدم با بهم مگه شم

 صداي اهههههه بلند سونيا بيرون رفتم وگفتم :

 چي شد ؟-

 -هيچي بابا دوباره اين داداش لندهورت پاشده اومده اينجا به چه زبوني بايد بهش بفهمونم ازش بدم مياد ؟

 با تعجب گفتم :

 واقعا ؟؟؟-

 سونيا خودشو روي مبل كنار تختم انداخت وگفت :

 اره ... دروغم چيه ...-

بيچاره سونيا هر روز به خاطر من ميومد اينجا يه بارآراد اتفاقي اومده بود چيزي بده به پدربزرگ كه اين موضوع رو 

ي كم كم كه اين موضوع رو فهميد فهميد از اون موقع همش صبحا مياد اينجا منير جون اوايل تعجب مي كرد ول

 عصباني شد وخيلي جدي به سونيا گفت :

من نمي تونم بهش بگم نياد زشته ،مي دونم اگه به رضا )پدربزرگ(بگم كاري باهاش مي كنه كالهشم اين اطراف -

ي زياد از اتاق بياي افتاد نياد برداره ولي دلم راضي نيست خانواده رو بهم بزنم ... ولي سونيا وقتي آرادمياد حق ندار

 بيرون وزيادي هم شوخي نمي كني ....

واي كه من چقدر از پسراي آويزوني مثل آراد بدم ميومد ،آويد حداقل عزت نفس داشت وخيلي اقا وار رفتار ميكرد 

يا وكاري انجام نميداد كه طرفش ناراحت بشه ولي آراد بيش از هزار بار از زبون ادماي مختلف شنيده بود كه سون

 ازش خوشش نمياد ولي گوشش بدهكار نبود با خنده رو به سونيا فتم :

 حاال چرا انقدر گرفته اي ؟-

 با حرص نفسشو فوت كرد بيرون وگفت :

 نباشم ؟؟؟ از االن تا زماني كه اقا بره بايد اينجا بشينم ...-

 همين موقع فكري توي سرم جرقه زد وروبه سونيا گفتم :

 -يا صدايي هم توليد نكن ...از اتاق بيرون ن

 با بدجنسي خنديدم سونياهم ريز خنديد وگفت :

 اي شيطون ، از برق چشمات معلومه مي خواي حسابي حالشو بگيري ...-

خنده ي ريزي كردم ودستي به سروصورتم كشيدمو بيرون رفتم آراد با ديدن من سريع از جا بلند شد خيلي خشك 

هيجان سالم كرد با ذوق نگاهش به در بود فهميدم منتظره سونيا بياد بيرون منم با بهش سالم كردم ولي اون با 

بدجنسي بي تفاوت از نگاهش گذشتم وبه اشپزخونه رفتم منير جون در حالي كه چايي مي ريخت غر غر هم مي كرد 

 با صداي ارومي ازش پرسيدم :

 منير جون بهش كه نگفتي سونيا اين جاست ؟؟؟-

 عصبانيت سرشو تكون داد وگفت :منيرجون با 
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 نه بابا فقط مثل چي از اون موقع تا حاال اومده اينجا نشسته وچشم به اتاق تو دوخته ....-

 در حالي كه سيني چاي رو ازش گرفتم اروم گفتم :

نگي ها  مي خوام بهش بگم سونيا اينجا نيست وديگه نمياد اينجا به جاش من ميرم اونجا ،منير جون يه وقت چيزي-

... 

 منير جون با خنده گفت :

 برو هواتو دارم ... توهم خوب براي خودت شيطوني هستيا ...-

خنده ي ريزي كردم ولي سريع قيافه ي جدي به خودم گرفتم واز اشپزخونه بيرون اومدم به جاي اينكه چاي رو 

 جون گفتم :تعارفش كنم ليوان روروي ميز جلوييش گذاشتم واز قصد بلند رو به منير 

 منير جون امروز براي سونيا غذا درست نكن ، نمياد ...-

 منير جون حالت تعجبي به خودش داد وگفت :

 وا چرا ؟-

 نگاه پر حرصمو به چهره ي ناراحت ودر عين حال كنجكاو آراد دوختم وگفتم :

 چون اينجا به خاطر بعضيا راحت نيست ...-

رد آراد سرخ سرخ شده بود همون طور كه به طرف اشپزخونه مي رفتم زير چشمي منير جون به گفتن آهاني اكتفا ك

 آرادو نگاه مي كردم در حالي كه منير جون مورد خطابم بود گفتم :

 از اين به بعد من ميرم خونشون ....-

ور كه اراد كالفه دستي توي موهاي پرپشتش كشيد ونفسشو با شدت بيرون داد پشت ميز صبحانه نشستم همين ط

براي خودم لقمه مي گرفتم ومي خوردم نگاهم به آراد بودكه كالفه بود يه دفع از جا بلند شد وروبه منير جون با 

 ناراحتي گفت :

 منير جون من ديگه برم ...-

 منير جون كه سعي داشت خوشحالي شو پنهان كنه با ناراحتي تصنعي گفت :

 واچرا مادر؟ .... بودي حاال ؟!-

 اهي به من كرد وگفت : آراد نگ

 ممنون كاري برام پيش اومد بايد برم ....

توي چشماي اراد ناراحتي دو دو ميزد دلم به حالش سوخت ،اونم مثل من عاشق بود ... چه طور تونستم يه عاشقو از 

ي رفت معشوقش دور كنم ؟ عذاب وجدان گرفته بودم نمي تونستم خودمو هيچ جوري قانع كنم آراد به سمت در م

 كه صداش كردم با تعجب به سمتم برگشت خودمو بهش رسوندم وگفتم :

درسته كه ازت بدم مياد ولي خوب .... حالتو مي فهمم ،سونيا از پسراي بيكار كه همش يه جا افتادن بيزاره بهتره -

تم تو جيب بري سراغ كار براي خودت يه كار پيدا كن كه اگه زماني برسه وخواستي بري خاستگاريش بگي دس

 خودمه وشده يه درصد هم اميد وارباشي كه جوابت بله است ...

 آراد خيره نگاهم كرد وگفت :

خواهر كوچيكه زيادي بزرگ شدي اونقدر كه هيچ كدوم از كارا وحرفات برام قابل درك نيست ...من ميرم سركار -

 مگه نمي دونستي؟
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 پوزخندي بهش زدموگفتم :

دن هنر نيست اقا پسر... كه هر وقت خواستي بري نخواستي هم نري ... اگه بهت گفتن كناردست بابات وايستا-

 حقوقت چنده چي مي گي ؟؟؟ اراد سونيا يكي يه دونست ، به هر كسي نمي دنش ...

 آراد عصباني شد وگفت :

 من هر كسي نيستم ... برادر توام ... دوست صميمي سونيا ...-

 :با تمسخر بهش خنديدم وگفتم 

هه به همين خيال باش كه منم تاييدت كنم ! مطمئن باش اولين كسي كه سونيا نظرشو مي پرسه منم پس اولين -

 كسي كه ردت مي كنه منم بهتره بري وداليل قانع كننده براي خوشبختي سونيا پيدا كني نه اين چرنديات ...

 آراد به چشمام خيره شد وبا حرص گفت :

 قدر كينه اي باشي ...رادا فكر نمي كردم ان-

 نيشخندي زدم وگفتم :

 خوش حالم كه االن فهميدي ....-

 با ناراحتي سري تكون دادودرحالي كه پشتشو بهم مي كرد گفت :

 خدافظ خواهر كوچيكه ....-

 با غرور وتمسخر در جوابش گفتم :

 ...خدافظ برادر بزرگه ... ولي به نفعته به حرفام فكر كني آراد فرزانه .-

آراد به سرعت قدماش افزود ودر خونه رو به هم كوبيد ورفت نفس عميقي كشيدم وبه اشپزخونه برگشتم خيلي 

 خونسرد بدون توجه به نگاه متعجب منير جون پشت ميز نشستم وسونيا روصداش كردم وگفتم :

 سونياااااااا ... بيا بيرون رفت ميرغضبت ....-

 د وبه اشپزخونه اومدو صورتمو بوسيد ودرحالي كه صندلي كناريم ميشست گفت :سونيا به سرعت از اتاق خارج ش

ماچ ،ماچ ،ماچ ... ايول كه رفيق خودمي به جون خودت جبران مي كنم خفن .... عاشقتم رادي به خدا خوب زدي -

 توبرجك طرف ...

 خنديدم وبا ناراحتي گفتم :

 ولي سوني دلم براش خيلي سوخت ....-

 ده ي مسخره اي كرد در حالي كه چايشو شيرين مي كرد گفت :سونيا خن

اوال در حقم لطف كردي درست ولي پرو نشو ،من سونيام ،عزيزم تمرين كن ... سو... نياااااااا .... ثانيا دلت به حال -

 من بسوزه كه هر روز بايد چشماي اون برادر هيزتو روي خودم تحمل مي كردم ...

 با ناراحتي گفتم :

 سونيا ديگه نا حقي نكن ،آراد هر چيزي كه باشه هيز نيست ،توي نگاهشم هرچيزي بود جز هيزي ...-

 سونيا سري تكون داد ويه كوچواو ازناخونشو نشون داد ولحن بچه گانه اي گفت :

 اره يه ريزه قبول دارم .....-

 ي تكون دادم وگفتم :بعد هم سرشو كج كرد وهي مژه ميزد مثال داشت عشوه ميومد با خنده سر

 كم چشماتو مثل سوسك كن ....-
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 وشكوني از بازوم گرفت كه جيغم در اومد وبا فرياد گفتم :

 ديوانه ...جاش ميمونه-

 سونيا با حرص خنديد وگفت :

عمته ،بعدشم وشكون گرفتم تا وقتي به جاش نگاه كردي يادت بيوفته به چشماي مثل اهوي من چه توهيني كردي -

... 

 بعد روشو به سمت منير جون كه داشت كنار ما روي صندلي ميشت كرد ودوباره پلك زد وگفت :

 مگه نه منير جون ؟؟؟-

 منير جون با خنده گفت :

 چي بگم واال ...-

 سونيا با اعتراض گفت : من زدم زير خنده و

 ااااااااااا منيرجون ....-

 :خنده ام شديد تر شد وروبه منير جون گفتم 

 عاشق صداقتتم به خدا ....-

 منير جونم خنديد وسونيا با ناراحتي تصنعي گفت :

 باشه اگه ديگه اومدم خونتون !!!-

 چشمكي به سونيا زدم وگفتم :

 نگو طاوس من ...-

 سونيا حالت ذوق زده اي به خودش گرفت وگفت :

 بگو تورو خدا .... -

 دي به ما نگاه مي كرد منير جون با كنجكاوي گفت :منو منير جون خنديديم ولي خودش خيلي ج

 رادا چي مي گفتي دم در به آراد ؟؟؟-

 حاال نگاه كنجكاو سونيا هم روي صورتم زوم شده بود نفس عميقي كشيدم وگفتم :

 بايد يه جوري ازسرمون بازش مي كردم براي همين بهش گفتم سونيا از پسراي بيكار بدش مياد اگه سونيا رو مي-

 خواد بايد بره سركار ...

 منير جون وسط حرفم پريد وبا تعجب گفت :

 رادا .... اون كه كار مي كنه ، مگه نمي دونستي .؟-

چرا مي دونستم خودشم همينو گفت ... ولي منير جون كجا كار مي كنه ؟ پيش بابا ؟ اون خرج خودشو به زور ميده -

ه كه همش اينجا پالسه ؟؟؟ من بهش گفتم اگه يه درصد سونيا اجازه بده چه برسه به آراد ... بعدش هم اين چه كاري

بره خاستگاري وقتي ازش سئوال مي پرسن بايد چيزي داشته باشه تا جواب بده وحداقل اميد داشته باشه كه يه 

 درصد جواب مثبت بگيره ...

 سونيا با حرص دماغشو دسته كرد وگفت :

 عمرا .........-

 :با تعجب گفتم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –و عشق غم 

1 6 8  

 

 چي ؟-

 اين كه من به اين بچه دماغو جواب مثبت بدم-

 با مهربوني به صورتش لبخندي زدم وگفتم :

 توغلط مي كني ...-

 سونيا با حرص به سمتم نگاه كرد وگفت :

 يعني تو حرفي نداري من زن اون بچه ننه بشم ؟-

 چشمامو براش چپ كردم وبا خنده گفتم :

 بود كه غلط بكني زنش بشي ... عمرا اگه جازه بدم ....منظورم از غلط كردي اين -

 منير جون سري تكون داد وگفت :

 فعال كه رفت خدارو شكر ...-

منو سونياهم به منير جون كمك كرديم وسايل صبحانه رو جمع كنه بعد هم لباس پوشيديم وبه باشگاه رفتيم ،سونيا 

ورو كتك كاري مي بردم ورزشگاه تا به قول خودش هيكلمون رو امسال نذاشت مثل هر سال به پرورشگاه برم وبه ز

فرم بياد ،پدربزرگم قدردانش بود چون هيچ وقت از رفتن من به پرورشگاه راضي نبود با اين حال بعضي وقتا عصر 

 ها به سرم ميزد وميرفتم پرورشگاه ...

ي من زنگ خورد با ديدن اسم آويد ضربان بعد از كالس بود كه خسته وكوفته راه افتاديم سمت خونه ي ما كه گوش

 قلبم سرعت گرفت ولبخند روي لبم نشست سونيا با تاسف سري تكون داد وگفت :

 آويده ؟البته سئوال ندارهد كه ... رنگ رخساره خبرمي دهد از سر درون ....-

 با همون لبخند گفتم :

 االن يه هفته بود زنگ نزده بود.-

 وبا خونسردي گفتم : سريع تماس رو جواب دادم

 الو ....-

 صداي گرفته ي آويد توي گوشي پيچيد:

 سالم ،خانم گل خودم ... خوبي ؟-

 ديگه به اين صدا عادت داشتم ازوقتي برگشته بوديم آويد هر وقت زنگ ميزد صداش اينجوري بود ...

 سالم ،مرسي ... تو خوبي ؟ باز كه كشتيات غرق شده دكتر بعد از اين ...-

 آويد آهي كشيد وگفت:

 من بايد مدركمو بهت نشون بدم تا بفهمي االن دكتر شدم ... ؟-

 بابدجنسي خنديدم وگفتم :

 آهان فهميدم ،براي اينكه من بهت مي گم دكتر بعد از اين كشتيات غرق شده ؟؟؟-

 بي توجه به سئوالم باصداي ارومي گفت :

 كي مياي؟؟-

يدو ميشنيدم انگار شارژ ميشدم وتا يه روز كامال همه خوشحاليمو مي فهميدن ولي واي نمي دونم چرا وقتي صداي آو

 به فرداي اون روز دوباره كارم گريه وزاري بود با شيطنت گفتم :
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 وقت گل ني ....-

 آويد دوباره گفت :

 رادا خيلي خوشحالي ؟؟؟؟-

 صداش كمي عصبي شد وگفت :

 م ؟اتفاقي افتاده كه من ازش بي خبر-

 توي دلم گفتم :اتفاق از اين مهم تر كه صداي تورو ميشنوم ؟ولي گفتم :

 نه چه اتفاقي با سونيا كالس بوديم .... االن برام جك گفت-

 آويد دوباره اه كشيد وگفت : سونيا با چشماي وزغي بهم خيره شد منم لبخند خر كنكي براش زدم

 خوش به حال سونيا ...-

 با تعجب گفتم :

 چرا ؟-

 هيچي ،همين جوري ... رادا جانه آويد راستشو بگو كي ميايي؟-

 وبعد ار مكث كوتاهي با ناراحتي وصداي ارومي ادامه داد:

 البته اگه جونم ارزش داره برات ...-

 خداي من اين چه حرفيه آويد ميزنه من جونمو براش ميدم اون وقت جونش برام ارزش نداشته باشه

حتمال زياد يه ماه ديگه ... نه نه يعني درست سه هفته ي ديگه تهرانيم يه هفته زودتر ميايم تا اماده نمي دونم به ا-

دلم برات تنگ شده ،مراقب خودت باش با حرف آويد قند توي دلم قند اب -بله؟ -اهان ... باشه ... رادا ! -بشيم ... 

جانم ؟ لبخند -آويد .... -داشتم سريع گفتم :  شد اگه اون دلش برام تنگ شده پس نمي فهميد من عاشق چه حسي

منم همين طور خدافظ ... منتظر جوابش نموندم وسريع قطع كردم -پتو پهني روي لبم جا خوش كرد سريع گفتم : 

دارم ميگم قند چند ؟ مثل اينكه توي اين -هان ؟ -قند چند ؟ -،سونيا لبخند مهربوني بهم زد وبا بدجنسي گفت : 

ببند -رزونه كه توي دلت دارن كيلو كيلو قند اب مي كنن ... لبخندم بيش تر شد كه سونيا با تشر گفت : گروني، قند ا

نيشو، زشته توي خيابون ... چه خوششم اومده ... ريز خنديدم كه سونيا سرشو رو به اسمون بلند كرد وگفت : خدايا 

روتو برم ... هي ... بعد سري -... سونيا با خنده گفت : الهي آمين-با پرويي گفتم :  -هر چي مريضه عاشقه شفا بده ...

بسوزه پدر عاشقي ... دخترم دختراي قديم ،واال به خدا .... ********** با سونيا -با افسوس تكون داد وگفت : 

وشكرانه مشغول اب دادن گلها بوديم كه منير جون با خنده به ما پيوست وظرف ميوه اي رو كه دردستش بود روي 

واقعا خوشحالمون كردي شكرانه .... حاال چرا يه دفعه ؟ شكرانه لبخند شيريني به -ته توي حياط گذاشت وگفت : تخ

محمد براش -منير جون زد وكنار اون روي تخت نشست در حالي كه پاهاشو تاب ميداد نفس عميقي كشيد وگفت: 

ينا تنهايي چي كار كنم ،حاالم كه رادا اينجا اومده كاري پيش اومد مجبور شد بره شيراز منم ديدم برم خونه ي مامان ا

خوب -بود تصميم گرفتم بيام اينجا وسورپرايزتون كنم ... منير جون ظرف ميوه روبه سمت شكرانه هل داد وگفت : 

-كاري كردي ... ميوه بخور ... منير جون روبه من كه شيلنگ اب دستم بود وگلها رو اب مي دادم كرد وگفت : 

نگيد كه دلش براي من تنگ شده بود ؟! شكرانه وسونيا -تماس گرفته بود.... لبخند كجي زدم وگفتم : مامانت ،

نه بابا مامانت كه دلش تنگ نشده بوده ،سارا دلتنگت بوده .. با اين حرف منير جونم خنديد -خنديدند سونيا گفت : 

براي خودشم تنگ بشه .... منير جون سري با  اوه ،حتما ... فكر نكنم اونم عجوزه دلش-شكرانه با تمسخر گفت : 
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حاال ميزاريد من حرف بزنم يا نه ... سونيا با شيطنت كنار منير جون نشست ودستشو دور -تاسف تكون داد وگفت : 

اين حرفا چيه عشقم ... شما بفرماييد ... منير جون با لبخند -گردن منير جون حلقه كرد وگونشو بوسيدو گفت : 

زنگ زده بود گاليه ودادو بيداد مي گفت آراد از پيش پدرش اومده ورفته يه جاي ديگه -وگفت :  سري تكون داد

كار مي كنه وكال اخالقش تغيير كرده ،پيگير كه شدن فهميدن عاشق دوست تو همين سونيا خانم شده ... شكرانه با 

لو چشمتون درمياره ... با خونسردي كارتون ساختس ... زن عمو پدر هر دوتونو ج-تعجب به ما نگاه كرد وگفت : 

رادا ........ بعد هم رو -حتما منتظر چنين روزي مي شم ... منير جون با تاسف سري تكون داد وبا تشر گفت : -گفتم : 

كجاي كاري دختر ... زنگ زده بود براي همين مي گفت رادا بسمون نبود حاال دوستشم اضافه -به شكرانه ادامه داد .. 

اينك زنگ زدن خونه ي سونيا اينا ... اين خانم خانمام نامردي نكرده وگفته نه .... حاال منو شكرانه نگاه شده ،مثل 

خوب حق داشتم ديگه ،پسري چي .... خيلي خوشم -متعجبمونو روي سونيا دوختيم اونم با لحن حق به جانبي گفت : 

طفلي -نگفتي ... شكرانه به جاي سونيا گفت :  چرا به من چيزي-مياد ازش.... شير ابو بستم وبا تعجب گفتم : 

اري و زهر مار ... -اري ... -ترسيده براش خواهر شوهر بازي در بياري .... سونيا با مظلوميت سرشو كج كرد وگفت : 

هيچي بابا.. . مي گفت به رادا بگو اين -خوب منير جون ديگه چي گفت : -وبعد كنار شون روي تخت نشستم وگفتم : 

حسابي عاشقه عقل از سرش پريده با اين دختره حرف بزن بهش بگو جوب مثبت بده هرچي نباشه برادرته .. پسره 

-هه برادر ... مي خوام صد سال سياه از اين برادرا نداشته باشم. شكرانه هم سر تكون داد وگفت : -با تمسخر گفتم : 

مي بيني تو رو خدا همه -ا .. ! سونيا با مظلوميت گفت : اين آراد كي عقل داشت كه حاال نداشته باشه ... بيچاره سوني

سونيا خيلي -رو برق مي گيره منه بدبختو چراغ نفتي هم نميگيره يه چوب كبريت ميگيره ... شكرانه با خنده گفت : 

ناراحتي برادر شوهر من دونبال زن مي گرده مي تونم بهش بگم بياد سراغت اون موقعه برق مي گيرتت ... منير 

سوسكه به بچش مي گه قربونه دستوپاي بلوريت مادر ... منو سونيا -جون در حالي كه از جاش بلند ميشد گفت : 

برم -اااااااا منير جون .... منير جونم با خنده به سمت ساختمون رفت وگفت : -خنديديم شكرانه با اعتراض گفت : 

رادا -شغول ميوه خوردن شديم كه شكرانه بي هوا گفت : براي ناهار يه چيزي درست كنم ... با رفتن منير جون ما م

،اين چند وقته خيلي الغر شدي .... چرا ؟؟؟ من كامال جا خوردم سونيا تيكه ي خيار توي گلوش پريد وشروع به 

چيز مهمي نيست رژيم گرفتم ... تازه -سرفه كرد شكرانه با تعجب ما رو نگاه مي كرد خنده زوركي كردم وگفتم : 

چه رژيم بدي كه پاي چشماتم گود رفته ... نمي دونستم -ورزشم ميرم شكرانه موشكافانه نگاهم كرد وگفت : كالس 

منم بهش مي گم هيكلت خوبه گوش نميده ... شكرانه با ترديد بهم نگاه -چي جوابشو بدم كه سونيا سريع گفت : 

مثل -گاه كرديم كه شكرانه خيلي ريلكس گفت : آهان ... به نظر منم هيكلت خوبه ... منو سونيا به ن-كرد وگفت : 

من ميرم كمك منير جون -اينكه اين چند وقته كه من نبودم خيلي اتفاقا افتاده ... بعد هم به من چشمكي زد وگفت : 

بهت -شماهام سريع بياييد بعد هم وارد ساختمون شد من بابهت به سونيا نگاه كردم كه يه تاي ابروشو داد وگفت : 

اين ريختي كه براي خودت درست كردي ضايع ست بگو نه ... بعد هم بلند شد ورفت توي خونه نفس عميقي مي گم 

كشدم وظرف ميوه ها رو جمع كردمو به سا ختمون رفتم االن يه هفته از اخرين تماس آويد مي گذره ولي هر روز 

اه دلتنگ مي شوم . دلتنگتراز همه ي بهم اس ام اس ميده ديگه كم وبيش دارم تحمل مي كنم ولي باز دلتنگم : گ

دلتنگي هاگوشه اي مي نشينم وحسرت ها را مي شمارم . وصداي شكست ها وخنده ها را و وجدان را محاكمه مي كنم 

. من كدام قلب را شكستم وكدام اميد را نا اميد كردم .كدام خواهش را نشنيدم وكدام احساس راله كردم وبه كدام 

ين دلتنگم ؟ نفسمو مثل اه جگر خراشي بيرون دادم وظرف ميوه رو روي اپن اشپزخونه دلتنگي خنديدم كه چن
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گذاشتم كه نگاهم به شكرانه خورد كه داشت با كنجكاوي نگاهم مي كرد ... سريع نگاهمو ازش دوزديدم احساس 

وي اتاق م خوابيديم .... مي كردم االن مي تونه همه چيزو از نگاهم بخونه .... اون شب سونيا پيش ما موند وهر سه ت

مامان خيلي پيگير بود تا هر جور شده سونيا رو براي آراد بگيره ولي خاله ساره اب پاكي رو ريخت رو دست مامان 

دخترم قصد اردواج ندارم وخانواده هامون هم بهم نمي خوره پس اصرار نكنيد مامان هم بعد از اين جواب -وگفت : 

چي فحش از دهنش در اومد بار منو سونيا كرد .... شكرانه بعد از يه هفته محمد زنگ زد خونه ي پدر بزرگ وهر 

اومد سراغش ورفت منو سونيا هم انقدر دلتنگش شديم كه حد نداشت با اومدن شكرانه من حال وهوام كمي عوض 

ته ي باقي شده بود آويد دوباره تماس گرفت وخواست هر موقع رفتم تهران بهش خبر بدم منم قبول كردم يه هف

مونده ي تابستون رو به جمع كردن وخريدن وسايل مورد نيازمون پرداختيم انقدر مشغول بوديم كه به كل موضوع 

آرادو يادمون رفته بود دوروز به رفتنمون باقي مونده بود كه سونيا باهام تماس گرفت وگفت كه تنهاست ومن برم 

اماده شدم به اژانس زنگ زدم تا اومدن ماشين سر تا سر خونه پيشش قبول كردم وبعد از اطالع دادن به منيرجون 

رو متر كردم با زنگ در از منير جون خداحافظي كردم همين كه پامو از در خونه بيرون گذاشتم صداي بوق ماشيني 

توجهمو جلب كرد آراد بود كه ماشين بابا رو گرفته بود بي توجه بهش سوار آژانسي شدم كه خبر كرده بودم 

 رس خونه ي سونيا رو دادم ماشين هم حركت كرد وسطاي راه بوديم كه راننده گفت : واد

-خانم ببخشيد .. يه ماشينه از در خونتون تا االن داره دنبالمون مياد فهميدم اراده بي توجه بهش به راننده گفتم : -

هلل به خونه كه رسيدم كرايه رو استغفرا-مسئله اي نست اشناست ... نمي دونم راننده به چي فكر كرد كه گفت : 

رادا اين مسخره بازيا چيه ؟ با -حساب كردم وپياده شدم آراد هم سريع از ماشي پياده شد وبا عصبانيت گفت : 

با من بحث -كدوم مسخره بازي ... دادش بزرگه ... آراد كالفه دستي الي موهاش كشيد وگفت :  -تمسخر گفتم: 

اوه ببخشيد برادر -خوام دوكالم باهات حرف بزنم با تمسخر نگاهش كردم وگفتم : نكن رادا حوصله ندارم فقط مي 

راداااااااااا عصباني شدم همين طور كه زنگ -قصداذيت كردن شمارو نداشتم ... گوشم با شماست .... با تحكم گفت : 

ي ؟ راجب سونياست ... هان چيه ؟ ... چي مي خواي بگ-درو زدم با صدايي كه سعي مي كردم كنترلش كنم گفتم : 

رادا ... فهميدم از -دوستت نداره ازت خوشش نمياد بفهم ... ! همون موقع صداي سونيا اومد كه با نگراني گفت : 

باز كن سونيا ... سونيا -آيفون چهره ي ارادو ديده نگاهي به صورت گرفته ي آراد انداختم وبدون توجه بهش گفتم : 

به اراد محل بزارم رفتم تو ودرو بستم سونيا با نگراني اومده بود وسط حياط با ديدنش  سريع درو باز كرد بدون اينكه

اين چه قيافه ايه ،مثل ميت شدي ... سونيا بي توجه به حرفم در حالي كه دستمو مي كشيد وبه -لبخندي زدم وگفتم : 

ونه دنبالم بود االنم مي خواست نمي دونم از در خ-اين چي مي خواست اينجا ....؟ -طرف ساخمون مي برد گفت : 

باهام حرف بزنه براي همين اب پاكي رو ريختم روي دستش بهش گفتم ازش خوشت نمياد بعدم بدونه اينكه به 

عجب كنه -حرفش گوش بدم اومدم تو ... حاال ديگه توي ساختمون بوديم سونيا خودشو روي مبل پرت كرد وگفت : 

ثيف ترنكن ... سونيا ادامو در اورد وكوسن روي مبلشونو به سمتم پرت كرد خونه كثيفتو ك-اي هاااااااااا ... 

********** االن يه هفته اس دانشگاه ها شروع شده ومن دوهفته پيش زماي كه رسيدم به تهران به آويد اس 

ي دادم كه تهرانم اونم با گفتن باشه اي خيال خودشو راحت كرد وديگه هيچ خبري ازش نشد فكر كنم فقط م

خواست من بيام تهران چون زماني كه تهران نبودم بيشتر بهم زنگ مي زد يا اس ميداد ... اصال به گورسياه نه نياز به 

زنگش دارم نه نياز به خبرش .... ولي چرا دروغ نياز داشتم به شنيدن صداش نياز داشتم به اهنگ نفساش پشت تلفن 

بيده شدن چيزي روي ميز صندليم از جام پريدم وبا عصبانيت به سونيا ... به اون چشماي شيطون نياز داشتم ... با كو
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كه اين كارو كرده بود نگاه كردم اونم دسته كمي ازمن نداشت خودشو روي صندلي انداخت وبا صداي اروم والبته 

منو با سياه يعني اين بخت منو با نخ سياه دوختن ،يعني بند ناف -عصباني بي توجه به نگاه خشمگين من شروع كرد : 

روزي بريدن ... يعني بدبخت سونيا ،بي چاره سونيا ، غريب سونيا ، مظلوم سونيا ... سونيا برگشت به چشماي عصباني 

چيه ؟چته ؟ ارث باباي توهم من خوردم ؟ چرا اين جوري نگاه مي كني ... بيا -من نگاه كرد وبا حق به جانبي گفت : 

چت شده دوباره ؟ سونيا با -خندم گرفته بود به زور جلوي خندمو گرفتم وگفتم :  بزن ... بيا منو بزن ... از رفتارش

چم شده ؟ هيچي ، هيچي ... فقط دوباره من از در خوش شانسي وارد شدم ... ديگه نتونستم -لحن طلبكاري گفت : 

م مي خنديدم .... اره بخند ، منم بود-خودمو كنترل كنم وزدم زير خنده با عصبانيت به سمتم بر گشت وگفت : 

خودتو توي اينه نگاه كن ، اگه خودتم نخنديدي ، من اسممو عوض مي كنم ....  -خندمو قورت دادم وبا لبخند گفتم : 

مار از پونه بدش مياد دم خونش سبز -حاال مثل بچه ي آدم بگو چي شده ... كالفه به پشتي صندلي تكيه داد وگفت : 

؟؟ همون موقع صداي سالمي از در كالس بلند شد تا نگاهم رو به اون سمت بر هان ؟-ميشه ... با تعجب گفتم : 

گردوندم جا خوردم ... به سمت سونيا برگشتم كه با عصبانيت برام چشم وابرو ميومد با تعجب گفتم : نه .... ؟!!!!!!!!!! 

 -ما كالس نداشته باشه ... سونيا سري تكون داد ونفسشو مثل فوت بيرون داد وگفت : مگه قرار نبود اين ترم با 

مي گم بدبختم .... بچه هااي كه به احترام استاد ايستاده بودن نشستن ،ما -سونيا با كالفگي سرشو تكون داد وگفت : 

كه از زور تعجب مثل بز نشسته بوديم وبه احترام استاد بلند نشديم ... استاد حكمت رو به سونيا با يه لبخند دختر 

چه طوره خانم شايان ؟ صداي دندون قروچه ي سونيا توي سرم نشست ،سونيا به اجبار وبا  حال شما-كش گفت : 

ممنون استاد . استاد حكمت از ديدن قيافه ي سونيا خندش گرفته بود ولي خودشو كنترل كرد وخيلي -حرص گفت : 

دونم چرا ولي داشتم جدي به سمت بچه ها برگشت ودوباره مثل ترم پيش شروع كرد از قوانين كالس گفتن نمي 

اناليزش مي كردم هم قد وقواره ي آويد بود هيكلشم مثل اون بود فقط آويد كمي پر تربود موهاي قهوه اي تيره 

وچشماي عسلي درشتي داشت دماغي پهن كه به خاطر بلنديش زياد توي چشم نميومد لبايي باريك رو هم رفته 

ن گفت جذابه ،ولي آويد من يه چيز ديگه بود هم خوشگل هم چهري خوبي داشت به قول شكرانه ميشد با اطمينا

جذاب ... اوه حاال شد آويد من .... رادا تمومش كن تورو به خدا ... با صداي زنگ موبايلي به خودم اومدم نگاهم به 

 سونيا خورد كه هول شده بود وتوي كيفش دنبال گوشيش مي گشت بعد از اينكه گوشي رو پيدا كرد رو به استاد

ببخشيد استاد وبعد كيفشو برداشت وخواست از كالس بره بيرون -حكمت كه با اخم بهش نگاهش مي كرد گفت : 

خانم شايان تلفنتونو كه جواب داديد مي تونيد بيايد -كه استاد حكمت در حالي كه سرشو پايين انداخته بود گفت : 

تلفن هركس كه زنگ -پيش داشت مي گفت :  سر كالس .. همه ي ما با تعجب نگاهش مي كرديم همين نيم ساعت

به خاطر اينكه جلسه اوله مي بخشم ... سونيا -بخوره از كالس بيرونه ... استاد كه خودش فهميده بود سريع گفت : 

باشه وبعد سريع از كالس  "نكبت"سري تكون داد وچيزي زير لب گفت كه حدس زدم بايد همون كلمه ي شريف 

اس پرتي شروع به درس دادن كرد اينو مي شد از مكثاش وسئواله چي مي گفتمش ، فهميد خارج شد استاد هم با حو

... سونيا بعد از يه ربع اومد توي كالس ... بعد از معذرت خواهي كنار من نشست خيلي توي فكر بود براي همين 

-وبا كمي من من گفت :  كي بود ؟؟؟ نفس عميقي كشيد-سونيا .... بهم نگاه كرد اروم ازش پرسيدم : -پرسيدم : 

انقدر فكرم درگير بود كه بيخيال سونيا شدم بعد از اين كالس ، كالس نداشتيم ،استاد كه  -مامان بود ... اهان ...

رادا چه -خسته نباشيد گفت ،ماهم مثل جت از جا پريديم واز كالس خارج شديم سونيا بعد از كمي من من گفت: 

مثل اينكه فقط مي خواست بيايم تهران چون بعد از اون ديگه ازش -اهش كردموگفتم : خبر از آويد ... با نارا حتي نگ
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چه طور ؟ سونيا كه تازه به خودش -خبري نشد ... سونيا به گفتن اهان اكتفا كرد كه من بالحن مشكوكي پرسيدم : 

اهان ... سر راه ناهار -: هيچي همين طوري پرسيدم ... ابروهامو انداختم باال وگفتم -اومد خنديد وسريع گفت : 

خريديم ورفتيم خونه دوباره عصر كالس داشتيم براي همين وقت درست كردن غذا رو هم نداشتم ، امسال دوباره 

رادا تورو خدا نه ،حوصله ي تنها رفتن سر كالسارو ندارم باشه -مي خواستم دنبال كار برم كه سونيا مانع شد وگفت : 

م مجبور شدم بي خيال كار وكار كردن بشم ... سر كالس استاد مظاهر نشسته بوديم ؟ بعد هم كلي اصرار كرد ومن

استاد مسن ومهربوني بود ولي با سرو صدا توي كالس كامال مخالف بود بچه هام كه خيلي دوستش داشتن به نظرش 

جب سرمو از جزوه بلند احترام ميزاشتن وسرو صدا نمي كردن ... با سقلمه اي كه سونيا با آرنج به پهلوم زد با تع

كردم وبهش نگاه كردم كه سريع كاغذي رو جلوم گذاشت وخودش مشغول نوشتن شد با كنجكاوي كاغذ و باز 

كجا به -من سر كالس استاد جهادي نميام برام حاضري بزن ... براش نوشتم : -كردم با خط درشتي نوشته بود : 

من مشغول نوشتن شدم كه سونيا بعد از چند دقيقه دوباره سالمتي ؟ وكاغذو روي جزوه اش گذاشتم واين دفعه 

براي يكي از اشناهامون مشكلي پيش اومده بايد برم ببينمش ، نمي تونم بيام سر كالس ... -برگه رو جلوم گذاشت : 

هني باشه ... كاغذو كه بهش دادم لبخند پتو پ-حاضريمو بزن ديگه .... ! با لبخند سري تكون دادم وبزرگ نوشتم : 

تحويلم داد وهر دو مشغول شديم ،كالس كه تموم شد سونيا سريع از جا پريد وكوله پشتيشو انداخت وسريع گفت : 

-باشه ... سونيا سريع گونمو بوسيد وگفت : -من ميرم ديگه .. يادت نره رادي ... سرمو تكون دادم وبا لبخند گفتم : -

دهم برام دست تكون داد واز كالس خارج شد با خنده سري قربون دوست خودم بشم ... مي خوامت شديد ... بع

تكون دادم ووسايلمو جمع كردم حوصله نداشتم برم سلف براي همين رفتم سر كالس بعدي نشستم ..... خوبي 

كالس استادجهادي اين بود كه بچه ها رو براي حضور غياب صدا نمي كرد فقط برگه ي اسامي رو مي داد بچه ها تا 

اسمش تيك بزنه ،اونايي هم كه تيك نداشت خودش براشون غايبي ميزد ... كالس كه تموم شد با  هر كس جلوي

به به عزيز دل همه .... -گوشي سونيا تماس گرفتم بعد از چهار پنج تا بوق صداي خندونش توي گوشي پخش شد : 

شه به خنده .... مشكل اشناتون اختيار داري خانم ،همي-نباشم ؟ -خوشحالي ؟؟؟ خنديد وگفت : -خنديدم وگفتم : 

من عمرا ؟ هر كي گفته دروغ -مشكوك ميزني سونيا ... -اره چه جورم ؟ -حل شد ؟ ريز خنديد وبا شيطنت گفت : 

من مي خوام برم براي خونه خريد كنم تو چيزي نمي خواي .. خنديد وبا لحن مرموزي -گفته ... خنديدم وگفتم : 

برو مسخره واقعا چيزي -تورو .... خنديدم وگفتم : -خرم ...؟ با همون لحنش گفت : خوب چي بگو ب-چرا ... -گفت : 

هان ؟؟؟!!! خنديد -نه رفيقم ،فقط به قول يكي مواظب خودت باش .... -نمي خواي ....؟ مهربون خنديد وگفت : 

ر كردم سونيام از دست خدافظ تماسو كه قطع كردم فك-هيچي بابا ... برو خدا فظ با تعجب زمزمه كردم : -وگفت : 

رفت .... ! وسايلمو برداشتم واز دانشگاه اومدم بيرون .... دوروزاز مجراي سونيا گذشته بود كه كامال رفتارش عجيب 

شده بود وسربه سر من ميزاشت وهي آويد آويد مي كرد ديگه كامال از دست كاراش گيج شده بودم داشتم 

گيري مي كرد كه يه دفعه مبايلم زنگ خورد تا رفتم گوشيمو از روي  آشپزخونه رو طي مي كشيدم وسونيا هم گرد

ميز بردارم سونيا مثل بختك روي گوشيم افتاد من كه از حركتش شوكه شده بودم همون طور سر جام ايستادم كه يه 

وفته دفعه مثل نديدبديدا با چشماي وزغي ولبخند پتو پهني كه هر ان احساس مي كردي از ذوق اب دهنش راه مي

آويده ... رادا رادا آويييييييييييييده ... چشمام چهار تا شده بود اين چرا اين جوري مي كرد انقدر كه سونيا -گفت : 

ذوق كرده بود من ذوق نداشتم واال فكر كنم دوروز پيش كه رفته پيش اشناشون سرش به سنگ هم خورده .... 

بدو -اومد سمتم وگوشي رو انداخت توي دلم وگفت : داشتم با ارامش به سمتش مي رفتم كه خودش مثل جت 
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جواب بده... بدو، بدو .... همين طور كه با تعجب سونيا رو نگاه مي كردم تماس رو وصل كردم وتلفنو به گوشم 

سالم به خانم گل خودم .. هان ؟ خانم گل خودم ؟ اينو كجاي دلم جا -الو -نزديك كردم وبا صداي متعجبي گفتم : 

خوبي عزيزم ... نه منه ؟؟؟ چي چي ؟؟؟ عزيزم ؟ آويد -سالم آويد .... -، همه يه چيزيشون شده انگار ....  بدم االن

از احوال پرسياي شما ... آويد با لحن شرمنده اي گفت -اپن بود ولي نه انقدر .... خودمو خونسرد نشون دادم وگفتم : 

شرمندتم ، اين دوهفته خيلي در گير بودم ... لجم گرفت ،هي رادا تورو خدا اينجوري نگو ... من همين طوري هم -: 

-من كه چيزي نگفتم ... -به من مي گفت كي ميايي ؟ بيا! اون وقت خودش االن پي عشقو حالشه ... باحرص گفتم : 

 عزيزم اين چيزي نگفتنت بدتره .... گيج گيج بودم ازاون طرف آويد با اون لحن از اين طرف هم سونيا با چشماي

-مگه ميشه صداي خانم گلو شنيدو خوب نبود .... با تعجب گفتم : -هان ؟ اهان ... اهان ... خوبي حاال ؟ -وزغي ... 

اهان -هيچي همين جوري گفتم ... -جانم ؟ هييين ... حالش خوب نيست ... خنده ي زوركي كردم وگفتم : -آويد ... 

بهت بگم كار ضروري باهات دارم ،مي خوام ببينمت ... نگران  ... ببين خانم گل من مطبم ، مريض دارم فقط خواستم

نه عزيزم نگران نباش ، فقط مي خوام براي يه موضوعي كمكم كني ... -چيزي شده ؟ خنديد وگفت : -شدم وگفتم : 

مي خوام بهم كمك كني به عشقم برسم ... -چه موضوعي ؟ صداش پر از شيطنت شد وگفت : -با كنجكاوي گفتم : 

ااااااان ،به عشقش به من زنگ زده كمكش كنم به رقيبم برسه ... آه .... همون جا كه ايستاده بودم نشستم سرم هااا

داشت مي پكيد بغض بدي توي گلوم چنگ مي انداخت لبام مي رزيد احساس مي كردم دستو پام سر شده با صداي 

راني بود خواستم بهش بگ هيچي ... فقط شكستم رادا ... رادا چي شدي ... صداش پر از نگ-آويد به خودم اومدم : 

هيچي ... همممممممممم -.... تو نگران نباش ،كه با نگرانيت مي ميرم ... سعي كردم خودمو محكم نگه دارم وگفتم : 

كي همو ببينيم .... وبعد فكر كردم اون روز رادا براي هميشه مي ميره وواقعا تبديل به يه دختر بي احساس ميشه ، با 

ين فكر قطره اشكي از چشمم پايين اومد سونيا با نگراني جلوم نشست وبهم زل زد ،صداي سر خوش آويد مثل ا

همين فردا عصر ... خوبه ؟ كالس كه نداري بيام خونه دنبالت ؟ -پتك توي سرم مي خورد كه با خنده مي گفت : 

چيه -رسم عشقت كيه ...؟ آويد سريع گفت : فردا ... من فردا مي تونم اروم جلوش قرار بگيرم وپ-زمزمه كردم : 

نمي توني فردا بيايي ؟؟؟ زود تر بايد تمومش كنم ديگه تحمل ندارم قطره ي اشك ديگه اي از چشمم چكيد سعي 

تو خوبي ؟ خنده ي -نه خوبه ، فردا خوبه ... بيا دم خونه ... آويد نگران گفت : -كردم صدام نلرزه خيلي آروم گفتم : 

اره ،خوبم فقط بگو چه ساعتي سونيا داره -دم كه قطرات اشكم جاري شده خودمو كنترل كردم وگفتم : كم جوني كر

ساعت شش منتظرتم ، -شش خوبه ؟ نفس عميقي كشيدم وگفتم : -صدام مي كنه بايد برم ... آويد با نگراني گفت : 

بارون بهاري جاري شد سونيا سريع بغلم  خدافظ .... بدونه اينكه منتظر جواب باشم تلفن رو قطع كردم واشكام مثل

چي شدي رادا ؟ بي توجه به سئوال سونيا شعر فردونو با اشك زمزمه كرد : غم آمده ،غم آمده -كرد وگفت : 

،انگشت بردر ميزند هرضربه ي انگشت اوبرسينه خنجر مي زند اي دل بكش يا كشته شو ،غم را در اينجا ره مده 

به جان در مي زند از غم نيا موزي چرا اي دلربا رسم وفا غم با همه بيگانگي هر شب به ما گرغم در اينجا پا نهد اتش 

رادا بهت مي گم چي شده ؟؟؟ گريه ام شديد -سرمي زند سونيا در حالي كه اشك مي ريخت با صداي عصبي گفت : 

كنم ، كمكش كنم به عشقش سونيا مي خواد كمكش -تر شد سرمو بيشتر به شونش فشار اوردم وبا گريه وآه گفتم : 

برسه ... چرا فكر منو نمي كنه ؟ آه سونيا چرا هيچ كس منو نمي بينه ؟ يعني همه انقدر خود خواهن ؟خداااااااااااااا مگه 

پسره ي -من ادم نيستم ،چرا ؟ چرا من ؟ گريه ام به هق هق تبديل شدم بود سونيا با لحن عصبي و حرصي گفت : 

ه اي هم گفت كه من نفهميدم ، سونيا منو از خودش جدا كرد چشماشو به چشمام دوختوگفت احمق ... يه چيزاي ديگ
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-رادا اين چه وضعيه براي خودت درست كردي ؟ پاشو جمع كن خودتو ... راداي من انقدر زود نمي شكست ... -: 

كجارفت ؟ايمانت رادا توكلت كجارفت ؟ اميدت -چرا شكستم سونيا ... شكستم سونيا سري تكون داد وگفت : 

كجاست .... نه نيست اون راداي هميشگي ، پاشو دختر ،پاشو... با حرفاي سونيا به خودم اومدم خدايا توبه ببخشم ، 

نادوني كردم با قلبي شكسته وشونه هايي افتاده وضو گرفتم وبه اتاقم رفتم دو ركعت نماز خوندم سرمو روي مهر 

مو اشك ريختم ،التماس كردمو اشك ريختم ،قسم دادمو اشك ريختم ... گذاشتم وبا تمام وجودم خدارو صدا كرد

انقدر توي حال خودم بودم كه نفهميدم سونيا كي بهم پيوسته وپا به پاي من اشك ميريزه با ديدن سونيا خودمو توي 

اشته باشم مرسي سونيا ... مرسي االن ديگه واقعا آرومم چون هر كسو كه ند-آغوشش رها كردم وبا گريه گفتم : 

منم هستم رفيق ، تا زماني كه زنده م وخون توي رگام جريان داره و بدنم -خدا رو دارم ... سونيا با بغض گفت : 

گرمه كنارتم ، هيچ وقت تنهات نميزارم قول مي دم قول شرف .... از بغلش اومدم بيرون با لبخند اشك توي 

تا پاي جون باهاتم ... آويدم ... آويدم ... دوباره بغض كردم ولي مي دونم رفيق .... منم -صورتشو پاك كردم وگفتم : 

من عاشقم ،يه عاشقم فقط از خدا خوشبختي معشوقشو مي خواد ... پس منم -اينبار خودمو كنترل كردم وگفتم : 

دت من مطمئنم كه خوشبخت ميشه ... بغضم ش-خوشبختي آويدو مي خوام ... سونيا دوباره محكم بغلم كرد وگفت : 

گرفت ،پس سونيا هم مي دونست آويد خوشبخت ميشه ؟ سونيا منو از خودش جدا كرد وچشمكي بهم زد دوباره 

سونيا هر جور شده كاري مي كنم به عشقش برسه ... -بغضم شكست همين طور كه گريه مي كردم به سونيا گفتم : 

اميدت -وبا تشر ولحن مطمئني گفت : من خوشبختيشو مي خوام . سونيا هم قطرات اشك از چشماش پايين ريخت 

به خدا باشه ............. قران روي جانمازو برداشتم لبخند كم جوني زدم ودر حالي كه ماليم دستمو روش مي كشيدم 

قسم به همين زمان ،قسم به اسمش وقسم به كتابش كه اميدم فقط به خودشه ... با همون لبخند قران رو باز -گفتم : 

ايه اشك از چشمام روان شد با لبخند وگريه شروع كردم : بسم اهلل الرحمان الرحيم .... با صداي تقو كردم با ديدن 

توقي چشمام رو اروم باز كردم نور شديدي چشمامو زد مجبور شدم دوباره چشمامو ببندم وباز كنم ... نگاهي به 

ري ديشب آهي كشيدم ،ديشب تا نماز صبح همراه اطرافم انداخم روي سجاده ام با چادر نمازم خوابيده بودم با ياد آو

سونيا قران خونديم ودعا كرديم اخر سرهم نفهيدم چطور اينجا خوابم برد كشو قوسي به كمرم دادم كه درد بدي 

پيچيد توش از اثرات خوابيدن روي زمين بود كاريش نميشه كرد با سختي بلند شدم وجانمازوسجادمو جمع كردم 

تا شده روي ميز بود من هم چادرم رو جمع كردم اروم از اتاق رفتم بيرون سونيا مشغول شستن سجاده وچادر سونيا 

اگه -بهت مي گم نيازي نيست حالش خوبه .... -نه ... -ظرفا بود وهمچنين تلفنو بين سر وشونش نگه داشته بود : 

رم مي گم رادا خوابه .... حوصله ي نه ... دا-نگران بودي قبل حرف زدن دربارش فكر مي كردي تا ناراحت نشه ... 

گوش وايستادن وبه قول معروف كنجكاوي رو نداشتم آهسته سالم كردم ... سونيا با شندن صدام با لبخند به سمتم 

اره بيدار شد ... -ساعت خواب خانم ... يه كم ديگه مي خوابيدي ... وبعد روبه پشت خطيش گفت : -برگشت وگفت : 

دير خوابيديم ، تو چه طور زود بيدار شدي ؟ سونيا چشمكي بهم زد -ا دست فشار دادم وگفتم : نه خوبه ... چشمامو ب

يه آدم از خدا بي خبر خرابكاري كرده بود ... صبحم نگران خرابكاري عزيزشون بودن ومن -وبا خنده گفت : 

ه ي تجزيه و تحليل حرفاي بدبختو بيدار كردن ... نمي دونم پشت خطيه چي گفت كه سونيا ريز خنديد اصال حوصل

با كي حرف مي زني اين وقت روز ؟ سونيا با شيطنت -سونيا رو نداشتم بي خيال به سمت دستشويي رفتم وگفتم : 

خوب مامان جون كاري نداري ... ديگه بقيه ي حرفاشو -با مامانم ... بعد هم شروع كرد حرف زدن : -گفت : 

ي اينه نگاهي به صورتم انداختم چشمام قرمز وباد كرده بود صورتمم نفهميدم ، چون توي دستشويي بودم ... تو
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همين طور رنگم مثل كچ ديوار شده بود چند بار توي مشت دستم اب كردم وريختم به صورتم بلكه ورم صورتم 

من  بخوابه ، ولي انگار نه انگار ... بي خيال شدم و از دستشويي اومدم بيرون سونيا داشت ميزو مي چيد با ديدن

اوه اوه رنگشو .... بيا يه چيزي بخور االن ضعف مي كني ، ديشب كه شام نخوردي صبحم ، -لبخندي زد وگفت : 

صبحانه ... حداقل دوتا قاشق غذا بخور كه عصر رفتي پيش آويد غشو ضعف نكني ... با ياد عصر آه بلند بااليي 

روي ميز گذاشت و مقابلم نشست با خنده گفت :  كشيدم وسر ميز ناهار نشستم سونيا ديس برنج وظرف خورشت رو

بخور ببين چه طعميه ،صبحانه وناهار يه جا ... اصال اشتها نداشتم ولي به اجبار سونيا چند قاشقي غذا خوردم ... نمي -

كه  دونم چم شده بود اصال يه جا بند نبودم نه مي تونستم درس بخونم ، نه بخوابم هنوز سه ساعت مونده بود تا زماني

با آويد قرار داشتم ،آشفته وسط سالن ايستاده بودم كه يه دفعه فكري به مغزم زد وبه سونيا كه روي مبلي لم داده 

سونيا مي گم چه طوره دكوراسيون خونه رو عوض كنيم ... ؟ سونيا با -بود وبا لبخند محوي منو نگاه مي كرد گفتم : 

نه الزم نيست به نظر من خونه خوبه .... با نگاهي -نگاه ميكرد گفت :  بدجنسي ابرويي باال انداخت وهمون طور كه منو

چه كنم -ملتمس گفتم :   تورو خدا سونيا كالفم نمي دونم چي كار كنم .... با لبخند سري تكون داد وبلند شدو گفت: 

تي نه ؟ خنديد وگفت : نه اينكه قبلش نگف-كه نمي تونم مقابل اون چشما بگم نه ... خنده ي كم جوني كردم وگفتم : 

آخه اون موقع چشمات مثل گربه نبود ... دستمال كاغذي رو ي مي زو به طرفش پرت كردم كه با خنده جا خالي -

بسته رادا ساعت پنجه تا تو بري حمومواماده بشي شش -داد .... با سونيا مشغول كار شديم كه يه دفعه سونيا گفت : 

نه دير نميشه يه ذره -ان قلبم تند شد اب دهنمو به سختي قورت دادم وگفتم : شده ... با نگاه كردن به ساعت ضرب

رادا لجبازي نكن بيا برو حموم بعدهم منو به زور توي حموم هل داد ودرو -ديگه ... سونيا وسط حرفم پريد وگفت : 

تي دوش گرفتي صدام كن بهت ميدم بهت وق-سونياااا ... حولم ... با خنده گفت : -از پشت قفل كرد با التماس گفتم : 

بدم ... فقط رادي جونه مادرت هوس كيسه كشي نكني تو حموم ، زود بيا بيرون مثل يه خانم با كالس از شامپو بدن 

استفاده كن .... خندم گرفته بود از كاراي سونيا حمومم طول كشيد چون داشتم زير دوش با خودم قولو قرار ميذاشتم 

نكنم وسط كار سونيا سه بار اومد پشت در كه هر سه بار گفتم : االن ميام ... بعد از تموم كه محكم باشم وخودمو ول 

يه ربع به شيشه االن در ميايي ؟؟؟ بعد هم حوله رو از الي -شدن حمومم صداش كردم كه با غر درو باز كرد وگفت : 

تم سونيا پشت سرم وارد شد وبا در پرت كرد توي دلم سريع خودم خشك كردم وحوله رو پوشيدم توي اتاق كه رف

هر چي كه بهت مي دم -غررفت سر كمدم منم سريع تا پشتش بهم بود لباس زيرامو پوشيدم كه سونيا با اخم گفت : 

مي پوشي بدون هيچ حرف اضافه اي با دهن باز داشتم نگاهش مي كردم كه جين مشكي اي بهم داد سريع پوشيدم 

سونيا ... اين خيلي بلنده ... چپي بهم بست وگفت -ي رو به دستم داد باغر گفتم : بعد هم مانتوي مشكي راسته ي بلند

بدش بياد به من چه .... سونيا اومد مانتو رو -مي دوني كه آويد از مانتو هاي كوتاه بدش مياد ... با حرص گفتم : -: 

سراغ كشوي شاالم تاپ كوتاهي خودتم مي دوني كه بهت مربوطه ... ويعد رفت -گذاشت توي دستم وبا تشر گفت : 

پوشيدم وسريع مانتومو هم تنم كردم سونيا شال قرمز مشكي نازي رو داد دستم ودوباره سرشو كرد توي كمدم 

سريع جلوي موهامو خشك كرد وبشت موهامو با كيليپس بزرگي پشت سرم جمع كردم سونيا كفش عروسكي 

بلند ي داشت وكج مي انداختي را هم بهم داد ساعت راس  قرمزي به همراه يه كيف نسبتا كوچيك قرمزي كه بند

كجا با اين رنگت شكل ميتايي -شيش بود كيفو كج انداختم وسريع گفتم :خدافظ .. سونيا سريع جلوم گرفت وگفت : 

-... سريع برام رژگونه ي اجري زد وبعد رژلب كالباسيي به دستم داد همون موقع گوشيم زنگ خورد سونيا گفت : 

بيا ... برو به سالمت همين طور كه -بزن ... آويده رژ رو خيلي كم رنگ زدم كه سونيا از دستم گرفت گفت :  بجنب
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من نمي فهمم اين كارا براي چيه خوبه خودت مي دوني ... سونيا با تشر وحرص -به سمت در مي رفتم با بغض گفتم : 

لحن پر حرص سونيا خندم گرفت سريع گونشو بوسيدم وبا لبخند راداااااااااا ... خدا ... اميد ... يادت نره از -گفت : 

زود ميام خدافظ ... وسريع از در اومدم بيرون سونياهم خدافظي كرد خدا رو شكر آسانسور خالي بود -زوركي گفتم : 

د ومن زود سوار شدم ودكمه ي هم كفو زدم آسانسور كه ايستاد سريع ازش بيرون اومدم واز مجتمع خارج شدم آوي

توي ماشينش نشسته بود وسقف ماشين هم برداشته بودو با دسش روي فرمون ريتم گرفته بود ... سريع سوار 

خوهش -سالم ببخش كه دير كردم .. آويد با لبخند قشنگي نگاهم كرد وگفت : -ماشين شدم وبا شرمندگي گفتم : 

.. بخندي به چهره ي مهربونش زدم ، آخه مي كنم خانم گل شما تا شبم نميومدي من همين جا منتظرت مي موندم .

نامرد چه طور دلت مياد با من كه از مجنونم مجنون ترتم اينجوري كني ؟ آويد با لبخندي به من سقف ماشين رو 

دوباره باال كشيد وراه افتاد .... منم همينطور بهش خيره شده بودم موهاشو طبق معمول به هم ريخته درست كرده 

هربونش به جلو دوخته شده بود دماغ بلند وصافش وبه چال روي گونش كه به خاطر لبخندش بود چشماي شيطون م

پديدار شده بودم چه قدر دلم مي خواست چال صورتشو ببوسم همين طور با لبخند بهش نگاه مي كردم كه صداي 

ن انداختم توي دلم خوردي منو كه خانمممممم ... با خجالت سرمو پايي-شيطون ودلنواز آويد توي گوشم نشست : 

داشتم -گفتم : چون اخرين باره كه به كسي طعلق نداري ومن مي تونم سير نگاهت كنم ولي كم نيوردمو گفتم : 

حاال -آناليزت مي كردم ببينم چيزي داري كه دختره بپسنده ... آويد با شيطنت بهم نگاه كرد وچشمكي زدو گفت : 

خدا از دلت -ته ... متاسفانه هيچي ... خنده ي بلندي سر داد وگفت : الب-چيزي دستگيرت شد ؟ با پرويي گفتم : 

بشنوه ... از درون فرياد زدم نا مرد توي دلم غوغايي به پاست كه فقط خدا مي دونه ولي ايكاش توهم مي 

رد با دونستيواينجوري باهام بازي نمي كردي ... به روبه رو خيره شدم آويد ماشينو به سمت خارج شهر هدايت مي ك

جايي كه بشه اعتراف كرد ... بعد دوباره به -كجا مي ري ؟ لبخند دوست داشتني بهم زد وگفت : -تعجب پرسيدم : 

رو به رو خيره شد با تعجب نگاهش مي كردم جايي برا اعتراف ؟ اونو كه نبايد به من بگه ؟ ساعت هفتو ربع بود هوا 

از شهر شد كه از تابلوي سردرش متوجه شدم رستورانه ، آويد  كمو بيش تاريك شده بود آويد وارد يه باغي خارج

ماشينشو توي پاركينگ باغ پارك كرد وسريع پياده شدودر سمت منو باز كرد با تعجب نگاهش كردم چشمك زد 

تمريني بود حرصم گرفت ، حتما براي اون خانم !!!!!!! آويد دستشو به سمت خروجي پاركينگ دراز كرد -وگفت : 

بفرماييد خانم زيبا ... لبخندي بهش زدم توي پاركينگ كمو بيش ماشين بود البته تعجبي نداشت ساعت -گفت : 

هفت شب كي ميومد شام بخوره ؟ نگاهم به آويد كشيده شد كه با لبخند منو همراهي مي كرد يه بليز مردونه ي 

ستين لباسو تا ارنج باال داده جذب چهار خونه ي مشكي قرمز پوشيده بود كه دكمه هاش تا نصفه باز بود وا

بودوعضالت دستش كامال پيدا وساعت ماركش توي دستش خودنمايي مي كرد ،شلوار مشكي با كفش اسپرت مشكي 

پوشيده بود خندم گرفت ، چه ست بوديم جاي سونيا خالي هميشه مي گفت من دوست دارم با همسرم هميشه ست 

ديم با اين تفاوت كه اون مال من نيست ... قلبم همش توي سينه ام مي باشم حاال كجاست كه ببينه منو آويدم ست بو

لرزيد ومعدم تير مي كشيد ، خودمو بي اهميت نشون دادم ومشغول ديد زدن اطراف شدم بعداز اون باغ بزرگ يه 

يديم ساختمون وياليي زيبا بود كه سرتاسرش پنجره داشت واز شواهد امر معلوم بود كه دوطبقه اس به در كه رس

دوخدمتكاري كه كنار در ايستاده بودن درو برامون باز كردن وبرامون تعظيم كردن آويد دستشو دور كمرم حلقه 

كرد ومنو به سالن هل داد از اين كار آويد معذب بودم خواستم خودمو كنار بكشم كه نذاشت وهمون موقع مردي 

يلي خوش آميديد بفرماييد باال ... بعد هم طبقه ي باال خ-جلومون ظاهر شد واونم برامون تعظيم كوتاهي كردو گفت : 
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-رو نشون داد آويد تا خواست منو به سمت باال بكشه نذاشتم نگاه متعجبمو به سرتاسر رستوران انداختم وگفتم : 

باال بعد  نچ ... نميشه ... گفتن باال يعني-خوب پايين بشينيم چه كاريه ... اينجا كه خاليه ... آويد چشمكي زدو گفت : 

هم دستمو گرفت وبه سمت پله ها كشيد .... پله ي اخرو كه باال اومدم به معناي واقعي هنگ كرد م سالن باال كمي 

كوچك تر از پايين بود فضاي تاريكش با شمع هاي قرمزو سفيدي كه اطرافش بود تزئيين شده بود بوي گل مشامم 

رزسفيد وگل مريم ويه ميز دونفره اي كه تنها ميز موجود در سالن  رو پركرده بود دورتا دور سالن پربود از رزقرمزو

بود و وسط در وسط گذاشته بودن و روي اون يه شمع خودنمايي مي كرد با تعجب به آويد كه درست پشت سرم 

قرار داشت نگاه كردم چيز عجيبي توي چشماش مي درخشيد لبخندمهربوني به روم زد ودر حال كه ميزو نشون مي 

افتخار مي ديد بانوي من ؟؟؟؟؟؟ نمي دونم چرا ولي لبخندي عميق تر از مال خودش بهش زدم وبه -گفت : داد 

سمت ميز رفتم ... آويد سريع صندلي رو برام عقب كشيد با تشكر نشستم خودشم جلوم نشست وبه روم خنديد 

ولي نه به زيبايي تو -صداي بم وارومي گفت : واقعا زيباست ... آويد با -دوباره اطرافو نگاه كردم ونا خوداگاه گفتم : 

االن كه وقت شام نيست -؟ چشمام اندازه ي توپ تنيس شده بود ،آويد با ديدن چشمام خنده ماليمي كرد وگفت : 

قهوه ترك ... با -،پس چي مي خوري ؟ منو كافيشاپ رو جلوم گذاشت نگاهي سرسري بهش انداختم وگفتم : 

ون موقع گارسوني اومد وآويد سفارش دوتا قهوه ودوتا كيك داد ، گارسن كه رفت كمي مهربوني نگاهم كرد كه هم

خوب كه خوب ... كالفه شدم چرا مي خواست -خوب ؟ لبخند مرموزي زد وگفت : -توي جام جابه جاشدم وگفتم : 

مام خيره شده بود منظورم اينكه شروع كن ... آويد با همون لبخند درحالي كه به چش-آروم آروم جونمو بگيره ؟ 

-من خيلي وقته شروع كردم ،تو چي ؟ با گنگي بهش خيره شدم كه چشمكي بهم زد وبا شيطنت گفت : -گفت : 

اينجوري نگام نكن ميام مي خورمتااااااا ... يا پنج تن با چشماي از حدقه در اومده بهش زل زدم وبه پشتي صندلي تكيه 

امر ديگه اي نيست قربان ؟ آويد -سن سفارشا رو روي ميز چيد وگفت : كردم آويد بلند خنديد همون موقع هم گار

بله -ممنون ،فقط خودمون هرچيزي كه خواستيم صداتون مي كنيم... الزم نيست شما بيايد باال -تشكري كرد وگفت: 

او شدم و گفتم بخور تا بگم .. خيلي كنجك-قربان ... وبا سرعت به طبقي پايين رفت آويد به قهوه اشاره كرد وگفت : 

از كجا شروع كنم ؟ -نه بگو اين االن خيلي داغه نمي تونم بخورم ... سري تكون داد وبه چشمام خيره شد وگفت : -: 

ازهرجا كه خودت مي خواي شروع كن .... تمام اجزاي -نفسام به شماره افتاده بود لبخند زوركي زدم وگفتم : 

از دوتا تيله ي مشكي سردو خالي شروع كنم ؟ ثانيه -ثابت موند : صورتمو برسي كردودر آخر روي چشمام نگاهش 

ي اول مخم درك نكرد چي مي گه ... ولي بعدش ... نفسمو حبس كردم ومنم به چشماش خيره شدم ... برقي توي 

ولي براي اينكه بهتر بفهمي چي مي گم وحرفامو باور كني از اول شروع مي كنم آويد  -نگاهش پديدارشد وگفت : 

من از بچگي خيلي شروشيطون بودم ،يعني از همون بچگي از ديوار راست باال مي -بعد از چند ثانيه مكث شرع كرد : 

رفتم هميشه دخترا رو اذيت مي كردم هيچ كدومشون سمتم نميومدن چون يا سوسك مينداختم توي جونشون يا 

ون برخورد مي كرد ،هيچ كدوم از دختراي گربه ولي آريا برعكس من بود شيطون بود ولي هميشه با دخترا مهرب

فاميل با من بازي نمي كردن ولي در عوض پسرا عاشق اين بودن كه توي گروهشون باشم ، تا اينكه پام به مدرسه باز 

شد وبا پويانو اشكان اشنا شدم خيلي باهم صميمي بوديم يه روز دعوشون كردم خونمون اشكان گفت ،نمي تونه بياد 

شون كه دوست صميميشم هست ميره خونشون خيلي ناراحت شدم كه نمياد به پيشنهاد آنا دوست چون پسر همساي

اشكانم دعوت كردم ...رضا دوست وپسر همسايه ي اشكان بود كه يكي دوسالي از ما بزرگ تر بود خيلي زود باهم 

رفت ،جالب اينجا بود صميمي شديم رضا از مدرسه ي خودش اومد مدرسه ي ما اينجوري اكيپ چهارتايمون شكل گ
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كه اخالقامون كامال مثل هم بود گذشت وگذشت ما پانزده سالمون شد باباي پويان مي خواست اونو بفرسته فرانسه 

براي درس خوندن پويان هرچقدر گريه زاري كرد كسي به حرفش گوش نداد ماهم كه نمي خواستيم دوستمون تنها 

اونا هم بعد از كلي غر ونصيحت قبول كردن وما چهار تا دوباره باهم  بمونه دست به دامن مامان وباباهامون شديم

راهي فرانسه شديم ... خوب اونجا فرهنگش با اينجا فرق مي كرد ماهم چهارتا بچه بوديم كسيم نبود كه بگه نكن 

بازي  بده چي مي فهميديم ؟ سريع غرب زده شديم واز شونزده هفده سالگي شروع كرديم به مشروب خوردنو دختر

، رضا بيشتر از دوسال دوم نياورد تك فرزند بود ودوري از مامان وبابا براش سخت ، سريع برگشت ولي ما نه ... 

هنوز باهم ارتباط داشتيم مي دونستيم رضا هم توي ايران ،بله ... ما هركاري مي كرديم نمي زاشتيم به درسمون 

يم اولين باري كه بعد از رفتنم به فراسه به ايران برگشتم صدمه اي وارد بشه ودرسمونو مثل بچه ي ادم مي خوند

چهارسال بعدش بود يعني ... اون موقع بيست سالم بود ، ايران كه اومدم رفتم پيش رضا واون دوهفته اي كه بودم 

كلي دختردوروبرم جمع كرده بودم از همون موقع بود كه همه فهميدن ،من چي كار ميكنم ولي خوب اين اعتمادو 

هم داشتن كه با دختراي فاميل كاري ندارم ... خالصه چند سال بعد هم اومدمو رفتم تا اينكه نزديك گرفتن مدركم ب

بهم خبر دادن بنيامين ازدواج كرده خيلي تعجب كردم بنيامين اصال اهل زنو زندگي نبود بعد پيش خودم گفتم حتما 

به ازدواج داده ... با اين حرف آويد زدم زير خنده خودشم  دختره شاه پريونه كه بنيامين نتونسته ازش بگذره و تن

بخور كه حسابي سرد شد با لبخند فنجون قهوه رو -خنديد وكمي قهوه اش رو مزه مزه كرد وروبه من گفت : 

كارام كه درست شد فقط به بابا اطالع دادم دارم ميام ، مثال مي خواستم همه رو -برداشتم كه آويد ادا مه داد : 

پرايز كنم با كلي ذوقو شوق پامو گذاشتم توي خونه ولي هيچ كس خونه نبود با بابا تماس گرفتم گفت خونه ي سور

عمو سياوشن منم لباسامو عوض كردم وسريع رفتم اونجا اون موقع بود كه سارارو ديدم مونده بودم بنيامين به چه 

....... از كاراورفتاراي سارا اصال خوشم نميومد ما  اميدي اينو گرفته بعدشم فهميدم كه خانوادش دارن ميان تهران

خونواده ي بازي بوديم ولي خوب خيلي راحت مي تونيم تشخيص بديم بعضي رفتارا از ساده گي وصميميته يا از قصد 

خيلي نظرم نسبت به خانوادتون بد شده بود زماني كه فهميدم يه خواهرم داره شب تا صبح خوابم نبرد دعا مي كرد 

چي كه هست دنبال من نياد چون اصال از دختر بچه ها خوشم نميومد... اونشب وقتي رسيديد همش دنبال تو مي هر 

گشتم تا ببينم چه شكلي وچه جوري هستي ؟قابله تحملي يا نه ؟وقتي آنا جون تورو اورد بهم معرفي كنه اصال نگام 

از دست مينا اينا همون -نا ... خنديدم وگفتم : نكردي برام جاي تعجب داشت انگار ازم ميترسي يه چيزي مثل اي

عصرقبل از اومدن بهم زنگ زدن وگفتن ،پسر مرموز خاندان شايسته برگشته ،از قبل خيلي حرفتو شنيده بودم ولي 

نمي دونستم چرا انقدر پشتت بد مي گن تا اون روز كه مينا زنگ زد وگفت چي كارا مي كردي و... منم مواظب باشم 

نشم چون ممكنه باليي سرم بياري ، اون موقع خيلي ازت ترسيدم اون كارامم براي همين بود ... آويد با  بهت نزديك

اره بعدش فهميدم ... ولي رادا اون روز كه بعداز سالمم بهم با ترس نگاه كردي چشمات ،عجيب شده -لبخند گفت : 

عميق همين شد دليلي تا سر به سرت  بود يه چشم مشكي ،مشكي هيچ چيز وتوش نمي شد خوند به جز يه ترس

بزارم ،اصال از دخترايي كه جوابمو نميدادن خوشم نميومد ولي تو ... مي دوني اون ترس توي نگاهت برام جالب بود 

يه چيز عجيب ... مني كه تا قبلش دعا مي كردم اصال به چشمت نيام حاال خودم سربه سرت ميزاشتم ... واي شمالو كه 

با اون سردرد اومدم خونه به ثريا خانم گفتم بره چون حوصله ي كسي رو نداشتم ،انقدرسرم درد مي نگو .... وقتي 

كرد كه خدا مي دونه در به در دنبال قرص بودم كه يه هو تو اومدي توي اتاق وقتي نگاهم به اون چشماي وحشت 

تورو -سمتت ... با التماس گفتم : زدت خورد عصبي شدم نمي دونم چرا ولي دوست نداشتم ازم بترسي سريع اومدم 
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وقتي از زير -خدا يادم ننداز كه هنوزم مي ترسم با تعريفايي كه از تو شنيد بودم گفتم ديكه برام ابرويي نمي مونه ... 

دستم فرار كردي تا به خودم اومدم سريع زنگ زدم آنا اونم گفت معده درد داشتي خونه موندي طفلك آنا هم خيلي 

هش گفتم ،نگران نباشه بچه ها پيشمن ... واي رادا نمي دوني چقدر بهت خنديدم زماني كه گفتي ،كليدو ترسيده بود ب

تورو خدا لباسارو -توي در شكوندي ،ازاون بدتر افتادنت روي اون آشغاال بود نمي دونستم بخندم يا كمكت كنم ... 

خودم باهات بيام تا لباس بخري ... آويد مهربون نگو كه مي خوام خفت كنم ،واقعا با چه رويي بهم گفتي پياده شم 

خنديدو گفت :نمي دونم احساس كردم اينجوري هم برام جالبي مي خواستم تجربه كنم ... رادا اولين باري كه از 

ديدن نگاهت تعجب كردم زماني بود كه داشتي با مادربرگت صحبت مي كردي ،فهميده بودم با مامان وبابات رابطه 

ي حتي اينم فهميدم كه مادر بزرگت اصرار داشت باهاش حرف بزني اما تو قبول نكردي توي نگاهت ي خوبي ندار

هيچي نبود ... راد ... هيچي ... برام جاي تعجب داشت دختري هم سن تو چه طور انقدر سردو بي تفاوت .... همينا بود 

رادا -بخند مهربوني به صورتم پاشيد وگفت :كه منو نسبت به تو كنجكاو مي كرد .... خيره بهش نگاه مي كردم كه ل

كنجكاوي من كار دستم داد ، يه كار شيرين ... بعد از شمال ديگه نديدمت همش احساس مي كردم يه چيزي نيست 

يه چيزي اطرافم كم بود وقتي سارا رفت بيمارستان ... اون روز بنيامين مي خواست بياد دنبالت ولي من نذاشتمو 

سونيا رو بهم معرفي كرد خيلي حسوديم شد نمي دونستم چرا ولي به سونيا حسودي كردم خودم اومدم وقتي 

،حسودي كردم كه چرا تو انقدر دوستش داري هرجمله اي كه مي گفتي بعيد نبود اسم سونيا رو نبري ... شايد به 

بيمارستان اومديم بيرون نظرت خنده دار باشه ولي من آويد شايسته به يه دختر حسودي كردم .... يادته وقتي از 

گفتي قرار داري وقتي فكر كردم ممكنه طرفت پسر باشه ديوانه شدم ... مني كه حتي وقتي مي فهميدم دوست دخترم 

با يه كي ديگه هم هست بي خيال ازش رد مي شدم با بيتا وميناو الدن دعوا مي كردم چرا دوست پسر ندارن ولي 

تي اره با دوست پسرم قرار دارم ، زد به سرم نه مي خواستم ولت كنم نه اينكه وقتي تو كامال جدي جلو ايستادي وگف

 بفهمي...

با خودم در گير بودم هم مي خواستم شيطنتمو داشته باشم هم تورو ازش دور كنم .... وقتي ادرس اون خيابون 

ه بهم گفتي شوخي كردي ،مي تجاري رو دادي شايد باهات شوخي مي كردم ولي از درون خودمو مي خوردم ... تا اينك

خواستم همون موقع بپرم ماچت كنم ولي جلوي خودمو گرفتم ... كادويي كه بهت دادم ، خيلي وقت بود كه خريده 

بودمش به نيت تو ... برام خيلي عزيز بود بي اون كه خودم بدونم چرا ؟؟ وقتي ازم خواستي دستت كنم انگار دنيارو 

ند گذاشتم ،درش نياورده بودم از همون وقتي كه خودش دستم كرده بود آويدم بهم دادن ... دستمو روي دستب

هر وقت اينو توي دستت مي بينم انگار دنيارو بهم ميدن ... همون موقع بود كه -نگاهش به دستبند خورد وگفت : 

راي نسبت بهت احساس عجيبي پيدا كردم وقتي به رضاو شادي گفتم ،هر دوشون كلي ذوق كردن وخواستن ب

بودنت كنارم بهم حس ارامش ميداد حسي كه -مهموني رايا تو وسونيا هم بيايد ... آويد نفس عميقي كشيد وگفت : 

هيچ وقت هيچ كجا نداشتم حتي توي اغوش آنا ... وقتي فهميدم شادي تو رو براي كيش دعوت كرده مثل بچه ها باال 

پسر بيستو هفت سالم .... كارام شده بود مثل بچه ها  وپايين مي پريدم اگه كسي نمي دونست نمي فهميد من يه

تقويم برداشته بودم وروزارو مي شمردم كه كي ميريم يه روز رضا بهم گفت : كه رادا پاكه به درد تو نمي خوره اگه 

رادا رو مي خواي بايد دست از دختربازيات برداري وسنگين باشي بچه ها همه تاييد كردن ولي من هرچي اطرافمو 

گاه كردم دختري نديدم كه به خوام ردش كنم اين چند وقت از بس فكروذكرم رادا بود توجه ي به اطرافم نداشتم ن

ونفهميدم كي اون همه دخترو فراري دادم، ولي وقتي تو وسونيا توي ماشين حرف از پسر مي زديد مي خواستم 
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قع داشتم تو درك كني من تو رو براي خودم پاروي دوست داشتنم بزارم وسرتو از تنت جدا كنم نمي دونم چرا تو

مي خوام حتي شوخي جدايي از تو براي من مساوي بود با مرگ ... رادا به به جان خودت كه همه كسمي ،به اسم 

خودت كه االن برام يكي از اسامي مقدسه ،من مي پرستمت از وقتي تو اومدي توي زندگيم همه رفتن ، فقط زندگي 

جمع شده .. ر ..ا ...د .. ا ... زندگي من يعني اسم تو ... شيشه ي عمر من يعني نگاه تو ... رادا من توي چهار تا حرف 

به همون خدايي كه هر جفتمون مي پرستيم ،نباشي ،نيستم ... به خدا نيستم ... توي اون چند ماهي كه منو از ديدن 

ادا باور كن هر روز از خونه تا دانشگاه از خودت محروم كردي داشتم مي مردم گفتي نيا دنبالم گفتم چشم ولي ر

دانشگاه تا خونه اسكرتت مي كردم ازكارم زده بودم كارم شده بود رادا توي تابستون كه نمي تونستم ببينمت داشتم 

ديونه مي شدم دلم به اون تلفني خوش بود كه مي تونستم صداتو بشنوم .... نمي دوني بچه ها چقدر خودشونو كشتن 

سر كار ... خدايي بود كه نزدم دهن مردمو كج كنم .... رادا بهم نگاه كن .. سرمو بردم باال وبه چشماي  تا من برم

رادا دوستت دارم ... خيلي .... دوست دارم ، از -سياهش خيره شدم ... اشك توي چشماي آويد جمع شد وگفت : 

اومدي اينجا كمكم كني به عشقم برسم ... پس  مجنون مجنون ترم براي تواز فرهاد فرهاد ترم براي تو ... رادا تو

كمكم كن به خودت برسم ... بعد هم از روي صندلي بلند شد با نگاهم دنبالش كردم كنار صندلي من روي زانو 

خانم رادا فرزانه ... من آويد شايسته مي خوام -نشست وجعبه ي كوچك مخمل سرمه اي رو جلوم گرفت وگفت : 

نم ... بهت قول مي دم توي شادي وغمت شريك باشم .... رادا خوشبختت مي كنم .. نمي ازت در خواست ازدواج ك

گم هر چي تو بگي همون ، نه ولي سعي مي كنم منطقي باشم ... با من ازدواج مي كني ؟ از جمله ي آخرش خندم 

ماش برقي زو وبا شرط داره ؟ چش-گرفت بود اشكام كه روي صورتم روان بودو بادست پس زدم وبا خنده گفتم : 

مگه همين چند دقيقه پيش نگفتي ، نمي گم -هر چي بگي قبول .... خنده ام شديد تر شد ، گفتم : -مهربوني گفت : 

هر چي تو بگي قبول ... ولي االن مي گي هر چيزي بگم قبول مي كني ... دستمو از رو از روي پام برداشت وبه لبش 

خانم گل گفتم كه سعي مي كنم منطقي باشم -شقم نگاه كرد وگفت : نزديك كردو بوسيد با عشق به چشماي عا

منطقمم االن گفت ،هر چي تو مي گي قبول ... حاال شرطت... شيطون به چشماش نگاه كردم كمي به سمتش خم شدم 

شرط من سرجاش ولي تو براي گرفتن جواب بايد با پدربزرگم حرف بزني اونم دوباره شيطون شد وتوي -وگفتم : 

-اون كه االساعه ... شرطتو بگو موش كوچولو ... داماغمو دسته كردم وصاف شدمو گفتم : -رتم خم شدو گفت : صو

چون نمي خوام اول زندگي دروغ گو باشم بهت ميگم ... االن چشم -هر چي من مي گم قبول ... چشمكي زد وگفت : 

اممممممممممم ، باشه من حرفي ندارم ... -تم : ولي بعدا كمي مشورت كنيم ... حالت فكر كردن به خودم گرفتمو گف

هر موقع با پدربزرگ -چرا نه ؟ -نه ... با تعجب گفت : -آويد با ذوق رفت در جعبه رو باز كنه كه سريع گفتم : 

باشه ... لبخندي -حرف زدي ورسمي شد اون موقع حلقه ... باشه ؟ از جا بلند شد وبا دست به نوك دماغم زدو گفت : 

م نگاهم به بيرون پنجره خشك شد قرص كامل ماه از اينجا كامال پيدا بود از روي صندلي بلند شدم ورفتم بهش زد

جلوي پنجره ي قدي ايستادم ولبخندمو بي هيچ منتي ارزوني ماه كردم واز ته دل خدا رو شكر كردم با حلقه شدن 

بود وبا لبخند به ماه خيره شده بود لبخند چيزي دورم با تعجب به پشتم نگاه كردم آويد از پشت سر بغلم كرده 

عاشقي بهش زدم دستمو روي دشتش كه دورم حلقه شده بود گذاشتم وبه ماه خيره شدم با فكري آروم در حالي كه 

آره دوروز پيش باهاش حرف -سونيا مي دونست ؟ آويد خنده ي ريزي كردو گفت : -به ماه نگاه مي كردم گفتم : 

مطمئن بشم اول چيزي به روي خودش نمياورد بعد كه جونه تورو قسم دادم به اجبار گفت زدم مي خواستم از تو 

،بدش نمياد ازت ... باهمين حرف والبته لحني كه سعي داشت رازداري كنه فهميدم وقتشه كه دست بجنبونم ... تو از 
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... در ضمن نفهميدم شك كردم آهان پس مشكل اشناشون منو تو بوديم -كجا فهميدي ... لبخندي زدم وآروم گفتم : 

من به توي يه معذرت خواهي بدهكارم .... با تعجب سرمو -اخه خيلي مطمئن حرف ميزد آويد بلند خنديد وگفت: 

چرا ؟ چونشو گذاشت روي سرم ومنو بيشتر به خودش -باال گرفتم تا صورتشو كه روي سرم بود ببينم وگفتم : 

سكي بود ؟؟؟ منظورشو فهميدم با اون طرز بغل كردنم ... واي خدا ، چي ميشد اينجا هم جت ا-فشورد وگفت : 

جانم .... منظورم از عذر خواهي -آويييد ! با خنده گفت : -يادشم كه ميوفتم خجالت مي كشم ... با اعتراض كفتم : 

نجا ... بعد اينكه حرفاي ديشبم بود نمي دونستم انقدر بهم مي ريزي اخه بايد بهونه اي پيدا مي كردم كه بكشونمت اي

حالت بد شد سونيا زنگم زد وكلي بدو بيراه بارم كرد منم انقدر نگرانت بودم كه كل شب نذاشتم سونيا بخوابه بعدم 

 -كه طاقت نيوردم وصبح زود اومدم در خونتون .... با ياد تلفن سونيا خنديدم وگفتم : پس تو مامان سونيايي ... اره ؟

نه عزيزم اشتباه لپي بود مي خواست بگه بابا گفت مامان.. با عصبانيت تصنعي -ت : خنديدو صداشو صاف كردو گف

چشمم روشن قبل من زنم كه داشتي ؟؟؟!!! با شيطنت به چشمام خيره شد دستشو دور -برگشتم سمتش وگفتم : 

-شيطوني گفت : كمر حلقه كردو منو به خودش نزدي كرد وسرشو اورد پايينو به سرم تكيه داد با صداي بم وخيلي 

ديوانه ... ولي يه -عزيزم هركي گفته دروغ گفته ... مي خواي ثابت كنم ؟؟ با دست كمي به عقب هلش دادم وگفتم : 

ذره هم تكون نخورد بامهربوني اجزاي صورتمو زير نظر گرفته بود چشماش به لبم خيره مونده بود هرم داغ نفساش 

ومد يه دفع به خودم اومدم وبا خجالت از زير دستش فرار كردم داشت مستم مي كرد سرش كمكم داشت جلو مي

كي ميشه بريم -اونم كه انگار تازه به خودش اومده بود پرو خنديد ودر حالي كه موهاي سرشو بهم ميريخت گفت : 

آويد ؟؟ شيطون خنديد ودوباره روي صندلي خودش نشست -خونه ي خودمون ؟ به سمتش براق شدم وگفتم : 

خيلي پرويي به خدا ؟؟؟ آويد با مهربوني -چيه مگه دروغ ميگم ؟ در حالي كه رو به روش ميشستم گفتم : -وگفت : 

اخمتم خوردنيه .... با شيطنت چشمامو براش چپ كردم وسر جام جابه جا شدم كه آويد با -بهم خيره شد وگفت : 

منتظر ما هستن ... مي خواي شامو اينجا بخوريم يا رادا يه سئوال ... بچه ها االن توي خونه ي شادي اينا -خنده گفت : 

ااا ، -اين سونيا هوي منه هااا ... -پس سونيا .. اخم تصنعي كرد وگفت : -اونجا ؟ با نگراني به آويد خيره شدم وگفتم : 

بلند نگران نباش خانم گل ... پيش بچه هاست ... با ذوق سريع از جا -آويد شوخي نكن سونيا چي ؟ خنديد وگفت : 

منو بگو اين همه -پس بريم ... آويد در حالي كه بلند ميشد قيافه ي ناراحتي به خودش گرفت وگفت : -شدم وگفتم : 

،اينجا رو اجاره كردم كه اولين شام دونفرمونو بخوريم ... خانم ذوق كرده بره پيش اون فضوال ... سريع به سمتش 

باهم خيلي تنها ميشيم بيا بريم پيش بچه ها طفلكيا به خاطر ما دور ما -رفتم دستمو دور بازوش حلقه كردم وگفتم : 

من با تو چي كار كنم ؟؟؟ در حالي كه از پله ها پايين مي رفتيم -هم جمع شدن .... آويد با خنده لپمو كشيد وگفت : 

مكي بهم زد وگفت : امممممم ، بزارم تو ويتريين ونگام كن ... چش-حالت متفكري به خودم گرفتم و با غرور گفتم : 

اون كه چشم ... آويد از صاحب رستوران تشكر كرد وباهم به سمت ماشين راه افتاديم دوباره نگاهم به لباس آويد -

بله دوست متفكرتون خيلي به مخش -لباساهم كار سونياست ؟؟ آويد چشمكي بهم زد وگفت : -خورد وپرسيدم : 

سونيا عاشق زوجاييه كه ست مي كنن ... با آويد تا -ن مي شدم گفتم : فشار آورده . خنديدم ودرحالي كه سوار ماشي

پامونو توي ساختمون گذاشتيم چراغا روشن شد وكلي برف شادي وكاغذ رنگي روي سرمون خالي كردن بچه ها 

 شروع به دست زدن وتبريك گفتن كردن دونه دونه بغلمون كردن به سونيا كه رسيدم نا خوداگاه بغض كردمو سونيا

خيلي نامردي ... -رو محكم بغلش كردم اونم حال بهتري نداشت همين طور كه توي آغوشم بود كنار گوشش گفتم : 

اخه جونه تورو قسم داد نتوستم بزنم زير قسمم ... ببخش دوستم -سونيا با صدايي كه از بغض مي لرزيد گفت : 
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ببخش اين مدت خيلي اذيت شدي ... جبران مي  تو منو-سونيا رو از آغوشم در آوردم وصورتشو بوسيدمو گفتم : 

بدو بدو عاشق شو جبران كنم ... سونيا با مسخرگي ادامو در اورد وگفت : نمي خوام -كنم ... بعد هم به شوخي گفتم : 

هي به عشق من توهين نكن حاال خوت مي خواي قاشق شي -با اخم گفتم :  -قاشق شم ... تو قاشق شدي بسته ...

............. ******** كيفمو روي كولم جابه جا كردم االن يه هفته از اون روز مي گذره آويد به آنا جون قاشق شو ...

گفتواونم با پدربزرگ تماس گرفت ،پدربزرگم سريع با من تماس گرفت كه سراولين فرصت برم خونه ،منم قراره 

م كه تعطيل بود بهترين فرصت براي ديدار از امروز عصر با اتوبوس برم خونه پنج شنبه ها كالس نداشتم وجمعه ه

خانواده براي بچه شهرستانيا ... سونيا توي سلف منتظر بود . بعد از تموم شدن كالسم رفتم پيشش تا نشستم شروع 

اه حالم به هم خورد از دست اين نامزدت ،مگه اين بشر كاروزندگي نداره كه همش دنبال تو؟ -كرد به غر زدن : 

حاالمگه چي -... مگه ميميره نيم ساعت صبر كنه كالست تموم بشه ؟ از حرص خوردنش خندم گرفت : ديوانم كرد .

-خوب اون گوشي بي صاحب شدتو خاموش نمي كردي ... -شده كه تو انقدر داغ كردي ؟ سونيا يه هو بهم پريد: 

خوب ميزاشتيش روي سايلنت -واااااااا خوب سر كالس بودم ، نمي شد روشن بزارمش كه ؟ سونيا با حرص گفت : 

باشه حاال چون تويي مي -ببخش خوب حواسم نبود ... سونيا پشت چشمي نازك كردو گفت : -.... خنديدم وگفتم : 

ايييي -بهش زنگ بزن ...تا توي دهن مردم خرابكاري نكرده ... -بخشم ... بعد دوباره بهم اخم كردو گفت : 

................. گوشيمو روشن كردموبا آويد تماس گرفتم هنوز يه بوق نخورده بود كه سونياااااااااااااا حالمو بهم زدي ...

-مرسي تو خوبي ؟ كجا بودي ؟ چرا گوشيتو خاموش كردي ؟ -سالم ،خوبي ؟ -سالم خانمييييييي ... -بردا شت 

ي بيام دنبالت ؟ كمي فكر اهان باشه ... رادا من عصر ك-سركالس بودم حواسم نبود به جا سايلنت خاموش كردم .... 

اره ... پس منتظر باش -براي ساعت شيش بليط دارم ... با حساب ترافيكو اينا يه ربع به پنج خوبه ؟ -كردم وگفتم : 

-رادا از سونيا معذرت بخواه نگرانت بودم ،ازبس زنگ زدم فكر كنم ديوانه شد ... خنديدم وگفتم : -باشه ... -... 

توام -مواظب خودت باش خداحافظ ... -نه ممنون ... -كاري نداري ؟ -باشه بهش مي گم ... نترس ديوانه بود .... 

نكن دختر -همين طور ،خدافظ ... تماسو كه قطع كردم به سونيا نگاه كردم چشماشو برام چپ كرد ،خندم گرفت : 

يافه ي حق به جانبي گرفت ،چشمات همين طور ميمونه هااااااا .... درضمن آويد ازت عذرخواهي كرد ... سونيا ق

وظيفشه .... آويد ساعت يه ربع به پنج اومد دنبالم ومنو به ترمينال رسوند بعد از كلي توصيه اجازه دادسوار -وگفت : 

اتوبوس بشم ... وقتي رسيدم پدربزرگ اومد دنبالم ترمينال ومنو به خونه برد ،خيلي ازش خجالت مي كشيدم ولي 

رو به روي خودش نمياورد ...زماني كه رسيديم خونه منير جون منو محكم بغل كردو پدربزرگ اصال اين موضوع 

دل منم براتون تنگ شده بود ... -رادا دلمون برات خيلي تنگ شده بود ... صورت سفيدشو بوسيدم وگفتم : -گفت : 

ر جون در حال اشپزي بود به اتاقم رفتم ووسايلموگذاشتم توي اتاق ،لباسمو عوض كردم واز اتاقم اومدم بيرون مني

وپدربزگم در حالي كه پيپ مي كشيد داشت به اخبار تلوزيون گوش ميداد به اشپزخونه رفتم وبا لبخند به منير جون 

نه عزيزم خسته اي برو استراحت كن ... لبخند -كمك نمي خوايد ؟ -كه درحال سرخ كردن سيب زميني بود گفتم : 

بهت مي گم برو دختر ،بگو چشم ... گونشو -ه نيستم ... اخم تصنعي كرد وگفت : نه خست-به منير جون زدم وگفتم : 

چشم ... از اشپز خونه اومدم بيرون ،روي مبل كناري پدربزرگ نشستم بهش نگاه كردم خيلي تو -بوسيدم وگفتم : 

بعد از خوردن شام  فكر بود مطمئن بودم هيچي از اخبار نمي فهمه ،نمي دونم فكر من ذهنشو مشغول كرده يا كار !

منتظر بودم پدر بزرگ يا منير جون چيزي بگن ولي هردوشون سكوت اختيار كرده بودن ... برام جاي تعجب داشت 

كه چرا چيزي بهم نمي گن .... صبح كشو قوسي به بدنم دادم وبه سرويس بهداشتي رفتم صورتمو شستم واومدم 
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ر كمال تعجب پدربزرگو ديدم كه روي مبل نشسته وروز نامه مطالعه بيرون ،براي صبحانه كه از اتاقم بيرون اومدم د

مي كنه منير جونم كنارش نشسته بود وسيب پوست مي كند امروز پنج شنبه بود وپدربزرگ هميشه پنج شنبه ها به 

ان رادا ج-شركتش ميرفت ،بي خيال شونه اي باال انداختم وسالم كردم هردو جواب سالممو دادن منير جون گفت : 

صبحانه روي ميزه فقط عزيزم خودت زحمت چاي رو بكش ... تشكري كردم وبه اشپزخونه رفتم براي خودم چاي 

ريختم وپشت ميز نشستم ، از اونجايي كه نشسته بودم خيلي خوب روي منير جون وپدربزرگ ديد داشتم منير جون 

خيلي خونسرد فقط سري تكان ميداد با چهره ي نگراني همش دم گوش پدربزرگ چيزي مي گفت ولي پدر بزرگ 

وصفحه اي ديگه ازروزنامه رو ورق مي زد ... بعد از خوردن صبحانه ميزرو جمع كردم وليوان وبشقابارو شستم از 

اشپزخونه بيرون اومدم وخواستم برم توي اتاقم كه پدربزرگ صدام كرد برگشتم وبهش نگاه كردم با همون قيافه ي 

بيا بشين رادا .... بايد باهم صحبت كنيم ... نفسمو حبس كردم پس -بهم گفت :  جدي هميشگي ولحني خونسرد

وقتش بود .... خيلي نگران بودم واسترس داشتم حتما پدربزرگ از كارنامه ي درخشان آويد خبر داشت ! روي مبل 

چيني خوشم نمياد ... اين اصال از مقدمه -روبه رويي نشستم وسرمو پايين انداختم .... پدربزرگ بالحن گيرايي گفت : 

چند وقته زياد خاستگار داشتي ولي همه رو بدون اينكه بهت بگيم رد كرديم ولي اين يكي .... آنا خانم مي گفت كه 

رادا جان -من ... من ... منير جون باصدايي كه توش خنده موج ميزد گفت : -توام راضي هستي ؟! هول شدم وگفتم : 

رادا سرتو -كه نكردي فقط از پسره خوشت اومده همين ... دوباره پدربزرگ گفت :  حاال چرا هول كردي كار بدي

مطمئنم كه از -باال بيار .. سرموباال گرفتم وبا شرم بهشون نگاه كردم هر چي باشه بازم ازاونا خجالت مي كشيدم ... 

آويد دست از اون كاراش -سريع گفتم : -گذشته ي آويد خبر داري ... مي توني با دوست دختراش كنار بياي ؟ 

اره مي دونم ... از وقتي با تو -برداشته ... پدر بزرگ به خاطر سرعت من توي گفتن كلمات لبخند نادري زد وگفت : 

اشنا شده دست از كاراش برداشته ... با تعجب بهش نگاه كردم كه دوباره جدي شد ولي مهربوني توي چشماش موج 

ستادم تحقيق از همه ي زيرو بم زندگيش خبر دارم ... ولي رادا درست .. شايد آويد اين چند روز يكي رو فر-ميزد : 

انقدر دوستت داشته باشه كه دست از كاراش برداره ولي مي تونه دشمن زياد داشته باشه واونا به واسطه ي گذشتش 

شته .. االنه آويدو ببيني ؟ زندگيتونو بهم بريزن ... مي توني تحمل كني ؟ مي توني بدون توجه به اين مشكالت وگذ

پدر بزرگ هميشه شما ومادر جون توي گوشم مي خونديد گذشته مهم نيست مهم -سرمو پايين انداختم وگفتم : 

مي دوني رادا -االنه كه راهي براي ساختن اينده است .... پدربزرگ دوباره لبخند محوي زدوسري تكون دادو گفت : 

اين كه آدمو با حرفاي خودش خلع -گمو به پدربزرگ دوختم كه ادامه داد : از چيت خيلي خوشم مياد ؟ نگاه گن

از گفته هات معلومه كه -سالح مي كني ... ولبخندش پررنگ تر ش در حالي كه از روي مبل بلند ميشد گفت : 

بگيرن با جفتتون  پسنديدي ومن راهي ندارم ... بهش بگو فردا اينجا باشه بايد قبل از اينكه خانواده ها مقابل هم قرار

حرف بزنم ،چيزايي هست كه خيلي وقت پيش بايد بهت مي گفتم ولي به نظرم وقتش نبود االن ديگه وقتشه پس بايد 

 بدوني .... بعد روبه منير جون كردو گفت : 

ال كردم من ديگه ميرم ... منير جون سريع از جا بلند شد وپدربزرگو همراهي كرد منم با نگاه بهت زدم اونا رو دنب

،چي روبايد مي دونستم ولي نمي دونم ؟سئواالي زيادي توي مغزم رژه مي رفت كه گيج ترم مي كرد با صداي منير 

بله ؟؟؟؟؟ ببخشيد منير جون متوجه نشدم ....! منير جون با مهربوني نگاهم -جون به خودم اومدم وبا گيجي گفتم : 

گو بياد تا پدربزرگت پشيمون نشده .... .. اروم از جام بلند شدم بهت مي گم پاشو زنگ بزن به پسره ب-كردو گفت : 

به به ... -وبه گفتن چشمي اكتفا كردم ، به اتاقم رفتم وبا آويد تماس گرفتم بعد از دو تا بوق تلفنو جواب داد وگفت : 
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... حالش گرفته شد  فعال پلنگم-چه عجب شما با ما تماس گرفتيد .. چي شد شيري يا روباه ؟ لبخندي زدم وگفتم : 

خودمم نمي دونم آويد... ولي پدربزرگ گفت ،بهت زنگ -چرا ؟ مگه چيزي شده ؟ بال تكليف گفتم : -وپرسيد : 

-بزنم فردا بيايي اينجا ،مثل اينكه مي خواد يه چيزايي بهمون بگه ... آويد بدون كنجكاوي وبا لحن مطمئني گفت : 

نگراني -آويد خيلي نگرانم ... آويد با مهربوني ولحن اميدوارانه اي گفت : - باشه ... پس من فردا صبح اونجام ....

باشه ... با ماشين خودت -نداره عزيز دلم ،خودم ميام اگه مشكلي بود حل مي كنم ... فقط تو خيالت راحت باشه ... 

بازم مي گم -خنديدم وگفتم :  چشم خانمه هميشه نگران من ...-مواظب خودت باشي ها تند نيايا ... -اره .. -مياي ؟؟ 

دوستت دارم ... -خوب ؟ -چرا... خنديدم وگفتم : -مواظب خودت باش كاري نداري ؟ خنديد وبا شيطنت گفت : 

مرسي .... پس فردا منتظرم ... آويد خنديد وگفت : -گونه هام رنگ گرفت ولي خودمو خونسرد نشون دادم وگفتم : 

به همين خيال باش -ز زير زبونت مي كشم بيرون ... خواهي ديد ... خنديدم وگفتم : خيي بدجنسي رادا ... باال خره ا-

هستم ... خدافظ ... با لبخند گوشي رو قطع كردم دلم براش تنگ شده بود ... -خدا فظ .... دوباره شيطون شد وگفت : 

نون ؟؟؟ مياد ؟ خجالت كشيدم چه خبر از مج-از اتاق كه اومدم بيرون منير جون با شيطنت چشمكي بهم زد وگفت : 

مگه ميتونه نياد -آره مياد ... منير جون ابروهاشو باال انداخت وبا همون لحن گفت : -ولبخند ماليمي زدم وگفتم : 

وايييييييييي ... -؟؟؟؟ خنديدم وچيزي نگفتم كنار منير جون نشستم كه يه دفعه منير جون باصداي بلندي گفت : 

ير جون اومد توي حلقم با ترس به منير جون نگاه كردم كه لبخندي به چهره ي ترسيده ي هول شدم قلبم با واي من

اخي ترسيدي ... ببخش مادر ، يه دفعه يادم اومد كه آويد مياد غذاي مورد عالقشو -من زد وخيلي ريلكس گفت : 

ه هامو باال انداختم تا حاال حاال چي دوست داره ؟ شون-درست كنم ... بعد با حالت پرسش گري بهم گاه كرد وگفت : 

آفرين كه دختر خودمي خوبه كه ازش نپرسيدي وگرنه پرو -نمي دونم ؟ خنديد وگفت : -به اين فكر نكرده بودم : 

مي شد ... خودم يه چيزي درست مي كنم ... وازسر جاش بلند شد خندم گرفته بود ،منير جون هر روز طبق سليقه ي 

 كه من گفتم نمي دونم چي دوست داره مي گه آفرين كه دختر خودمي ، يعني من پدربزرگ غذا درست مي كرد حاال

عاشق اين سادگي منير جونم ....منير جون انقدر استرس اومدن اويدو داشت كه يه بار دكوراسيون خونه رو عوض 

پيچيد كه  كرد ودقيقا سه بار خونه رو جارو كرد وچهار بار هم خونه رو گرد گيري كرد انقدر دور خودش مي

خنده نداره ... دفعه ي اولمه داماد مياد توي خونم -پدربزرگ هم به خنده در اومده بود منير جون با عصبانيت گفت : 

منير جون ،توي فاميل اين همه داماد ،چرا مي گيد اولي ؟ منير جون اومد جلو -... باتعجب نگاهش كردم وگفتم : 

ونا هيچ كدوم دامادي من نبودن ولي اين يكي دامادخودمه ... هم خندم به خاطر اينكه ا-وصورتمو بوسيدو گفت : 

گرفته بود هم جلوي پدربزرگ خجالت كشيدم وسريع به بهانه ي اب كه جوش اومده به آشپز خونه رفتم ... صبح 

ازمو ساعت هفت بود كه با تكوناي دستي بيدار شدم چشمامو كه باز كردم منير جونو باالي سرم ديدم تا چشماي ب

زودباش پاشو كه االنه پسره برسه .... نگاهي به ساعت كردم هفتو پنج دقيقه بود پتو رو دوباره روي -ديد گفت : 

كجا زوده -نه بابا منير جون زوده بزار بخوابم ... منير جون پتورو از روي سرم كشيد وگفت : -سرم كشيدم وگفتم : 

ني اونم اومده ... بدو ببينم تنبل خانم ... با اجبار منير جون از جام بلند پاشو ببينم .... تا تو بري حمام لباساتوعوض ك

شدم ... واقعا درست گفت آويد خيلي زود رسيد ساعت يه ربع به نه بود كه در خونه زده شد ،تعجب كرده بودم يا 

نير جون سريع كليد خيلي زود راه افتاده ،يا سرعتش زياد بوده در هر صورت مهم اين بود كه سالم پشت در بود م

ايفونو زد وهمراه پدر بزرگ به استقبالش رفتن منم توي ساختمون بي صرانه منتظر ورودش بودم .... باالخره منير 

خواهش مي كنم بفرماييد -جون با دسته گل بزرگي وارد شد بعد هم صداي آويدو شنيدم كه به پدربزرگ مي گفت : 
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چه گالي نازي .... همون موقع آويد وپدربزرگ -روي ميز گذاشت وگفت :  من پشتتون ميام ... منير جون دسته گلو

هم وارد شدن با ديدن آويد لبخند ماليمي زدم چقدر خوشتيپ شده بود كت اسپرت كتون مشكي با بليز سفيد 

باشالگردن مشكي سفيدي كه شل انداخته بود وشلوار جين مشكي چسبوني با ديدن من چشمك كوچكي زد وسريع 

پايين انداخت وسالم كرد خندم گرفته بود مثال خجالت كشيد جواب سالمشو دادم پدربزرگ درحالي كه جعبه سرشو

بشين پسرم ... راحت باش اينجام مثل خونه ي خودت ... -ي شيريني توي دستشو به من ميداد رو به آويد گفت : 

مي گفت ورفت سمت مبل ها منير جون با آويد لبخند شيريني به پدربزرگ زد كه چال گونش نمايان شد بعد هم چش

ارنج سقلمه اي توي پهلوم زد وبا اخم تصنعي به آويد اشاره كرد ... با نگاه گيجم بهش زل زدم كه با صداي اروم ولي 

كتش ... سريع گرفتم چي مي گه وبه سمت اويد رفتم ،جلوي پدربزرگ ومنير جون خجالت مي -تشر مانند گفت : 

ت بشينه نگاهش به من خورد كه درست پشت سرش ايستاده بودم با تعجب نگاهم كرد براي كشيدم اويد تا خواس

كتت ... لبخندي زد ودر حالي كه كتشو در مياورد با صداي خيلي اروم كه -اينكه كسي به خجالتم پي نبره اروم گفتم : 

مرسي .... -و مي گرفتم گفتم : چه خوشگل شدي گلم .... لبخند محوي زدم ودر حالي كه كتش-فقط من بشنوم گفت : 

وسريع ازش دور شدم كتو روي جالباسي آويزون كردم پدربزرگ ومنير جون روي مبل پيش آويد نشسته بودن 

وباهاش حرف ميزدن منم سريع به اشپزخونه رفتم براي پذيرايي .... بعد از ناهار روي مبل نشسته بوديم كه منير 

آويد جان -وچاي رو ازش گرفتم درحال دادن چاي بودم كه پدربزرگ گفت: جون با چاي وارد شد سريع بلند شدم 

اگه امروز خواستم قبل از اومدن خانوادت خودتو ببينم براي روشن كردن بعضي حقايق بود وقول گرفتن از تو ... با 

و به پدر بزرگ هر دوتونم تا اخر به حرفام گوش مي ديد ؟ پذيرايي تموم شد سيني رو روي ميز گذاشتم ونگاه گيجم

بله حتما -دوختم ، برعكس من كه كامال گيج بودم آويد خيلي خونسرد همراه با لبخند متيني روبه پدربزرگ گفت : 

بله ... منير جون كامال نگراني از سروصورتش مي ريخت -... بعد هم به من نگاه كرد وعالمت داد..... سريع گفتم : 

اين موضوع برمي گرده به خيلي سال پيش زماني كه من هفده -كرد:  ولي پدر بزرگ لبخند خونسردي زدو شروع

سالم بود ،دوره ي ما دوره ي پدرساالري بود توي خونه حرف ،حرف پدر ،تصميم ،تصميم پدر بود ... آقام توي كار 

ا يكي از فرش بود يه كار گاه بزرگ داشت كه كلي زن براي كار ميرفتن اونجا و قالي مي بافتن ... يه روز پدرم ب

تاجراي فرش قرار داشت وهم اينكه بايد به كارگاه سر ميزد ،به خاطر قرارش وقت نمي كرد بره كارگاه به من كه 

پسر بزرگش بودم دستورداد كه برم كارگاه وهواي كارگرارو داشته باشم ،من هيچ وقت زير بار رفتن به كارگاه نمي 

رو نداشتم ولي از كل كل با اقامم مي ترسيدم قبول كردم وبه  رفتم چون اصال حوصله ي زناي حرف مفت زن اونجا

كار گاه رفتم هنوز پامو توي كارگاه نذاشته بودم كه سطل اب روم خالي شد سرتا پا خيس شده بودم باتعجب 

در وعصبانيت به كسي كه اينكارو كرد نگاه كردم ولي از چيزي كه ديدم جا خوردم يه دختر يازده ، دوازده ساله با چا

سفيد گلگلي موهاشو دوطرفش بسته بود ويه دسته از موهاش روي صورتش افتاده بود صورت گردو سفيدي داشت 

س .. -با چشمايي ناز دختره بدبخت تا منو ديد داشت از ترس پس ميوفتاد وتند تند شروع كرد به توضيح دادن : 

چه ... من چه مي دونستم كه شما دم دريد ... اقا تورو سالم ... به خدا اقا از قصد نكردم ،مادرم گفت ابو بريز توي كو

خدا ببخشيد ... بعد جلوي پام روي زانوهاش افتادوبا گريه گفت : آقا تورو خدا مادرمو بيرون نكنيد ... التماستون مي 

گريون كنم .... نمي دونم چرا عصبانيتم جاشو به لبخند داد بازوشو گرفتم واز روي زمين بلندش كردم با چهره ي 

ومتعجب به من كه با لبخند نگاهش مي كردم چشم دوخت ،ازش خوشم اومده بود لبخندم عميق ترشد وبا مهربوني 

گريه نداره كه ... اب روشناييه... دختره بد بخت مونده بود چي بگه ولي بعد از -دستمو روي سرش كشيدم وگفتم : 
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اي قالي بافي كارگاه ، برام جاي تعجب داشت با اينكه زياد چند ثانيه به خودش اومد ودويدو رفت توي يكي از اتاقك

نميومدم اينجا ولي همه رو ميشناختم حتما از كارگراي جديد بودن ..... خالصه تا چشم باز كردم ديدم هر روز به 

خاطر اون دختر ميرم كارگاه پدرم كه نمي دونست قضيه چيه كلي خوشحال شد وفكر مي كرد پسرش سرعقل اومده 

ار ميكنه ،خيلي راحت اسمشو فهميدم ،منير يعني نور دهنده ، درخشان .... منو آويد متعجب به منير جونو وك

پدربزرگ كه حاال با عشق به هم نگاه مي كردن زل زديم پس اين عشق قديمي از اينجا شروع شده ... پس مادر 

واقعا هم كه درخشان بود صورت -ه داد : بزرگم كجاي اين قضيه بوده ؟)زن اول پدربزرگ ( پدربزرگ دوباره ادام

وقته زنته پسر ...   -سفيد مثل ايينه چشماي عسلي ودماغو دهني كوچك .... يه روز بابام توي خونه صدام كرد وگفت : 

هدي ... دختر رحمت -خوشحال شدم فكر مي كردم االن نظر خودمو مي پرسه ومن مي گم منير ولي پدرم گفت : 

فت هدي دختر خوبي بود ولي مهم اينجا بود كه من دوستش نداشتم براي اولين بار جلوي پدرم دختر دايم رو مي گ

-اقا من هدي رو نمي خوام .... ولي براي دفعه ي هزارم صورتم سوخت پدرم با خونسردي گفت : -دراومدم وگفتم : 

ي رو دوست ندارم .... دوباره آقا من هد-تو غلط مي كني پسره ي چشم سفيد ... وقتي مي گم هدي يعني هدي ... 

اوال اين حرفا بيخوده منم مادرتو دوست نداشتم ولي باهاش زندگي كردم در -سيلي ديگه اي زد توي گوشم وگفت : 

ضمن هدي تورو دوست داره ،توهم بهش عادت مي كني ... من كه مي دونستم به خاطر ثروت دايي اين كارو مي كنه 

من كس ديگه اي رو -صدتا مثل آقام رو مي خريدو مي فروخت .با حرص گفتم :  اخه هدي تك دختر بود ..ودايمم

تو غلط -مي خوام هدي رو براي علي بگيريد )برادر كوچكتر پدربزرگ ( پدرم با عصبانيت بهم حمله ور شد وگفت : 

ت قلم پاهاتو كردي حرومزاده ... من ميگم هدي يعي هدي ... رضا بفهمم قدمي برخالف خواسته ي من برداشتي جف

خورد مي كنم .... بي توجه به پدرم سريع ازخونه زدم بيرون ويه راست رفتم كارگاه سراغ منير، به بهونه ي بردن 

نقشه ها صداش كردم توي اتاق پدرم ،منير اومد نقشه ها رو برداشت تا خواست از در بره بيرون جلوشو گرفتم با 

مي خوام باهات حرف بزنم .... منير سرشو پايين انداخت -وگفتم :  ترس بهم زل زده بود نگامو به چشماش دوختم

حرف من مهم تر از حرف اون -ببخشيد اقا من بايد برم االن برام حرف در ميارن ... عصباني شدم وگفتم : -وگفت : 

خواي مادرت باز  اگه مي-زناي سرخوره .. بشين ... هنوز كنار در ايستاده بود مجبور شدم از راه ديگه اي وارد بشم : 

اينجا مشغول به كارباشه .... پس بشين ... طفلي رنگش پريده بود مي دونستم وضعشون خوب نيست پدرش بنا بود 

از داربست افتاده و فلج شده حاال خرجشونو مادرش وخودش از اينجا تامين مي كردن با تشر من كه دوباره گفتم 

اگه من تورودوست داشته باشم عيبه ؟ حاال -نشستم و گفتم :  بشين سريع نشست صندلي اقامو جلوش كشيدموروش

بشين -اقا اين حرفا چيه ... وتاخواست دوباره بلند بشه سريع گفتم : -گونه هاش رنگ گرفته بود ولي سريع گفت : 

داشتم برسيش اقام مي خواد زنم بده .... دختر دايمه ... با نگاه موشكافانه -بهت ميگم .... دوباره نشست ومن گفتم : 

ولي من تورو مي خوام -مي كردم با اين حرفم دوباره رنگش پريد فهميدم همچين بي ميلم نيست پس دوباره گفتم : 

پس اقام ومادرم -اگه توهم منو بخواي ميزنم زير همه چيز وباهات فرار مي كنم ... سرشو با ترس باال گرفت وگفت : 

نميزارم فقط تو بگو باشه .... سرشو دوباره پايين انداخت ،بهش خنديدمو  نه-چي ؟ اقات اونا رو اذيت مي كنه .... 

پس قبوله ؟؟ با صورت سرخش لبخند مليحي بهم زد منم باهمين لبخند شيرشدم وبهش گفتم چند روزي -گفتم : 

مكان نيستم وميرم پي كاراو خبرش مي كنم كي بريم واونو راهيش كردم .... دوسه روزي مشغول پيدا كردن جا و

بودم يكي از دوستام خونه عزيزشو بهم معرفي كرد كه شهر ديگه اي بود وگفت مي تونم اونجا كارهم پيدا كنم منم 

راهي شدم اونجا تا وقتي دست منيررو مي گيرم جايي داشته باشم ... به پدرم گفتم براي كار يكي از دوستام به يه 
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كر مي كنه راضي به ازدواج با هدي شدم ولي زهي خيال باطل ....... شهر ديگه ميرم واونم اجازه داد فكر كردم حتما ف

بعد از كلي دوندگي هم خونه رو اجاره كردم هم كار پيدا كردم بعد سه روز خوشحال و راضي برگشتم شهر خودمون 

ادرش نمي دونم واول از همه رفتم كارگاه تا خبرو خودم به منير بدم ولي وقتي رسيدم خبري از منير نبود نه منير نه م

چرا ولي نگران شدم سريع رفتم خونشون كه گفتن بعد از ازدواج دخترشون از اينجا رفتن .... بهت زده به صاحب 

كدوم -خونشون نگاه كردم ... چي مي گفت ؟ اونا به جز منير من كه دختر ديگه اي نداشتن ... با گيجي گفتم : 

.. منير ... با اوردن اسم منير دنيا رو سرم خراب شد چي فكر مي كردم اونا يه دختر كه بيشتر نداشتن . -دخترشون ؟ 

چي شد ؟ فقط اون موقع به اين فكر مي كردم كه چشماي منير بهم دروغ گفت اون منو نمي خواست فقط بازي داد ... 

صداتو برا من بچه -كي ... ؟ مرده كه كم كم داشت عصباني مي د گفت :  -با صدايي كه تحت كنترلم نبود دادزدم: 

باال نبر .... دوروز پيش حاالم گمشوووووو... ودرو بهم كوبيد با شونه هايي افتاده وفكري درهم رفتم خونه عصباني 

بودم از منير دلخور بودم وبه تنها چيزي كه فكر ميكردم انتقام بود .... با اعصابي بهم ريخته توي اتاقم لم داده بودم 

انتقاممو از منير بگيرم كه در اتاق زده شد وپشت سرشم هدي باسرپايين افتاده اومد  وبه اين فكر مي كردم چه طور

ناهار نخورديد گفتم براتون غذا بيارم ... نگاه -تو سيني غذا رو گذاشت جلو ودر حالي كه مقابلم ميشست گفت : 

ي حق اومدن توي اتاق كنجكاوم به هدي بود هميشه غذارو خدمتكارا ميوردن واينكه هدي يا هر دوختر ديگه ا

پسري رو نداشتن حاال هدي با سيني غذا جلوم نشسته بود فقط توي ذهنم يه چيز مي چرخيد :آقامممم بي توجه به 

كجا ؟ با اخم به سمتش برگشتم وبا صداي تقريبا بلندي -ظرف غذام سريع از جام بلند شدم كه هدي سريع گفت : 

. وسريع به سمت كارگاه رفتم بايد عفت خانمو پيدا مي كردم زن فوضولي بود ديگه پاتو نذار تو اتاق من ...-گفتم : 

ودهنش چفتو بست نداشت وبا كمي پول ميشد دهنشو باز كرد پاي دار قالي نشسته بود وداشت چايي مي خورد با 

ارم ديدن من چايي توي حلقش پريد ودرحالي كه صاف مي ايستاد سرفه كرد بهش گفتم توي حياط پشتي كارش د

هرچي از منير مي دوني برام بگو چرا -وسريع بايد بياد، اونم به حرفم گوش داد واومد پولو بهش نشون دادم وگفتم : 

يه دفع از اينجا رفت ؟ چي شد يه دفعه شوهر كرد ... عفت خانم كه با ديدن پوال دهنش اب افتاده بود سريع شروع 

قط شنيديم .... پوران خانم پخش كرده بود شما ومنير باهم توي اتاق اقا از خدا چه پنهون ،ما كه ف-به گفتن كرد : 

تنها بوديد بعدم كه منير اومده بيرون صورتش سورخ بوده ،نمي دونم چي شد كه اقا فهميد از فرداي اون روز منير 

مادرمنير معرفي ديگه نيومد اينجا اعظم خانم كه همسايشون بوده گفته آقا يه مرد سي و پنج ساله ي زن مرده رو به 

كرده كه يه بچه داشته كلي هم پول داشته منير بدبخت هم كلي گريه وزاري كرده اما كسي به حرفش گوش نداده 

وبا كتك پاي سفره ي عقد نشوندنش بعد از عقد هم مرده خودشو خانوادشو برده پيش خودشون .... با شنيدن اين 

سته بود؟ نمي دونم ! يه دختر دوازده ساله رو داده يود به يه مرد خبر داشتم مي مردم كمرم خم شد اقام چه طور تون

سي وپنج ساله به خاطر اينكه پسرش اون دختررو نخواد ؟ ... چه خود خواه ... بيستو سه سال تفاوت سني كمي نبود 

افتادم نمي خواستم ... ولي خوب اون االن يه چيز عادي بود ولي نه براي ما پول دارا ...پولو دادم به عفت خانم وراه 

اقام بفهمه ولي در به در دنبالش گشتم يه ماه تموم كارم گشتن بود ولي پيداش نكردم آخرسر تصميم به انتقام 

گرفتم به پدرم گفتم راضيم با هدي ازدواج مي كنم ولي شرط داره پدرم كه پوالي دايي بهش چشمك ميزد سريع 

جداباشه پدرم كه فكر مي كرد بعد از ازدواج مي تونه برم گردونه قبول كرد بهش گفتم خرجمو وزندگيم بايد ازت 

ومثل بختك بيوفته رو ثروت دايي قبول كرد برام كار گاه كوچيكي راه انداخت يه خونه اطراف خونه ي خودمون 

خريد بعد هم عروسي رو راه نداخت .... هدي خيلي خوب بود ومنو خيلي دوست داشت اينو از چشماش مي خوندم 
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ي من دوستش نداشتم به نظر من تمام بدبختياي منو منير تقصير اون بود بيشتر اوقات توي كارگاه بودم و كار مي ول

كردم حتي چند باري پدرم سعي كرد كاري كنه من ورشكست بشم اما همون چيزي كه چشماشو كور كرده بود بهم 

كست نشم مثل اينكه خودشم فهميده بود آقام كمك كرد... دايي به خاطر يه دونه دخترش بهم كمك مي كرد تا ورش

چي مي خواد ... سه ماه بيشر از ازدواجمون نگذشته بود كه هدي ، ناصر)بابا( رو حامله شد پسر اول من .... درسته كه 

من هدي رو دوست نداشتم ولي براش كم نمي ذاشتم هرچي مي خواست فراهم بود، كارم به جايي رسيده بود كه 

اقام هي برام پيغام مي فرستاد كه با خريداراي اون كاري نداشته باشم ولي من لج كردم با اينكه  شده بودم رقيب

خريداراي ديگه اي هم داشتم اما باز با خريدارايي كه قبال با اقام كار مي كردن خريدو فروش مي كردم .... هدي بعد 

د منم با اينكه هنوز منيرو دوست داشتم ولي هدي از يه سال راضيه رو به دنيا اورد اون موقع ديگه وضعمون خوب بو

رو هم دوست داشتم خيلي جلوم كوتاه مي اومد ،خيلي خانمي كرد زندگيمون خوب بود كه هدي دوباره باردار شد 

واين باربعد از سه سال نادر)عمو ( رو به دنيا اورد حالش خيلي بد شد بردمش دكتر ،دكتر بعد از معاينه گفت ديگه 

كه بار دار بشه يكي از رگاي قلبش گرفته بود ... قبول كرديم ديگه هم بچه نمي خواستيم ولي پنج سال  براش سمه

بعد درست زماني كه ناصر ده سالش بود هدي دوباره بار دارشد وقتي فهميدم كلي دادو بيداد راه انداختم وخواستم 

اره وكلي حرف ديگه ... نمي خواستم بيشتر از اين بريم بچه رو سقط كنيم ولي هدي به دستو پام افتاد كه نه گناه د

زجر بكشه دوباره بردمش دكتر ، دكتر با ديدنش دعوامون كرد كه نبايد ديگه باردار ميشد واز اين حرفا .. حرف 

اونم مثل من بود اگه سالمت هدي رو مي خواستيم بايد بچه رو سقط مي كرديم هدي هم گريه ي كرد كه نمي خواد 

ببين هدي -ه ديگه گريم گرفته بود يه روز با گريه جلوش زانوزدم وبچه ها رو نشونش دادمو گفتم : بچه شو بكش

من بچه دارم ... به خدا ديگه بچه نمي خوام التماست مي كنم به دستو پات ميوفتم ، من تو رو مي خوام بچه نمي خوام 

گناهش پاي من ... ولي قبول نكرد . رفتم پيش دايي هدي -نمي خوام رضا بچه مو بكشم .... -... اونم با گريه گفت : 

وبهش گفتم طفلك اونم از دار دنيا فقط همين هدي رو داشت چند سال پيش زندايي به رحمت خدا رفته بود ... دايي 

هم هرچي گفت هدي گوش نكرد ديگه طاقت نيوردم وگفتم مي برمش خارج چند هفته قبل از به دنيا اومدن بچه 

،مرضيه اونجا به دنيا اومد دكتراي اونجام هر كاري كردن فايده نداشت وما دست ازپا دراز تر بچه به  رفتيم انگليس

بغل برگشتيم دكترا گفتن با يه حمله ي عصبي قلب هدي ديگه دوام نمياره بيشتر دارايمو براي سفر داده بودم ولي 

ي بود تا اينكه سه ماه بعد از سفرمون بهمون خبر باز انقدر داشتم كه بتونم زندگيمو بچرخونم ،همه ي حواسم به هد

دادن دايي ورشكست شده ،هدي وقتي اين خبرو شنيد تنها عكس العملش اين بود كه دستشو بزاره روي قلبش ، 

شوك بدي بود چون خوب مي دونست ورشكست شدن دايي يعني نابوديش ،هدي مرد ومن موندمو عذاب وجدان 

رانشنو از دست داده بودم بعد از مرگ هدي دايي كه به خاطر ورشكسته شدنش ساالي اول زندگي كه فرصت جب

شكسته بود بشتر خورد شد ... آقام دوباره فرستاد دنبالم ولي باز بي محلي كردم بهش دايي رو اوردم پيش خودم 

يومد بهم سر ميزد براي بچه ها پرستار گرفتم وخودم دوباره شروع به كار كردم ،مادرم )مادر جون ( به خاطردايي م

وتوي گوشم مي خوند كه ازدواج كنم مادرمو خيلي دوست داشتم اونم مثل من شكست خورده بود اول زن برادر 

آقام بود وعاشقش ولي وقتي اون ميميره به زور ميدنش به برادر شوهرش يعني آقاي من ،طفلي اونم خيلي از دست 

ر كاربودم كه به حرفاي مادرم اهميتي نمي دادم دايي بيچاره ام بعد آقام وكاراش عذاب مي كشيد .... من اونقدر درگي

از دوسال زمين گيري به رحمت خدا رفت ومن موندمو چهار تا بچه ي قدو نيم قد همه ي كاراي زندگي رو خودم به 

ومادرم بي دوش مي كشيدم پرستار فقط تازماني خونه ميموند كه من نبود وقتي ميومدم ميرفت اقام بعدازدوسال مرد 
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كسو كار شد با فكر بچه ها سريع رفتم پيشش وازش خواستم بياد پيشم اول قبول نمي كرد ولي وقتي به بچه ها 

اشاره كردم قبول كرد باهام زندگي كنه وبا اين كار كلي بار از روي دوشم برداشت.... چند سال به همين منوال 

، راضيه هم هفده سالش بود ووقته ازدواجش ... قرار بود گذشت ناصر هجده سالش بود واومده بود كنار دست من 

براش خاستگار بياد كه من رفتم توي مغازه ي ميوه فروشي نزديك كارگاه ،درست يادمه داشتم پرتغال جدا مي 

كردم كه دستم به دست زني خورد سريع هر دو باهم معذرت خواستيم ولي تا سرمونو باال اورديم هر دو از ديدن هم 

رديم منير بود كه من بعد از نوزده سال دوباره مي ديدمش همون شكل بود فقط كمي پخته ترو بزرگ شده جا خو

بود وقد كشيده بود فكر كنم حدودا سي و يكي ،دوسالش بود ولي بيشتر بهش مي خورد اون زودتر از من به خودش 

داش كردم با عصبانيت به سمتم برگشت اومد وسريع اخم كردو با ببخشيدي از كنارم رد شد سريع دنبالش رفتم وص

كارتون دارم ... اه ميشه چند دقيقه صبر -حاال كه پيداش كرده بودم بايد ازش حالليت مي خواستم جلو رفتم وگفتم : 

كنيد . وسريع ميوه ها رو حساب كردم وتوي صندق عقب ماشين گذاشتم وازش خواستم كه برسونمش اول روي 

از اصرار من سوار شدازش ادرسو خواستم بعد از گفتن ادرس سريع شروع كردم به  خوش نشون نمي داد ولي بعد

گفتن ماجرا كه همش تقصير پدرم بود ومن از هيچي خبر نداشتمو اون زمان كه نبودم رفته بودم دنبال خونه وغيره 

ه از بچه دار همه چيزو بهش گفتم حتي مرگ هدي رو ودر اخر هم حالليت خواستم اونم گفت خيلي وقته بخشيد

نشدنش گفت از جدا شدن از همسرش واز خانواده ي خوبي كه براي كار رفت پيششون واونا توي تصادف مردن 

وچون كس و كاري نداشتن تنها ازشون دخترشون باقي مونده وكلي دارايي كه منير ازشون مراقبت مي كنه منيرو كه 

، پسرخوبي بود همين شوهر عمه راضيه ... منم اجازه دادم به خونه رسوندم خودم سريع رفتم خونه براي خاستگاري 

هم تو منيرودوست  -،ولي تمام فكرو ذكرم پيش منير بود موضوع رو به مادرم گفتم اونم با ياداوري اون ساال گفت : 

فتم سرخاك داشتي هم اون تورو ولي پدر خير نديدت ... حاال كه اون شوهر نداره وتو زن بهتره استين باال بزني .... ر

هدي ازش اجازه گرفتم وبعدبا مادرم رفتيم سراغ منير همون جايي كه اون روز رسوندمش زنگو كه زدم يه دختر 

پانزده شانزده ساله ي خيلي ناز وخوشگل درو برام باز كرد وبا تعجب مارو كه با شيريني دم خونشون ايستاده بوديم 

اكردنه منير فهميدم دختر همون خانوادس منير با ديدنمون جا نگاه مي كرد سراغ منيرو كه گرفتم شروع كرد صد

خورد ودعوتمون كرد توي ساختمون خونه ي خيلي خوبي بود روي مبل نشستيم وبرامون ميوه وچاي آوردن مادرم 

بعد از كلي مقدمه چيني به منير گفت باهام ازدواج كنه ولي مخالفت كرد هرچي اصرار كرديم حرف خودشو زد وبا 

ام ما رواز خونش بيرون كرد ،ولي مادرم با ديدن منير اروم نشست وگفت خوبيت نداره زنه جون با يه دختر بچه احتر

تنها زندگي كنن هر جورشده راضيش كن . انقدر رفتم واومدم تا يه روز وقتي داشت از خريد برمي گشت گيرش 

. منير باز دعوتم كرد داخل خونه بعد هم بهم انداخت وگفتم فقط دليل جوابت رو بهم بگو اگه منطقي بود ميرم ..

گفت دليل اولش ريحانه دختر اون خانواده است ودليل دومش بچه هاي منن ... وقتي دليلشو شنيدم كلي خنديدم 

وگفتم ريحانه مثل راضيه ومرضيه است براي من ، دارايشم كه به نام خودشه پس نگراني نداره بعد هم نگران بچه 

گن وبراشون مهم نيست اتفاقا مهم هم نبود وقتي بهشون گفتم ،راضيه كلي خوشحال شد وگفت هاي من نباش بزر

:خوبه حاال كه من نيستم كسي باال سر مرضيه هست براي پسرام فرقي نمي كرد موضوع ريحانه ام گفتم هر چهار 

شتم وبعداز انجام دادن تاشون قبول كردن وگفتن مثل خواهر ماست ... موافقت بچه ها رو با منير در ميون گذا

كارهاي رسمي منير وريحان اومدن خونه ي ما همه چيز خيلي خوب بود همه با منير وريحانه كنار اومده بودن مادرم 

كه عاشق ريحان بود يه ريحان مي گفت صد تا ريحان از دهنش مي ريخت ، ريحان عالوه بر خوشگلي سرشاراز 
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ياس ميداد راضيه زياد باهاش حرف نميزد ولي با مرضيه دوست بود خوبي ،مهربوني وپاكي بود هميشه بوي گل 

ناصرم اصال باهاش هم كالم نمي شد ولي در عوض نادر مثل پروانه دورش مي گشت ،تا وقتي كه پاي برادرم به خاطر 

خوب بود مادرم بعد از چندين سال به خونمون باز شد پروانه دخترش زياد ميومد خونه ي ما خيلي با ريحان ومرضيه 

وزياد از حد دوروبر ناصر مي گشت..... كه اين مادرمو عصبي مي كرد .ناصر بعد از يه مدتي پول خواست تا جدا 

كاركنه ،منم همون مقدار كه پدرم بهم داد تا جدا كار كنم به ناصر دادم ولي ناصر گفت كمه ،منم بهش گفتم كه بايد 

ي اي كاش نمي گفتم ! ... سرو صداي نادر كم كم بلند شد كه نواي زندگيشو با همين مقدار كم بسازه مثل من ، ول

ريحان ،ريحان سر داده بود با اينكه پدرت بزرگ تر بود ولي خوب ريحان دختر خوبي بود وبه عالقه ي پسر خودمم 

بود وقتي  اعتماد داشتم به منيرگفتم با ريحان حرف بزنه ونظرشو راجبه نادر بگه ،منير فرداي اون روز خيلي نگران

-ريحان چي ؟ منير سريع گفت : -ريحان ... ريحان نگران شدم وگفتم : -پرسيدم چي شد ؟ با كمي من من گفت : 

ريحان مي گه نادر نه ... ناصر ... با اين حرفش جا خوردم ريحان هميشه از ناصر فرار مي كرد اما حاال به ناصر عالقه 

شد به نادر گفت نه ريحانو به اجبار شوهر داد سروصداي نادر داشت با ال مند شده بود نمي دونستم چي كار كنم نه مي

مي گرفت حاال خواهراو برادرش كامال فهميده بودن مادر م مي گفت هر چي ريحان مي خواد چون اون قراره زندگي 

اهاش بد شده بودن كنه ،راضيه ومرضيه ريحانو اجبار مي كردن ولي ريحان حرفش يه كالم بود :نه ... ! دخترا كامال ب

پروانه هم بيشتر پرشون ميكرد ناچار به ناصر گفتم خنده اي كرد وگفت بايد فكر كنم منم بهش فرصت دادم بعد 

تو ناصرو -دوسه روز اومدو گفت: باشه ... مادرم ريحانو صدا كرد با خجالت اومد جلوي ما نشست مادرم بهش گفت : 

-رست؟ ريحان با خجالت سرشو پايين انداخت كه مادر ادامه داد : دوست داري ومي خواي باهاش ازدواج كني د

نه مادر جون... اين بار -ريحان بعد از ازدواج با ناصر راه برگشتي نيست نمي خواي فكر كني ؟ ريحان سريع گفت : 

ر صدا مي بله پدرجون دفعه ي اول بود كه منواينجو-ريحان ناصر اخالق خاصي داره ... مي دوني كه ؟ -من گفتم : 

كرد ،يعني به اين ازدواج راضي بود نادر كه اين موضوع رو فهميد با ناصر گالويز شد وراضي ومرضيه همه رو از چشم 

ريحان ميديدن ... سريع وسايل عروسي روآماده كرديم واون دوتا رو فرستادم خونه ي بخت خونه اي كه ناصر اجاره 

ي باهاش حرف زد تا باالخره اروم شد بعد از چند ماه دختر همسايمونو كرده بود حاله نادر خيلي خراب بود مادر كل

نشون داد وگفت اينو مي خوام با اينكه مي دونستم هنوز چشمش دنبال ريحانه ست موافقت كرديم وسريع رفتيم 

زن خواستگاري تو يه سال هردوتا پسرامو زن دادم تا كم كم صداي ناصر بلند شد كه ريحان بچه دار نميشه من 

ميخوام ريحان طفلكم همين طور اشك ميريخت كلي بدو بيراه بهش گفتم حتي زدمش ولي حرفش فقط يه چيز بود 

بچه ... !مادرم كلي باهاش حرف زد اشك ريخت قسمش داد گفت نكن ناصر اين دختر يتيمه گوش نداد كه نداد 

نادره كه اين دوتا بهم نمي خورن ناصر داشت  ريحانو بردم دكتر ... دكترا همه يه چيز مي گفتن سالمه ولي يه مشكل

كالفمون مي كرد كه به ريحان گفتيم جدا شوهيچ وقت اون روز يادم نميره نمي دونستم اون چي مي دونه كه ما نمي 

نه پدر -دونستيم ولي با نگاهي سردو خالي از احساس يه نگاه متفاوت با صداي نرمش كه هنوز توي گوشمه گفت : 

شم ... زنش بديد منم زنش مي مونم ... هر چي بهش گفتم تو جداشو شانس بهتري براي ازدواج داري جون جدا نمي 

فقط گفت ،نه مادرمو منير حتي به دستو پاش افتادن ولي حرف خودشو زد زماني كه نادر موضوع رو فهميد با ناصر 

اضيه ومرضيه هم پشت ناصرو گرفته دعوا كرد اون موقع زن نادر هم فهميد شوهرش زن برادرشو دوست داره ... ر

بودن بعد از كلي دادو فرياد ودعوا به اصرار خود ه ريحان اجازه زن گرفتنو بهش داديم ناصرم نه گذاشت ونه 

برداشت پروانه دختر برادرمو گرفت ،بيچاره مادرم ازروي ريحان خجالت مي كشيد يه ماه تمام مريض شد كه چرا 
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ه خوبي مثل ريحان داره داده ... تازه اون موقع فهميديم كه چرا پروانه هميشه دورو بر برادرم دخترشو به ناصر كه زن

ناصر مي پلكيده دختر برادرم بود نمي تونستم از خانواده بيرونش كنم ، هم خونم بود پروانه زياد كاري به ريحان 

صرم كه انگار اسمون دهن باز كرده نداشت البته اون چيزي كه ما مي ديديم ،ريحانم زيادباهاشون كلكل نمي كرد نا

واين پروانه رو انداخته بود رو زمين .... پروانه بعد از سه ماه ازدواج بار دار شد ناصر خيلي بهش ميرسيد وريحانم 

روز به روز الغرتر مي شد تنها چيزي كه از زندگيشون تونستيم سر در بياريم اين بود كه ناصر خان لطف كردن ويه 

دادن تازياد تو چشم نباشه ،اخه ريحان هر كاري مي كرد تا ما از زندگيش سردر نياريم . پروانه يه  اتاق به ريحان

دوقلوبه دنيا آورد سارا وآراد حتي به ريحان اجازه نمي داد يه قدمي بچه ها بره وناصر هم با به دنيا اومدن بچه ها با 

ريحان التماس مي كرديم برگرد ،جدا شو گوش ريحان مثل يه كلفت بي جيره مواجب رفتار مي كردهر چي به 

نميداد ،كاراش برامون قابل درك نبود حتي يه بار به زور اوردمش خونه ناصرم كه از خدا خواسته مي خوات طالقش 

بده ولي ريحان راضي نشد وقسمم داد به جونه منير وبچه ها كه بزارم زندگي كنه به دستو پاي مادرم افتاد ومادرم هم 

ر گريه مي كرد ومي گفت نكن ريحان ... با جونيت اين كارو نكن ... چي مي گفتيم ؟چي كار مي كرديم همين طو

وقتي خودش اين زندگي نكبت بارو مي خواست ؟بهش اجازه دادم برگرده ولي بازم دست از اصرار برنداشتم ... 

هاي منير وگريه هاي شبانش هفت سال شد زندگي نكبت بار ريحان وعذاب وجدانه من هفت سال شد بي خوابي 

وشرمش از خانواده ي ريحان ، بيماري قلب مادرم هفت سال شد زجراي ريحان هفت سال شد .... هيچ وقت اون روز 

يادم نميره ريحان بعد از هشت سال زندگي با ناصر خوشحال اومد خونه رو لبش لبخند بود دوباره چشماي بي 

ا تعجب بهش نگاه مي كرديم كه خبر بار داريشو داد از اون خوشحال تر ما حالتش رنگ گرفته بود منو منيرومادرم ب

بوديم سريع به همه زنگ زديم وخبرشون كرديم مادرم همين طور براش اسپند دود مي كرد ...همه رو دعوت 

نا كرديم ناصر وپروانه زماني كه موضوع رو فهميدن كلي دعوا به پا كردن مرضي وراضيه هم از همون موقع انگ 

خواسته بودنو به بچه زدن ،ناصر حرفش يه كالم بود سقط ولي ريحان براي اولين بار جلوش ايستاد وبالحن محكمي 

-نه ... نه ناصر اين يكي نه ... اين بچه ي منه ،همه ي وجودمه ... همون موقع پروانه با عصبانيت گفت : -گفت : 

دفعه .... هه هرزه توي فاميل كم بود كه اونم اضافه شد ...!  دختره ي حرومزاده تو كه بچه دار نمي شدي ؟چي شد يه

مادرم ديگه نتونست تحمل كنه جلوي چشماي متعجب همه زد توي دهن پروانه براي اولين بار روي كسي دست بلند 

مي كرد مادرم حتي براي تربيت وتنبيه ما رومون دست بلند نكرده بود، پروانه الل موني گرفت ناصرم كه مي 

ست حرف بزنه خفه شد ريحانه جلوي چشم همه بدون هيچ ناراحتي با چشماي سردش زل زد تو چشماي ناصرو خوا

فكر كردي توي اين هفت سال بيكار ميشينم ... نه آقا منم بلدم ،هر چي دكتر خوب بود رفتم تا مشكلمو حل -گفت : 

طالق نرفت ماهم قبول كرديم ، توي اون چند وقت كنم ... اون روز ازماخواست كه خونه ي ما بمونه اما بازم زير بار 

خيلي به ريحان رسيديم مادر كه انگار دختر خودش بود انقدر ناز ريحانو مي كشيد كه حد نداشت ولي اون از بس 

خانم بود هيچ وقت لوس نشد هفت ماهش بود كه همه ي ما روصدا كرد چند روزي بود حالش بد بود ولي قبول نمي 

تر اون شب همه رفتيم پيشش ريحان به سختي از جا بلند شد وهمون طور كه هن هن مي كرد قرانو كرد كه بريم دك

از تاقچه برداشت واومد جلوي تك تك ما گذاشت وبهمون گفت قسم به اين كتاب بديد كه حرفام تا اخر عمر توي 

يحان هنوز توي سرم مي چرخه همين اتاق بمونه وبيرون نره ماكه همه تعجب كرده بوديم قسم خورديم... حرفاي ر

من خيلي بچه بودم كه مادروپدرم -وهرروز بيشتر از ديروز باعث عذاب وجدانم ميشه ... ريحان با گريه شروع كرد ..

مردن از همون بچگي مامان منير منو بزرگ كرد هميشه قدر دانش بودم هيچ وقت بهم باال تر ازگل نگفت وهميشه 
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ي زجر مي برم ... توي همون عالم كودكي از تنهايي مامان زجر مي كشيدم خيلي هوامو داشت ولي من از يه چيز

خاستگار داشت ولي همه رو به خاطر من رد مي كرد واين بيشتر منو عذاب ميداد تا اينكه اون روز شما ومادر جون 

لي بزرگ مي كرد اونم اومديد براي خاستگاري ، مامان منير جوابي كه به همه مي داد به شماهم داد ولي يه فرق خي

اينكه شب موقعه خواب خيلي گريه كرد وهمش يا خدا رو صدا مي كرد يا اسم پدر جونو مي برد ... اون روز كه به 

پدرجونم گفت به خاطر من نمي خواد ازدواج كنه به دستو پاش افتادم وگفتم به خاطر من اينكارو نكنه شده حتي تنها 

شت پا به بختت وكسي كه دوستش داري بزني ... خالصه همه ي اينا باعث شد زندگي كنم ولي نميذارم كه شما پ

مامان منير قبول كنه با پدرجون ازدواج كنه ،وقتي اومدم توي اين خونه اوايل احساس غريبي مي كردم ولي كم كم به 

دم ،با بچه هام همه چيز عادت كردم مادر جونو خيلي دوست داشتم عاشق بوي گالبو گالي محمدي توي جانمازش بو

خوب بودم ولي همه رو به چشم خواهر برادري مي ديدم به جز ناصر ناصر اصال طرفم نميومد يه جوراي ازم دوري 

مي كرد واين منو كنجكاو مي كرد خيلي سنگين بود ومن اونو دوست داشتم به خودم كه اومدم ديدم عاشق ناصر 

ه كردم ازم پرسيد چرا گريه ميكنم ،منم از دار دنيا همين مامان شدم وقتي مامان منير پيشنهاد نادرو داد كلي گري

منيرو داشتم راز دلمو بهش گفتم اونم به پدر جون گفت چند وقتي خبري نشد كه دخترا بهم پيله كردن بايد با نادر 

از دعواي ازدواج كني وقتي گفتم نه ديگه باهام خوب رفتار نكردن ومنو به چشم دشمن خانواده ديدن مخصوصا بعد 

نادر با ناصر ... زماني كه قرار بود باناصر ازدواج كنم انقدر خوشحال بودم كه حد نداشت ولي نمي دونستم اين 

خوشحالي زياد دوام نداره ... ناصر يه ماه اول خوب بود ولي بعد كم كم رفتارش باهام بد شد وقتي ازش پرسيدم 

بابا بهم نمي ده يه دفعه وسط حرف ريحان پريدم وگفتم : اون به  چرا؟ گفت كارام بهم گره خورده پول مي خوام ولي

منم گفتم -بعد ادامه داد :  -من هيچي نگفته بود ... ريحان خنده ي تلخي كرد وگفت : االن ديگه مي دونم پدر جون

هاي  عيبي نداره خودم كمكت مي كنم شوهرم بود ،ناصر بود ، دوستش داشتم پوالمو بهش دادم كم كم به بهونه

مختلف ازم پول مي گرفت وباهاش زندگيشو مي ساخت زماني كه پوالم ته كشيد با دادو بيداد گفت چرا بچه دار نمي 

شي نكنه نازايي وبعد شروع كرد به بهانه گرفتن وزن خواستن من زن بودم همه ميگن حس ششم زنا خيلي قويه مال 

مي دونستم كيه؟ ناصر مي خواست منو از سرش باز كنه ولي منم مثل بقيه ، فهميده بودم زير سرش بلند شده ولي ن

من نمي خوستم حاال كامال نقششو فهميده بودم اون اموالمو مي خواست ولي من پيش خودم قسم خوردم كه همه رو 

پس مي گيرم براي همين راضي به جدا شدن نشدم وقتي ناصر پروانه رو گرفت همه چيز برام رو شد پروانه قبل از 

ج ما خيلي دورو بر ناصر مي چرخيد االنم به خاطر اون بدون هيچ حرفي زنش شد ... نمي خوام سرتونو درد ازدوا

بيارم اين چند سال خيلي دويدم هم دنبال دكتر هم اسنادم ناصر هر دوهفته يه بار منت سرم ميذاشت وميومد پيشم 

گشت ناصر مهر مي كردم ،همه چيزو دوباره به نام منم از همون يه شب استفاده مي كردم ومدارك اماده شده رو با ان

خودم كردم حتي چيزايي كه مال خودش بود ديگه مي خواستم ريحان بد باشه نه خوب ولي يه مشكل ديگه هم بود 

چون اگه مي فهميد نمي ذاشت ازش جداشم وهمه چيز دوباره به خودش بر مي گشت منم تالشمو براي بچه دار 

ه ي داراييم به بچه ام برسه .... ريحان بعد اين حرفا بلند شد واسنادو دست من داد با گريه شدن بيشتر كردم كه هم

پدر جون من مي دونم عمري به دنيا ندارم حالم خوش نيست اگه -والتماس به من كه بابهت نگاهش مي كردم گفت: 

يكس زير دست اونا بزرگ بشه عمري هم باشه خودم قطعش ميكنم ولي شمارو به خدا قسم نذاريد بچه ام تنها وب

اين مداركو بگيريد .. حتي ... حتي براي محكم كاري به بچم وكالت دادم تا همه چيز براي اون باشه پدر جون نمي 

خوام تا زماني كه بزرگ شد از چيزي با خبر بشه ... بهتون التماس ميكنم ... مادرم سريع اومد زير كتفشو گرفت 
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ريحانم ، خودم مواظبشم ولي تو باش ومادري كن برا بچه ات ... ببخش ما -يه گفت : وروي تختش خوابوندش وبا گر

روكه تو رو تنها گذاشتيم به خدا از پدرومادرت كه هيچي از خدا شرمندم كه يه بچه يتيم رو سپرديم دست گرگ 

دونست قراره خونه زادمون .... ريحان همون شب دردش گرفت وما سريع رسونديمش زايشگاه انگار خودش مي 

چي بشه كه همون شب همه چيز رو بهمون گفت ... ريحان دختر پاك ما به پدرومادرش پيوست ولي از خودش 

يادگاري گذاشت كه مثل سيب با خودش از وسط دونيم مي شد هم از نظر شكل هم رفتار هم كردار وحتي همون 

مثل مادرش سخت وبي روح ميشه ،من از بعد مرگ نگاه كه اگه مهربون باشي باهات مهربونه ولي اگه نه .. چشماش 

ريحان ديگه اون رضاي قديمي نشدم شدم مثل پدرم يه پدرساالر... درست به وصيت ريحان عمل كردم وبه همه 

گفتم بچه ي ريحان بايد فكر كن بچه ي ناصر وپروانه است در غير اين صورت از ارث محروميد فقط الزمه بفهمم 

. بعد هم به ناصر همه چيزو درباره ي اموالش گفتم نزديك بود سكته كنه وبعد هم بهش اون بچه خبر دار شده 

گفتم اون بچه رو پيش خودم نگهش مي دارم با منير ومادرم نشستيم دنبال اسمي كه هم به ريحان بخوره هم به 

ر خيره وبا ناباوري به دختر ريحان ،اين شد كه اسمشو گذاشتيم ، رادا ... يعني زن نترس ،زن شجاع ... همين طو

پدربزرگ نگاه مي كردم كه پوشه ي زرد رنگي رو به طرفم هل داد وبراي اولين بار اشكو توي چشماي با صالبت پدر 

ببخش رادا اين همه ساله عذاب وجدان دارم اگه من پول مورد نياز ناصرو مي دادم -بزرگ ديدم كه با گريه گفت : 

همه ي مدارك مادرت -يه دختر يتيم .... بعد هم به پوشه اشاره كردو گفت :  بهش واون چشم نمي دوخت به اموال

وشناسنامه ي اصليت وهمه ي اسناد اينجاست ... بايد بهت بگم بعد از اون پدرت هر چي به دست اورده به تو تعلق 

چيزا توي اسناد  پيدا مي كنه چون رو سرمايه ي تو ومادرت كار كرده وبه سادگي مي توني ازش بگيري همه ي اين

يه تار مو از سرش -قيد شده .... پدر بزرگ نگاه اشكي شو به آويد كه با خونسردي اونو نگاه مي كرد دوخت وگفت : 

مطمئن باشيد پدرجان ... وسط حرف -كم بشه زندگيتو سياه ميكنم ... فهميدي ؟ آويد لبخند مطمئني زدو گفت : 

كه نمي دونم كي سرازير شده بود رو پاك كردم وبه منير جون وپدربزرگ  ببخشيد ... اشكامو-آويد پريدم وگفتم : 

چرا ؟ چرا االن بهم مي گيد ؟ چرا قبال نگفتيد ؟ -كه با چشماي اشكي بهم خيره شده بودن نگاه كردم وگفتم : 

خواسته خواسته مادرت بود ... ما در حقش ظلم كرديم ولي ديگه مي خواستيم اين -پدربزرگ با شرمندگي گفت : 

اش عملي بشه .. ببخش دخترم ... به آويد نگاه كردم لبخند خونسرد ومهربوني بهم زد وجود آويد بهم قدرت ميداد 

-كه با اين موضوع ضعيف بر خورد نكنم با لبخندش قوت مي گرفتم ، دوباره نگاهمو به پدر بزرگ دوختم وگفتم : 

ي خودمو مي خوام ،اين اشكارودوست ندارم در ضمن اين طوري نباشيد پدربزرگ من همون پدربزرگ قوي وجد

شما خطايي نكرديد كه به خاطرش شرمنده باشيد وطلب بخشش كنيد خشم جلوي چشمامو گرفت ومي دونم اون 

ولي -لحظه نگاهم پر از كينه وانتقام بود با صدايي كه توش نفرت موج ميزد به پدر بزرگ نگاه كردم وگفتم : 

ادش نمي گذرم درسته مادرمو نديدم ولي عذابشو با گوشت وخونم درك مي كنم، شما پدربزرگ از پسرت وخانو

برام مهميد ولي توي اين موقعيت تنها به نابودي اون خانواده فكر مي كنم ... اميد وارم ناراحت نشده باشيد از حرفام 

يتيم نمي گذرم .... من به همه  پسرمه درست ، ولي از حق اون بچه-... پدر بزرگ به پشتي صندلي تكيه داد وگفت : 

چيز فكر كردم كه االن دارم اين مداركو دستت ميدم ... سرمو تكون دادم ولي انگار توپ توش كار گذاشته بودن 

ببخشيد نياز -مداركو توي دستم گرفتم وبهش نگاه كردم در حالي كه به سختي از جام بلند ميشدم رو به همه گفتم : 

فكر كنم ... سريع خودمو به اتاقم رسوندم اتاقم تاريك ،تاريك بود احساس بدي بهم دست  دارم كه تنها باشم وكمي

داد انگار توي تاريكي نميشد انتقام گرفت چراغو روشن كردم ونشستم روي زمين مقابل تختم پاكت رو روي تختم 
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دست پسش زدم وارومو گذاشتم يه دست روي اون پاكت زرد رنگ كشيدم ، كه دوباره اشكم سرازير شد سريع با 

 با حرص گفتم :

 نيا ... نيا .. مي خوام محكم باشم ... مي خوام انتقام مامانمو بگيرم از شوهر خير نديدش ....

ولي باز اشكم با لجاجت به خاطر غريبي مادرم سرازير شد در پاكتو باز كردم ومداركو ريختم بيرون اولين چيزي كه 

قرمز رنگ بود يكي جلدش جديد بود وديگري جلد قديمي داشت اول جديدرو  به چشمم خورد دوتا شناسنامه ي

بازش كردم شناسنامه ي من بود ولي به جاي اسم مادر كه نوشته بود پروانه فرزانه اينجا نوشته بود ريحانه صداقت ... 

م شديد تر روي اسم مادرم دست كشيدم وشك ريختم شناسنامه ي قديمي رو باز كردم :واي خداي من ... اشك

سرازير شد خودم بودم ريحان خودم بودم پدر بزرگ راست مي گفت من شبيه مادرم بودم درست مثل اون با اين 

تفاوت كه اون صورتش يه درخشندگي خاصي داشت مثل فرشته ها شايدم اون فقط به چشم من اومده بود دوباره 

 گريه كردم ولي اينبار گفتم :

 قتي زمان انتقام برسه تو قلبي نخواهي داشت ....گريه كن ،گريه كن ... كه و-

با اشك مداركو باز كردم توي همين دوترم از رشته وكالت خيلي چيزا مي تونستم از توي اين مدارك بفهمم اينكه 

پدرم وخانوادش داشتن تا االن با پول من زندگي مي كردن درسته كه مادرم حتي اموال پدرمم به نام خودش زده بود 

ون اموال پيش دارايي فعلي مادرم ،هيچ بود با ياد اين هجده سال زندگي ورفتارهاي اونا اشك من بيشتر از قبل ولي ا

رون شد با صداي تقه اي كه به در خورد به خودم اومدم واشكامو سريع پاك كردم با اين حال بازم اثارش تو چهره ام 

 معلوم بود با صدايي كه سعي مي كردم محكم باشه گفتم :

 بفرماييد ....-

 آويد با شيطنت ومهربوني سرشو از الي در اورد تو وگفت :

 خانومييييييي بيام تو ؟يا با دمپايي بيرونم مي كني ؟-

 لبخند كم جوني بهش زدم وگفتم:

 بيا تو -

 با لبخند دوست داشتني وارد اتاقم شد ودرو بست كمي با كنجكاوي اطرافو ديدزد وگفت :

 بي داري ... البته اينو از انتخاب خودم فهميدم ...سليقه ي خو-

 به شيطنت توي چشماش خديدم وگفتم :

 پرووووو...-

 با مهربوني بهم نگاه كرد واومد روي تخت باال سرم نشست دستاشو به سمتم دراز كرد وگفت :

 چشماتو اشكي نبينم عزيز دلم ....-

و باال كشيدم وبه آغوشش پنها بردم خيلي سعي كردم جلوي بغضمو نمي دونم چرا ولي به آغوشش نياز داشتم خودم

 بگيرم وموفق هم شدم آويد منو بيشتر به خودش فشرد ومن با صداي لرزون اما محكي با نفرت گفتم :

 بدبختشون مي كنم آويد ....-

 آويد منو بيشتر به خودش فشرد دستم كه روي سينش بود رو دور گردنش حلقه كردم وگفتم :

مادرم بس نبود ... منم عذاب مي دادن .... اونا با پول من مي خوردنو مي خوابدن حاال مي فهمم بابا چرا براي چكاش -

 نمي تونس خونه رو بفروشه وپدربزرگ هم كمكش نمي كرد ... آويد ... همه رو ازشون مي گيرم ...
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 آويد موهامو نوازش كرد وگفت :

ستم پشتتم وازت دفاع مي كنم ... ولي .. ولي پدربزرگ بهم ياد آوري كرد كه بهت مي دونم عزيزم حقته بدون تا ه-

 بگم براي ازدواج به اجازه ي پدرت نياز داري ...

 عصباني از آويد كمي جدا شدم وبه چشماي مهربونش نگاه كردمو گفتم :

 يعني مي گه بي خيال انتقام بشم ؟؟-

 هربوني گفت :آويد دوباره منو به خودش چسبوند وبا م

 نه عزيزم ... پدربزرگ فقط گفت تا بعد از عقد بايد صبر كني ...-

 بي فكر وعصباني گفتم :

 پس هر چه زودتر عقد كنيم ...-

صداي خنده ي آويد بلند شد تازه فهميدم چي گفتم سريع زبونمو گاز گرفتم وبا چهره ي اي سرخ از آويد جدا شدمو 

 حالي كه مي خنديد گونمو كشيد وگفت :روي تخت نشستم ... آويد در

 تو خجالتم بلدي ؟؟-

 بعد دوباره با مهربوني خنديد .... با تشر گفتم:

 آويددددددد -

 جان دلم عزيزم ...-

 بعد سعي كرد خندوشو بخوره وبا لبخند گفت :

 .خودم پيشنهادشو به پدر بزرگ دادم ... فقط خرجش اينكه يه هفته از كالسات بزني ..-

 آويد يه هفته ؟؟ اون موقع كه بايد دوتا از درسامو حذف كنم ،آخه سه جلسه غيبت حذف مي كنن ...-

 خنديد وگفت :

 البته االن كه نه ولي چند وقت ديگه شوهرت هست ، نگران اين چيزا نباش ... از آريا برات گواهي مي گيرم ...-

 :خنديدم وسرمو تكون دادم كه نفسشو فوت كردو گفت 

 امشب كه اينجا افتادم ....-

 بعد با شيطنت بهم نگاه كرد وبه چشمام خيره شد :

 حاال بايد اينجا بخوابم يا توي يه اتاق ديگه ...-

 ميدونستم مي خواد حالو هوامو عوض كنه براي همين اخم تصنعي كردم وگفتم :

 خيلي پرويي معلومه كه توي اتاق ديگه ...-

 كرد ودر حالي كه شيطنت توي چشماش برق ميزد گفت : با مظلوميت سرشو كج

 حاال يه كم فكر كن .. پدربزرگ اينا كه خوابيدن يواشكي ميام پيش تو قول ميدم فقط بخوابيم كار ديگه اي نكنم ...-

 اخم وحشتناكي بهش كردم وگفتم : اين بار

 آويد ....-

 حال شرارت گفت : سرشو مثل بچه ها انداخت پايين وبا مظلوميت ودر عين

 باشه ... ببخشيد ... 
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آويد شبو خونه ي ما موند وصبح زود حركت كرد روبه تهران با سونيا تماس گرفتم وگفتم يه هفته براي كالسا نمي 

رم وگواهي هم دارم، براي سونيا از داستان مادرم ريحان گفتم ومراسم خاستگاري اين هفته... سونيا هم با پدربزرگ 

 عقيده بودو مي گفت تو كه اين همه تحمل كردي چند ماهم روش ....وآويد هم 

آويد همراه با خانوادش براي خاستگاري من اومدن همه ي خانواده ي شايسته برعكس خانواده ي من اين موضوع 

نمي رو ميدونستن ولي منو آويد تاكيد كرديم سارا چيزي ندونه چون مي خواستم عكس العملشو از اين خبر ببينم ! 

دونم آويد چي به بنيامين گفت كه راضي شد چيزي به سارا نگه هر چي هم ازش مي پريدم جواب نمي داد ... روز 

 خاستگاري از همه جالب تر بود پدربزرگ خيلي ريلكس رو به عمو كه من ديگه بهش مي گفتم بابا گفت :

 ز رو بين خودشون حل كردن ...خوب اين دوتا كه الزم نيست باهم حرف بزنن مطمئنا از قبل همه چي-

 من داشتم از خجالت اب مي شدم همه مي خنديدن كه آويد خيلي خونسرد گفت :

 البته ... پس بهتره بريم سر اصل مطلب ...-

 بابا )باباي آويد ( يه پس گردني به آويد زد وبا تشر تصنعي گفت :

 ت ماه به دنيا اومدي ...بچه خجالت بكش ... چهار تا بزرگ تر اينجاست ... مگه هف-

 آويد با همون لحن قبلي گفت :

 من كه نه ، ولي نگران رادام اخه هفت ماه به دنيا اومده ...-

با اين حرفش همه خنديدن ومن با چشم براش خطو نشون مي كشيدم اونم با شيطنت بهم زل زده بود ... مراسم 

واست پدربزرگ تعيين مهريه با خودم بود به مهريه خاستگاري به هر چيزي شباهت داشت جز خاستگاري به خ

اعتقادي نداشتم با اين حال گفتم يه چيزعادي انتخاب كنم وبه نيت چهارده معصوم چهارده تا سكه مهرم شد آنا 

جون وبابا كه انگار آويد مجابشون كرده بود بايد زود ازدواج كنيم اصرار به تاريخ عقد وعروسي داشتن پدر بزرگ 

 هم انداخت سرمو به نشونه ي تاييد تكون دادم وپدربزرگ گفت :نگاهي ب

 ماه ديگه دوازدهم يكي از اعياده نظرتون چيه ؟-

 بابا با خوشحالي گفت :

 به نطر من كه خوبه ... بچه ها ...-

موقع منو  وبعد به ما نگاه كرد ماهم تاييد كرديم مراسم عقد وعروسي افتاد به دوازدهم ماه بعد وقرار شد تا اون

آويد به خريد برسيم وبابا وآريا هم دنبال بقيه ي چيزا باشن .... بعد از رفتن خانواده ي آويد پدربزرگ صدام كرد 

 كنارش روي مبل نشستم بهم نگاه كرد وگفت :

 خوب رادا .... برنامه ات در مورد ناصر چيه ...-

 به پشتي مبل تكيه كردم نگاهمو به روبه رو دوختم گفتم :

 اول از همه مي خوام برم دنبال يه وكيل خوب ..-

 پدربزرگ سريع گفت :

 خوب وكيل من ...-

 سريع وسط حرفش اومدم وگفتم :

نه پدر بزرگ آويدم اين پيشنهادو داد ولي من نمي خوام پاي شما هم به اين ماجرا بيشتر از اين باز بشه در هرحال -

 ي استادام دنبال يه آدم قابل اعتماد مي گردم ...اونا هم بچه هاي شمان ... من خودم تو



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –و عشق غم 

1 9 8  

 

 پدربزرگ گفت :

 هر جور صالح مي دوني ولي كي مي خواي در مورد ازدواجت به پدرت بگي ... ؟-

 نگاهم بدجنس شد يه تاي ابروم رو باال انداختم وگفتم :

نقطه اي نا معلوم خيره شدم وادامه دادم ( شما بهشون بگيد خاستگار اومده بعد دعوتشون كنيد اين جا ... )دوباره به -

 دوست دارم عكس العملشونو بعد از فهميدن اينكه طرف كيه ببينم ...

 پدربزرك لبخندي زد وگفت :

 بدجنس شدي رادا ؟-

 نگاه تلخي به پدربزرگ انداختم وگفتم :

 بدجنسم كردن ....-

از خوش شانسي من ايندفعه تهران نبود با كنجكاوي اومدن  بابا ومامانم يعني همون پروانه خانم با آراد وسارا كه

خونه ي پدربزرگ بابا به يه تبريك خوشك وخالي اكتفا كرد بيزار بودم ازش كه از مادرم سواستفاده كرده وبا نگاه 

ازت متنفرممممممممم ، به خاك سياه مي شونمت "كردن به چهرش تنها چيزي كه توي سرم رژه ميرفت اين بود 

 پروانه خانم سريع اومد بوسم كرد ومثال با شوخي گفت : "فرزانه بايد به دستو پام بيوفتي  ناصر

 حاال مادرت بايد اخرين نفر خبر دار بشه ...-

با انزجار بهش نگاه كردم وچيزي نگفتم ، اونم ديگه چيزي نگفت وبه خنده ي اجباري اكتفا كرد، هه مادر ... به لجن 

حاال مي فهميدم چرا باهام بهتر از بقيه رفتار مي كنه .... از سر ترحمه از چيزي كه من ازش  نكش اسم مادر رو ....

متنفرم حتما توي ذهنش اين مي چرخه مادرو دختر هر دو بدبختن ولي كور خوندي من انتقام مادرمو مي گيرم ... 

 آراد لبخند محزوني زد وگفت :

 تبريك مي گم ...-

 ا با غرور بهم نگاه كرد وگفت :تشكر سردي ازش كردم سار

 رادا فكر نمي كردم انقدر بدبخت باشي كه توي اين سن به دستو پاي پسرا بيوفتي، تا بيان بگيرنت ....-

چقدر دلم مي خواست اين سوسك سياه رو ضايع كنم با فكربه چند دقيقه ي ديگه دلم از خوشحالي قنج رفت 

 چشمامو ريز كردم وبا بد جنسي گفتم :

 نه ... انقدر بد بخت نشدم ولي كيس مناسبي بود هم دوستم داشت هم شرايطش مناسب بود ....-

 سارا ابروهاشو كه مدل عجيبي برداشته بود باال انداخت وبا تمسخر گفت :

 اوه حتما رفتي پير پسر براي خودت تور كردي ... يا شايدم مرد زن مرده ؟-

 خوداگاه اومد روي لبم وبا شيطنت وخونسردي والبته تمسخر گفتم : با ياد چهره ي شيطون آويد لبخند نا

 سارا تو خيلي باهوشي ... از كجا فهميدي ؟-

 لبخند تمسخر آميزي زد وگفت :

 هه از اولم معلوم بود دله اي .... هر چي باشه مي دونم لياقت باجناقي بنيامينو نداره ...-

ي خوده بنيامينه ،همون كه سارا خودشو بهش مي چسبوند ولي خودمو خنده ام گرفته بود نمي دونست پسر عمو 

 كنترل مي كردم نخندم منير جون با حرص رو به سارا گفت :

 مادر تو چرا دم در ايستادي بيا بشين ... -
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 سارا با تمسخر وتحقير نگاهم كرد وگفت :

 داشتم با عروس آينده حرف ميزدم ...-

ر خودش با عشوه بودولي به نظر من ازراه رفتن پنگونم بدتربود به سمت بقيه رفت ما وبعد با قدم هايي كه به نظ

نتوشو در اورد و روي مبل نشست .... چون نمي خواستم صحنه اي رو از دست بدم سريع رفتم سيني شربت رو اوردم 

ري حرفاي معمولي بابا به وبا اكراه بهشون تعارف كردم بعدهم روي مبلي كه به همه ديد داشتم نشستم بعد از يه س

 پدربزرگ گفت :

 خوب پدرپسره كي هست ؟-

 بعد نگاهي به سارا انداخت وبا افتخار گفت :

من هر كسي رو به دومادي قبول نمي كنم ،طرف حداقل اگه كسيم نباشه ، نبايد هم مايه خجالت بنيامين باشه زماني -

 ..كه به عنوان با جناق مي خواد به كسي معرفيش كنه .

دلم مي خواست ميزو بلند كنم وتوي سر بابا بكوبم ريحان عاشق چيه اين بوده خدا مي دونه ؟ اخه مرتيكه نفهم منم 

دخترتماااااا مي خواي يه كمم شده نگراه آينده ي من با ش ! با حرص دستمو مشت كرده بودم كه پدر بزرگ با لحن 

 خونسردي گفت :

 تر از خانواده ي بنيامين نداره ....نترس اگه سر تر نباشه ،چيزي كم -

 پدر با تمسخر گفت :

اه پدر ... چقدر پسره برات مهمه كه اين حرفو ميزني ولي خودتم مي دوني خانواده اصله هر چيزي باشه خانواده -

 اش به بنيامين نمي خوره ....

ري ... ! سارا با تمسخر واقعا من دخترش بودم ؟شك داشتم ؟ سگ همسايه به خدا شرف داشت به همچين پد

 خنديد، بهش خيره شدم كه پدر بزرگ گفت :

 حتي اگه از همون خانواده باشه ؟-

 سارا هم با تمسخر به من نگاه كرد وگفت :

 پدر بزرگ خانواده ي بني )بنيامين ( پسر مجرد ن ...-

توي چشمام دو دو ميزد سارا تا رفت بگه نداره نگاه من به نگاهش بيشتر گره خورد بدجنسي وتمسخرو تحقير 

 رنگش پريد ... منو سارا هنوز به هم خيره بوديم كه منير جون گفت :

 اواا .. سارا خوب منظورمون آويييييده ديگه پسر عمويييييي بنيامين ...-

 منير جون چنان آويد وپسر عمو بنيامينو كشيد كه سارا جا خورد هنوز نگاهمو ازش نگرفته بودم رنگش با رنگ

ديوار يكي بود مي دونستم از آويدم خوشش مياد طفلي بنيامين ... !؟! لبخند حرص داري به سارا كه با اون خيافه بهم 

 خيره بود زدم وبدون اينكه نگاهمو ازش بگيرم گفتم:

 اب قند ...-

 منير جون سريع رو به من گفت :

 رادا عزيزم چي شدي ... ؟-

 حرص سارا خيره شدم وگفتم :لبخندم عميق تر شد به چشماي پر 

 من نه ... هه، ولي سارا حالش بده ...-
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 بعد با تمسخر رو به سارا گفتم :

 پير پسره خوبيه مگه نه ؟؟؟-

وبعد نگاهمو ازش گرفتم بابا هر كاري مي كرد راي پدربرگ روبراي اين ازدواج بزنه ولي پدر بزرگ با خونسردي 

 وجديت حرف اخرو زد :

براي من عزيزه ... خودتم مي دوني دست هر كسي نمي دمش ... از االنم شما دعوتيد ... دوازدهم ماه  ناصر رادا-

ديگه عروسي رادا و آويد.... در ضمن اگه نمي خواي بياي يه وكالت نامه تنظيم كن به نام من ،اين جوري 

 خوشحالمون مي كني !

ديگه هيچي نگفت آرادم كه براش مهم نبود فقط پروانه خانم عاشقتممممم پدربزرگ ... ماهيييي به خدا ..... بابا 

وسارا از حرص كبود بودن وبعد از خوردن شام سريع رفتن مي دونستم از در نرفته بيرون سارا به بنيامين زنگ مزنه 

 ... با آويد تماس گرفتم وجريانو بهش گفتم مرده بود از خنده وگفت :

 اونجا بودم ... واي رادا ،خيلي خنديدم اي كاش منم-

 خودمم خنده ام گرفته بود :

 نگران نباش اين بازي سر دراز دارد ... مي بيني...-

 فكر نكنم ، با جوابي كه پدربزرگ بهشون داد .....-

 وسط حرفش پريدم وبا لحن مطمئني گفتم :

 فكر كن آويد ... من اين خانواده رو ميشناسم .-

 يشناسيشون ....ازاين نظر كه اره ، تو بهتر م-

 آويد من فردا عصر ميام رو به تهران بايد برم دنبال وكيل ....-

 آويد با نگراني گفت :

 حاال چرا عصر ؟ نمي شه صبح بيايي ؟عصر خطر داره ...-

 نه نميشه ... رفتم سراغ بليط ولي گفتم براي صبح جا ندارن ...-

 مي خواي بيام دنبالت ...-

 خنديم وگفتم :

 مرسي ... فقط اگه وقت داري بيا ترمينال دونبالم چون شبه ميرسم ، اطميناني نيست ... نه-

 اون كه چشم ...-

برگشتم تهران آويد اومد دنبالم وباهم رفتيم خونه ي ما ....... لباسامو عوض كرده بودم ،خسته وكوفته به مبل تكيه 

 دادم وروبه آويد گفتم:

 وكيل ...از فردا بايد بيوفتم دنبال -

 آويد سري تكون داد وگفت :

 باشه .... ولي كي بريم خريد ؟-

 سونيا همون موقع باسيني قهوه از اشپزخونه در اومد وگفت :

 هي هي ... گفته باشم بي من نميريد خريد ...-
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 آويد با شيطنت بهش چشمك زد وگفت :

 اصل خريد عروسي اينه كه عروس ، داماد تنها باشن ...-

مي دونستم داره شوخي مي كنه ولي سونيا جدي گرفت وسيني رو روي ميز گذاشت وبا حرص رو مبل نشست وگفت 

: 

 باشه آويد خان بهم مي رسيم ...-

 بعدهم نگاهشو به من دوخت وگفت :

 در ضمن كسي با تو نبود با رادا جونم بودم ....-

 خنديدم ورو به سونيا گفتم :

 كردي تنهايي ؟ خيلي نگرانت شدم ..اين چند روز چي كار -

 خنديد وگفت :

 -دوروزش كه بابا بود بعد هم مليكا اومد پيشم ... -

 مليكا دختر دايي سونيا بود با نگراني گفتم :

 نمي دوني چقدر نگرانتم بعد از من تو تنها توي اين خونه چي كار مي كني ؟-

 سونيا با مسخرگي خنديد وگفت:

ي چنان مي گي اين خونه هر كي ندونه فكر مي كنه يه باغ چهارهزار متريه ... يه آپارتمان كوچولو كه كوتاه بيا راد-

 اين حرفا رو نداره ...

 آويد خيلي خونسرد وجدي به سونيا گفت :

 خونه ي ما جا زياد داره ....-

 سونيا با سپاس به آويد نگاه كرد وگفت :

 رادا هم قراره مليكا زمانايي كه بابا نيست بياد پيشم ....مرسي ولي بابا مياد اينجا بعد از -

 با دلخوري نگاهش كردم وگفتم :

 سونيا بيا پيش ما ديگه ...-

 سونيا با شيطنت خنديد وگفت :

 فكر كردي به اين آسونيا ازت مي گذرم ؟ نه خير هستم در خدمتتون ...-

 بعد هم بحثوعوض كرد وگفت :

 ار كني ؟وكيلو مي خواي چي ك-

 آويد سريع گفت :

 مطمئني نمي خواي وكيل من باشه ...-

 اره چون نمي خوام تو وارد اين بازي بشي وبهت با چشم ديگه اي نگاه كنن .. ميرم سراغ يكي از استادام-

 سونيا با تعجب بهم نگاه كرد ابروهاشو باال انداخت وگفت:

 مشكوك ميزني ... كي ؟-

 استاد ... حكمت ...-

 سونيا مثل برق از جا پريد وگفت :
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 حكمت ؟-

 سريع براش توضيح دادم :

 از بچه ها شنيدم توي اين مسائل خيلي وارده ...-

 آويد با تعجب به سونيا گفت :

 تو چته ؟-

 من به جاي سونيا با لبخند گفتم :

 چيز مهمي نيست فقط يه ذره با استاد حكمت بده ....-

صرار من همراه سونيا پيش استاد حكمت رفتيم اولش خيلي سر به سر سونيا مي ذاشت ولي بعد فرداي اون روز به ا

كه من موضوع رو براش گفتم گفت :عصر برم دفترش قبول كردم ... عصر هر چي به سونيا اصرار كردم قبول نكرد 

 بياد ومنو آويد تنها راهي دفتر استاد حكمت شديم توي راه آويد با خنده گفت :

 رفت درست بود ...ح-

 با تعجب بهش نگاه كردم خنديد وگفت :

 در مورد سارا ... كه اين بازي سر دراز داره ...-

 با تعجب ونگراني نگاهش كردم وگفتم :

 چي شده مگه ؟-

 هيچي ... ولي پي بردم واقعا چه ادم پرويه ! -

 آويد خواهش مي كنم ... چي شده ؟-

 كه رو به رو رو نگاه مي كرد گفت :آويد خيلي خونسرد در حالي 

 هيچي ديشب بعد اينكه از پيش تو رفتم زنگ زد به گوشيم وبا هام حرف زد ...-

 با كنجكاوي گفتم :

 چي گفت ...-

 گفت كه تو به درد من نمي خوري وبچه ي اصلي خانواده ات نيستي ... ومن بايد ازت دوري كنم ...-

 با نگراني گفتم :

 نگفتي مي دوني ؟توكه بهش -

 نه ... ولي ...-

 ولي چي ؟ -

 آويد با نگراني نگاهم كرد وگفت :

سارا واقعا ادم درستي نيست بعد از اين حرفا وقتي ديد قبول نمي كنم ولت كنم زد زير گريه وگفت كه منو دوست -

 ازاين مزخرفات ...داره واگه من بخوام بنيامينو ول مي كنه ومياد پيش من ، مي گفت بي من مي ميره و

 با بهت گفتم :

 تو چي گفتي ؟-

 لبخند مهربوني بهم زد وبا عشق نگاهم كرد وگفت :
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بايد چي مي گفتم ؟؟؟ ... بهش گفتم ديگه بهم زنگ نزنه واينكه من تو رو دوست دارم واگه يه بار ديگه دوروبرم -

 ببينمش به بنيامين مي گم....

 تم وگفتم :با ناراحتي به خيابون چشم دوخ

 دختره ي عوضيييييييييييي ... بيچاره بنيامين ...-

آره ... ولي سارا پرو تر ا اين حرفاست امروز صبح زنگ زده خونمون وهمه ي حرفايي رو كه به من زده به جز -

 عالقش به آنا گفته ،آنا هم در جوابش گفته اين چيزا براي ما مهم نيست مهم خود راداست ....

به دفتر استاد همه ي ذهنم از سارا پر بود چرا بايد انقدر عقده اي باشه ؟ اون كه همه چي داشت ؟ به دفتر تا رسيدن 

استاد حكمت كه رسيديم آويد ماشينو پارك كرد وباهم پياده شديم ساختمون فوق العاده شيكي بود از دفترش نمي 

اينكه كلي ارباب رجوع داشتن منو آويدو سريع  گم كه هر چي بگم كم گفتم وقتي خودمو به منشيش معرفي كردم با

فرستاد تو استاد با ديدن من بلند شد ولي وقتي آويدوپشت سرم ديد جا خورد ولي خودشو نباخت وجلو اومد با من 

 سالم وحوال پرسي كرد به سمت آويد كه برگشت سريع گفتم :

 آويد شايسته نامزدم ...-

 وبعد استادو نشون دادم وگفتم :

 ستاد حكمت هم استادمون ...ا-

 استاد حكمت وقتي آويدو به عنوان نامزدم معرفي كردم لبخند پتو پهني همه ي صورتشو گرفتوبا خنده گفت :

 اوه ،ببخشيد من شمارو دم دانشگاه با خانم شايان ديده بودم فكر كردم با ايشون نسبتي داريد نه با خانم فرزانه ...-

زي نگفت ، استادم ازما دعوت به نشستن كرد ومن هم شروع به گفتن ما جرا كردم وبعد اويد فقط لبخندي زد وچي

 هم مداركو بهش دادم وبه استاد گفتم :

 استاد مي خوام همه ي كارا تا بعد از عروسيم انجام بشه ... همه چيزو مي خوام ... همه چيز ...-

 استاد بابهت نگاهم كرد وگفت :

 ااااااااااااااااا ....فرزانه ... پدرته هاا-

 هيچي بهش نگفتم وبا حرص نگاهش كردم ،چه خوش خياله ،پدرم ! آويدكه ديد چيزي نمي گم گفت :

 رادااااااااا ...-

 با خونسردي گفتم :

باشه ... فقط خونه رو براشون ميزارم ولي اونم مي خوام فقط نمي گيرم ازشون چون اونقدراز خدا دور نشدم كه بنده -

 شو توي زمستون بي خونه وآواره كنم ...ها

 استاد رو به آويد خنديد وگفت :

 همينم خوبه ...-

 آويدم حرفشو تاييد كرد ... قرار شد استاد حكمت دنبال كارا باشه وهمه چيزو تا بعد از عروسي ما درست كنه ....

 ..وقتي خيالم راحت شد با آويد دنبال سونيا رفتيم تا براي خريد بريم ..

******************* 
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دستم توي دست يه دختره بود وداشت براي بار دوم به دستور سونيا برام الك ميزد روي سرم احساس سنگيني مي 

كرد م ... هر چي به آويد وسونيا التماس كردم تاج باريك رو بردارم گوش ندادن ... كار نا خونام تموم شده بود 

 يكي گذاشت وگفت :دختره دستمو جلوي يه پنكه ي كوچ

 -چند دقيقه صبر كن تا خشك بشه ... 

قبول كردم همون موقع دختر بچه ي شيريني اومد كنارم در حالي كه يه لباس عروس ناز تنش بود با صداي ملوسي 

 گفت :

 شما عروسي ؟-

 خنديدم در حالي كه بيشتر روي صندلي لم مي دادم گفتم :

 آره ...-

 اونم خنديد وگفت :

 خيلي خوشگل شدي ؟ مامانم مي گفت شما فرشته اي درسته ؟-

 خنديدم وگفتم :

 واقعا مامانت اينو گفت ؟-

 آره ...-

 دوباره به صورت نازش نگاه كردم وگفتم :

 نه عزيزم من فرشته نيستم ....-

 دختر اب دهنشو قورت داد وگفت :

 مي تونم بوست كنم ...-

 د دلم براش ضعف رفت صورتمو به سمتش بردم وگفتم:با اين حرفش قيافش يه جوري ش

 چراكه نه ؟-

 اونم سريع منو بوسيد همون موقع آرايشگر اومد وبا اخم تصنعي رو به اون دختر بچه گفت :

 پري كوچولو تو اين جا چي كار مي كني ... اين اتاق براي عروساس ...-

 ويد وگفت :دختره كه حاال فهميده بودم اسمش پريه به سمت در د

 اومدم فرشته رو ببينم ...-

 وسريع رفت بيرون به خنده افتادم آريشگرم كه زن مهربون ولي خيلي با كالسي بود گفت

  
  

 دختر شيرينيه ...

 با خنده حرفشو تاييد كردم كه گفت:

 بلند شو يه چرخ بزن ببينم .... -

ينكه قدم زياد از اويد كوتاه تر نباشه كفش پاشنه ده سانتي پا به سختي با اون لباس پوفي از جام بلند شدم براي ا

كرده بودم ولي با اين حال بازم كوتاه تر بودم وپاهامم توي اين كفش خيلي درد مي گرفت لباسم يه لباس عروسكي 

از فرانسه  وپوفي بود كه دنباله ي بلندي داشت ودقيقا مثل لباس عروسكا بود اينو آنا جون زحمتشو كشيده بود وبرام

 سفارش داده بود جلوي آرايشگرچرخي زدم كه با لبخند گفت :
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 ماشااهلل ماه شدي ...-

خنده ام گرفته بود اخه كدوم بقالي ميگه ماست من ترشه ؟ ... آرايشگراز اتاق بيرون رفت وسونيا وشكرانه كه به 

 فتم :عنوان همراه من بودن اومدن تو با ديدنشون ذوق كردم ورفتم طرفشون وگ

 واييييييي چه قشنگ شديد ....-

 شكرانه با خنده منو توي بغلش فشرد وگفت :

 مگه خودتو نديدي كه به ما مي گي خوشگل ...-

 بعد با بغض گفت :

 خوشبخت باشي خواهري ....-

 منم بغض كردم سونيا با ديدن قيافه ي من سريع شكرانه رو ازم جدا كرد وگفت:

 يد مي زنم جفتتون رو داغون مي كنم ..به خدا اگه گريه كن-

 با صداي زنگ در يكي از كاركناي ارايشگاه اومد توي اتاق وگفت :

 آقاي داماد اومدن ...-

 ناخوداگاه لبخندي روي لبم نشست شكرانه وسونيا هر دو باهم گفتن :

 ببند نيشو بچه پرو ....-

تن بيرون وبعد من رفتم نگاه منتظر آويد وقتي روي صورتم سريع از اتاق بيرون اومديم سونيا وشكرانه سريع رف

 نشست لبخند زدم كه اونم با لبخند جلو اومد وبا بازوهامو گرفت با عشق به چشمم نگاه كردو گفت :

 عزيزم واقع زيبا شدي ...-

ند عاشقي بهم وبعد هم چشماشو بست وپيشونيمو بوسيد منم با لذت چشمامو بستم وقتي منو از خودش جدا كرد لبخ

 زديم اين دفعه من بودم كه گفتم :

 مرد من ... ، خيلي خوشتيپ شدي ...-

واقعا هم خوشتيپ شده بود موهاش رو به باال بود وكت وشلوار مشكي وبليز سفيد با كروات مشكي بوي عطرش 

ما بود وحركاته مارو وبوي تنش كه مستم كرده بود ودوست نداشتم حتي لحظه اي ازم جد ا بشه فيلم بردار جلوي 

دستور ميداد منو آويدم با عشق انجام ميداديم بردنمون باغي تا ازمون عكس بگيرن از دست فيلم بردار خسته شده 

بودم براي همين عكاس به منو آويد فرصت كمي استراحت داد آويد دستمو كشيد وبرد پشت درختي به شيطونت 

 توي چشماش نگاه كردم وبا خنده گفتم :

 نگاه مي كني ... بد-

 خنده ي بلندي كرد دستشو دور كمرم حلقه كرد ومنو به خودش چسبود پيشونيشو به پيشونيم چسبوند وگفت :

پريروز كه توي اتليه نذاشتي ببوسمت ولي االن ديگه نمي توني ازم فرار كني تا چند ساعت ديگه مال خودم ميشي ... -

 براي هميشه ...

 هاش قرار دادم وپيشونيمو كمي به پيشونيش فشار دادم وگفتم :خنديدم ودستموروي بازو

 شك داري ؟-

 با لبخند مهربوني به چشمام خيره شد واروم گفت :

 به چي ؟-
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 به اين كه براي هميشه مال تو ميشم ؟-

 منو بيشتر به خودش فشرد نگاهش رو به لبام دوخت وبا صداي اروم وبمي گفت :

 نه ....-

مي كج كرد وبهم نزديك ترشدهرم داغ نفسش لبمو قلقلك مي داد ... مست مست بودم از وجودش و وبعد سرشو ك

عطر تنش با گرمي لبش رو لبام انگار بهم آرامش تزريق كردن ،آويد خيلي ماليم لبامو ميبوسيد چشمام كم كم بسته 

يد منو بيشتر به خودش فشرد شد دستمو پشت كردنش بردم وباهمراه زندگيم همراهي كردم با اين حركت من آو

وهمچنان هم ديگه رو مي بوسيديم تا صداي عكاس بلند شد كه ما رو صدا مي كرد به سختي ازهم جدا شديم آويد با 

 چشماي بسته وصداي بمي گفت :

 االن ميايم ....-

 گفت : وبعد سريع دوباره لبشو روي لبم گذاشت وبوسيد ازم جدا شد ومنو توي اغوشش فشرد وبا شيطنت

 بقيه اش ديگه باشه براي شب ...-

از خجالت سرخ شده بودم آويد دستمو كشيد وباهم به سمت عكاس رفتيم ... عكاس وفيلم بردار شروع به دستور 

دادن كردن كه عروس خانم كج شو آقا دوماد راست شو وغيره ... تا اينكه عكاس خيلي ريلكس به درختي با برگاي 

 د وگفت بريد زير اون ، ما هم اطاعت كرديم عكاس كه داشت دوربينو تنظيم مي كرد گفت :زرد پاييزي اشاره كر

 هم ديگه رو ببوسيد مي خوام عكس بگيرم ...-

 با چشماي وزغي داشتم نگاهش مي كردم كه آويد با شيطنت منو به طرف خودش كشيد وگفت :

 من كه عاشق اين ژستم ...-

يستاديم .آويد شروع به بوسيدن من كرد براي بوسيدنش معذب بودم آخه جلوي وبعد همون طور كه عكاس گفت ا

چندتا ادم چه طوري ببوسمش ولي وقتي لب اويد روي لبم نشست ديگه دست خودم نبود وخجالت سرم نميشد با 

... آويد گفتن خسته نباشيد عكاس منو آويد دوباره مجبور به جداشدن شديم وبه طرف ماشينمون راه افتاديم ... ..

ماشينو توي باغ نگه داشت وما با صداي دست وهلهله از ماشين پياده شديم آويد دستشو دور كمرم حلقه كرده بود 

خنده ام گرفته انگار كسي قراره منو بدزده كه اين كارارو مي كنه با همه ي مهمونا سالم وعليك كرديم وهمراه هم به 

ا خورد ،اي خدا اين چيه پوشيده اين ؟ نمي پوشيدي سنگين تر بودي ... يه اتاق عقد رفتيم اونجابود كه نگاهم به سار

لباس حرير قرمز دكلته كه از پشت كمر تا باالي باسن باز بود واندازش تازير باسنش بود كه اگه يه زماني دوال مي 

بود خودش سياه بود شد مرداي مجلس كلي حال مي كردن ... استغفراهلل ... موهاشو بلوند كرده بود ودورش افشون 

حاال ارايش برنزم كرده بود كه ديگه فبهااااااا ... من موندم اين بنيامين يا به قول خود سارا بني ، غيرت نداره ؟... روي 

صندلي هامون نشستيم ومنتظر عاقد شديم ساراهم مثال داشت كار ميكرد هي جلوي آويد دوال ميشد تا آويد نظري 

 يشدم به آويد كه نگاه كردم ديدم با لبخند نگاهش به منه با حرص واروم گفتم : بندازه و.... داشتم خفه م

 دختره ي بيشعور ...

 آويد خنديد وگفت :

 حسوديتم برام شيرينه ...-

 با حرص گفتم :

 من حسود نيستم ...-
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تم داد وعاقدخطبه ي عقدو آويد با مهربوني دستمو گرفت وفشار داد ... همون موقع عاقد اومد منير جون قرانو به دس

 خوند .... عاقدبراي بار سوم گفت :

 دوشيزه ي مكرمه رادا فرزانه آيا وكيلم شما رو به عقد دائم جناب آقاي آويد شايسته در اورم ؟-

قران رو با خونسردي بستم وبوسيدم به چشماي بابا كه درست روبه روم ايستاده بود نگاه كردم وبا صداي بلند ولحن 

 ي گفتم :محكم

 با اجازه ي پدربزرگ ومادر بزرگم وهمچنين ...-

 لبخند اومد روي لبش وبا غرور نگاهم كرد با تمسخر بهش نگاه كردم وادامه داد:

 روح مادرم .... بله ...-

جمع ساكت شده بود كه صداي دست وهلهله از طرف خانواده ي آويد بلند شد همه ي فاميل با رنگ پريده وبي جون 

م دست ميزدن ولي پدربزرگ و منير جون با افتخار نگاهم مي كردن بعد از اينكه آويد بله رو گفت دفتر بزرگي برا

رو بهمون دادن تا امضا كنيم بعد از كلي امضا عاقد رفت آويد تور رو از روي صورتم برداشت وپيشونيمو بوسيد با 

 عشق نگاهم كرد وگفت :

 خوشبختت مي كنم ....-

 م :خنديم وگفت

 منم كمكت مي كنم-

با اطمينان بهش لبخند زدم همون موقع مينا با سبد گلي كه حلقه ها توش بود كنار آويد رفت واويد حلقه ي منو 

برداشت از مينا تشكر كرد دستمو بردم جلو با مهر انگشتامو لمس كرد وحلقه رو خيلي ماليم توي دستم كرد وبعد 

شروع به دستو جيغ وهلهله كردن مينا سمت من اومد حلقه رو از توي سبد  دستمو بوسيد با اين كار آويد همه

 برداشتم وبه مينا كه با لبخند نگاهم مي كرد چشمك زدم وگفتم :

 ديدي اخر كار دستم داد ...-

 مينا با بدجنسي براي آويد ابرو باال انداخت گفت :

 بهت گفته بودم از اين پسر عموي عزيز ما دوري كن ...-

 ويد اخم تصنعي كرد با تشر ولي خيلي آروم به مينا گفت :آ

 گمشو پدر سوخته ... !-

 مينا به شوخي صاف ايستاد وگفت :

 بابا ...-

كه باعث شد عمو بهمون نگاه كنه وآويد به غلط كردن بيوفته با كلي شوخي وخنده حلقه رو توي دست آويد كردم 

 آويد با شيطنت گفت :بعد از چند دقيقه الدن باظرف عسل اومد 

 من عاشق اين يه تيكه ي ماجرام ...-

 الدن اروم گفت :

 شيكمو ... بيچاره رادا ...-

 سرمو به نشونه ي تاسف تكون دادم در حالي كه با شيطنت به آويد نگاه مي كردم گفتم :

 پشيمونم ولي حيف كه راهي نيست ...-
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 آويد با عشق دستمو بوسيد وگفت :

 ارم همچين روزي برسه ...عمرا بز-

عسلو كه خورديم نوبت به كادو ها وعكس رسيد همه چيز خيلي خوب بود به جز اون يه تيكه اي كه براي عكس 

 بنيامين كنار من ايستاد سارا هم مثل چسب دوقلو به آويد چسبيد ولي آويد خيلي جدي وبا احترام گفت :

 لطف كن يه كم برو اونطرف تر ...-

رفت اون طرف آويد دستشو دوركمر من انداخت وبي توجه به سارا ايستاد بعد از عكس وهمه ي اين كارا به سارا كه 

سالن اصلي رفتيم با ورود ما اركستر شروع به نواختن كرد وماهم توي جايگاهمون نشستيم صحنه ي رقص خالي بود 

خوشامد گويي به بعضي از مهمونا كه تازه  كه با حضور مينا ،بيتا وسونيا كم كم همه رفتن وسط منو آويد مشغول

 اومده بودن بوديم كه سونيا خودشو بهمون رسوند وبا عصبانيت گفت :

 اين ،نكبت اينجا چي كار مي كنه ؟-

 خنديدم وگفتم :

 زشته سونياااااا اروم ميشنوه ...خوب هم استادم بود هم وكيلم ..-

 خند به ااحترامش ايستاديم با منو اويد دست داد وگفت :همون موقع استاد حكمت به سمت ما اومد با لب

 تبريك ميگم ... انشااهلل كه خوشبخت بشيد-

 منو اويد تشكر كرديم وآويد با شوخي اضافه كرد :

 انشااهلل عروسي خودتون جبران كنيم ....-

 استاد با بدجنسي نيم نگاهي به سونيا انداخت وگفت :

 انشااهلل ...-

 گاه استاد از چشمش دور نمونده بودبراي سونيا ابرو باال انداخت وگفت :آويدم كه ن

 بله انشااهلل ... ما كه خيلي آدم مجرد توي فاميل داريم يكيشم همين سونيا ...-

 سونيا بدبخت هم از عصبانيت هم از خجالت سرخ شد كه استاد گفت :

 اميدوارم مجرداي فاميل شمام سروساموني بگيرن ...-

عد همون موقع چشمكي به سونيا زد منو آويد خنديديم وسونيا با اخم به استاد كه با لبخند مرموزي زير نظرش وب

 داشت خيره شد همون موقع آراد بالبخند دختر كشي به سمت ما اومد وبا لحن خودموني گفت :

  
 چرا شماها اين جا وايستادي بيايد وسط ديگه ...

 داخت وگفت :بعد نگاه خاصي به سونيا ان

 افتخار رقص ميديد ...-

منوسونيا هنگ كرده بوديم طفلي سونيا نمي دونست به اين بچه پرو چي بگه استادم با چهره ي برزخي به دهن سونيا 

 خيره مونده بود اصال جو خوبي نبود ،آويد كه كم و بيش از موضوع سونيا وآراد خبر داشت خنديد وگفت :

 ف آورديد چون سونيا واقاي حكمت قرار بود برن خدمت پدر سونيا ..آراد خان كمي دير تشري-

حاال همه با تعجب به آويد نگاه كرديم اينو ديگه از كجاش دراورد ؟ ولي اويد خونسرد بود سونيا كه براي رهايي از 

 دست آراد خوشحال بود با ذوق به استاد گفت :
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 بفرماييد بابا اون طرفن ....-

 زي لبخندي به چهره ي درهم وعصباني آراد انداخت ورو به سونيا گفت :استادهم با پيرو

 بله شما بفرماييد جلو من پشتتون ميام-

سونيا ايشي به آراد كرد وهمراه با استاد رفتن آرادهم با اخم بدي به منو آويد نگاه كرد كه از صدتا فحشم بدتر بود 

بخند بهم چشمك شيطوني زد ....منو آويدم به بقيه پيوسطيم ،آويد وبا حرص از ما دورشد به اويد كه نگاه كردم با ل

انقدر كوك بود كه نمي ذاشت دودقيقه بشينم داشتيم ميرقصديم كه نگاهم به سونيا افتاد كه داشت با استاد حكمت 

ر نگاهم به مي رقصيد ونيششم باز بود نه به زماني كه نمي خواست استاد باشه نه به اين نيش بازش ، كمي اون طرف ت

چهره ي برزخي آراد افتاد خنديدم وبه رقصم ادامه دادم، منو آويد با همه مي رقصيديم ... نزديكاي شام بود كه 

خواننده از جمعيت خواست كنار وايسن وفقط عروسو داماد وسط باشن با كنجكاوي بهشون نگاه مي كردم كه همه 

 كه خواننده گفت : دور ما ايستاده بودن آويد دستش دوركمرم حلقه بود

 حاال نوبت هرچي كه نباشه ، نوبت بوسيدن عروس وداماده ...-

 چشمام چهارتا شد جلوي اين جمعيت ؟ولي آويد خونسرد بود ، خواننده روبه آويد گفت :

 آقاي داماد هولي ؟-

 آويد خيلي ريلكس گفت :

 نه ...-

 پس از عروس خوانم شروع مي كنيم... -خواننده

 من نگاه كرد وگفت: بعد به

 ما شعرو مي خونيم شماها هم مي رقصيد شمارش معكوس كه تموم شد شما اقاي دامادو مي بوسي .... -

جانم ؟ من ؟ جلوي اين همه آدم ؟ ولي زماني كه به آويد نگاه كردم مطمئن سر تكون داد ومنم قبول كردم 

 ...خواننده شروع به خوندن اهنگي كرد وگفت :

 ...9...  00ر عروس ياال دامادو ببوس ياال .... گل به سر عروس ياال دامادو ببوس .. ياال ... گل به س-

... هنوز يكو 6... 3.. 5حاال همه ي اطرافيان هم مي شمردن همين طور كه مي رقصيديم به آويد نزديك شدم ... 

... وشروع به دستو جيغ كردن .... منو .0نگفته بودن كه آويد اومد لبشو رولبم گذاشت وسريع برداشت وهمه گفتن 

 آويد از هم جدا شديم كه خواننده گفت :

نه .. نشد ... آقاي داماد شما كه گفتي هول نيستي ! .... پس نوبت خودت بشه چي كار مي كني ؟ يه بار ديگه ميريم -

 ولي اين بار عروس خانم واقعا ببوسه ...

.... واين بار من 0... 6... 3.. .......... 8... 9... 00شمارش معكوس رسيد قبول كرديم ودوباره شروع كردن ... وبه 

 براي اولين بار پيش قدم شدم ولب آويدو بوسيدم همه دست زدن كه خواننده رو به آويد گفت :

 حاال اقا داماد هول ... نوبت شماس پس آرتيستي ببوس ...-

...آويد منو به سمت 3............  8... 9...  00شمارش معكوس ... وبا اين حرف شروع كردن براي داماد خواندن و... 

... آويد با حرارت 0..... يه دستمو گرفت ومنوروي اون دستش خوابوند وروي صورتم خم شد .. و... 6خودش كشيد 

الت لبشو گذاشت روي لبم و مي بوسيد همه دست ميزدنو جيغ مي كشيدن ولي آويد دست بردار نبود داشتم از خج
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مي مردم كه آويد با چشماي خمار منو از خودش جدا كرد وپيشونيمو بوسيد و دستشو دور كمرم حلقه كرد خواننده 

 بلند گفت :

 واااااااااااااا و ..... به افتخار داماد ارتيست وباحالمون يه جيغ بنفشششششششش ...-

م .... بعد از شام دوباره به سالن برگشتيم وهمه شروع به جيغ زدن كردن ودوباره اومدن وسط ومشغول رقص شدي

 داشتم از خستگي مي مردم اينا واقعا چه طور جون رقصيدن داشتن ؟

بازخواننده خواست همه برن عقب تا عروس وداماد باهم تانگو برقصن چراغا همه خواموش بود به جز چهار تا رقص 

بوديم نور سفيدي از باالي سرفقط روي ما تابيده  نور كه اوناروهم خاموش كردن منو اويد وسط در وسط ايستاده

ميشد دي جي آهنگ ماليمي گذاشتن آويد يه دستشو دور كمرم حلقه كرد وبادست ديگه دستمو گرفت منم دست 

آزادمو دور گردنش حلقه كردم آهنگ وآغوش آويد بهم حس آرامش خاصي مي داد سرم رو به سينه ي آويد تكيه 

 ديم .....دادم وباهم تكون مي خور

بعد از تموم شدن مراسم همه توي ماشيناشون نشستن ودنبال ماراه افتادن ماهم مثل بچه ي آدم رفتيم خونه چون 

واقعا خسته بوديم ... دم در خونه همه از ماشين پياده شدن بابا ي آويد وبابا ي من جلو اومد تا دست مارو توي دست 

م همه تعجب كرده بودن بابا به اجبار عقب رفت وپدر بزرگ همراه با هم بذارن ولي من رفتم دست پدربزرگو گرفت

باباي آويد براي ما ارزوي سالمتي وخوشبختي كردن ودست مارو توي دست هم گذاشتن ... منير جون وسونيا انگار 

نه شديم كه من مرده باشم اشك مي ريختن وبقيه به زور از ما جداشون مي كردن بعد از خداحافظي با بقيه وارد خو

آويد بهم كمك كرد تاوارد ساختمون بشم يه ساختمون خيلي زيبا وتازه سازه سه طبقه كه خونه ي ما طبقه ي سوم 

 بود همراه آويد وارد اسانسور شديم و مقابل در ساختون ازش پياده شديم آويد در خونه رو باز كرد وگفت:

 بفرماييد بانوي من ..-

پشت سرم اومد تو وچراغارو روشن كرد با ديدن خونه ووسايلش مخم سوت كشيد  خونه غرقه در تاريكي بود آويد

يه راه روي بزرگ كه به سالن پذيرايي وحال منتهي ميشد دودست مبل راحتي ويه دست مبل شيك سلطنتي توي 

به  سالن به چشم مي خورد واشپزخونه كنار راه رو قرار داشت خوبيش اين بود كه وقي در خونه باز ميشد كسي

 اشپزخونه ديد نداشت با صداي آويد به خودم اومدم دستشو دور كمرم حلقه كرد وگفت :

 چه طوره عزيزم ؟-

 به صورت مهربونش لبخندي زدم وگفتم :

 -عاليه ... مرسي

 خنديدوگفت :

 هنوز اتاق خوابا مونده ...-

همه ي طبقه ها بزرگ تر ودوبلكس بودو اتاق ها  ومنو به طرف پله ها برد واحد ما به خاطر اينكه طبقه ي سوم بود از

هم باال قرار داشت با اويد رفتيم باال، سه تادرباال بود كه آوبد توضيح داد يكيش اتاق مهمانه ويكيشم ماله خودمون به 

 اتاق بغل اتاق خودمون اشاره كرد وگفت :

 اينم اتاق بچمون ... -

 د اويد گفت :بعدهم به من چشمك زد خنديدم كه دوباره خو

 توي هر اتاق سرويس بهداشتي مجزا هست ويه سرويس بهداشتي هم طبقه ي پايينه ...-
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 انقدر خسته بودم كه حال نداشتم اتاقاي ديگه رو ببينم به اتاق خواب خودمون رفتم وبا ناله گفتم :

 واي آويد خيلي خستم ... پاهام داره توي اين كفشه داغون ميشه ....-

توي اتاق گذاشتم اول به برسي پرداختم رنگ اتاق طوسي ماليم بودوهمه ي وسايل اتاق سفيد بود به جز پامو كه 

روتختيمون كه تركيبي از رنگ طوسي وسفيد بود روي تخت پر بود از بالشتاي كوچولو سفيد وطوسي وگلبرگ هاي 

بهم آرامش ميده در حالي كه روي  پرپر شده ي گل رزسفيد وقرمز، لبخندي به نشونه ي تاييد زدم كالرنگ طوسي

 تخت ميشستم گفتم :

 واي مرسي آويد همه چيز عاليه ....-

 آويد با لبخند وشيطنت كتشودراورد وروي مبل توي اتاق انداخت وكرواتشو شل كردو گفت:

 قابل نداره خانومييييي-

 دستش وگفت : بعد هم پايين تخت جلوي پام زانو زد ومهربون نگاهم كرد دستامو گرفت توي

 راداي من ، ورودتو به زندگي جديدت تبريك مي گم ...-

 يه دستمو از توي دستش در اوردم وبا شيطنت موهاشو بهم ريختم وگفتم:

 مرسي مرد من ...-

آويد دستمو از الي موهاش كشيد بيرون وماليم دستمو بوسيد وبعد در كمال تعجب من پامو از روي زمين بلند كرد 

روم كفشمو از پام در اورد ... خدا خيرش بده داشتم مي مردم از درد لبخندي به چشماي مهربونش زدم وخيلي ا

 وگفتم :

 مرسي پام خيلي ديد مي كرد ....

 آويد دوستداشتني نگاهم كرد وگفت :

 از كج راه رفتنت فهميدم ...

ارم خوابيد وبا چشماي خمار وپراز وچشمك كوچيكي بهم زد،آويد بغلم كرد وروي تخت خوابوندم خودشم هم كن

 نيازش بهم خيره شدو گفت :

 اخرم تو نگفتي دوستم داري يا نه ...-

 به چشماش خيره شدم مگه مي تونمستم اين چشماي شيطونو دوست نداشته باشم ؟ لبخندي زذم وگفتم :

 دوستت دارم ...-

غ نفسش بهم حال عجيبي دست داد ... آويد لبمو آويد منو به خودش چسبوند لبشو به لبم نزديك كرد با هرم دا

بوسيد بعد از مكثي منم شروع كردم حاال هردو با هم ديگه رو مي بوسيديم بعد از چند دقيقه آويد ازم جداشد وبا 

 چشماي ملتمسش بهم خيره شد وگفت :

 اجازه مي دي براي هميشه مال خودم باشي ؟-

 م بدم براش ... لبخندي زدم وبا صداي ارومي گفتم :چي مي تونستم بگم ؟ حاضر بودم جونمو ه

 بعد از خوندن خطبه ي عقد مال تو شدم ...-

آويد با لبخند مهربوني بوسه ي كوتاهي روي لبم كاشت وبا محبت به چشمام نگاه كرد .... من اون روز از دنياي 

 د ....دخترونه ي خودم جدا شدم وپا به دنياي جديدي گذاشتم كه آويد حاكمش بو

*************** 
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تازه ازماه عسل برگشته بوديم كه سونيا اومد خونمون .... تا وارد ساختمون شد به طرفش پرواز كردم وصورتشو 

 بوسيدم وبا ناراحتي گفتم :

 سالم دوست نامردم ،پارسال دوست امسال اشنا .... نبايد يه زنگ به من ميزدي ؟-

 سونيا با سرخوشي خنديد وگفت :

 ببخش عزيزم درگيربودم ... بعدشم نمك چشمتو بگيره دوبار كه بهت زنگ زدم ...-

 اوه ... بابادرگير....-

 بعد سونيا رو به طرف مبال كشيدم همين طور كه مانتوش رو در مياورد پرسيدم :

 ازدانشگاه چه خبر ؟ -

 همه چيز امن وامانه ..... فردا كه ميايي ؟-

 اره ...-

 ؟ كجاست ؟ آويدخوبه-

 خنديدم وبه طبقه ي باال اشاره كردم

 خوبه شكر خدا ... باال خوابه-

 سونيا هول شد وگفت :

 تو كه نخوابيده بودي ؟-

 خنديدم وگفتم :

 چقدرهم براي تومهمه ... نه نخوابيدم داشتم درس مي خوندم ...-

 لي االن متاهلي ... حاال خوش گذشت ؟نه رادا اون موقع ها كه خوابو بيدارت فرق نداشت مجرد بودي و-

 اره جات خالي ،خيلي خوب بود ....-

 سونيا با شيطنت خنديد وگفت:

 با بودن آويد چه نيازي به من ؟ -

 با خنده گفتم :

 ديوانه ... برو بمير....-

 نيا با سرخوشي گفت:بعد هم بلند شدم و به اشپزخونه رفتم وبا وسايل پزيرايي برگشتم وكنار سونيا نشستم كه سو

 برات يه خبر دست اول دارم ...-

 ذوق كردم وگفتم :

 بگوببينم ....-

 مرموز خنديد وگفت :

 خرج داره .....-

 با كنجكاوي گفتم :

 باشه ،هرچي بگي ....-

 سونيا خنديد وگفت :

 هرچي ؟-
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 اره ...-

 سونيا كمي فكر كرد وگفت :

 يم خريد ...اممممممممم .... بيا باهم بر-

 با اين كه كلي درس نخونده داشتم ولي فضوليم حسابي گل كرد وگفتم :

 باشه ....-

 سونيا با شيطنت ابروهاشو باال انداخت وگفت :

 حاال چرا انقدر كنجكاوي ؟-

 آخه تو خيلي با ذوق گفتي ... !-

 باالتماس نگاهش كردم وبا مظلوميت گفتم :

 سونيااااااااااا ...-

 نيا بدجنس خنديد وگفت :سو

 باشه حاال كه التماس مي كني مي گم ...-

 كمي مكث كرد وبا شيطنت گفت :

 داره برام خاستگار مياد-

 روي مبلي كه نشسته بودم ولو شدم وبا خنده گفتم :

 خيلي مسخره اي سونياااا ... منو بگو كه جدي گرفتم-

 وهر بمونم ....مسخره خودتي بيشعور... توشوهر كني من بي ش-

 با خنده گفتم:

 سونيااااااااااااا -

 سونيا جدي شد وگفت :

 جونه خودم راست مي گم رادا ... مي خواستم فردا بهت بگم ولي ديدم ديگه نمي تونم براي همين اومدم ...-

 بابهت گفتم :

 بگو جون رادي ؟-

 جون رادي .... !-

 داشتم از تعجب مي مردم :

 ت ؟حاال كي هس-

 حدس بزن ؟-

 چشمام اندازه ي توپ تنيس شده بود با ناراحتي وحرص گفتم :

 نگو كه آراده ...-

 سونيا سريع گفت :

 خاك توسرت يعني انقدربي سليقه ام ...؟-

 نفسمو با خيال راحت فوت كردم كه خود سونيا با خوشحالي گفت :

 حتي نمي توني حدس بزني كيه ....-
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 با فضولي گفتم :

 جونه رادا بگو دارم خفه ميشم ...-

 خنديد وگفت :

 كيوان ...-

 بابهت گفتم :

 كيوان ؟-

 كيوان كي بود ديگه .... ؟

 من مي شناسمش ؟-

 سونيا ابروهاشو باال انداخت وگفت :

 البته ....-

 دوباره فضول شدم وخودمو سمت سونيا كشيدم وگفتم :

 نميشناسم ...هرچي فكر ميكنم كسي به اين اسم -

 سونيا با لحن مرموز وبد جنسي گفت :

 نبايدم بشناسي چون تواونو به يه اسم ديگه ميشناسي ...-

 فضوليم دوبرابر شدونگاهمو به لب سونيا دوختم كه اروم وشمرده گفت :

 استاااااد ... حكمت ...-

 ه با خنده از جا بلند ميشدم گفتم :سرجام مثل چي از خنده تركيدم سونيا با حرص نگاهم مي كرد در حالي ك

 شوخي با مزه اي بود....-

 وبه طرف اشپزخونه رفتم سونيا سريع پشتم اومد وگفت

 به جون رادا شوخي نمي كنم ...- 

 داشتم قهوه رو توي فنجون مي ريختم با تمسخر گفتم :

 سونيا تو حتي نمي تونستي ببينيش ..-

 ونه ولو كرد وگفت :سونيا خودش رو روي صندلي اشپزخ

با حرفي كه آويد زد مجبورم كرد بريم پيش بابا .... مي دوني كه همكارن ... بعدشم نگو بابا يه زماني استاد كيوانم  -

بوده .... بعدم كيوان با من حرف زد از اين كه همون روز اول توي دانشگاه از من خوشش اومده بوده چون اولين 

ون نشده بودم برعكس همه باهاش لج بودم ... گفت كه كم كم عاشقم شده بوده ،اون دانشجويي بوده كه بهش اويز

روزي هم كه آويد مي خواسته با من در مورد تو حرف بزنه مارو دم دانشگاه ديده وفكر كرده آويد دوست منه بعد 

وراجب من از اويد مي هم زماني كه تو واويد ميريد دفتر وكالتش شماره ي اويدو مي گيره وباهاش تماس مي گيره 

پرسه كه كسي رو دوست داشتم يانه ... فكر مي كنم براي همينم روز عروسي شما آويد انقدر خونسرد به آراد گفت 

 كيوان مي خواد باباي منو ببينه ،يه جوراي احساس كيوانو فهميده بوده ....

وش گذاشتم وخودم هم مقابلش نشستم حاال دوباره كنجكاو شدم روي صندلي نشستم وفنجون قهوه ي سونيا رو جل

 وگفتم :

 خوب؟-
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 سونيا دوباره خنده ي سرخوشي كرد وگفت :

 هيچي ديگه بعد عروسي شما شد مجلس اعتراف كيوان ...-

 خنديدم وگفتم :

 پس بگو چرا موقع رقص باهاش نيشت تا بناگوش باز بود ...-

 سونيا چشماش چهار تا شد وگفت :

 توازكجا ديدي ؟-

 من حواسم به همه جا بود ...-

 سونيا خنديد وگفت :

 جل الخالق همه عروسا اون موقع درحال نازو ادان اون وقت تو نگاهت پيش مهمونا بوده ؟ بيچاره آويد ...-

 توهم فهميدي من بي چاره ام ...-

 سونيا سالم دادوگفت : دوتامون به اويد كه با قيافه ي پريشون به اپن تكيه داه بود نگاه كرديم وخنديديم

 وا مگه خنگم كه نفهمم ،از همون روز اول كه ديدمت فهميدم ...-

 آويد با خنده گفت :

 بچه پروو-

 من هم با لبخند بلند شدم وگفتم :

 بيا بشين برات قهوه بيارم ..-

 آويد با سرخوشي چشمي گفت واومد توي اشپزخونه ودرحالي كه مي شست گفت :

 مرغا پيوستي ؟ پس توهم به-

 منو سونيا با تعجب نگاهش كرديم خنديد وگفت :

 دوساعته باال سرتون وايستادم حواستون نبود ...-

 باحرص قهوه رو جلوي آويد گذاشتم وگفتم :

 چرا به من نگفتي استاد بهت زنگ زده درباره ي سونيا باهات حرف زده ؟-

 اش روخورد وشونه هاشو باال انداخت وگفت :آويد خيلي خونسرد وبي تفاوت يه ذره از قهوه 

اخه چيز خاصي نگفت ،فقط چند تا سئوال درباره ي سونيا پرسيد .... تازه من كه از احساسش چيزي نمي دونستم -

 حاال يه چيزي مي گفتم اشتباه بود ....

 بعد روبه من كرد وبا شيطنت گفت :

 به استادت بگيم اونم بياد ...رادا ميگم حاال كه سونيا اين جاست زنگ بزنيم -

 سونيا از خجالت سرخ شد وبا داد گفت :

 نه .....-

 خنديدم وبا شيطنت به آويد چشمكي زدم وگفتم :

 آره ....-

آويد با كيوان يا همون استاد حكمت تماس گرفت وبراي شام دعوتش كرد اونم پذيرفت وقتي اومد خيلي خودموني 

سربه سر سونيا مي ذاشت و راجع به كاراي منم حرف زد گفت همه چيز درست شده  باهامون رفتار مي كرد وهمش
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واالن مداركو تحويل دادگاه داده تا همه چيزو خودشون پيگيري كنن .... آويد خيلي با كيوان راحت بود يعني كال اين 

 كيوان يا استاد حكمت توي دانشگاه زمين تا اسمون فرق مي كرد ...

 ن وسونيا با منير جون تماس گرفتم صداي شادش توي گوشي پيچيد :بعد از رفتن كيوا

 سالم رادا جان ...-

 سالم منير جون خوبي ،پدربزرگ خوبه ؟-

 اره عزيزم ما خوبيم تو خوبي ؟ اويد چه طوره ؟-

 مرسي منو آويدم خوبيم ....-

 االن كجاست ؟-

 داره تلوزيون مي بينه ...-

 يد :منير جون با نگراني پرس-

 رفتارش چه جوريه ؟اذيتت كه نمي كنه ؟-

 نگاهمو با عشق به آويد كه مشغول مستند ديدن بود دوختم وبا لبخند گفتم :

 خوبه منير جون ... خيلي خوبه ....-

 منير جون خنديد وگفت :

 اونو كه از لحنت فهميدم شيطون-

  
 ياد سونيا افتادم وبا ذوق گفتم :

 خوب دارم براتون ...منير جون يه خبر -

 چي مادر بگو ...-

 داره براي سونيا خاستگار مياد ووو به احتمال زياد جوابشم بله ست-

 منير جون بابهت گفت :

 واقعا .... با كي ...-

 با خوشحالي خنديدم وگفتم :

 كيوان .... يعني استاد حكمت همون وكيلم ...-

 كرد :منير جون با خوشحالي تبريك گفت واضافه 

 تو عروسي تو ديدمش ... پسر خوبي بود خوشبخت بشن الهي ...-

 بعد با بدجنسي خنديد وگفت :

 طفلك آراد بفهمه ديوانه ميشه مخصوصا كه اين اقاي حكمت تموم اموالشونو ازشون مي خواد بگيره ....-

 خنديدم وبا كنجكاوي پرسيدم :

 روسي سرو صداشون بلند نشده ...منير جون حاال خبري ازشون داري ؟ از بعد ع-

 منير جون بعد مكث كمي طوالني گفت :

رادا پدربزرگت اينجا بود نتونستم جواب بدم ... اين چند وقته هم مي گفت چيزي به رادا نگو ،ولي همين كه از -

.. . اين  عروسي شما برگشتيم بابات كلي سرو صدا كرد كه چرا موضوع رو بهش گفتيد من بچه ي شمام يا ريحان
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دختره االن همه چيزو ازم مي گيره ... ولي پدربزرگت بهش گفت ،حقشه ،مال مادرشه اين همه سال تو وزنو بچه 

 هات به ناحق ازش استفاده كرديد االن اون مي خواد به حق از دارايش استفاده كنه ....

 عكس العملشون برام قابل پيشبيني بود با خونسردي گفتم :

 فعال كه بازي دست منه ،پس نگران نباشيد ...منير جون ، -

 منير جون آه بلندي كشيد وگفت :

 من واقعا موندم ريحان از چيه اين خوشش ميومده ...-

 چيزي نگفتم كه منير جون گفت :

 پدربزرگت داره ميره بخوابه بايد قرصاشو بدم كاري نداري ؟-

 نه قربونتون بشم ... سالم برسونيد خدافظ ...-

 خدافظ مادر ...-

همه چيز زندگيمون عادي وسرشار از خوشبختي بود تا اينكه كيوان گفت همه چيز درست شده واالن از دادگاه كسي 

و براي تصرف اموالم ميفرستن .... به پدربزرگ هم خبر دادم بهم گفت منتظر جنجال بدي باشم ومنم خودمو اماده 

يحانو بزرگ وقاب كرده بودم وروي ميزارايشم توي اتاقم گذاشته مي كردم حس خوبي داشتم عكس شناسنامه ي ر

 بودم با لبخند به عكسش خيره شدم وگفتم :

 مامان حال نوبت بازي منو شماست ..-

با حس دست كس روي شونم به پشت سرم نگاه كردم آويد با مهربوني بهم نگاه مي كرد قاب رو گذاشتم سرجاش 

 بلند شدم وبه آويد نگاه كردم بهم خيره شد وگفت :ازروي صندلي مخصو ص ميزارايش 

 مي خواي باهاشون چي كار كني ؟-

 نفسمو فوت كردم وگفتم:

االن فقط مي خوام همه چيزو ازشون بگيرم مي خوام اونام بفهمن سختي چيه ،درد چيه ،با اين كه مي دونم با اين  -

 يد ....چيزا حتي ذره اي از درد منو مامانمو نمي فهمن ... آو

 جانم ...-

 -مي خوام همه چيز مامانو براي شادي روحش وقف كنم نظرت چيه ؟

 منوكشيد سمت خودش ومحكم بغلم كرد درحالي كه موهامو نوازش مي كرد گفت:

 كارخوبي ميكني عزيزم ....-

م ، حاال واقعا وبعد گردنمو بوسيد دستمو دورگردنش حلقه كردم وخودمو بيشتر بهش چسبوندم ... خوشحال بود

كسي رو داشتم كه بهش تكيه كنم وديگه هراس ازافتادنو نداشتم ... آويد منو از خودش جدا كرد با مهربوني 

دوطرف صورتمو توي دستش گرفت ولباي داغشو روي لبام گذاشت ،بعد از چند لحظه ازم جدا شد وبا عشق توي 

 چشمام زل زدو گفت :

 رادا بينهايت دوستت دارم .....-

ازهمون روزي كه براي توقيف اموال رفتن ، بابا وپروانه خانم شروع كردن بهم زنگ زدن اوالش هرچي از دهنشون 

درميومد بارم كردن ولي بعدش كه ديدن كارساز نيست از درالتماس وارد شدن اينا واقعا برعكس همه بودن هر كي 

نه بعد فحش مي داد .... وقتي ديدن راه به جايي نمي جاشون بود با التماس شروع مي كرد وقتي ميديد افاقه نمي ك
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برن دست به دامن خاندان شايسته شدن آنا جون وبابا كه خودشون رو كنار كشيدن وگفتن ما توي كاراي عروسمون 

دخالت نمي كنيم هرچي خودش صالح مي دونه سيمين خانمم وقتي زنگ زد چيز خاصي نگفت وفقط همين جمله رو 

 گفت :

 ان تو خودت عاقلي حتما كاري كه مي كني از نظرت درسته پس من نمي تونم چيزي بگم ....رادا ج-

 ولي راحله خانم مامان الدن وقتي زنگ زد گفت :

 گناه دارن بنده هاي خدا توي زمستون بي خونه بشن ...-

 نه راحله خانم خونه درسته به نام منه ولي ازشون نمي گيرم ....-

 له خانم گفت :اينو كه گفتم راح

 خدا خيرت بده مادر ...-

خنده ام گرفته بود انگار به بدبخت ،بيچاره ها كمك مي كردم ... آويد طفلك كه از دست زنگاي اينا خسته شده بود 

كال سيم كارتشو عوض كرد، هيچ وقت يادم نميره سارا وقتي زنگ زد چه فحشاي بدي بهم داد وكلي هم تهديدم 

سردي تمام به حرفاش گوش ميدادم ،چون ميدونستم پدربزرگ واويد مثل كوه پشتمن تنها اراد كرد ولي من با خون

 بود كه وقتي زنگ زد به گفتن يه جمله اكتفا كرد :

 رادا باباته ... ماهم خواهربرادرت .. هرچي نباشه هم خونيم ...-

 منم گفتم : 

فتيد كه االن پشيمون نباشيد ... درضمن ديگه هم به من يا اي كاش اين هم خونو ،اين بابا رو ، خيلي قبل تر مي گ-

 همسرم وخانوادش زنگ نزنيد بهتون لطف كردم خونه رو ازتون نگرفتم ،پس كاري نكنيد بي خونه هم بشيد .

 وتلفنو قطع كردم ....

******** 

حتما رفته درو باز كنه خميازه اي  صبح باصداي زنگ خونه از خواب بيدار شدم نگاهي به كنارم انداختم آويد نبود ....

كشيدم ورفتم توي سرويس بهداشتي دستو صورتمو شستم لباس خوابمو عوض كردم واز پله ها اومدم پايين در 

كمال تعجب بنيامينو روي مبل ديدم توي اين دوماه كه بابا اينا همه روواسطه كرده بودن خودشوكنار كشيده بود ولي 

؟ سالم كردم آويد وبنيامين هر دوبه طرف پله ها نگاه كردن بنيامين به احترامم ايستاد االن اين وقت صبح ،اينجا 

 آويد همون طور كه با باال تنه ي لخت جلوم ايستاده بود گفت :

 سالم عزيزم بشين برم برات چاي بيارم ...-

 لبخندي زدم وگفتم :

 نه خودم ميارم تو برو لباس بپوش ....-

 به آشپزخونه ميرفت گفت :آويد همون طور كه 

 بشين دختر خوب بنيامين با تو كار داره ...-

 حدس ميزدم چي مي خواد بگه درحالي كه روي مبل مقابل بنيامين مي شستم گفتم :

خيلي وقته منتظرتم .... خيلي دير اومدي جلو ... مثال داماد خانواده اي ... ولي متاسفم كه دست رد به سينه ات ميزنم -

... 

 بنيامين بالبخند بهم خيره شد وگفت :
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 خوب براي خودت مي بري وميدوزي براي اين چيزا نيومدم ....-

همون موقع آويد سيني چاي رو به بنيامين تعارف كرد وچاي منو روي ميز گذاشت خودش هم كنارم نشست 

 ... ودستشو دور شونه ام حلقه كرد با كنجكاوي به بنيامين نگاه كردم كه ادامه داد

 اومدم وكيلتو ازت قرض بگيرم ...-

 با تعجب گفتم :

 هان ؟ مگه خودت وكيل نداري ؟-

 چرا ولي اون وكيل شركته من براي كار ديگه اي الزمش دارم ...-

 با تعجب به بنيامين نگاه كردم كه با لبخند گفت :

 براي طالق ........-

 چشمام چهار تا شد وبا بهت گفتم :

 ق كي ؟طالق ؟طال-

 بنيامين لبخند تلخي زد وگفت:

 مثال ... زنم ... سارا ....-

 چرا ؟ به خاطر وضع فعليشون ؟-

 بنيامين بلند خنديد وگفت :

 نه اصال ربطي به اين موضوع نداره من از اولم همين تصميمو داشتم ...-

 :به آويد نگاه كردم كه باخونسردي به بنيامين نگاه مي كرد بابهت گفتم 

 تو مي دونستي ...-

 اويد با لبخني بهم گفت:

 اره ...-

 دوباره به بنيامين نگاه كردم كه شروع به توضيح كرد:

من سارا رو ازطريق سروش دوستم شناختم ..... يه رور مهتا نامزد سروش با گريه اومد پيشم وگفت يه دخترس كه -

ه سروش ميگه سروش گوش نميده ،تعجب كردم خيلي دور وبر سروش موس موس مي كنه ومهتا هم هرچي ب

سروش عاشق مهتا بود با كلي بدبختي تونسته بود خانواده ي مهتا رو راضي كنه، چندباري رفتم سراغ سروش وسارا 

رو از دور ديدم ،خيلي به پسرا اويزون ميشد وحال بهم ميزد... پسرچه زن داشته باشه چه مجرد براش فرقي نمي 

فقط پسر باشه تا به همه نشون بده منم هستم ...... همون موقع ها هم من يكي از كارام گير كرده كرد ،مهم اين بود 

بود وپول مي خواستم ولي بابام شرط دادن پولو ازدواج من گذاشت از ازدواج فراري بودم وهستم نمي خواستم 

از لحاظ مادي خيلي از سروش سر خودمو درگير خانواده كنم ... وضع سروش ومهتا هم روز به روز بدتر ميشد من 

بودم هم براي زندگي سروش كه بهترين دوستم بود وهم براي كار خودم كه داشت به جاهاي باريك كشيده مي شد 

خودمو جاي عاشق سارا جا زدم ورفتيم خاستگاري وقتي برگشتيم طفلك مامانم تا يه هفته توي شوك بود وغذا نمي 

ون من به فكر نقشه ام بودم گفتم فقط سارا ... با سارا كه ازدواج كردم از هرچي خورد بعد هم كارش شد گريه ولي چ

زن بود متنفر شدم دوستش نداشتم براي همين بيخيال از كنارش ميگذشتم و همه انگ بي غيرتي بهم ميزدن كارام 

به آويد گفتم اونم درست شد مي خواستم جدا شم كه آويد گفت داريد ازدواج مي كنيد ، من همون موقع موضوع رو 
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نقشه ي تورو گفت ،خوب بود خوب كه نه عالي بود ،اينجوري منم انتقام ابرومو كه سارا برد مي گرفتم .... زمان 

خوبي بود ،درسته من سارارو دوست نداشتم ولي زنم بود زنم جلوي چشمم بهم خيانت مي كرد واين منو نابود مي 

 ت بگي وكالت منو به عهده بگيره ...كرد .... رادا ازت مي خوام به آقاي حكم

 هنوز از حرفاي بنيامين گيج بودم آروم پرسيدم :

 چرا كيوان ؟-

 حاال بنيامين با تعجب منو نگاه مي كرد كه آويد توضيح داد :

 منظورش همون حكمته ...-

 بنيامين آهاني گفت وبالبخند خونسردي :

ه اول اينكه عشق اراد زنش شد ... دوم دارو ندارشونو ازشون گرفت ... اخه ،اون اقا خيلي به اين خانواده لطف كرد-

 از قديم ميگن تا سه نشه بازي نشه ... االنم .. سوم ، من باكمك اون دخترشونو طالق ميدم ....

 اويد شونمو كمي فشار داد نفسمو فوت كردم وگفتم :

 ضربه ي بديه ... مدركي براي طالق داري ؟-

 تي مبل تكيه داد پاشو روي پاي ديگه اش انداخت وگفت :بنيامين به پش

 بله دارم ...-

 حاال منو آويد هر دو با كنجكاوي به بنيامين نگاه مي كرديم كه خيلي خونسرد گفت :

 اوال حق طالق بامنه ... ثانيا چندتايي عكس از سارا ودوست پسراش دارم ...-

 منو آويد باهم گفتيم :

 دوست پسر ؟؟؟؟؟؟-

 خنديد وگفت :

 همه مي گفتن بي غيرتم االن واقعا مطمئن شدم ..... !!!!!-

 آويد خنده ي الكي كرد وگفت :

 برادرمن ،بي غيرت كه هيچي .... ولي از سيب زميني هم بي رگ تري ....-

 خود بنيامين هم در حالي كه لبخند تلخي به لب داشت سرشو با تاسف تكون داد ....

نو به بنيامين دادم بعد از رفتنش هم با كيوان تماس گرفتم وموضوع رو بهش گفتم كيوان با خنده شماره ي كيوا

 ومسخره بازي گفت :

 رادا خانوادت نفرينم نكنن ؟ دار و ندارشونو كه گرفتم االنم مي خوام داماد پولدارشونو بگيرم ...-

 خنديدم وگفتم :

ه با نفرين كسي چيزيت بشه ... از قديم گفتن بادمجون بم افت نداره نترس .... تو جون سخت تراز اين حرفايي ك-

... 

 دست شما درد نكنه ...-

 با خونسردي گفتم :

 خواهش مي كنم-
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عصر هر كاري كردم نتونستم موضوع طالق سارا وبنيامينو به سونيا خبر ندم تلفنو برداشتم وشماره ي خونه ي سونيا 

 ج تا بوق صداي سونيا توي گوشي پخش شد ....اينارو گرفتم بعد از چهار پن

 الو ...-

 سالم به سونياي عزيزم خوبي ؟-

 ممنونم .... تو خوبي آويد چه طوره ؟-

 مام خوبيم .... چي كارا مي كني ؟-

 هيچي ... تو چه خبر ؟-

ق سارا جشن به پا با ذوق خنديدم نمي دونم چرا ولي جديدن خيلي بد جنس شده بودم تمام وجودم به خاطر طال

 كرده بود با خوش حالي گفتم :

 يه خبر توپ برات دارم عمرا بتوني حدس بزني ...-

 چي ؟-

 با خوشحالي تند تند شروع به تعريف كردم :

واي سونيا نمي دوني كه ، بنيامين اول صبحي اومده بود اينجا اولش فكر مي كردم اومده پادرميوني كنه براي همين -

بول نمي كنم واز اين حرفا اونم اومد گفت براي اين نيومدم ، مي خوام از سارا جدا شم ... من كه با ورم بهش گفتم ق

 نميشه سارا با اون همه ادعا قراره جدا شه ... تو باورت ميشه ...؟؟؟؟

 ..... نچ .... -سونيا 

 دوباره با ذوق گفتم :

التشو قبول كنه مي گفت حاال كه كيوان دوتا چيزو از خانواده ي تازه ... بنيامين شماره ي كيوانو مي خواست كه وك-

 سارا گرفته بهتره سومي هم بگيره .... به نظر من كه جالب ميشه مگه نه ؟

 ... اووو هم .... -سونيا 

 تعجب كردم ... اين چرا اينطوري جوابمو مي داد با حالتي گنگ وگيج گفتم :

 سونيا كسي پيشته ؟-

 نه ....-

 زه متوجه صداي گرفته اش شدم ،با نگراني گفتم :تا

 سوني چيزي شده ... ؟؟؟-

 سونيا با بغض گفت :

 رادا ... مي خوام ... مي خوام ببينمت ..-

 به زحمت خنديدم وگفتم :

 باشه عزيزم .. چرا كه نه ؟ بيام خونتون ؟-

 صداي هق هق سونيا توي گوشي پيچيد :

 .... رادا دارم خفه مي شم ... نه هواي خونه خيلي گرفته-

 نگراني همه ي وجودمو گرفت ناخوداگاه بغض كردم وگفتم :

 سونيا ... چي شده ؟؟؟ تورو خدا دارم مي ميرم ...-
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 سونيا تا صداي بغض دارمو شنيد سعي كرد خودشو كنترل كنه :

 رادا تو رو خدا .... به خدا چيزيم نيست ،فقط نگرانم ...-

 نگران چي ؟-

 نمي دونم زده به سرم ...-

 با تحكم گفتم :

 سونيا ...-

خيل خوب ... نگران آينده ام رادا ... مي ترسم از زندگي جديدي كه قراره داشته باشم مي ترسم ... از كيوان مي -

 ترسم ...

 با نگراني گفتم :

 مگه كيوان كاري كرده ...-

 سونيا سريع گفت :

 ... من از آينده ام مي ترسم ... نمي دونم قراره چي بشه ... نه رادا كيوان خيلي خوبه-

  
 ديگه طاقت نيوردم وگفتم :

 سونيا من اينطوري نمي تونم دوم بيارم .. چه ساعتي كجا بيام ؟-

 سونيا بعد مكث كوتاهي گفت :

 ساعت هشت ... همون كافيشاپ قبليه ...-

 باشه پس مي بينمت خدافظ ...-

 خدافظ ...-

ساعت شيشو نيم بود وآويد ساعت يه ربع به نه از مطب ميومد خونه سريع باهاش تماس گرفتم بعد از دوتا بوق 

 تلفنشو جواب داد ...

 سالم به بانوي مهربون من .... چه عجب ياد شوهر بيچارت كردي ؟-

 خنده ي كم جوني كردم وگفتم :

 سالم ... چقدر هم كه تو بي چاره اي ... !-

 وگفت : خنديد

 من چيكار كنم كه تو انقدر به من محبت داري ...-

 با شيطنت گفتم :

 دوستم داشته باش ....-

 خنده ي مهربوني كرد وگفت :

 هر روز بيشتر از ديروز وكمتر از فرداها ... مي خوامت ....-

 منم همين طور عزيزم ..-

 تازه ياد سونيا افتادم با نگراني گفتم :

 ساعت هشت برم بيرون گفتم بهت خبر بدم ... آويد قراره-
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 آويد كه از لحن نگرانم ، نگران شده بود گفت :

 كجا به سامتي .... ؟-

 با سونيا قرار دارم ...-

 حاال چرا انقدر پريشوني ... اون ورپريده چيزي گفته ...-

 -آره ... حالش خوب نيست براي همين مي خوام برم ببينمش ...

 -ه سالمت ... راستي رادا سوئيچ ماشين به جا كيليديه ....باشه برو ب

 نه نمي خواد ... هنوز گواهينامه ام نيومده مي ترسم ...-

 آويد با لحن مطمئني گفت :

 نگران نباش رادا ... اگه ماشينو ببري خيال من راحت تره ....-

 باشه ... پس من ميرم ....-

 مراقب خودت باش عزيزم ...-

 م همين طور خدافظ ...تو ه-

 خدافظ-

دلم آرومو قرار نداشت سريع پله هارو دوتا يكي كردم ورفتم به اتاقم خيلي زود آماده شدم سوئيچ ماشينو برداشتم 

وبا كلي بسم اهلل وصلوات سوار ماشين شدم ... خيابونا نسبتا شلوغ بود ولي خوب باز من زودتر از قرارم با سونيا 

مناسبي پارك كردم وپياده شدمو به سمت كافي شاپ رفتم ، درو باز كردم ورفتم تو تا خواستم رسيدم ماشينو جاي 

جايي بشينم چشمم به سونيا افتاد كه گوشه اي نشسته بود سرشو به يكي از دستاش تكيه داده بود وبا دستش ديگه 

ي گرفته بودم هميشه وهمه جا اش اشكالي روي ميز مي كشيد مطمئن بودم االن غرقه فكرو خياله عذاب وجدان بد

سونيا كنارم بود وتنهام نمي ذاشت ولي من چي ؟؟؟ واقعا چه دوستي بودم كه از حالو احوال رفيق چند سالم خبر 

نداشتم ؟ با ناراحتي روي صندلي مقابلش نشستم انقدر توي فكر بود كه متوجه نشستنم نشد ، دستمو جلوي صورتش 

 بياد لبخند ي به چهره ي گرفته اش زدم وگفتم : تكون دادم كه باعث شد به خودش

 چي شدي دوستم ؟پس اون دوست شادو سرزنده ي من كجا رفته ؟-

 لبخند بي رمقي زد وگفت :

 خودمم نميدونم ... سالم ، ممنونم كه اومدي، مي دونم مزاحم شدم ...-

 دستشو كه روي ميز بود گرفتم با مهربوني به چشماش خيره شدم وگفتم :

 سالم از ماست خانم ... در ضمن ديگه نشنوم از اين حرفا بزني ها ... شما هميشه مراحمي ...-

 همون موقع گارسون اومد وپرسيد :

 سالم .. چي ميل داريد ؟-

 منو سونيا سريع سفارش داديم بعد از رفتن گارسن نگاه منتظرمو به سونيا دوختم وگفتم :

 نمي خواي چيزي بگي ...-

 ا دوباره بغض كردو گفت :سوني

 رادا گيجم ... خودمم نمي دونم چرا يه ترسي توي همه ي وجودم رخنه كرده ...-

 از چي مي ترسي از كيوان ؟-
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 سونيا فوري گفت :

نه .. نه ... موضوع ترس از كيوان نيست ... رادا من از اينده مي ترسم از اينكه منو كيوان يه زماني از هم خسته بشيم -

 . ديگه نتونيم هم ديگه رو درك كنيم ،نتونيم وجوده همو تحمل كنيم .....

همون موقع گارسون سفارشمونو آورد تشكر كرديم ، بعد من لبخند مهربوني به چهره ي دوست پريشونم زدم تازه 

 االن حال سونيا رو اون موقع كه من اين طوري بودم درك مي كنم نفس عميقي كشيدم وگفتم :

ا بايد توي زندگيمون خيلي ريسك كنيم ،ازدواجم يكي از اون ريسك سختاي زندگيه ،ما بايد خوب فكر سونيا م-

كنيم ،همه ي جوانبو بسنجيم ، با همه ي رفتاراي طرف مقابلمون آشنايي داشته باشيم بعد تصميم بگيريم ،تازماني كه 

ال همين سارا من مطمئنم به بنيامين عالقه باهم رفتيم زير يه سقف ، نگيم من چي فكر مي كردمو چي شد ... مث

نداشت وبراي پولو خودنمايي پيش فاميلو آشنا باهاش ازدواج كرد بنيامينم همين طور ، اون به خاطر زندگي دوستش 

وپولي كه الزم داشت حاضر شد پاي سارا به زندگيش باز بشه ،يا مثال مامان من ريحان وبابام ... مامانم با عشق وبدون 

 شناختي با بابام ازدواج كرد...هيچ 

مي دوني مامانم عاشق چيه بابام شده بوده ؟ اين كه بر خالف بقيه ي خواهر برادراش به مامان محل نمي ذاشته نگو 

دختر عموشو دوست داشه ،بابام از عشق مامانم سواستفاده كرده بود واموالشو باال كشيده بود يا مثال همين منير جون 

همديگه بودن ولي به خاطر پدره ، پدربزرگ از هم جدا مونده بودن وهر دوشونم ازدواج ناموفق  وپدر بزرگ عاشق

داشتن حاال اگه مي خواستن با فكر ازدواج قبليشون وشكستشون ازدواج نكنن االن پيش هم نبودن ،ولي اونا اين 

چرا راه دور بريم منو آويد ... خودت ريسكو كردن وباهم ازدواج كردن االن هم هرروز عاشق تر از ديروزن ... اصال 

كه آويدو مي شناختي ،يه پسر دختر بازه شيطون كه دورو برش پر از دختراي رنگ وارنگ بود ، كسي كه اگه غير 

ازخودش وشخصي كه براش مهم باشه به وسايلش دست بزنه چنان دادو فريادي راه مي اندازه بياو ببين ،گاهي 

گير ميده مثل مانتو هاي من ... شايد باورت نشه هنوز درك نمي كنم ، اگه من با اوقات سرچيزاي خيلي بي خود 

بيكيني جلوي رضا يا حتي اشكان برم براش انقدرا مهم نيست تا وقتي كه من مانتوي كوتاه توي خيابون بپوشم ... ولي 

ه نظر من از هر كسي باهمه ي اين چيزا من عاشقش شدم ،عاشق اين شيطنتش ،عاشق حساسيتاش عاشق قلبش كه ب

پاك تر وبي ريا تره ، سونيا منم مثل تو شك داشتم ، مي ترسيدم از آينده مي ترسيدم حرف پدربزرگ هميشه توي 

گوشمه بهم گفت مي دوني كه آويد چقدر دوست دختر داره ... مي دونستم خيلي خوبم مي دونستم ولي سونيا انقدر 

رداشته با اينكه همه ي وجودم فرياد ميزد ديگه اون كارارو نمي كنه ولي عاشق بودم كه سريع گفتم دست از كاراش ب

بازم ته قلبم مي ترسيدم ،پدربزرگ اون روز بهم گفت درسته شايد انقدردوستت داره كه دست از كاراش برداره اما 

هستم االن حتي ممكنه دشمن زياد داشته باشه وزندگيتونو بهم بريزن ةبرام مهم نبود سونيا چون من عاشق بودم و

نمي تونم براي يه ثانيه نبودشو تحمل كنم اگه نباشه منم نيستم .... سونيا هر كدوم از ما بايد به يه چيزي از زندگي 

 برسيم ... ببينم اصال نظر خودت درباره ي كيوان چيه ؟

 سونيا نفس عميقي كشيد وبا كالفگي گفت :

داشتم سر كالس بود خودت كه ديدي ؟! به نظرم از اون بچه پرو ها  مي دوني رادا ، اولين بر خوردي كه با كيوان-

بود ،كه ازشون بدم ميومد درسته كه كيوان شوخي مي كرد سربه سرم ميذاشت باهام لج مي كرد ولي هيچ موقع پاشو 

 از حدش بيشتر نذاشته بود اينكه مي ديدم اين همه دانشجوي دختر دورو برشن وبراش سرو دست مي شكنن اما

اون محل نمي ده نظرم به كل برگشت به نظرم يه فرق خيلي زيادي با پسراي اطرافم داشت ، رادا دارم اعتراف 
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ميكنم من هر موقع رفتاراي آراد ومي ديدم نا خوداگاه اونو توي ذهنم با كيوان مقايسه مي كردم ، كم كم طوري شدم 

را هم ازش بدم ميومد هم شده بود معيارم براي انتخاب كه همه رو با كيوان مقايسه مي كردم خودمم نمي دونستم چ

، وقتي تو حرف از عاشقي ميزدي همش كيوان توي ذهنم مي چرخيد ولي اجازه ي رشد بهش نمي دادم مي ترسيدم 

من مثل تو قوي نبودم تو با اين همه محكمي شكستي اون وقت من ..... خيلي وقت بود نمي تونستم به خودم دروغ 

ترسيدم از كيوان مي ترسيدم وقتي كيوان توي عروسي شما باهام حرف زد دلم قرص شد ... ولي رادا  بگم ولي مي

خانواده ها قرار نامزدي گذاشتن درسته من كيوانو دوست دارم ولي هنوز ازش هيچ شناختي ندارم ،مي ترسم همين 

 برامون مشكل ايجاد كنه ...

 وگفتم : به دستش كه توي دستم بودو فشار خفيفي دادم

عزيز دلم اين كه ناراحتي نداره .... تو بايد با كيوان رفتو امد كني بري بيايي تا اخالقش دستت بياد ،سونيا همه ي -

 مشكالت راه حل داره مال تو ساده ترينشه عزيزم ...

سوندم ساعت بعد از اينكه كلي باسونيا حرف زدم وارومش كردم از كافيشاپ اومديم بيرون سونيارو بردم خونه ر

يازده بود كه رسيدم خونه ماشين آويد توي پاركينگ بود ماشينو پارك كردم وپياده شدم .... وارد ساختمون كه شدم 

ديدم تلوزيون روشنه وصداي فوتبال همه ي خونه رو برداشته جلو تر كه رفتم ديدم آويد جلوي تلوزيون نشسته 

 صداي منو شنيد بالبخند به سمتم برگشت وگفت : ومشغول خوردنه لبخندي زدم وسالم كردم آويد تا

 ااااا سالم ،كي اومدي ؟-

 شالمو از سرم دراوردم بدون اينكه مانتومو دربيارم روي مبل كنار آويد ولو شدم وگفتم :

 همين االن ... شام خوردي ؟-

 آويد نگاه بامزه اي بهم كرد وگفت :

 سونيا چش بود ..نه وايستادم بيايي باهم بخوريم ... حاال -

 دوباره نگران شدم وگفتم :

آويد خيلي نگرانشم .... خيلي پريشون بود مي گفت از اينده ميترسه .... كيوانو دوست داره ولي هيچ شناختي نسبت -

 به رفتارش نداره ....

 ... بيرون برن بزارن قرار باهم نداره واسترس پريشوني كه اين خوب –آويد 

 ولي احساس مي كنم سونيا يه جورايي معذبه .. منم مي دونم ...-

 آويد بعد از مكث كوتاهي با شيطنت گفت :

ميگم رادا بيا برنامه بچينيم چهارتايي بريم بيرون هم اونا باهم اشنا ميشن هم ما يه گشتي مي زنيم ... درضمن سونيا -

 به منو تو خيلي كمك كرد، بايد جبران كنيم ....

 خنديدم وگفتم :

 اره فكر خوبيه من با سونيا تماس مي گيرم تو با كيوان ...-

بعد از اين برنامه من با سونيا تماس گرفتم وآويدهم با كيوان هماهنگ كرد تقريبا سه روز در هفته دور هم جمع مي 

ا تونست شديم تازه سونيا وكيوان خودشونم تنها بيرون مي رفتن حدودا يه ماهي اين ما جرا ادامه پيدا كرد وسوني

 كامال با اخالق كيوان اشنايي پيدا كنه وقرار نامزدي رو باهم بزارن .....
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كيوان اين چند وقت بيكار ننشسته بود ودنبال كاراي طالق بنيامين وساراهم رفته بود ودرعرض دوماه كاراي طالق 

 ان با خنده ومسخره بازي گفت :سارا وبنيامين انجام داد .... كيوان وسونيا بعد از دادگاه اومدن خونه ي ما كيو

 رادا خدايي چه خانواده اي داري نزديك بود دختره منو راهي بيمارستان كنه ... !-

 باتعجب گفتم :

 سارا ؟-

 نه بابا سونياااااا ... -

 سونيا با جيغ گفت :

 كيوان ....-

 كيوان خنديد وگفت :

 ببخشيد ... ببخشيد غلط كردم ...-

 من وادامه داد : بعد رو كرد به

اره ديگه سارا ... نمي دونيد كه كل دادگاه رو روي سرش گذاشته بود كه من جدا نميشمو بنيامين دوستت دارم واز -

اين حرفا وقتي منو ديد مثل چي بهم حمله كرد از ته سالن جيغ مي كشيدو مي گفت ماهرچي بدبختي ميكشيم زير 

اموالمونو از چنگمون در اوردي حاالم مي خواي شوهرمو ازم بگيري فكر  سره توِ، عشق برادرمو گرفتي بعد اومدي

كنيد وسط دادگاه هي به من مشت ميزد ، بنيامينم هركاري مي كرد نمي تونست از من جداش كنه ديگه چند تا زنايي 

به سمت من كه اونجا بودن اومدن گرفتنش وبردنش عقب يه دفعه ديدم سارا دوال شد وكفش پاشنه دارشو دراورد و

پرت كرد واقعا هنگ كرده بودم اگه بنيامين منو نمي كشيد كنار االن خورده بود توي سرم منم ضربه مغزي ميشدم 

 وميرفتم توي كما ...

 آويد با خنده گفت :

 اخه كي با يه كفش ميره توكما ؟-

رم بيرون از اسمون يه هو اجر بخوره كيوان بالحن حق به جانبي گفت : من ... ازبس اينا نفرينم كردن االن ميترسم ب

 تو فرق سرم ،اين سونياي بدبختم هنوز شوهر نكرده بيوه ميشه ...

 سونيا درحالي كه به ادهاي كيوان مي خنديد گفت :

 نترس با دعاي گربه سياه بارون نمياد ....-

 كيوان تا رفت حرف بزنه سريع وبا كنجكاوي گفتم :

 ا چه طور راضي شد ؟؟؟خوب حاال بقيه اش ... سار-

 كيوان خنديد وگفت :

 حق طالق با بنيامينه اصال كاري با رضايت سارا ندارن ... !-

 اينو كه مي دونم ولي از سارا بعيده بي هيچ سرو صدايي تن به طالق بده ...-

 كيوان بهت زده گفت :

 بي هيچ سرو صدايي ؟ رادا تا االن داشتم برات الاليي مي خوندم ؟-

 خنديدم وگفتم :

 نه كيوان ،با اين همه سارا به اين اسوني ها تن به طالق نمي داد .... بنيامين بهش پول داد ؟-
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 كيوان خنده ي بلندي كرد وگفت :

وقتي دونمره ازنمره ي پايان ترمت كم كردم مي فهمي كه نبايد استادتو دست كم بگيري .... بنيامين اول مي -

ي من نذاشتم با اين كارش سارا ياد مي گرفت به بهونه هاي مختلف ازش باج بگيره خواست پول بده بهش ول

عكسارو ازش گرفتم وبردم نشون سارا دادم اولش دوباره شروع به جيغو داد كرد كه من نيستمو تو رفتي اينا رو 

كه واقعيه ، من درست كردي واز اين حرفا منم با خونسردي بهش گفتم براي من مهم نيست خودتم خوب مي دوني 

وقتي اين عكسارو نشون بدم خودشون برسي مي كنن وقتي به درستيش پي ببرن ،به جرم زنا ، سنگسار ميشي ... نمي 

دوني كه وقتي اين حرفو بهش زدم رنگش مثل گچ ديوار شد بعدم براي اين كه عكسارو نشون ندم حاضرشد توافقي 

 طالق بگيره ...

 سونيا با ناراحتي گفت :

 اي من اصال نمي تونم درك كنم سارا شوهر خوبي مثل بنيامين داشت پس چرا اون كارارو مي كرد ...و-

 آويد در كمال خونسرد گفت :

 عقده عزيزم ... عقده .. سارا يه عقده اي به تمام معناست ....-

************ 

راهنم پوشيدم وشالمو روي سرم انداختم آويد به گوشيم زنگ زد وگفت دم آرايشگاه منتظره سريع مانتومو روي پي

 وپايين رفتم آويد با ديدنم با لبخند از ماشين پياده شد وگفت :

 سالم عزيزم .. چه خوشگل شدي ...-

بعد هم در ماشينو برام باز كرد بالبخند تشكري كردم ونشستم آويدم سريع سوارشد ولي حركت نكرد با تعجب 

 با نمكي بهم خيره شده خندم گرفت وگفتم :بهش نگاه كردم كه ديدم بالبخند 

 چيه ؟ چرا اينجور نگاه مي كني ؟-

 آويد سرشو آورد جلويه دستشو پشت كردنم انداختو سرمنم برد جلو گيج نگاهش كردم وگفتم :

 نكن آويد موهام خراب ميشه ...-

ع لبامو ميبوسيد كه خودمم حس هنوز حرفم تموم نشده بود كه گرماي لبشو روي لبم حس كردم آويد چنان با ول

جدا شودنو نداشتم توي اوج لذت بودم ولي فكر اينكه توي خيابونيم ومردم مي بيننمون راحتم نمي ذاشت به اجبار 

 ازش جداشدم چشماي خمارشو به چشمام دوخت وخواست دوباره ببوستم كه باالتماس گفتم :

 نه آويد زشته ،توخيابونيما ....-

 به چشمام خيره شد وبا مظلوميت سرشو كج كردو گفت :آود با التماس 

 بريم خونه ؟-

 قاطع ومحكم گفتم :

 آوييييييييد ...-

 خنده اي كرد وگفت :

 باشه ،فعال كه تو رئيسي ....-

بعد هم راه افتاد ولي توي همه ي رفتارش كالفگي موج ميزد از كاراش خنده ام گرفته بود .. امروز نامزدي سونيا 

وان بود قرار بود با منير جون بيام آرايشگاه ولي زن عمو بهش زنگ زد وگفت برامون وقت آريشگاه گرفته ، من وكي
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براي اين كه به كار اينجا عادت داشتم دعوت زن عمو رو رد كردم ولي منير جون گفت كه زشته برامون وقت گرفته 

ك كرد همراه هم از ماشين پياده شديم تقريبا همه ورفت پيش زن عمو ... آويد ماشينو توي باغ بردوگوشه اي پار

اومده بودن به جز عروس وداماد همون موقع منير جونو شكرانه وزن عمو روديدم باهاشون سالم واحوال پرسي 

كردم اوناهم تازه اومده بودن سريع باهم به اتاق پرو رفتيمومانتوهامونو در اورديم من يه پيراهن كرم دوبنده ي 

ي زانو پوشيده بودم ساپورتمو كه به عنوان شلوار پا كرده بودم در اوردم وروي جالباسي گذاشتمو به كوتاه تارو

 مسئول اتاق پرو دادم شكرانه هم يه لباس ماكسي مشكي پوشيده بود باديدن من سوتي زد وگفت :

 چه خوشگل شدي امشب ... خدا به داد آويد برسه ...-

 كمي ناز كردم وگفتم :

 بودم منير جون پيشونيمو بوسيد وگفت :خوشگل -

 البته عزيزم ،خوشگل بودي خوشگل تر شدي ...-

همين كه از اتاق در اومديم صداي هلهله هم بلند شد فهميديم سونيا وكيوان اومدن همراه آويد رفتيم جلو شون 

خطبه ي عقد ودادن هديه  باهاشون دست داديمو روبوسي كرديم وعروسو دامادو به اتاق عقد برديم بعد از خوندن

ها همه دوباره به سالن برگشتيم وشروع به رقصو پاي كوبي كرديم ... بعد ازشام منير جون اومد پيش من كه كنار 

 سونيا نشسته بودم وگفت :

 ماداريم ميريم هول كردم وگفتم ، ااا كجا ؟پس وايستيد ماهم بيايم ...-

 منيرجون لبخندي زد وگفت :

 و بياي ...الزم نيست ت-

 سونيا با ناراحتي گفت :

 منير جون حاال چرا انقدر زود ميريد ؟؟-

 منير جون سونيا رو بوسيد وگفت :

 ببخش عزيزم رضا خسته است بهتره بريم -

 سريع بلند شدم وگفتم :

 پس بذاريد من كليد خونه رو از آويد بگيرم ....-

 منير جون سريع گفت :

 ميريم خونه ي عموت ... نيازي نيست ،ماداريم-

 خيلي ناراحت شدم با اخم گفتم :

 ديگه چي ؟؟ من اينجا باشم شما بريد خونه ي عمو ؟-

 سريع بلند شدم وگفتم :

 اصال خودمم ميام ...-

 منيرجون منو به زور نشوند وگفت :

 اراحت نباش خوب ...رادا جان فردا ميايم خونه ي تو ولي االن پدربزرگت وعموت باهم كار دارن ... ن-

آويد وقتي فهميد منير جون وپدربزرگ دارن ميرن خونه ي عمو كلي ناراحت شد ولي پدربزرگومنير جون حرف 

خودشونو ميزدن ودر اخر با عمو وشكرانه اينا رفتن بعد چند ساعت مجلس كه تموم شد رفتم اتاق پرو لباسمو 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –و عشق غم 

2 2 9  

 

هنمو در اوردم ومانتومو پوشيدم ساپرتمو پام كردم واز اتاق تحويل گرفتم زيپ پيراهنم خيلي اذيتم ميكرد پيرا

اومدم بيرون به سونيا وكيوان تبريك گفتيم وبه سمت خونه راه افتاديم ... پامو كه توي ساختمون گذاشتم توي هوا 

 معلق شدم از ترس جيغ بلندي كشيدم آويد كه با خنده به سمت پله ها ميرفت گفت :

 يادي رئيس بودي من ديگه تحمل ندارم ...هي دختر خانم امروز ز-

 به اتاق كه رسيديم منو گذاشت روي زمين با بدجنسي مقابلش ايستادم وبه چشماي خمارش نگاه كردمو گفتم :

 واي آويد خيلي خستم مي خوام فقط بخوام ...-

وند بدونه اينكه به وپشتمو بهش كردم آويد يه دفعه منو كشيد سمت خودش با دست چونمو به سمت خودش برگرد

من مهلت بده لباشو روي لبام گذاشت ومنو به خودش چسبوند ،همديگه رو ميبوسيديم كه آويد سرشو ازم جدا كرد 

 وبا شيطنت گفت :

 كه خسته اي ؟؟؟ اگه گذاشتم تا صبح بخوابي ؟-

رفش مونده بود تا سپيده ي وبعد دوباره لباشو گذاشت روي لبامو دستمو دور گردنش حلقه كردم .... واقعا هم سرح

 صبح توي آغوش هم مشغول نجواهاي عاشقانه بوديم ...

************ 

سه ماه از نامزدي سونيا مي گذشت صبح وقتي چشمامو باز كردم توي اغوش آويد بودم حالت تهوع داشتم انگار يكي 

اتاق نگاه كردم ساعت يازده وربع توي دلم رخت چنگ ميزد همون طور كه توي آغوش آويد بودم به ساعت ديواري 

بود ، پس چرا آويد نرفته بود مطب ؟ برگشتم وبه صورت مظلومش كه غرق خواب بود نگاه كردم سينه ي عريونش 

باهرنفسي كه مي كشيد به طور منظم باال وپايين ميرفت قلبم يه جوري شد نا خوداگاه سرمو روي سينه ي سمت چپ 

زد آروم شدم ولي به آرامش كامل نرسيدم بازم حالم بد بود استرس سراسر بدنم آويد گذاشت قلبش خيلي منظم مي

رو پر كرده بود آروم خودمو از اغوش اويد بيرون كشيدم بليزوشلوارم كه لبه ي تخت بود رو تنم كردم پتو روتا زير 

تلفن كشيده شد گردن آويد آوردم باال وروش انداختم واروم از اتاق خارج شدم پاهام ناخوداگاه به سمت 

انقدراسترس داشتم كه دستم نمي رفت تلفنو بردارم ولي بسم اهلل ي گفتم وتلفنو برداشتم ،شماره ي خونه ي 

 پدربزرگو گرفتم هنوز يه بوق نخورده بود كه صداي نگران منير جون توي گوشي پيچيد ...

 الو .. رضا ...-

 ل كنه روي مبل نشستم وبا صداي اروم ولرزوني گفتم :حس بدي بود پاهام توان نداشت كه سنگيني بدنمو تحم

 سالم ... منيرجون ... رادام ...-

 منير جون كه نمي تونست نگرانيشو مخفي كنه گفت :

 رادا مادر تويي ؟چرا صدات اينجوري ؟-

 به اجبار خنده اي كردم وگفتم :

 زرگ كجاست ؟چيزي نيست ؟ شما چرا نگراني ؟مگه امروز جمعه نيست ؟ پس پدرب-

 منير جون با نگراني گفت :

 چي بگم واال امروز صبح زود بابات اومد دنبال وبردش بيرون .... خيلي نگرانشم ... رادا تلفنش دردسترس نيست ...-

 صداي قلبمو كه كند ميزد ميشنيدم نگرانيم به اوج رسيد وبا استرس گفتم :

 چي كارش داشت ؟-
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ن ارثمو مي خوام پدربزرگتم ناراحت شد وگفت ،من هنوز زنده ام چه طور جرئت هيچي ديشب زنگ زد وگفت م-

مي كني حرف از ارث بزني خالصه دعواشون باال گرفت صبح هم ساعت شيشو نيم بود كه بابات اومد دنبال 

 پدربزرگت ...

 منيرجون خيلي نگرانم ... ميشه وقتي پدربزرگ رسيد بهم خبر بدي ؟-

 اره حتما ...-

 س من ميرم خدافظپ-

 خدافظ مادر ...-

قلبم خيلي بد ميزد حالت تهوم بدتر شده بود از استرس پاهامو تكون مي دادم با صداي آويد به خودم اومدم تازه از 

 حمام در اومده بود وموهاش خيس بود بليز شلوار توخونه اي تنش بود با نگراني گفت :

 چرا رنگت انقدرپريده ؟-

 غض كردم وگفتم :نمي دونم چرا ب

از وقتي بيدار شدم حالم بده آويد ... نگرانم زنگ زدم منير جون، منير جون مي گفت بابا ، پدربزرگو صبح زود از -

 خونه برده بيرون تا االن هم برنگشتن ...

 حاال اشكم سرازير شد وادامه دادم :

 ...منير جون مي گفت تلفنشم دردسترس نيست ... دارم مي ميرم آويد -

 آويد با ناراحتي از جا بلندم كرد ودراغوشم گرفتو گفت :

 

 

 چيزي نيست عزيزم ... مطمئنم همه چيز خوبه ....-

انقدرحالم بد بود كه نتونستم صبحانه بخورم ... مي خواستم ناهار درست كنم كه آويد نذاشت وگفت زنگ ميزنه 

زرگ ولي كسي جواب نداد دوباره زنگ زدم بازم همين طور بيرون ساعات دوبود كه دوباره زنگ زدم خونه ي پدرب

.... با همراه منير جون تماس گرفت اونم جواب نداد زنگ زدم به همراه پدربزرگ كه اين دفعه گفت خاموشه .......... 

فشار به اصرار اويد يه لقمه بيشتر نتونستم غذا بخورم با استرس روي مبل نشسته بودم وتلفنه خونه رو توي دستم 

 مي دادمو پامو با حالت عصب تكون مي دادم ... بازنگ تلفن سريع گوشي رو برداشتم :

 الو ...-

صداي هق هق اون طرف خط باعث شد حالت خفگي بهم دست بده به سختي دستمو گذاشتم روي گلوم وبا صداي 

 لرزوني گفتم:

 الو ...-

 ن بار كمي با حرص وصدايي كه كامال مي لرزيد گفتم :صداي جيغي كه اون طرف خط كشيده شد اشكمو دراورد اي

 الوووووووووو ...-

 آويد با نگراني بهم خيره شده بود ،صداي گريون شكرانه توي گوشي پيچيد :

رادا بدبخت شديم ... رادا بي پدربزرگ شديم ... رادا ديگه كسي نيست پشتمون باشه ... رادا بيا كه منير جون داره -

 ه ... بيا كه داره فقط رادارو صدا مي كنه ...خودشو مي كش
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شكرانه همين طور داشت روضه مي خوند ولي من ديگه هيچي از حرفا ش نمي فهميدم وفقط اشك مي ريختم گوشي 

از دستم ول شد صداي آويدو نمي شنيدم فقط ديدم دويد سمت تلفن وبرش داشت يه چيزايي داشت مي گفت كه 

مان خاطرات پدربزرگ توي ذهنم رژه مي رفت نگاه جديش لبخنداي نادر ودوست من نمي فهميدم فقط اون ز

داشتنيش ،دست گرمش ... موها وسبيالي سفيدش ... پيپ قهوه ايش كه يارقديميش بود ... نگاه عاشقش به منير 

 جون ... اشك چشماش موقع تعريف از ريحان ...

 زل زده گريم به هق هق تبديل شد وگفتم :با سوزش صورتم به خودم اومدم آويد با نگراني بهم 

 ديدي آويد ؟ ديدي بي پدربزرگ شدم .... ديدي بي پشتو پناه شدم-

 خودمو توي اغوشش ول كردم وبا التماس گفتم :

 آويد توروخدا منو ببرپيششون ... التماست مي كنم ..-

 آويد سرمو نوازش ميكرد وبا صداي ارومي گفت :

 .... تو فقط اروم باش ... من ميرم وسايلمونو جمع كنمباشه عزيزم ،باشه -

آويد منو روي مبل گذاشت وخودش به سرعت از پله ها باال رفت ... بي وقفه اشك ميريختم وبا ياد اينكه با بابا بوده 

وض كنم بيشتر از قبل از بابا متنفر ميشدم ... نمي دونم كي آويد پايين اومد ولي فهميدم بهم كمك كرد لباسامو ع

بعدم درحالي كه يه ساكو با خودش مي كشيد منو بغل كرد واز خونه اومديم بيرون توي ماشين فقط گريه ميكردم 

آويد يه قرص مسكن با يه شيشه ي اب معدني كوچولو بهم داد قرصو خوردم ... بازم گريه مي كردم منير جون بي 

ا همش تقصير منه .... با تكون دستي از خواب بيدار شدم پدربزرگ چه مي كرد جونش به پدربزرگ بند بود ... اه خد

 خدا خدا مي كردم كابوس باشه ولي آويد با چهره اي نگران وناراحت بهم گفت:

 رسيديم عزيزم پياده شو ... -

به بخت سياهم لعنت فرستادم پس كابوس نبوده ؟! سرجام نشستم درخونه ي پدربزرگ بوديم سرتاسر خونه پارچه 

زده بودن ،چقدرزود دست به كار شدن ... آروم از ماشين پياده شدم وبه كمك آويد داخل خونه رفتم هر ي سياه 

قدم كه بر ميداشتم انگار جونم كنده مي شد نگاهي به باغ انداختم درختاش سبز سبز بودن اشكم بيشتر دراومد 

توي ساختمون گذاشتيم همه با ديدنمون پدربزرگ عاشق اين درختا بود هركي منو ميديد تسليت مي گفت پامونو كه 

جيغ مي كشيدن وبه سرو صورت خودشون ميزدن حس بدي داشتم صداي جيغاشون تمركزمو از بين مي برد نمي 

تونستم درست فكر كنم وتصميم بگيرم پاهام قدرت تحمل بدنمو نداشت ..... سر شده بود ، نزديك بود بيوفتم كه 

تنها كسم منو نگه داشت وكمكم كرد جلو برم نگاهم به منير جون افتاد كه  دستاي قوي ، مردم ، همسرم واالن

درراس همه نشسته بود بميرم براش كه توي يه روز اين همه شكسته شده بود وقتي نگاهش به من افتاد آغوششو به 

 روم باز كرد وگفت :

فت سير نشد حاال هم شوهر منو گرفت بيا ... بيا مادر... بيا كه هم درديم .... بيا كه اون بي خير مادرتو رو ازت گر-

به خدا ازسرش نميگذرم ... بيا راداجان ... بيا كه رضا جون ميداد برات بيا مادر .... بيا كه اگه يه ذره تب مي كردي 

رضا مي مرد ، بيا مادر .... بيا كه شب سر راحت رو بالش نمي ذاشت ومي گفت من بدبخت كردم اين مادرو دختررو 

مادر .... بيا كه مي خوام من ديگه به جاي رضا جون فدات كنم كه جونه رضامو گرفتن بيا مادر ... بيا بغلم تا بوت بيا 

 كنم بوي رضامو مي دي بيا ... بيا راداي رضا بيا ... به روي خودش نميورد ولي با هر اخم تومي مردو زنده ميشد بيا ...
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يگه به هق هق افتاده بودم اويد منو به سمت منير جون برد خودمو همه ي حاضرين جمع اشك مي ريختن ،من كه د

توي اغوشش رها كردم منو بو ميكرد ومي گفت بوي رضامه ... منو به خودش مي فشرود وگفت جونه رضا مه .... زجه 

 ميزد ومي گفت نفس رضامه ....

م سه ماهه بارداره منير جونم همش زير روزاي سختي بود شكرانه همش بيمارستان بود اخه اون موقع ماتازه فهميدي

سرم بود منم حال بهتري نداشتم ولي باديدن بقيه خودمو قوي نشون ميدادم به همه ي كارا ميرسيدم از منير جون 

غافل نبودم خدا خير بده به خانواده ي سونيا ، خودشو كيوان به كنار خاله ساره وعمو هم خيلي كمك مي كردن ،آويد 

نگو همش يا بايد حواسش به من ميبود يا مجلس ... تازه هفت پدربزرگ بود كه فهميدم توي  بدبختو كه ديگه

تصادفي كه منجر به مرگ پدربزرگ شده بابا هم از گردن به پايين فلج شده براي همين هم بود هيچ كدومشونو 

م اون بود كه با عث مرگ توي مراسم نديده بودم ... ولي اين دليل نميشد كه از پدربگذرم تصميم تازه اي گرفت

پدربزرگ شده بود .... از كيوان خواهش كردم براي گرفتن خونه هم اقدام كنه ،اولش قبول نمي كرد مي گفت 

 خودشونم االن دارن زجر مي كشن ولي من دربرابر اونا راداي هميشگي نبودم هر جور بود كيوانو راضيش كردم ...

 رد ميشدم كه صداي عمه مرضيه رو شنيدم كه داشت مي گفت : مراسم چهلم بود داشتم از در اشپزخونه

 ناصر حالش خيلي بده فرستاده دنبال رادا تا حالليت به طلبه اما شوهرش نذاشته ،برن سمت رادا ...-

 عمه راضيه باافاده گفت :

ص وجوش نداره كه اين ناصرم چه كارايي مي كنه .. اين دخترم مثل مادرش احمق وخنگه رضايت ميده اين همه حر-

... 

 عمه مرضيه با حرص گفت :

 دختره ي حروم زاده مثل مادرشه ،توي اين موقعيت رفته خونه روهم گرفته ....-

با شنيدن حرف عمه هام امپرچسبوندم وبا عصبانيت رفتم توي اشپزخونه جفتشون تا منو ديدن رنگشون پريد بدون 

 :ترس از بلندي صدام با عصبانيت وداد گفتم 

مراقب حرف زدنتون باشيد اگه نميام توي دهنتون بزنم احترام مجلس پدربزرگو دارم .... ازاين به بعد حق نداريد -

پشت مادر من حتي خوبي هم بگيد ... فهميديد؟؟؟ حرومزاده هم اون بچه هاي شمان .... اون برادرتون آرزوي 

درضمن حقمو گرفتم ... مي فهميد حق ... چيزي كه مال  بخششو با خودش به گور مي بره ... شماهاهم همين طور ...

مادرم بوده ،نه برادر شما ... هرچي خواستم به خاطر روح پدربزرگ احترام نگه دارم نذاشتيد .... دارم بهتون اخطار 

 مي دم احترامتونو دست خودتون نگه داريد تا بي احترامتون نكردم ....

داي بلند من همه اومده بودن توي اشپزخونه آويد وسونيا اطرافمو گرفتن وبه از عصبانيت بدنم ميلرزيد به خاطر ص

زور از اشپزخونه اوردنم بيرون هنوز از اشپزخونه دور نشده بوديم كه صداي داد منير جون بلند شد هممون بهت 

 ا گفت :زده برگشتيم ونگاهش كرديم منير جوون هيچ وقت صداشو باال نمي برد با اشك وفرياد روبه عمه ه

  
بلرزونيد ... هرچي مي خوايد تن پدرتون و توي گور بلرزونيد ... اون از برادرتون اينم از شماها ... پدرتون از گل باال 

تر به اين دختر ومادرش نمي گفت ولي شما ها .... اين اشكا كه برا پدرتون ريختيد اشك تمساح بود به خدا .... 

 ردتونو نگه داريد ....حداقل جلو اين مردم احترام پدرم

 بعدش هم به هق هق افتاد زن عمو وشكرانه سريع رفتن سمتش به زحمت به سونيا گفتم :
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 برو كمك اونا ... اويد هست ... منير جون همين طوري هم خيلي خسته ست ....-

تكيه دادم وبا گريه  سونيا با ترديد رفت سمت منير جون وآويد منو به اتاق برد خيلي حالم بد بود سرمو به سينش

 گفتم :

آويد اينا خيلي پستن ... حتي احترام مرده رو هم نگه نمي دارن ... به منو مامانم مي گن حرومزاده .... احمق وخنگ -

 .. آويد مامانم به جرم عاشقي اين همه بال سرش اومد اين همه فحش شنيدو تحقير شد ...

 با صداي آرومي گفت :گريه ام شديد ترشد آويد روي سرمو بوسيد و

 ديگه نميذارم بهت اسيبي بزنن بعد اين مراسم از اينجا ميريم براي هميشه ...-

 با ترس وبغض از آويد جدا شدم وگفتم :

 پس منير جون ....-

 دوباره منو بغلم كردو پيشونيمو بوسيد :

ودمون مي بريمش خونه ي ما يه اتاق فداي دل مهربون خانومم ،نگران نباش منير جونم مثل آناس براي من با خ-

 اضافه داره ...

 دوباره گريه ام گرفت وگفتم :

 مرسي .... ولي آويد اگه پدربزرگ اينجا بود هيچ كدوم از اين اتفاقا نميوفتاد .......-

من خيلي آراد وپروانه خانم اومدن سراغم كه برم ديدن بابا وحاللش كنم اوناهم انگار توقع داشتن من ببخشم ولي 

 خونسرد گفتم:

متاسفم ،ولي ديدار من با شوهر شما )به پروانه خانم نگاه كردم( وپدرشما )وبه آراد نگاه كردم ( روي پل صراط .... -

 اگرزماني هم ازحق خودم گذشتم ولي مطمئن باشيد از حق مادرم نمي گذرم ....

 با نفرت به پروانه خانم نگاه كردم وگفتم :

 بدونيد ...بهتره شماهم -

 واز روي مبل بلند شدم وبه اتاقم رفتم .....

منو اويد كلي به منير جون التماس كرديم كه با ما بياد اول راضي نمي شد ولي وقتي با گريه به روح پدربزرگ قسمش 

 دادم راضي شد منومنير جون از اون خونه فقط وسايل شخصي خودمون به اضافه ي پدربزرگو برداشتيم وبقيه رو

همون جا بدون اينكه بهشون دستم بزنيم گذاشتيم تا اونا هر چقدر مي خوان سر اين وسايل تو سرو كله ي هم بزنن 

... قبل از اين كه اون شهرو براي هميشه ترك كنيم به بهشت زهرا رفتيم باال سر قبر پدربزرگ نشستيم وفاتحه 

باشم وهيچ وقت فراموشش نكنم بعد از اون هم خونديم بعد هم من توي دلم بهش قول دادم مواظب منير جون 

سرخاك مادرم رفتيم وبا اون خداحافظي كرديم با كمك آويد از جابلند شديم وبه طرف ماشين رفتيم .... سوار 

 ماشين شديم وبراي هميشه اون شهرو ترك كرديم .....

 سيزده سال بعد

به حلقه ي ازدواجم خورد كليدو ول كردم وبا عشق حلقه  كليدو از توي كيفم در اوردم وتوي قفل در فرو كردم نگاهم

ي توي دستمو لمس كردم االن سيزده سالو يازده ماه از ازدواج منو آويد مي گذشت وهيچي از عشقمون نسبت به 

هم كم نشده بود توي اين ساال با كمك آويد تونستم دكتراي حقوقمو بگيرم االنم براي خودم يه دفتر وكالت دارم 

ي درامدموبا مشورت با آويد به عنوان خيرات براي مادرم ريحان وپدربزرگ ميدم به پرورشگاه ،آويد اونقدر وهمه 
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درامد داره كه نيازي به پول من نيست ..... حلقمو بوسيدم وبا لبخند در ساختمونو باز كردم چراغا همه خواموش بود 

رم خالي شد با تعجب به قيافه ي خندون همشون با تعجب جلو رفتم كه همه ي چراغا روشن شد وبرف شادي روس

 نگاه مي كردم كه آيدا با شيطنت پريد بغلم وگفت :

 رادا ي خوشگلم تولدت مبارك ...-

 وبعد منو بوسيد منم صورتشو بوس كردم وبا خنده گفتم:

 تو كي مي خواي بزرگ شي ؟ كمرم درد گرفت شيطون بال ....-

 مو بوسيدو گفت :آويد با خنده اومد سمتم وصورت

 آدم نميشه كاريشم نميشه كرد-

 به صداي اعتراض آيدا توجه نكرد وبا عشق به چشمام خيره شدو گفت :

 تولدت مبارك هستي من ...-

 آيدا با خنده جيغ كشيد وگفت :

 اي اي اي آويد دستت رو شد هستي كيه ؟ هستي خانم ؟ مامان هستي ؟ واي هستي چرا نيستي ؟!-

 تصنعي گفتم : با اخم

 آيدااااااااا-

 آويدم بهش اخم كرد وگفت :

 مگه نگفته بودم بهش نگو ... اي دهن لق ... برو ببينم پدرسوخته ...-

 آيدا با عشوه وناز رفت كنار منير جون كه با لبخند مارو نگاه ميكرد وروبه منير جون گفت :

 مي گذره ... هي راه به راه به خودش فحش ميده ....ميبيني منير جون تورو خدا ؟؟ اين آويد از خودشم ن-

 آويد به سمت آيدا حمله كرد وبا خنده گفت :

 وايستا ببينم با كي بودي ورپريده ....-

 آيداهم با جيغ وخنده مي دويد رفتم سمت منير جون وصورتشو بوسيدم با لبخند نگاهم كردو گفت :

 بارك .بزرگ شدي رادا كوچولوي من .... تولدت م-

 وقطره اشكي از چشماش سر خورد با دستم اشكو از چشماش گرفتم وگونه اش روبوسيدمو گفتم :

 نبينم اشكتو منير جون ...-

 وبعد هم دستشو گرفتم روي مبل نشوندم وگفتم :

 بشين اين دوتا ديوانه ي منو تماشا كن تا من لباسامو عوض كنم ...-

 ن هن كنان گفت :به طرف پله ها ميرفتم كه آيدا ه

 كجا ميري رادا جون ... ؟-

 آويد با شوخي يكي زد پشت سرش وگفت :

 آيدا تمرين كن ... مامان ... بابا ... تمرين كن دختر گلم ... به خدا انقدر خنگ نيستي اگه تكرار كني ياد مي گيري ...-

 ا لبخند نگاهش كردم وگفتم :آيدا پشت چشمي براي آويد نازك كرد ومنتظر ومشتاق به من چشم دوخت ب

 االن ميام ميرم لباسامو عوض كنم ...-

 آيدا با خوشحالي دستاشو به هم كوبيد وروبه آويد گفت :
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 آويد بدو بيا كيك رو بياريم ...-

 دوباره صداي داد آويد بلند شد :

 نه آيدا مطمئن شدم دخترم .. تو خنگي ... بگو بابا ...-

 از پله ها باال مي رفتم گفتم :خنديدم ودر حالي كه 

 اين شيطونك اگه مي خواست بگه از دوازده سال پبش مي گفت-

 آيدا با شيطوني گفت :

 آفرين راااااااااااااااداااااااا ااااا-

خنديدم وبه اتاقم رفتم تا لباسمو عوض كنم ،آيدا شيطون بود درست مثل آويد همون برق چشما همون لحن همون 

از نظر طرزفكر وبر خورد مثل خودم بود واز نظر شكلي هم به هر دوتامون رفته بود به قول سونيا آيدا  رفتارا ولي

خوشگلياي هر دومونو ارث برده بود .... لباسامو پوشيدم وجلوي آيينه نشستم تا كمي آرايش كنم نگاهم به عكس 

د مرگ پدربزرگ ديگه هيچ كدوم از پدربزرگ خيره موند دستي روي عكس كشيدم ولبخند زدم بهش .... از بع

فاميلو نديديم به جز خانواده ي عمو كه اونم به خاطر شكرانه ومحمد بود ،شكرانه همه ي خبرا رو بهمون مي داد سارا 

بعد از طالق بنيامين ووضع پدرش با يه پيرمرد پولدار زن مرده ازدواج كرده بود واالن ازش دوتا بچه داشت آرادم 

مجرده وازدواج نكرده ولي نمي دونستم شايد هنوز پاي عشق سونيا بود شايدم به خاطر مامان  مي دونستم هنوز

وباباش ازدواج نكرده بود بابا هنوز زنده بود وزجر مي كشيد پروانه هم بيماري قلبي پيدا كرده بود وهنوز برام پيغام 

ام فكر مي كرد همه ي خانواده ي من به جزمنير ميفرستاد تا بابا رو حالل كنم ولي من بازم سر حرفم بودم طفلي بچه 

جون وشكرانه اينا مردن ... شكرانه بچه دارشد امير حسين يه پسر خيلي ناز وخوشگل كه يه سالو نيم از آيدا بزرگ 

تره وآيدارو آبجي صدا مي كنه ،بنيامين هم سه سال بعد از جدا شدنش از سارا با دختري به اسم ساقيازدواج كرد كه 

انمي هيچي كم نداشت اين دفعه سيمين خانم وقتي اسم عروسشو مياورد چشماش از افتخار برق مي زد و سونيا از خ

... سونيا دوست وخواهر شيطونم دوسال بعد از ازدواج ما با كيوان عروسي كرد واالنم دوتا دوقلوي نه ساله به اسم 

كرد به خودم اومدم آرايشم تموم شده بود سريع شيشه ي سايه وسامان داره .... با صداي آيدا كه از پايين صدام مي 

عطر رو روي خودم خالي كردم وپايين رفتم همشون روي مبل ودورميزي كه كيك روش قرار داشت نشسته بودن يه 

آويد كنار خودش برام جا باز كرد وشمع هاي روي  "رادا جان تولدت مبارك  "كيك شكالتي كه روش نوشته بود

وسريع رفت دوربين فيلم برداري رو روي پايه اش گذاشت وروي ماتنظيم كرد وخودشم سريع كيكو روشن كرد 

 اومد كنارم نشست تا رفتم شمع ها رو فوت كنم آيدا سريع گفت :

 وايسا .. وايسا ...-

 همومون با تعجب نگاهش مي كرديم كه سريع رفت گيتار قديمي منو آورد وروي پاش گذاشت با تعجب پرسيدم :

 اينو چرا اوردي ؟ پس مال خودت كو ؟ اين تنظيم نيست ...-

 آيدا با شيطنت چشمكي زد وگفت :

 من عاشق اينم ،خودمم درستش كردم ....-

 بعداز مكث كوتاهي نگاهي به همه ي ما انداخت وگفت :

 ار نفري مهربونموناين اهنگ قديمي كه هم مورد عالقه ي رادا جونه هم خودم ، تقديم مي كنم به خانواده ي چه-

 وبعد دستش روي سيماي گيتار رفت وشروع به خواندان ونواختن كرد ...
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 اگه يه روز بري سفر بري ز پيشم بيخبر-

 

 اسير رويا ها ميشم دوباره باز تنها ميشم

 

 به شب ميگم پيشم بمونه

 

 به باد ميگم تا صبح بخونه

 

 بخونه از ديار ياري

 

 نذاريكه توش منو تنها 

 

 اگه فراموشم كني ترك آغوشم كني

 

 پرنده دريا ميشم تو چنگ موج رها ميشم

 

 به دل ميگم خاموش بمونه

 

 ميرم كه هر كسي بدونه

 

 ميرم به سوي اون دياري

 

 كه توش منو تنها نذاري

 

 اگه يه روزي نوم تو توگوش من صدا كنه

 

 دوباره باز غمت بياد كه منو مبتال كنه

 

 به دل ميگم كاريش نباشه

 

 بذاره دردت تو دوا شه

 

 بره توي تموم جونم

 

 تا باز برات آواز بخونم

 

 اگه ميخواي باهم باشيم يار يكديگر باشيم

 

 مثال ايوم قديم بشينيمو سحر پاشيم
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 بايد دلت رنگي بگيره

 

 دوباره آهنگي بگيره

 

 بگيره رنگ اون دياري

 

 و تنها نذاريكه توش من

 

 اگه ميخواي پيشم بموني بيا تا باقيه جووني

 

 

 بيا تا پوست و استخونه نذار دلم تنها بمونه

 

 بذار شبم رنگي بگيره

 

 

 دوباره آهنگي بگيره

 

 

 بگيره رنگ اون دياري

 

 

 كه توش منو تنها نذاري

 شو بوسيدم وتشكر كردم كه آويد گفت :وقتي كه تموم شد همه با ذوق براش دست زديم صورت مهربون

 رادا جان شمعا رو فوت كن اب ميشن ....-

 دوباره رفتم شمع ها رو فوت كنم كه باز آيدا گفت :

 صبر كنيد ....-

 دوباره همون با تعجب نگاهش كرديم كه با خنده گفت:

 آرزو يادت نره ...-

 م وگفتم :دلم براش ضعف رفت با عشق بغلش كردمو صورتشو بوسيد

 چشم روچشمم دختر خوشگلم ...-

 آويد مثل بچه ها لپشو اورد جلو وگفت :

 چند تا چند تا اونو ماچ مي كني ؟ منم ميخوام ...-

 ديوانه اي گفتم وبا خنده گونشو بوسيدم منير جون طفلك به اين ديوانه بازي هاي آويد عادت كرده بود ...

 آيدا هم با حرص گفت :

 ود ...باباي حس-

با خنده دوال شدم سمت ميز تا كيكو فوت كنم به همه نگاه انداختم منير جون با مهربوني نگاهم مي كرد ،دوستش 

داشتم برام كمتر از مادر نبود وبراي دخترم كمتراز مادر بزرگ ،سالم باشي منير جون ... نگاهم رو به آيدا دوختم 
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ش بودم كه اونو مثل پدرش مي كرد ولبخند شادي كه هميشه روي دختر دوازده ساله ي شيطونم كه عاشق برق نگاه

لبش بود ،دعا ميكنم برات دخترم هميشه لبخند بزني ... حاال نگاهم به عشقم بود به اميدم به مرد زندگيم به تكيه 

ه گاهم به كسي كه توي اين سيزده سال چيزي رو براي خانواده ش كم نذاشته ونگاهش هرروز عاشق تر از ديروز

واين نشونه ي عشق جاويد مونه آويدم ،مرد من دعا مي كنم تا هستم باشي كه من بي تو هيچم وشونه هاي محكم 

وامنت جايي براي تكيه ي من و دخترمون باشه ... نگاهم رو دوباره به كيك دوختم ... زندگي رادا خيلي وقته عوض 

اره كه براش از هر چيزي عزيز تر ومهم تره زندگي رادا شده ديگه غمگين نيست حاال عالوه بر خدا يه خانواده اي د

 ..... "غم وعشق "از غم به عشق رسيد وعشق مبدا خوشبختي من ، رادا فرزانه شد

 غم دل با كه بگويم كه مرا ياري نيست

 جز تو اي روح روان هيچ مددكاري نيست

 غم عشق تو به جان است و نگويم به كسي 

 غمخواري نيستكه در اين باديه غمزده 

 راز دل را نتوانم به كسي بگشايم

 كه در اين دير مغان راز نگهداري نيست

 ساقي از ساغر لبريز مي دم بزند

 كه در اين ميكده مي زده هشياري نيست

 درد من عشق تو، بستر من بستر مرگ

 جز توأم هيچ، طبيبي و پرستاري نيست

 لطف كن، لطف و گذر كن بر سر بالينم 

 به بيماري من، جان تو، بيماري نيست كه

 قلم سرخ كشم بر ورق دفتر خويش 

 هان در عشق من و حسن تو گفتاري نيست

 "پايان

 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –و عشق غم 

2 3 9  

 

 
رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


