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 نام خدا به

 سياه چشمانت آسمان

معمول تو اتاقم نشسته بودم وداشتم رمان مي خوندم به قسمت هاي حساس داستان رسيده بودم که  طبق
 .يهو دراتاق باز شد ومامان بايه اخم بزرگ روي صورتش وارد شد

 موبايلموگذاشتم زمين و گفتم:اوا...ماماني چي شده؟؟؟؟ زود

 قدم اومد جلوتروگفت:باز داشتي رمان مي خوندي؟؟ يه

ا باز داستان هميشگي...هميشه مامانم با رمان خوندن من مشکل داشت اون موقع که دانش آموز بودم باب اي
ميگفت به درست لطمه ميزنه االن هم که دانشجو بودم بازم گيرميداد البته ازحق نگذريم من آدم متعادلي 

 .ساعت پاي يه رمان ميشستم تا تمومش کنم??نبودم يهو 

 .نم حوصله ام سررفته بود:مامان خب چي کارکگفتم

 !دخترتوآخربه خاطراين رمان خوندنت چشماتواردست ميدي-

به موهام کشيدم وگفتم:مامان جان ازفردادانشگاه وبيمارستان دوباره شروع ميشه شمااين چند ماه  دستي
 تابستونو برام زياد ميبيني؟؟

 !!!!اصال به من چه انقدر بخون تا کورشي-

سمت در اتاق حرکت کردوقتي داشت دررو ميبست سرشو چرخوند سمت من وگفت:خانوم رمان  به
 خون...وقتي مطالعت تموم شدآماده شوبيا باال خونه ثريا مي خوايم بريم فرودگاه دنبال آرش

از حرکت ايستاد واي خدا آرش؟؟؟؟نه...چرااين پسردست از سرمون برنميداره خب تو همون کشور  قلبم
مي موندديگه واسه چي دوباره داره مياد.مامان باتعجب به قيافه آشفته من نگاه کرد وگفت:چي  کوفتي

 شد؟نکنه چون از رمان خوندن افتادي اين جوري شدي؟؟؟؟

مي خواستم ازدست مامان دونه دونه موهامو بکنم.گفتم:نه خير!مامان خانوم من جايي نميام خيلي ازاون  ديگه
وشم ميادکه االن بيام ديدنش يه حلقه گل هم بندازم گردنش وبگم سالم آرش جوني پسره ايکبيري زردمبو خ

محکم بگير فشار بده تا بميرم  وخوش اومدي بيا مثل هميشه منو مسخره کن اذيتم کن حرصم بده اصال گلوم
 ...من که اصال مهم نيستم

من زير سوال بره به زورجلوي که از دست کارام خنده اش گرفته بود ولي نمي خواست ابهتش پيش  مامان
 ...خودشوگرفت وگفت:ثريا ناراحت ميشه

 مامي من خودم با ثري حرف ميزنم از دلش درميارم-

 ...حرص گفت:بشين رمانتو بخون کلي وقت هدر دادي با

بود که ازجام بلندشدم رفتم جلوي ?بيرون دوباره گوشيمو برداشتم ومشغول خوندن شدم.ساعت نزديک  رفت
دستي به صورتم کشيدم يه مانتو مشکي خنک تابستوني تنم کردم باشلوارجين آبي کمرنگ تنگ يه شال  ,آينه
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نشسته بود وداشت تي  کاناپهمشکي هم انداختم سرم وکوله پشتيموبرداشتم از اتاق اومدم بيرون.پوريا روي 
 نشستي؟ وي ميديد رفتم سمتش وگفتم:سالم آقاي عالف بيکارمگه کاروزندگي نداري اين جا

 زد وگفت:سالم خانوم رمان خون...چه عجب چشم ما به جمال نوراني شماروشن شد...خوبين؟؟؟ لبخندي

گرفت وگفتم:اي بابا!!!اين رمان خوندن منم خارشده رفته تو چشم همه شما!اصال دوست دارم  حرصم
 حرفيه؟جوابموبده مگه االن نبايد شرکت پيش بابا اينا باشي اين جا چه ميکني؟

 !زد وگفت:مادرفوالدزره دستورداده گفته بيام همه روببرم فرودگاه گل پسرمون داره مياد لبخندي

 گرفت وگفتم:آره گل خرزهره...خب مگه محمد نبود؟ خندم

چرا ولي مامان گفت که منم بايد باشم ...بااين تيپ و قيافه ميخواي بياي فرودگاه؟ دخي يه کم به خودت -
 وشش بياد تورو بگيره ما از شرت خالص شيم...ديگه سنت داره ميگذره هاااابرس بلکه آرش ازت خ

 ...کوله پشتيموپرت کردم طرفش وگفتم:من جنازمم دست اون آرش گور به گوري نميدم باعصبانيت

 که قهقهه ميزد گفت:خيلي خب بابا...چرا ميزني؟خودم يه خوشگلشو برات پيدا ميکنم درحالي

 ...سالت شده پيرپسر??الزم نکرده برو فکرخودت باش خيرسرت -

 باشه...حاال جدي جدي اين جوري مي خواي بياي؟-

 نه مگه عقلمو از دست دادم بيام فرودگاه.دارم ميرم باشگاه-

 ...پشتيمو برداشتم و گفتم:خداحافظ راننده گرام کوله

ود رفتم تو:ثري جونم...آرتميس...مامان... عمو محسن...جميله اومدم بيرون از پله ها رفتم باالدر باز ب ازخونه
 ...خانوم...مريم

 پريدجلوم وگفت:چته دختر؟االن بهت اجازه بدن تا شب ول نميکني چي شده؟ يهوآرتميس

 کردم وگفتم:سالم خوشگل خانوم شنيدم آق داداشت داره ميادکلي حرص خوردم بغلش

 ده خدا...چه هيزم تري بهت فروخته که اين جوري ازش بدت مياد؟زد تو پهلوم وگفت:چرا بابا بن يکي

بخيه خورد....يه باريک روز ??غمگيني به خودم گرفتم وگفتم:خبرنداري...يه بارهولم داد سرم شکست  قيافه
کامل منو تو انباري ته باغ پيش موش وسوسکا زنداني کرد...يه بارکل کتاب داستانامو پاره کرد ...يه بار کله 

 همه عروسکامو تراشيد...بازم بگم؟؟؟

 نه...بسه-

زدم وگفتم:حاال راستشو بگو اين چندساله داداشت ايتاليا بوده يا امين آباد؟خجالت نکشا بهم بگوبين  لبخندي
 !خودمون ميمونه
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ون اونم دنبالم مي دويد خاله ثريا ومامانو ديدم رفتم سمتش,حمله کنه به من که دويدم سمت آشپزخونه اومد
وگفتم:واي خاله دخترتو جمع کن االن منو مي خوره من جوونم هزار تا آرزو دارم نمي خوام به دست اين غول 

 دو سر بميرم

 ثريا قهقهه اي زد وگفت:باز شروع شد بيا بغلم عزيزم نميذارم کسي بهت دست بزنه خاله

 دستشوزد به کمرش وگفت:حاال ما شديم غول دو سر ديگه !باشه مامان جان به هم ميرسيم آرتميس

 گفت:چي شد توکه گفتي نمياي؟ مامان

 ...گاز گرفتم وگفتم:مامان لبمو

 ثريا با لبخند نگام کرد وگفت:يعني مياي؟ خاله

بيام شرمنده اما قول ميدم ديگه  گفتم:ثري خانوم.ثري خوشگله.دارم ميرم باشگاه.به خدا وقت نميشه باخنده
 تکرار نشه

 ثريا با دلخوري گفت: باشه اشکال نداره خاله خاله

 قلقلک دادم و گفتم:ناراحت نشين ديگه دلم ميگيره.بخندين ديگه کمرشو

شرع کرد به خنديدن .منم از همه خداحافظي کردم ورفتم بيرون پله هارو بدو بدو رفتم پايين جميله يه  خاله
بزرگ دستش بود وداشت از پله ها ميومد باال تا ديدمش گفتم:سالم جميله خانوم خوبين؟مي خواين  ديگ

 کمک کنم؟

 زد وگفت:نه خانوم وظيفمه...بريد به سالمت لبخندي

کنارش رد شدم حوصله رانندگي نداشتم محمد رو ديدم داشتم شيشه ماشينو دستمال ميکشيدتا منو ديد  از
 ومگفت:سالم پرستو خان

 گفتم:محمد آتيش کن بريم خنديدمو

 زد وگفت:چشم لبخندي

 باز کردم ونشستم دررو

 نشست .چنددقيقه نگام کرد.يه جوري نگام ميکرد باخنده گفتم :چي شده؟؟ اونم

 ...تکون داد وگفت:هيچي سرشو

روشن کرد وراه افتاد سرمو تکيه دادم به صندلي و به فکر فرو رفتم سعي کردم خاطرات بچگيم به  ماشينو
 .ذهنم بياد

سال پيش ??مسعود سليماني يه شرکت واردات صادرات قطعات کامپيوتري داره با عمو محسن شريکه  پدرم
طبقه دوم براي عمو اينا وپايين براي متري توي زعفرانيه خريدن.دوطبقه بايه باغ بزرگ.???باهم ديگه يه خونه 

ليسانس کامپيوتر داره.من دارم  ورياتا خواهر برادر بوديم.پ?تا بچه داره آرتميس وآرش.ماهم ?ما!عمو محسن 
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سالشونه.دايه پدرم جميله خانوم با همسر ??پزشکي مي خونم پرهام و پريا هم دو قلو هستن که االن 
البته مريم خواهرزاده جميله خانوم ايناهم بامازندگي ميکرد بابابراشون وپسرش محمد همراه ما زندگي ميکنن 

ميخوابيدن ولي روزها براي کاراي خونه ميومدن اونطرف باغ.آرش  جاته باغ يه خونه درست کرده بود واون
سال از من بزرگتربود يه پسر ديالق والغر صورت جوش جوشي عينکي با دندوناي ارتودنسي که هميشه من ?

ون ميترسيدم.با ايستادن ماشين چشمامو باز کردم پياده شدم رفتم باشگاه.من تکواندو کارميکردم از وقتي ازش
 .بود لمسا??

بود.محمد رو ديدم رفتم سمتش در ماشينو باز کردم ?وکوفته از باشگاه زدم بيرون به ساعتم نگاه کردم  خسته
 .وسوارشدم.بدون حرف حرکت کرد

خونه بوديم.فکرکنم همه رفته بودن فرودگاه از ماشين پياده شدم ورفتم خونه از يخچال بعدتو حياط  چنددقيقه
يه تيکه کيک شکالتي برداشتم خوردم وبعد رفتم اتاقم.يه دوش گرفتم.وباموهاي خيس افتادم روي تخت طولي 

 .نکشيد که خوابم برد

 دم:بلهباصداي زنگ موبايلم از خواب پريدم گوشي رو برداشتم وجواب دا صبح

 عصبانيه نيلوفرپيچيد تو گوشي:دختره ي گوربه گوري کجايي پس؟ صداي

 خاروندم وگفتم:کجابايد باشم تو تختم خوابيدم سرمو

کشيد وگفت:آخه دختر شکالتم مغز داره تو نداري.خيرسرت امروز اولين روزه بيمارستانه.حاال خوبه از يه  جيغي
 ن استاد جديده ميرسه ببينه نيستي اول کاري بد ميشههفته قبل بهت خبر دادم زود باش بيا اال

شدم گوشي رو قطع کردم زود از جام بلند شدم ورفتم جلوي آينه تندتند کرم پودرو ماليدم صورتم يه برق  هول
لبم زدم رفتم سمت کمد يه مانتوي آبي آسماني خنک تنم کردم بايه شلوارجين سرمه اي مقنعه سرمه ايم رو 

ريدم بيرون زيرلب غرغرميکردم اين همه آدم تو اين خونه هست هيچ کس نيست منو هم سرکردم وپ
 .بيدارکنه؟کسي نبود داشتم از در ميرفتم بيرون که جميله دويد جلوم:خانوم کجا؟بيايد صبحونه بخوريد

 عجله گفتم:نه...ديرم شده االن اين استاد جديده کله مو ميکنه با

 مپس وايستين يه لقمه بهتون بد-

سمت آشپزخونه منم مشغول پوشيدن کتونيم شدم بنداشو بستم وبلند شدم داشتم دستگيره رو مي  دويد
چرخوندم که رسيد بهم.لقمه رو ازش گرفتم واز خونه خارج شدم.بيمارستان خوشبختانه نزديک بود پيچيدم تو 

سفيد رفت تو  ايامر پارکينگ...اي جان يه جاي خالي هم هست گاز دادم طرفش که يهو يه پورشه پان
پارک...عصباني از ماشينم پياده شدم وگفتم:آقا مگه کوري؟داشتم پارک ميکردما...مرتيکه بيشعور فکرکردي 

 چون سوار اين لگن شدي ميتوني حق همه رو بخوري؟ولي کور خوندي من حسابتو ميرسم

شلوارمشکي هم تنش بودبا بلوز ماشين باز شد و راننده پياده شد يه پسر قد بلند و خوش هيکل يه کت و در
قهوه اي سوخته زيرش.بيني قلمي وکشيده چشماي مشکي درشت...ابروهاي پهن خالصه جيگري بود واسه 
خودش.ديدم داره دست تکون ميده جلوم...اوا اين پسره خله ها حيف اين همه زيبايي بنده خدا منگله خدا 

 شفاش بده گفتم:اين کاراچيه آقامگه حرفمو نشنيدي؟
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 پوزخندي زد وگفت:خانوم من که جوابتو دادم شما رفته بودي تو فکر وداشتي منو ديد ميزدي پسره

 ...ي پررو...گفتم:هي هي مراقب حرف زدنت باش وگرنه بدميبيني ها پسره

پوزخندي زد وبا غرور تمام اومد جلو وگفت:مثال چي کار ميکني؟مگه دخترا غير جيغ جيغ کردن کارديگه  دوباره
 هم بلدن؟

خوشم ميومد آدمو دست کم ميگيرن بعد يهو غافلگير ميشن !لبخندي زدم ورفتم جلوتربايه حرکت با پام  آي
 گذاشتم زير دلش بنده خدااز شدت تعجب چشماش از حدقه زد بيرون

جورنگام ميکردبعددستشوگذاشت زيردلش ازاون لبخندخوشگالم که دندونامم مشخص ميشن تحويلش  همين
دادم ورفتم سمت ماشين اگه يه کم بيشتر ميموندم پسره منو ميکشت. ازدورگفتم:ديدي دخترا به جز جيغ 

پريدم پايين رفتم  وسريعجيغ کارديگه هم بلدن...گازدادم ورفتم ته پارکينگ ماشينموبين.بقيه ماشينا چپوندم 
سمت آسانسورطبقه هفتم بودحوصله نداشتم صبرکنم رفتم سمت پله ها دويدم باال نيلوفربايه لباس سفيد 
تو راهرو ايستاده بوددستي تکون دادم ورفتم طرفش باحرص نگام ميکرداونم اومد طرفم وگفت:کجايي دختر 

 هان؟؟؟

 افو اومد؟؟دهنم رو قورت دادم وگفتم:اون پير هاف ه آب

 !نگام کرد که دوباره گفتم:منظورم همون استاد جديده اس ديگه گنگ

 زد وگفت:نه هنوز بدو لباساتو عوض کن لبخندي

پيش يه خانوم مسني به نام ناصري يه دست لباس سفيد خوشگل بهم داد زودي تنم کردم واومدم از  منوبرد
تو خوشبختانه هنوز نيومده بودکنارنيلوفرايستادم وگفتم:به  اتاق بيرون.بچه هارفته بودن اتاق دکترجديده رفتم

 نظر من اين استاده از اون پيراي خرفته...خدا به دادمون برسه

 ...وگفت:واي آره طرف فوق تخصص قلب وعروق داره خيلي شاخه خنديد

 !!بخوره تو سرش فقط خدا کنه گير نباشه پيري-

شد باديدن استاد شوکه شدم...همون پسره که باهاش دعواکرده  نداده بودم بيرون که در باز هنوزنفسمو
بودم...خدا ميخواي منو سکته بدي؟يعني اين استادمون بود ؟اين که خيلي جوونه!!اصال بهش نمياد...واي 

کرد.داشت خودشو  گاهيحتما منو ميکشت.لبخندي زد ووارد شدباغرور خاصي که تو چشماش داشت به همه ن
هيچي نميشنيدم...همش تو فکربودم.نشستم روي صندلي.چنددقيقه گذشت که تازه متوجه معرفي ميکرداصال 

 شدم همه دارن ميرن بيرون از جام بلند شدم مي خواستم برم بيرون که گفت:خانوم لطفا شما بمونيد

 سمتش وگفتم:من؟ برگشتم

 زدوگفت:بله شما لبخندي

م سکته ميکردم ولي سعي کردم خونسرد باشم پوزخندي رفتن بيرون من موندم چندقدم اومد سمتم داشت همه
 زد وگفت:حاال دست رو من بلند ميکني و در ميري هان؟؟
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باال دادم وگفتم:اولندش که دست بلند نکردم وبا پازدم.دومندش هم که مگه کش شلوارم که  ابروهامو
 دربرم؟؟

 اي زد وگفت:نه...مثل اين که برخالف قدت زبونت خيلي بلنده بايد کوتاهش کنم قهقهه

 زدم وگفتم:به شما ارتباطي نداره جناب دکتر پوزخندي

 گفت:دختره ي پرروتو فکرکردي کي هستي که بامن اين جوري حرف ميزني؟؟ نميترسي؟ باعصبانيت

 ميزنم از چيزي هم نميترسم که ترسيده بودم گفتم:من با هرکس مثل خودش حرف بااين

 رو چرخوندم که برم بيرون داد زد وگفت:مگه من به شما اجازه دادم برين؟ دستگيره

 گفتم:خب اجازه هست؟ کالفه

 تکون داد وگفت:بله بفرماييد بيرون کمتروقت منو بگيريد سرشو

 ...بيرون پسره ي ديوونه رسما عقلشوازدست داده!!تعادل نداره واال رفتم

رفتيم بيرون.اول نيلوفررو ?اونروز کال به معارفه واين چيزا گذشت...چندتابيماررو سرزديم وساعت  الصهخ
رسوندم خونشون وبعدرفتم خونه خودمون در حياط باز بود وتو حياط پربود از مشعل هاي قشنگ.محمدتو 

 حياط ايستاده بوددستي تکون دادم ورفتم سمتش:چه خبره اين جا؟؟

گفت:ثريا خانوم به مناسبت ورود پسرشون يه مراسم گرفتن االناست که مهمونابرسن مگه شما زد و لبخندي
خبر نداشتين؟؟؟سرمو به نشونه نفي تکون دادم ورفتم تو خونه.پرهام روي مبل لم داده بود رفتم سمتش 

 وگفتم:چه طوري وروجک؟

 گذشت؟ به موهاش کشيد وخنديد وگفت:خوبم تو چه طوري؟بيمارستان خوش دستي

 زدم وگفتم:نخندکرماي دندونات سرما ميخورن!آره جات خالي خيلي خوش گذشت پوزخندي

 داشت موهاي پريارو باال سرش ميبست تا منو ديد گفت:بدو مادر االن مهمونا ميرسن زود حاضرشو مامان

 مامان چرا به من نگفتين؟-

 چيه مي خواستي زودتر بگم يه بهونه پيداکني نياي؟_

 کردم ورفتم سمت اتاقم پوفي

وصورتمو شستم ونشستم جلوي آينه ميخواستم خيلي خوشگل بشم تا لج آرش دربياد.به صورتم کرم  دست
پودر زدم.خط چشم نازکي هم به چشماي سبز آبيم.کشيدم رژگونه اي به لپام زدم رژلب قرمزم رو هم به لبام 

طرف نداشت ويه  ويهبودويه طرف آستين داشت  ماليدم.رفتم سمت کمدم يه پيراهن سفيد که تا زانوهام
رديف نگين دوريقه اش داشت ويه کمربند خوشگل که يه سگک بزرگ نقره اي روش ميخورد تنم کردم موهامو 

با اتو صاف صاف کردم لخت شد موهام قهوه اي سوخته بود وتا پايين باسنم ميرسيد همين جورباز گذاشتم 
عالي شده بودم .نميخوام از خودم  انداختمام کردميه نگاه به خودم سانتي هم پ??يه کفش سفيد پاشنه 
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ميرسيد  ???تعريف کنم فکرکنين خودشيفته ام ولي خب خوشگل شده بودم قدم ولي بلند نبود به زور به 
 !خيلي تالش کرده بودم بلندبشم ولي خب نشده بودديگه

 !ه ماه شدهاومدم بيرون مامان لبخندي زد وگفت:به به دخترم چ ازاتاق

 کردم وگفتم:بودم لباموجمع

 اومد سمتم :خواهري داري به نصيحتم عمل ميکني؟آفرين آدم بايدعاقل باشه پوريا

 زدم پس سرش وگفتم:موش بخورتت اونم موش کورتا نفهمه چه ککه اي خورده يکي

 گفت:جون من حاال اين يه روز باهم کل کل نکنين مامان

سمت در.از پله هارفتم باالطبق معمول در باز بودرفتم تو خوشبختانه هنوز کسي  به پوريازدم ورفتم چشمکي
 نيومده بود بلند گفتم:سالم من اومدم

يه پيراهن آستين حلقه اي صورتي تنش کرده بود وموهاشو از باال بسته بودلبخندزنان اومدسمت  آرتميس
 !!!!من:خوش اومدي عزيز دلم چه قدر خوشگل شدي

 وگونه اش رو بوسيدم .خاله ثرياگفت:ماشاالله ماه شديزدم  لبخندي

ومامان وبچه هاهم اومدن خاله وعمو رفتن استقبالشون منو آرتميس هم مشغول گفتگو شديم يهو ياد  بابا
 آرش افتادم به عمو محسن گفتم:عمو پس کو پسر خل و چلتون؟؟

 قهقهه اي زد وگفت:االن مياد تو اتاقشه عمو

تم:واي...داره حاضرميشه؟؟...نکنه امشب قراره براش خواستگار بياد؟اين قدر استرس داره زدم وگف لبخندي
 نمياد بيرون ؟از مارو گرفته ؟عمو بهش بگو نگران نباشه خودم براش چايي ميريزم

دوباره خنديد وگفت:از دست تو دختر...تازه از سرکاراومده خسته بود آخه امروز اولين روز کاريش  عمو
 ي هم ناراحت وپکر بود خدا امروز رو بخير بگذرونه...گفت يه دوش بگيرم وبيامبود.خيل

 از پشت سرم صدايي بلند شد:واي بابا چه قدر غيبت منو ميکنين...اومدم يهو

ببينم کيه که ان قدر صداش آشناس که يهو خشکم زد امروز دومين باري بود که خشک ميشدم...از  برگشتم
حيرت خود آرش هم خشک شده بود.چندلحظه به هم خيره نگاه کرديم.يه کت وشلوار نوک مدادي تنش بودو 

مون آرش يه پيراهن مشکي زيرش بايه کروات نقره اي.اين همون استاد جديده خودمونه...يعني اين ه
 !!!زردمبو

 ...باورم نميشه چه قدر عوض شده بود...چه هيکلي براي خودش ساخته بود اصال

 ثريا گفت:يعني اين قدر از ديدن هم شوکه شدين؟ خاله

 !!!!خودم اومدم با خنده گفتم:من که خيلي تعجب کردم اون آرش کجا واين کجا به

 :يعني اين قدر خوشگل شدم؟؟لبخندي زد واومدجلوتردستشودراز کرد وگفت آرش
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آوردم جلوو جوري که فقط خودش بشنوه گفتم:نه بابا همون زردمبويي که بودي هستي اين جوري گفتم  سرمو
 !اعتمادبه نفس خاله ثري نياد پايين

 !فشارداد وگفت:ولي تو خيلي ناز شدي دستمو

اره اي به شکمش کردم حرفش خندم گرفت من داشتم ازش بد ميگفتم واون خوبمو ميگفت اش از
 وگفتم:هنوزم درد داري جناب دکتر؟؟؟

کرد ودستمو بيشتر فشار داد ديگه انگشتام داشت له ميشدبلند گفتم:واي خاله...بچه تو نو جمع کنين  اخمي
 دستمو شکوند...آيي....آخ...ديوونه

 !سي کنينثريا که مي خنديد گفت:ولش کن آرش هنوز نرسيده شروع کردي ؟يه احوال پر  خاله

 زد وفشاردستشو کمتر کرد وگفت:اتفاقا صبح احوالپرسي کرديم لبخندي

 وبابا وبقيه با چشماي گرد نگاهمون کردن وهم زمان گفتن:صبح؟؟ مامان

آرش به هم نگاه کرديم و خنديديم.بعد آرش کل ماجرارو تعريف کرد همه مي خنديدن فقط اين وسط  منو
غره ميرفت و لباشو گاز ميگرفت.ديگه يکي يکي مهمونا اومدن.آرش هم  مامان من بود که هي به من چشم

 .رفته بود پيش دوستاي قديميش نشسته بود

 يکي زد تو پهلوم وگفت:اونطرفو ببين پانته آ خانوم هم تشريف آوردن آرتميس

جهتي که آرتميس نشون داده بود خيره شدم پانته آ دختر دوست بابا اينا بود يکي يدونه بوداز اون دختراي  به
 . جلف حال به هم زن

 ...دوباره زد به پهلوم وگفت:دماغشم عمل کرده آرتميس

هيکل نگاه به سرتاپاش انداختم يه پيراهن قرمز دکلته کوتاه تنش کرده بود.انصافا قد بلند وخوش  يه
بودآرايش غليظي هم کرده بود.قيافه اش قشنگ نبود.موهاشم رنگ کرده بود بلوند تيره.باال سرش عين يه تپه 

 ميبينه رم ميکنه...الفرار مزجمع کرده بودآرش رفت سمتش به آرتميس گفتم:يا امام زمون االن داداشت قر 

شتيدرو سرتون....يواش بخنديد...دخترم بلند خنديد پوريا اومد سمتمون وگفت:چتونه؟خونه رو گذا آرتميس
 ...دختراي قديم مي خنديدن دندوناشون هم معلوم نميشد اما االن من تا ته حلق شماهارو ميبينم

 به پوريا گفت:پوري...آخه جون من نگاه کن دختره ي ميمون خودشو چه شکلي کرده آرتميس

ه همين زودي واسه آقاداداشت زن گرفتين؟ خاک يه نگاه به پانته آ کرد وگفت:به به مبارک باشه ب پوريا
 برسرت پرستو عرضه ي تور کردن نداشتي

آرتميس زد تو سرپوريا. پوريا خنديد وگفت:باشه حاال چرا ميزني؟خب بيا بريم وسط برقصيم از دلت  اينبار
 .دربيارم

 !يدنپشت چشمي نازک کرد ودست پوريارو گرفت وباهم رفتن وسط وشروع کردن رقص آرتميس
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تماشاشون ميکردم که آرش دست پانته آ رو گرفت وباهم رفتن وسط شروع کردن به رقصيدن آي حالم  داشتم
به هم خورد آي حالم به هم خورد دختره ي چندش چه عشوه شتري هم ميومد.سعي کردم نگاشون نکنم چون 

!داشتم با ناخن هام يهنه خبرآرش هرچندثانيه يه بارزيرچشمي يه نگاه به من مي انداخت نمي خواستم فکرک
بازي ميکردم که يهو سايه اي رو باال سرم ديدم سرمو بلند کردم وديدم محمد کنارم ايستاده از جام بلند شدم 

 وگفتم:چه طوري پسر؟

 زد وگفت:اي بد نيستم پرستو خانوم...شما چه خبر؟ لبخندي

 هيچي بابا منم بد نيستم.حوصله ام سررفته اين جا نشستم-

 دراز کرد سمتم وگفت:افتخار يک دور رقص رو به من ميدي؟ ستشود

 وگفتم:اوه اوه چه با ادب خنديدم

جام بلند شدم ومشغول رقصيدن بامحمد شدممثل برادرم بوداز بچگي باهم بزرگ شده بوديم.يه کم که  از
اره...دوست نداشتم رقصيدم احساس کردم داره يه جوري نگام ميکنه...خوب ميفهميدم اين نگاه چه معني د

رفتم سر جام  دمحمد به من عالقه من شه چون ميدونستم فقط خودش ضربه ميخوره. آهنگ که تموم ش
نشستم.ناخود آگاه دنبال آرش گشتم.ديدم از رقصيدن دست کشيده و يه گوشه ايستاده وبا عصبانيت نگام 

 سمتم وگفت:خوش گذشت؟ ميکنه.يواشکي زبونمو براش در آوردم بيرون .سرشو تکون داد واومد

منظورش رقصيدن با محمد بودلبخندي زدم وگفتم:جات خالي خيلي!به تو چي؟ فکرکنم بيشتر  ميدونستم
 !خوش گذشت داشتي کم کم پانته آرو قورت ميدادي

 !!زد وگفت:آره نکه خيلي جذابه پوزخندي

 !خودتو به اون راه نزن-

گذاشت تو جيبش وگفت:هيچ فکرنميکردم اين قدر عوض شده باشي اون دخترزر زرو والغرمردني االن  دستشو
 !چه خانومي شده

گرفت ياد بچگيم افتادم راست ميگفت تا تقي به توقي مي خورد اشکم در ميومد.خواستم لجشو دربيارم  خندم
 ...قواره ايگفتم:ولي بهت که گفتم تو هنوزم همون پسرزردمبوي بيريخت و بي 

 حرفم پريد وگفت:ميدوني چيه وقتي اين جوري ازم بد ميگي اعتماد به نفسم باالتر ميره وسط

شکلکي در آوردم.همون موقع پانته آاومدسمتمون ودستشو انداخت دور گردن آرش و گفت:عزيزم مياي  براش
 پيشم؟

 ته آ جونهامو باال انداختم وگفتم:سالم پاندا جون...واي ببخشيد پان ابرو

 برگردوندسمت منو گفت:اوا ...سالم گلم...نديدمت سرشو

 زدم وگفتم:آخه نامريي بودم پوزخندي

 ...که خندش گرفته بودسرشوانداخت پايين و گفت:من دارم با پرستو حرف ميزنم تو برو آرش
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 کرد وگفت:خيلي بدي اخمي

الصه اونشب هم گذشت. با خستگي وارد رفت.هنوز داشتم به رفتارش ميخنديدم خيلي احمق بود.خ وبعد
 .اتاق شدم تندتند لباسمو عوض کردم و خوابيدم

بودباباايناقرارگذاشته بودن همه بريم تنگه واشي ازحموم اومدم بيرون موهامو خشک کردم چندباري  امروزجمعه
 !مامان اومد گفت:دخترزودباش چه قدر لفت ميدي

کارخودمو ميکردم.يه شلوارجين سرمه اي ويه مانتوي خنک صورتي کثيف که کمرش يه بندداشت وقتي  منم
ميکشيدي چين ميخورديه شال صورتي سرمه اي هم سرم کردم يه کفش عروسکي صورتي کثيف هم پوشيدم 

مي  رهردوهآرايش ماليمي هم کردم ورفتم بيرون.پورياکنارآرش روي تاب نشسته بود و سرش تو گوشي بو
 خنديد رفتم جلو گفتم:روآب بخندي!چته منحرف چي ميبيني اون تو هان؟؟

قهقهه اي زد وگفت:آخه تورو خدااينو نگاه کن دختره از جلو تي وي رد ميشه آدم سه قسمت سريالو از  پوريا
 work at modeling دست ميده بس که چاقه حاال تو پروفايلش نوشته

شته هر پسري که تو زندگيم مياد مرد زندگيم نيست به دلم نميشينه...پسره يکي رو ببين دختره نو يااين
 .زيرش نوشته توکه مشکلت ازمن بهتره من هر دختري رو تو خيابون ميبينم زن زندگيمه من چي کار کنم

يه با اينو گفت ودوباره خنديد منم با خنده گفتم:به اون پسره بايد بگي اون دل نيست که تو داري شهرباز پوريا
 ...خدمات ويژه ...شبانه روزي تاروي سردرش هم بايد بنويسي عموم براي همه آزاد هست

 !خنديد وگفت:نه خوشم اومد واسه همه چيزيه جواب تو آستينت داري آرش

 شکلک در آوردم وگفتم:بسه ديگه...پاشيد بريم براش

 اومد سمتم وگفت:راستي ميدوني عمو محمود اينا هم ميان؟؟ پريا

 !!!!از خوش حالي جيغي کشيدم وگفتم:آخ جون يهو

 برگشت سمتم وگفت:چت شد؟؟ آرش

 !گفتم:عمو محموداينا ميان باخنده

 پوفي کرد وگفت:اه...البد اين پسره رامتين هم مياد!مار از پونه بدش مياد جلو خونش سبز ميشه آرش

لش خانواده عمو محمود هم اومدن گفت ورفت سمت ماشين.هم زمان زنگ خونه زده شد وبه دنبا اينو
 دوتابچه داشتن رامتين ورامونا

وپرهام وپريا وراموناسوار ماشين من شدن .پوريا وآرش ورامتين سوار ماشين پوريا!بزرگتراهم  آرتميس
 باماشين عمو محمود اومدن

 !نگايي گوش ميدنحرکت کرديم رامونا گفت:خب پرستو خانوم آهنگاتو رو کن ببينم خانوم دکترا چه آه وقتي

 وگفتم:البته خانوم مهندس االن براتون ميذارم خنديدم
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 سي دي از تو داشبورد برداشتم وتوضبط گذاشتم يه

 واسه تو که بيتابم من باورکن

 واسه چشماته بي خوابم من باورکن

 که به داشتنت مي بالم من باور کن باورکن

 کن...باور کن باور

 :بچه ها همگي همزمان خوندن يهو

 عمرمي قلبمي نفسي جونمي

 تنهام نذار تو اين بي کسي بمونو

 ميدوني ميدونم

 چشماتم عاشق

 بد جوري غرق نگاتم باورکن

 عشقت ديوونم از

 ميدونم قدرتو

 تو ميمونم پيش

 تو ميخونم حس

 اين که پيشمي از خدا ممنونم از

 کن عشق من باتو ميمونم باور

راه من ميپيچيدم جلوي پوريا وپوريا ميپيچيد جلوي من وقتي ما جلو ميزديم بچه ها شکلک در مياوردن  توي
ووقتي اونا جلو ميزدن پوريا بوق عروس ميزد.خالصه رسيديم .از ماشين پياده شديم کش وقوسي به بدنمون 

وپا زديم تو آب المصب  درآورديمداديم وراه افتاديم لب آب همين که رسيديم به آب همه کفشامونوازپامون 
 خيلي سرد بود

 ...نميتونستم پامو بذارم توش.رفتم سمت پوريا وگفتم:پوري جوني...داداشي گلي اصال

 زد وگفت:باز چي شده ؟کارت کجا گير کرده؟ لبخندي

 مظلوم کردم وگفتم:يادته بچه بودم منو کول ميکردي اسب سواري ميکرديم؟ چشمامو

 خب حاال خريت مارو به ياد ميندازي؟-

 نه داداشي من غلط بکنم...ميگم...االن آب سرده منم يخ ميزنم...ميشه منو بغل کني پاتو آب نذارم؟-
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 گفت:تو اين چشمارو نداشتي مي خواستي چي کارکني!اونجوري نگام نکن دلم کباب شد بيا بغلم خنديدو

 :زمين گذاشت بهش گفتم بغلش گرفت واز آب رد کرد.وقتي منو منو

 .پوريا خيلي تکي واي

 مکث کردم وبعد گفتم:اگه تک نبودي مي بستمت به گاري کمي

دنبالم من دوييدم اون بهم نرسيد.يه جاي دنج پيدا کرديم ووسايلو گذاشتيم .خيلي خلوت بود.آرش يه  افتاد
مد عينک دودي به چشمش زده  تي شرت ليمويي ال گوست با يه شلوار جين پوشيده بود.خيلي بهش ميو

 . ندادم هميتيبوددست به جيب وايستاده بود يه گوشه وزمينو نگاه ميکردانگاردنبال چيزي بودا

 اومد کنارم وگفت:چه طوري پرستو؟ رامتين

 وگفتم:خوبم تو چه ميکني؟ خنديدم

آرش هم به جمع ما پيوستند يهو گفتم:مي خوام اعتراف کنم يه بار که بچه بوديم با آجرزدم تو سر  پورياو
رامتين تا ببينم دور سرش از اون ستاره ها مي چرخه يانه!بيچاره صداشم در نيومد تازه يه بارم چسب رازي رو 

 !ريختم زير زبون رامونا تا نتونه حرف بزنه...بيچاره

 .خيلي شربودي به خدا هرباليي سرت مياوردم حقت بودخنديد وگفت: آرش

 کردم وگفتم:پررو من تا انتقام اون روزا رو ازت نگيرم ولت نميکنم اخمي

 گفت:آخ که چه قدر اون روزا سرم درد ميکرد رامتين

ي چپ چپ به رامتين نگاه کرد ورفت پيش بقيه ...از کاراش تعجب کرده بودم!چرا با رامتين اين طور  آرش
 !!! برخورد ميکرد؟؟؟اونا که دوستاي صميمي بودن

آرتميس وپريا مشغول بستن تاب روي يکي از درختا شديم اما خوب دختر بوديم ديگه زورمون نميرسيد  با
هرچي گره ميزديم شل ميشد وما بامغز مي افتاديم زمين!آرش هم به يکي از درختا تکيه داده بود ومارو نگاه 

 !ميزد.حرصم گرفته بود پسره ي پررومنو مسخره ميکنهميکرد و هي پوزخند 

 به آرتميس گفتم:خانوم خانوما برو به آقا داداشت بگو بياد اين تابو سفت کنه بازو کلف کرده که چي؟؟؟ رو

 تکون داد وگفت:تو دوباره گير دادي به آرش بدبخت؟ سرشو

 !وري داره مسخره مون ميکنهعجبا؟من گيردادم به داداشت ؟يه نگاه بهش بنداز ببين چه ج-

 !!نگاهش کرد وگفت:نه بابا بيچاره اون طرز نگاهش همين جوريه آرتميس

 !اي خاک برسرت کنن.جون به جونت کنن داداش زليلي-

 . خيلي خب بابا االن بهش ميگم مياد تابو برامون ميبنده!رفت وآرش رو صدا کرد-
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شو گرفت سمت من وگفت:پرستو اينو تو دستت نگه دار تا منم  با هزار تا ناز وادا اومد دست مشت شده اونم
 !اين تابو ببندم

از همه جا بي خبردستاموباز کردم آرش يه چيزي رو گذاشت تو دستم وخودش مشغول بستن  منم
شد.چنددقيقه اي نگذشته بود که احساس کردم يه چيزي تو دستم داره حرکت ميکنه!يواش دست مشت 

 .شده مو باز کردم وبا ديدن يه حشره ي عجيب غريب تو دستام از ته دل جيغ کشيدم

ردن با عصبانيت به آرش که يه لبخندروي لبش بود گفتم:خيلي بيشعوري!هيچ برگشتن نگاهم ک همه
فکرنميکردم اين قدر بچه باشي!خودت ميدوني که من از اين حشره ها بدم مياد چرا اين کارو کردي؟...ازشون 

جوري شده بودم  اينفاصله گرفتم وشروع کردم به دويدن نا خودآگاه اشک از چشمام ميريخت نميدونم چرا
من که اين قدر حساس نبودم چرا گريه ميکردم؟چرا توقع نداشتم آرش باهام اين طوررفتارکنه؟چرادوست 

 ...داشتم فقط بهم توجه کنه بهم محبت کنه؟چرا

دويدم از البالي درختا رد شدم ووارد يه محيط باز شدم همه جا چمن بود دور واطرافمو نگاه کردم  همونجورمي
چه خاکي بريزم تو سرم!به سمت درختارفتم وسعي کردم راه رفته رو برگردم اما  واي خدا من گم شدم!حاال

هرچي بيشتر سعي ميکردم بيشتر گم ميشدم...نشستم روي زمين وسرمو بين دستام گرفتم اي خدااين چه 
گ مصيبتي بود سرم اومد حاال چي کارکنم...اگه هواتاريک بشه من اين جا گير مي افتم معلوم نيست خوراک گر 

بشم يا سگ يا حتي آدمايي که از صد جور سگ بدترن...واي خدا کمکم کن...ياد گوشي موبايلم افتادم ازجيبم 
 ...هزار بار به خودمو آرش فحش دادم حاال چي کار کنم؟تيدرش آوردم.اما حيف که آنتن نميداد لعن

صدا از جام ايستادم...گوشامو تيز جام بلند شدم دوباره حرکت کردم اطرافمو نگاه ميکردم که باشنيدن يک  از
کردم صداي يه دختر بود که مدام آه وناله ميکرد به طرف صدا رفتم هرلحظه صدابيشتر ميشد يک لحظه 

دختر الغر وضعيف با صورت  يهباديدن دختربي جوني که روي زمين افتاده بود از ترس سر جام ميخکوب شدم.
صورتش زخمي وکبود بود موهاش به هم ريخته بود يادم اومد که خوني ولباس هاي پاره روي سنگا افتاده بود 

من يه پزشکم جون آدمارو بايد نجات بدم اين يه وظيفه است به طرفش خيز برداشتم دختر مدام آه وناله 
 ميکرد

گفتم:خانوم...خانوم...صدامو ميشنوي؟؟؟باتوام...چشماتو باز کن...يه حرفي بزن...آروم الي  بهش
 ...د وگفت:م...من...دار..دارم...ميچشماشوباز کر 

 چي کارکنم حسابي هول شده بودم نميدونستم

از اطرافم دوتا تيکه چوب برداشتم.شالم رو در آوردم چوب هارو کنار گردن دختره گذاشتم و شالم محکم  سريع
هوا اونجا چه  بستم.صالح نبود بيشتر اونجا بمونيم چون هوا داشت تاريک ميشد ومعلوم نبود بعد از تاريکي

 کني؟ کتباليي سرمون ميومد بايد زودتر ميرفتيم بهش گفتم:خانوم ميتوني حر 

 ن...نمي...دونم...فک...فکر...کن..م. ..بتونم-

 گرفتم کمکش کردم از جاش بلند بشه.بهش گفتم:چه جوري اين بال سرت اومد دستشو

 از ....باالي...صخره ...افتادم-
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 افتاده بود واين جوري حرف ميزد؟ بود از باالي صخره عجيب

کردم شروع کرد به حرکت کردن يواش يواش راه ميرفتيم.گل بود به سبزه نيز آراسته شد.خودم کم  کمکش
بودم اينم اضافه شده بود.خودم راهمو گم کرده بودم حاال اينو چه جوري نجات ميدادم صداي آه وناله اش هم 

 .که حسابي روي اعصابم بود

ختا به سختي عبور ميکردم که يه لحظه با شنيدن صدايي انگار دنيارو بهم دادن.صداي آرش بود در  ازبين
 باهيجان گفتم:آرش...ما اينجاييم...تو رو خدا بيا

صداشو شنيدم انگار داشت منو صدا ميزد با ديدنش از شدت خوشحالي دختره رو رها کردم و به  دوباره
ابه هم رسيديم نا خود آگاه خودمو انداختم بغلش وگفتم :خيلي طرفش دويدم اونم به سمتم مي دويد ت

 ترسيده بودم فک کردم ديگه منو پيدا نمي کنيد

به سينه اش فشار داد وگفت:همش تقصير من بود نبايد اون کار احمقانه رو انجام ميدادم  سرمو
 شرمنده...ببخشيد

 مهم نيست منم خيلي بچه بازي در آوردم...اما خدااين طور خواسته بود-

ياد اون دختر افتادم و سريع خودمو از آغوش آرش بيرون کشيدم وگفتم:من يه نفرو پيدا کردم...يه  يهو
 دختره...مجروح...حالش بده

 کرد وگفت:کجاست؟؟؟ ابروهاشودرهم

فتاده بود روي زمين.آرش هم کمي نگاهش کرد وگفت:چه جوري گرفتم وبه سمت دختره بردم بيچاره ا دستشو
 پيداش کردي؟

 افتاده بود بين سنگاروي زمين.خودش گفت که از باالي صخره افتاده-

 متعجب نگاهم کردو گفت:از باالي صخره؟؟؟امکان نداره...چه طور سالم مونده؟ آرش

 .نميدونم واال منم تعجب کردم-

ندکرديم وراه افتاديم .نيم ساعت بعد مامان اينا رو ديديم .سريع دويدم سمت مامان کمک آرش دختره رو بل با
و بغلش کردم محکم منو به خودش فشرد وزد زير گريه:آخه دخترمن بهت چي بگم؟کجابودي؟دلم هزار راه 

 رفت گفتم خدايي نکرده باليي سرت اومده

 ببخشيد مامان بي عقلي کردم-

 ... فدات بشم الهي-

آرش جريان دختره رو به بقيه گفتيم و آرش گفت که حتما بايد اون دختررو برسونيم بيمارستان...اما اي  با
کاش که اين کارو نميکرديم...من سوار ماشين پوريا شدم ودختره رو عقب رو صندلي خوابونديم وآرش هم 

ل مسير هيچ کدوم حرفي جاي راننده نشست ما ازبقيه جداشديم وبه سمت بيمارستان حرکت کرديم...تو طو
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نميزديم...به شهرکه رسيديم آرش توقف کرد واز ماشين پياده شد.چنددقيقه بعدبايه پالستيک برگشت 
 وگرفت سمت من از دستش گرفتم وگفتم:اين چيه؟؟

 ببخشيد هول هولي شد ديگه روسريه بنداز رو سرت تا بريم بيمارستان-

 .نداختمنگاهش کردم و روسري رو سرم ا قدرشناسانه

بعدرسيديم بيمارستان خودمون.چندتا پرستار با برانکارداومدن سمتمون دختره رو گذاشتن روش  چنددقيقه
 .وبردن تو بيمارستان

ضربه جدي بهش وارد نشده بود وفقط دست راستش شکسته بود ويکي از دنده هاش مو  خوشبختانه
 .برداشته بود.قرار شد تو بيمارستان بمونه...آرش هم موند ومن برگشتم خونه

اون روز لباس پوشيدم و رفتم بيمارستان.آرش رو نديدم رفتم پذيرش وشماره اتاق اون دختره رو  فرداي
اقش دستش توي گچ بود وخوابيده بود کنارش روي صندلي نشستم.که چشماشو باز پرسيدم.بعدرفتم به ات

 .داديدکرد باديدن من لبخندي زد وگفت:نميدونم چه جوري ازتون تشکرکنم شماجون منو نجات 

 زدم وگفتم:اين چه حرفيه اين وظيفه انساني من بود لبخندي

 قلب پاک شماستنه خانوم هرکسي اين کارو نميکنه اين نشون دهنده ي -

 تو لطف داري...راستي اسمت چيه؟-

 اسمم...اسمم...افسانه است-

 ... خوشبختم افسانه منم پرستو هستم.ميتونم يه سوال بپرسم؟البته ببخشيدا-

 نه نه خواهش ميکنم بپرسيد-

 راستش مي خواستم بپرسم چه طوري از صخره افتادي پايين؟-

 منصوري کارخونه دار معروفم زد وگفت:من دخترشايان لبخندتلخي

خوبي داشتيم...پدر داشتم.مادر داشتم برادر داشتم.اما خب روزگارخوشمون زياد طول نکشيد.چندماه  زندگي
پيش پدرم فوت کرد ومارو تنها گذاشت...به يکماه نکشيد که مادرم ازغم دوري بابام سکته کرد وعمرشو داد به 

که مثل کوه پشتمه...اما زهي  شما...به خيال خودم گفتم من که هنوز بي کس وکار نشدم.من يه برادر دارم
خيال باطل!برادرم از صدتا دشمن برام بدتربود.اولش با زبون خوش گفت که بي خيال سهم االرث بشو وپاتو 
از زندگيم بکش بيرون اما خب من قبول نکردم...يکي از همکاراي بابام يه مرد خيکي چاق وخرفت بود شصت 

سالم بود...خودمو به ??رد منو شوهربده به اون اما من فقط ک بولسالش بود و چشمش دنبال من. برادرم ق
آب وآتيش زدم تا بااون.مرد ازدواج نکنم اما برادرم راضي نميشد.يک بار خودکشي کردم با قرص برنج که 

بدبختانه مستخدممون نجاتم داد.خالصه سرتونو درد نيارم باهزار جور التماس برادرم راضي شد منو شوهر نده 
وز بهم گفت که مي خوام ببرمت بيرون تفريح منم که از همه جا بي خبر قبول کردم منو آورد تنگه عوضش يه ر

واشي.از ماشين پياده شدم واومدم لب صخره ايستادم داشتم پايين رو نگاه ميکردم که با يه دست هولم داد 
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نرسه اما خب شما رسيديد و من  هکه پرتاب بشم و بميرم...آره برادرم خواست منو بکشه که از ارثيه چيزي ب
 ...منو نجات داديد.بازم ازتون ممنونم

ناراحت شدم اين دختر عجب سرنوشت شومي داشت بيچاره گفتم:حاال مي خواي چي کار کني اگه  خيلي
 برادرت پيدات کنه حتما دوباره اذيتت ميکنه

خص شدم ميرم بيرون دنبال کشيد وگفت:ميدونم...به خاطر همين اونجا نميرم.از بيمارستان که مر  آهي
 کار...کلفتي...منشي گري...هرکاري که بتونم پيدا ميکنم و واسه خودم يه زندگي دست وپا ميکنم

واسش سوخت يه دفعه فکري به ذهنم اومد وگفتم:خب احتياجي نيست اين چند وقتو بيا پيش ما زندگي  دلم
 کن

 سربار کسي باشم نه نه...پرستو خانوم مزاحم نميشم...من عادت ندارم-

سربار کدومه دخترما خونمون به اندازه کافي بزرگ هست.توهم بامازندگي ميکني بعدا که اوضاعت رو به راه -
 شد باشه از خونمون ميري

 نه من به اندازه کافي زحمتتون دادم-

 نه نداريم تو مياي خونمون ...به خدا مامانم خيلي خوشحال ميشه-

 ....آخه-

 آخه نداريم همين که گفتم...دکترت گفت فردا مرخص ميشي من ميرم سر کارم بعدا ميام بهت سر ميزنم-

 من واقعا شرمنده ام-

 ديگه اين حرفو نزن.خداحافظ-

 خداحافظ-

خيلي به دلم نشسته بود دخترخوبي به نظر ميومد پوست سبزه وچشماي بادومي قهوه اي داشت  مهرافسانه
 .وقد بلند وکشيده کال ناز بود ابروهاي شيطوني

دوست داشتم کمکش کنم.خيلي تو زندگيش سختي کشيده بود!ولي حيف....اي کاش هيچ وقت اين  خيلي
 .کارو نمي کردم

به افسانه بامامان وبابا صحبت کردم.اون بنده خداها هم حرفي نداشتن.قبول کردن افسانه مدتي  راجع
ص شد وخودم رفتم دنبالش و آوردم خونه.خيلي زود مامانم باهاش پيشمون بمونه.امروز صبح افسانه مرخ

 !بپوشهصميمي شد.اتاق مهمون رو بهش داديم چند دست از لباساي خودم رو هم دادم بهش تا 

وآرش از افسانه خوششون نميومد هي به من ميگفتن که چرا گفتي بياد باما زندگي کنه!ولي خب من  پوريا
نبود کار خودموميکردم.امروز تولد پرهام وپريا بود صبح زود از خواب بلند شدم  گوشم به اين حرفا بدهکار

مو گرفتم بعد دو بوق جواب  ي.خدارو شکر روز تعطيل بود.موبايلمو برداشتمو شماره ي فاطمه دوست صميم
 داد
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 الو-

 الو سالم فاطا جوني-

 سالم وزهر مار دختر اول صبحي نميذاري بخوابيم؟؟چي کار داري-

 خيلي بي شخصيتي!خير سرم زنگ زدم بگم امروز تولد داداشمه-

 آخ جوون تولد پورياجوونه؟؟؟-

 نه خير خانوم تولد پرهام و پرياست-

 اي بابا حاال اشکال نداره ميام ميبينمش-

 شم به برادر ما ندوزين خودش زن دارهخانوم خانوما من که قبال گفتم بهتون چ-

 برو بابا پرستو دلت خوشه ها-

 بله که خوشه دختره خجالت نميکشه مي خواد خودشو بندازه به داداش ما-

 پرستو خودت ميدوني که تمام حرفام يه شوخيه-

 وگفتم:آره عزيزم ميدونم.قربونت برم حاال چرا ناراحت ميشي؟ خنديدم

 يام؟اصال بي خيال کي ب-

 شروع ميشه ولي تو هروقت دوست داشتي بيا به اون نيلو فر کله پوکم بگو?تولد ساعت -

 ...باشه ميگم بهش حتما-

 خيلي خب سالم برسون به همه-

 چشم خانوم فعال باي-

 باي باي-

اتاق خوابم اومدم بيرون.همه خواب بودن.پاورچين پاورچين رفتم تو حياط.صداي پا ميومد.رفتم به سمت ته  از
 :باغ پشت يه درخت قايم شدم.صداي آرش رو شنيدم

 قربان حواسم هست بله

 خير شما نگران نباشيد نه

 ولي اينبار ديگه نميذارم ي قبل ما خيلي دست کم گرفته بوديمشون که تونستن از دستمون فرار کنن دفعه

 راحت من االن ميام پايگاه خيالتون

 حواسم هست خداحافظ چشم
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رو قطع کرد وسريع از کنارم رد شد شانس آوردم که منو نديد ولي حرفاش...يعني چي پايگاه...قربان  گوشي
وبرگشتم  کي بود ديگه؟؟اين آرش هم مشکوک ميزنه ها بايد بيشتر حواسم بهش باشه.کمي ورزش کردم

خونه افسانه بيدار شده بود.منو نديد تصميم گرفتم بترسونمش امروز من در نقش يک عجل معلق ظاهر 
ميشدم...پشت پرده قايم شدم.از اتاقش خارج شد اطرافو نگاه کرد.متوجه شد که کسي نيست.چندقدم اومد 

ر ميکرد؟با اتاق من چي کار جلوتررفت سمت اتاق من.دررو باز کرد ورفت تو.اوا اين دختره داشت چي کا
...سه.درروباز کردم رفتم تو.تا منو دوداشت؟دنبالش رفتم دستمو گذاشتم روي دستگيره ي درشمردم يک...

ديد دستشو گذاشت روي قلبش و يه قدم رفت عقب.کشوي کمدم باز بود نا خود آگاه اخم کردم 
 وگفتم:افسانه جان کارم داشتي؟

 يه لباس ميگشتم امشب بپوشم ب...بله.داشتم.داشتم.دنبال-

 آهان خب به خودم ميگفتي-

 معذرت مي خوام پرستو .به خدا قصد بدي نداشتم-

زد زير گريه.تندرفته بودم رفتم کنارش ايستادم وبغلش کردم :ببخشيد افسانه جان دست خودم  يهو
 نبود.ناراحت نشو ديگه

 ي بپوشي امشبپاک کرد لبخندي زدم وگفتم:خب حاال چي مي خوا اشکاشو

 نميدونم هرچي که تو بهم بدي-

 کمدم رو باز کردم وگفتم:بيا عزيزم خودت انتخاب کن در

سمت کمدم يه پيراهن زرشکي کوتاه تازانو داشتم که هيچ وقت نپوشيده بودم.دکلته بود ودورکمرش  اومد
 سنگ دوزي شده بود.دستشو گذاشت روي اون لباس وگفت اينو مي خوام

داشتم ودادم بهش تشکرکرد وخارج شد.خودم يه دست تاپ وشلوارمشکي انتخاب کردم که شلوارش تا  برش
زانو تنگ بود واز زانو به بعد گشاد ميشد وتابش هم آستين حلقه اي بود ودور يقه اش سنگ دوزي شده 

االخره سر از کارت .بدبود.گذاشتمش روي تخت.از پنجره بيرون رو نگاه کردم آرش سوار ماشينش شد وراه افتا
 درميارم آرش خان به من ميگن پرستو زبله.بله.چي فکر کردي با خودت ولي واقعاآرش کي بود؟

ناهارنيلوفر وفاطمه اومدن وبا کمک هم حاضر شديم رفتم سراغ افسانه وموهاشو درست کردم.پيراهنشو  بعداز
ت اونو در نمياورد دست انداختم تا پوشيد خيلي بهش ميومد.يه جفت گوشواره سبزتو گوشاش بود هيچ وق

 به اين دست بزني ندارمگوشواره رو دربيارم که سريع خودشو عقب کشيد وگفت:ببخشيد پرستو ولي دوست 

 دلخوري گفتم:من منظوري نداشتم مي خواستم بگم اين گوشواره ات رنگش به لباسه نميادعوضش کن با

 ر پدرمهنه من هيچ وقت اينو از گوشم درنميارم يادگا-

 آره متوجه شدم ببخشيد-

اتاقش اومدم بيرون.خيلي ناراحت شده بودم طرز برخوردش خوب نبود رفتم تو اتاقم.فاطمه ونيلو تا منو  از
 ديدن اومدن سمتم نيلو گفت:عزيزم چي شد بهت ؟
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 هيچي بچه ها سربه سرم نذاريد تو رو خدا-

 فته بودي استاد آرش از آشناهاتونهدستشو زد به کمرش وگفت:باشه.راستي کلک نگ نيلو

 خب يادم نبود-

 گفت:ولي جاي برادري خيلي خوشگله فاطمه

 زدم وگفتم:خب چي کار کنم مبارک صاحابش باشه لبخندي

 زد تو سرم وگفت:اي خاک بر سر بي عرضه ات کنم.چهارتا عشوه خرکي بيا تورش کن ديگه نيلو

 برو بابا.آرش؟-

 :آره خنگول هم خوش هيکله هم خوش قيافه.هم تحصيلکرده پولم که اال ما شااللهنيلو

 ديوونه آرش مثل داداشمه-

 :مي خوام نباشه احمق بازي درنيارنيلو

 ولم کن نيلو خوصله ندارما-

 :ولش کن بابا نيلو خب حتما دوست نداره ديگهفاطمه

 آي قربون فاطا جون خودم برم-

ه فاطمه کرد وگفت:هي بهش ميگم اون روسري رو سر نکن گوشش به اين حرفا اشاره اي ب نيلوفر
 بدهکارنيست کت ودامنش که به اندازه کافي پوشيده هست خانوم روسري هم مي خواد سرش کنه

 :نيلو به تو چه ربطي داره؟من دوست دارم اين طوري باشمفاطمه

 .دعوتتون کردمواي بس کنيد شما دوتا هم رو اعصاب آدميدا غلط کردم -

بود که مهمونارسيدن من بد بخت اين قدر دوال راست شده بودم که کمرم داشت ميشکست.عقب ? ساعت
گرد کردم که برم پيش بچه ها که يک دفعه با يه جسم سخت برخورد کردم.سرمو بلندکردم ببينه چي بوده که 

بغل آرشم  توکه اي دل غافل  چشمام قفل دو جفت چشم سياه شد.متعجب نگاه کردم وتازه متوجه شدم
 دستاشو گذاشت دور کمرم وگفت:جات راحته؟

شدم خودمو کشيدم عقب ولي حلقه دستاشو تنگ تر کرد وگفت:کجا با اين عجله هستيم در  معذب
 !خدمتتون

 لبي گفتم:آرش ولم کن.زشته االن يکي ميبينتمون .بدميشه زير

 کسي حواسش يه ما نيست خانوم خوشگله-

گذاشتم روي قفسه سينه اش وهولش دادم اما انگار وضع بد ترشد.آغوشش گرم بود آدم دوست  ودستام
 ...نداشت ازش جداشه.اما خب نبايد ميذاشتم اين طوري بشه
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 !!!آرش اين جا ايرانه نه ايتاليا االن مردم دو سوته برامون حرف در ميارن-

 واي دختر چه قدر وول ميخوري دو دقيقه آروم بگير ببينم...اصال بيا بريم با هم برقصيم-

هول داد سمت پيست رقص.يه آهنگ ماليم داشت پخش ميشد.شروع کردرقصيدن منم به تبع اون مي  منو
ل رقصيدم اختيارم دست اون بود اون منو مي چرخوند دستامو ميکشيد ومنو ميگرفت تو آغوشش.قلبم مث

سرشو  آرشگنجشک ميزد بدنم داغ شده بود.دستام به طور نا محسوس مي لرزيد گونه هام قرمز شده بود.
 آورد کنارگوشم وگفت:چته خانومي؟چرا ميلرزي؟

 !آرش حالم خوب نيست بذار برم-

رفت تو هم چشماش غمگين شد.حلقه دستاشو بازکرد.منم سريع ازش دور شدم ودويدم تو  اخماش
و گذاشتم روي قلبم.چندبار نفس عميق کشيدم.واي خدا چه باليي داشت سرم ميومد؟چرا وقتي با اتاقم.دستم

 آرش بودم حالم اين طوري ميشد؟لرزش دل چه معني ميده؟؟

...نکنه عاشق شدم؟نه اين امکان نداره...من دختري نيستم که به اين سادگي ها دل ببازم...نه نميذارم نکنه
عشق تو وجودم جوونه بزنه نه نميذارم.از اتاق اومدم بيرون چندقدمي نرفته بودم که  عاشق بشم...نميذارم اين

 با شنيدن صدايي غافلگير شدم.صدااز تو حموم ميومد رفتم سمت در.گوشامو گذاشتم روي در

 آقا دختره مشکوک نيست ولي پسره خيلي مشکوکه نه

............................. 

 اتاقشو گشتم چيز به خصوصي نداشت بله

............................. 

 پسره خيلي کاربلده به اين سادگيا بروز نميده نه

............................. 

 حواسم هست.ساده تر از اين حرفاست چشم

............................ 

 آقا بار اولم که نيست.مراقبم بله

............................ 

 باي

از کنار در رد شدم صداي افسانه بود ولي چي داشت ميگفت؟نکنه اين دختره مارو گول زده؟؟نه بابا اين  سريع
 !!قدرا هم بي چشم و رو نيست.!شايد پيگير کاراي برادرشه!ولي چرا داره تو حموم حرف ميزنه...خيلي عجيبه

ارم وگفت:که به چشم برادر ميبينيش آره؟؟ ديدم چه جوري دل ميدادي قلوه تو سالن نيلو پريد کن رفتم
 !ميگرفتي
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 !نه بابا دل وقلوه چيه-

 خودتو نزن به اون راه کلک-

 !واي نيلو اين بحث رو تموم کن-

 اه...از دست تو من آخر سر به بيابون ميذارم-

 بود پيش آرتميس وفاطمه...نشستم روي صندلي آرش رو به روم رفت

لبخندنگاهم ميکرد.سرمو انداختم پايين اين چش شده بود؟چرا اين جوري نگام ميکرد؟خالصه کيک رو  با
بريدن وآخرشم نخود نخود هرکه رود خانه ي خود.با خستگي رفتم تو اتاقم و سرم به بالشت نرسيده خوابم 

فنجون قهوه ريخت اومد  واصري دبرد.صبح لباس پوشيدم و رفتم بيمارستان.رفتم تو استيشن نشستم.خانوم ن
 کنارم نشست وبا لبخند گفت:خوبي پرستو خانوم؟

 !ممنون خانوم ناصري-

 مي خواستم راجع به موضوعي باهات حرف بزنم راستش

 کردم ابرو هامو انداختم باال وگفتم:بفرماييد من سراپا گوشم تعجب

 به کمرم کشيد وگفت:قربونت برم دستي

اين خانوم ناصري هم يه چيزيش ميشه ها چرااين طوري قربون صدقه ام ميرفت.غلط نکنم کاسه اي زير  اوا
 !نيم کاسه اس

سالشه...مثل خودت خوش بر رو مادر فداش بشه قد بلنده مهندس ??راستش پرستو جان من يه پسر دارم -
تيه دنبال يه دختر خوب براش معماريه شکر خدا وضع ماليش هم خوبه هم خونه داره هم ماشين چند وق

 !خواستگاريميگردم و خب...تو رو در نظر دارم مي خواستم بگم اگه بشه امشب بيايم خونتون براي 

در آوردم خواستگاري؟؟؟نه خدايا اين يکي رو چه جوري دک کنم قطعا اين دفعه ديگه بابا کله ي منو از  شاخ
کنم.سرمو زير انداختم و گفتم:خب ...ميدونيد خانوم  وسط به دو قسمت مساوي تقسيم ميکنه اگه مخالفت

 سالمه...فکر ميکنم زود باشه??ناصري من قصد ازدواج ندارم...تازه

 زد وگفت:خب دخترم همه ي دخترا اين حرفو ميزنن اما وقتي پاي دل بياد وسط قصد شو پيدا ميکنن لبخندي

گي اگه پاي دل درميون باشه من که نديده ونشنيده بابا عجب زبون نفهميه اين ديگه...خب خودت داري مي اي
 .نميتونم عاشق پسرت بشم

 ...:آخهگفتم

 آخه واما نيار گلم شماره خونه رو بده من با مامان صحبت کنم-

 !مثل اينکه بااين هم بايد مثل بقيه ي خواستگارام رفتارکنم.خب خانوم ناصري خودت خواستي نه

 باشه موردي نيست-
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 .ه رو نوشتم وبه خانوم ناصري دادم.بغلم کرد واز استيشن رفت بيرونخون شماره

 آدمايي پيدا ميشه هاحتما بايد باهاش مثل چي رفتار کرد که متوجه بشه عجب

 راجع به کي حرف ميزني؟-

برگشتم آرش بود پشتم ايستاده بود.يکي زدم تو سرم وگفتم:ببخشيد من احمق داشتم دوباره بلند فکر  سريع
 ردمميک

 ...زد وگفت:خب خوبه من پشت سرت بودم لبخندي

 آره شانس آوردم-

 اومد جلوتر ودرست رو به روم ايستاد وگفت:خب حاال داشتي از کي حرف ميزدي؟ چندقدم

 هيچي بابا خانوم ناصري بود گفت شب ميان خواستگاري من براي پسرش-

 کردوگفت:غلط کرده...اصال مگه پسرش چي کاره اس؟ اخم

 هيچي ميگه مهندس معماريه-

 شد وگفت:عمرا بذارم بياد خواستگاري...پسره ي يال قبا عصباني

 خب حاال تو چرا حرص ميخوري؟؟؟-

 من...خب نمي خوام تو رو به يکي بدن که ارزش نداشته باشه-

 !ام گرفت وگفتم:تو نمي خواد نگران من باشي خنده

 بدت نمياداغليظ تر شد وگفت:مثل اينکه تو هم  اخمش

گرفتم اذيتش کنم گفتم:خب چرا بدم بياد! کدوم دختريه که از شنيدن خبر خواستگاريش ناراحت  تصميم
ميشه! که من دوميش باشم.پسرش هم پولداره هم تحصيل کرده تازه خودش ميگفت خيلي هم خوش قيافه 

 اس

:من نميذارم دستش به تو از شدت عصبانيت قرمز شد ومچ دستمو محکم گرفت وفشار دادو گفت صورتش
 !بخوره...حاال امتحان کن...امتحانش مجانيه

 ...حسابي درد گرفته بود گفتم:آي...ولم کن ديوونه دردم گرفت...االن کبود ميشه!آخ دستم

 .ول کرد وانگشت اشاره شو گرفت جلوم ودهانشو باز کرد چيزي بگه که پشيمون شد ورفت بيرون دستمو

ده بود؟از آرش بعيد بود عصباني بشه!يعني اين قدربراش مهم بود که اين جوري حرص چرا اين جوري ش اين
 ...ميخورد؟نه بابا امکان نداره

البد فکر کرده پسره بي لياقت خب منم گذاشته جاي آرتميس...ووووي نمي خوام جاي آرتميس باشم.مي  حاال
 !خوام منو به يه چشم ديگه ببينه! اي خاک برسرت خنگول باز احمق شدي اين حرفا چيه که ميزني
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ح بده! پاشدم اومد تو استيشن وگفت:بيمار تصادفي آوردن بدو بيا دکتر احمدوند مي خواد توضي نيلوفر
 ودنبالش راه افتادم

- 

خستگي رسيدم خونه.مامان با هيجان اومد سمتم وگفت:سالم عزيزم خسته نباشي.بدو حاضر شو که  با
 .ميان?مهمونا ساعت 

 گفتم:چشم مامان کالفه

 تو اتاقم.افتادم روي تخت ومشغول کشيدن نقشه شدم.تقه اي به در خورد گفتم :بفرماييد رفتم

 اومد توبالبخند نگاهم کرد وگفت:خسته نباشي عزيزم افسانه

 ممنون افسانه جون-

راستش مي خواستم بگم اگه ميشه به آقا آرش بگو تو بيمارستانشون يه کار برام دست وپا کنه.هرچي باشه -
 قبوله

 باشه حتما بهش ميگم آرش قلبش مهربونه هر کاري از دستش بر بياد برات انجام ميده-

 د چشماشو ريز کرد وگفت:يه سوال بپرسم راستشو ميگي؟ز  لبخندي

 بپرس-

 چيزي بين تو و آرش هست؟-

 تعجب گفتم:نه.چي مي خواد باشه با

تو هم قفل کرد وگفت:به خدا قصد فوضولي نداشتم فقط مي خواستم حس کنجکاويم ارضا بشه  دستاشو
 همين

 منم نگفتم تو فضولي گلم-

 !آخه من احساس ميکنم تو آرش رو دوست داري.البته اونم نسبت به تو بي ميل نيست-

 دلم داشت قيلي ويلي ميرفت گفتم:نه بابا چه احساسي!آرش هم مثل پورياس واسم واي

باال انداخت وگفت:اشکال نداره نگو...فکرميکردم اونقدري صميمي شده باشيم که از راز دلت بهم  ابروهاشو
 بگي

جاش بلند شد ورفت سمت در گفتم:افسانه ناراحت نشو من بهت دروغ نگفتم فکرنميکنم احساسي غير از  از
 حس خواهر وبرادري بينمون باشه

اي گفت واز در خارج شد.عجب برنامه اي شده بوداااهرکس مي خواست يه جوري منو به آرش  باشه
 بچسبونه!منم که چه قدر بدم مياد.خخخخ
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وهامو به هم ريختم.کرم پودرسفيدم روتو صورتم خالي کردم با سايه ي مشکيم خيلي محو جلوي آينه م رفتم
زير چشمام کشيدم انگار که چشمام گود افتاده...خيلي ضايع شده بودم رفتم سراغ لباسام يه دامن نارنجي که 

با راه هاي سبزتنم کردم واي خدا  بيگلهاي ريزقرمز داشت و من ازش متنفربودم پوشيدم يه بولوز مردونه ي آ
 !!وقتي خودمو بااون قيافه تو آينه ديدم از خنده پوکيدم

نشسته بودم منتظر مهموناکه زنگ خونه به صدا در اومد.سريع اومدم بيرون مامان يه دونه محکم زد  تواتاقم
 تو صورتش و گفت:پرستو اين چه سر ووضعيه؟

ا وارد شدن و مامان نتونست حرفي بزنه بابا با ديدنم به زور جلوي باال انداختم همون موقع مهمون شونه
خودشو گرفت نخنده...خانوم ناصري با تعجب نگاهم ميکرد وپسرش از اون بدتراز اون پسراي شيربرنج 

هم متوسط عمرا به  شبود.موهاشو ان قدر ژل زده بود به کف سرش چسبيده بود.چشم وابرو مشکي بود وقد
 پاي آرش برسه

کت وشلوار خاکستري هم تنش کرده بود.روي مبل نشستم حوصله چايي گرفتن واين چيزا نداشتم مريم  يه
پذيرايي ميکرد.خانوم ناصري هم که ان قدر از پسرش تعريف کرد داشت حالمو به هم ميزد.بابا هم حالش از 

 .گرفتمن بدتر بود از چهره اش مشخص بود اين وسط فقط مامان بود که هي لبشو گاز مي

ناصري به بابا گفت که منو پسرش که اسمش آريا بود بريم حرف بزنيم بابا هم به من اشاره کرد از جام  خانوم
بلند شدم ورفتم توي اتاقم اون پسره هم دنبالم ميومد.وارد شدم و روي صندلي نشستم آريا هم روي تخت 

 !!!رينبايي دانشست.چنددقيقه اي سکوت بود که لب باز کرد وگفت:چه مو هاي زي

جمع کردم وگفتم:ظاهرشونو نگاه نکنين يک هفته اس دارم اتوميکنم که اين جوري صاف شدن وگرنه  لبامو
 ..خيلي وزه

 !بردم جلوتر وآروم گفتم:به کسي نگيدااا موهام شپش داره ميدونيد که شپش تا ده متر ميپره صورتمو

 !خداآب دهنشو قورت داد ويه کم رفت عقب تر بنده

 دلم بهش کلي خنديدم با اکراه گفت:خب مي خوايد از خودتون بگيد؟ تو

سالمه به زور کنکور قبول شدم وپزشکي مي خونم.عاشق رنگ طوسي ام ??زدم وگفتم:البته.من  لبخندي
حيوون خونگيم يه جغده اسمش اصغره عاشق چشماشم.وقتي بهم بااون جديت نگاه ميکنه عشق 
با  اجميکنم.عاشق تنهايي ام دوست دارم تو يه اتاق تاريک تنها بشينم وفکر کنم.دوست ندارم بعداز ازدو

خانواده ي شوهرم رابطه داشته باشم.من قبال افسردگي داشتم البته تازگيا بهتر شدم اما خب هنوز اثراتش 
 هست روزي يک بار بايد يه نفر رو کتک بزنم تا خالي بشم

با چشماي گشاد نگاهم ميکرد و پاهاشو مدام تکون ميداد لبخندي زد وگفت:فکر کنم ما باهم اصال  بيچاره
 ...ببخشيد وقتتونو گرفتمتفاهم نداريم.

 خواهش ميکنم هرکسي يه اخالق خاصي داره-

 بله البته-
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گفت واز اتاق زد بيرون رفت پيش مامانش در گوشش چيزي گفت که چند دقيقه بعدخانوم ناصري از  اينو
 !جاش بلند شد وخداحافظي کرد ورفتن بيرون

ميشدم مامان اومد تو اتاق باال سرم وگفت:اولش روي تخت وشروع کردم به خنديدن...داشتم منفجر  افتادم
که با اين قيافه اومدي مي خواستم خفه ات کنم اما بعدکه مامانه اين جوري راجع به پسرش حرف ميزد تو دلم 

 کلي خوشحال شدم که تو اين جوري دکشون کردي

 داريبغلش وگفتم:آي جان ....مامان خدايي حال کردي نه؟؟ببين چه دختر زرنگي  پريدم

 دستامو از دور گردنش باز کرد وگفت:بسه ديگه بروت خنديدم پررو شدي ولم کن خفه ام کردي مامان

 !کردم ودوباره روي تخت نشستم ولش

کنار پنجره آرش تو حياط راه ميرفت و مدام دست به موهاش ميکشيد حسابي کالفه بود.کامال مشخص  رفتم
انداختم و برگشتم وگفتم:اي زهر مار بگيري!!بهت ياد ندادن مياي تو اتاق بود.پوريا پريد تو اتاقم زود پرده رو 

 در بزني

 :توجه به من شروع کرد به شعر خوندن بي

 چه شبيست شب مراد است امشب امشب

 چه شبي است شب مراد است امشب امشب

 خانه پر از شمع وچراغ است امشب اين

 خانه پر از شمع وچراغ است امشب اين

 بادا مبارک بادا ايشاالله مبارک بادا بادا

 بسه بابا چي شده کبکت خروس ميخونه؟؟-

 هيچي ديگه شنيدم خواهرم داره عروس ميشه گفتم شعر بخونم-

 کورخوندي حاال حاال بيخ ريشتم آقا داداش خواستگاررو پروندم رفت-

 .اي کرد و گفت:ميدونستم.امان از دست توحاال تعريف کن ببينم قهقهه

 !کل داستانو براش تعريف کردم بيچاره ان قدر خنديد نا نداشت نفس بکشه نشستمو

از خواب بيدار شدم وعزم رفتن به بيمارستان کردم تصميم داشتم امروز تيپ بزنم تا اين خانوم ناصري  صبح
آبي  فک نکنه که من مشکلي داشتم.آرايش ماليمي کردم.يه نگاه به خودم تو آينه انداختم.چشمام سبز

بوديه مانتوي سفيد  يدبود.خيلي درشت وکشيده بود.بيني متناسب و لباي خوش فرم صورتي پوستمم که سف
کوتاه تنم کردم با شال و شلوارمشکي .از خونه اومدم بيرون رفتم سراغ ماشينم همين که کليد انداختم تازه 

 .حکم زدم به الستيکممتوجه شدم هر چهارتا الستيکم پنچرشده .عجب شانسي داشتما!با پام م

 چي شده؟خوددرگيري داري؟-
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 سمت آرش وگفتم:سالم.الستيکام پنچر شدن برگشتم

 زد وگفت:آخي.چرا؟ لبخندي

 نميدونم کدوم بي وجدان اين کارو کرده-

 خب اشکال نداره بيا باهم بريم-

 نه به محمد ميگم مي رسونتم-

 کرد وگفت:يعني محمد از من.به تو نزديکتره؟ اخمي

 نه خير ولي مزاحم تو نميشم-

 خب منم دارم ميرم بيمارستان ديگه-

 !تکون دادم و دنبالش راه افتادم سمت ماشينش سرمو

 .شدم وآرش هم بدون معطلي حرکت کرد سوار

 راه پرسيد:خب عروس خانوم بگو ببينم آقا دامادو پسنديدي؟ بين

 بيش از اين اذيتش کنم گفتم:نه خير به تفاهم نرسيديم تمنخواس

 اي کرد و گفت:چرا؟؟ خنده

 نه گذاشتم نه برداشتم گفتم:چون يکي ديگه رو دوست دارم منم

 تاي ابرو هاشو داد باال وگفت:خب حاال کي هست؟ يه

 ! ديگه قرار نيست فوضولي کني-

المون راه افتاده وداره تعقيبمون ميکنه به آرش گفتم:اون نگفت احساس کردم از خونه يه ماشيني دنب چيزي
 ماشين سفيده رو ميبيني پشتمون از خونه تا حاال دنبالمونه

 کردوگفت:جدي ميگي؟ اخمي

 !آره واال شوخيم کجا بود-

نگاهي کرد و بعد چنددقيقه پاشو گذاشت روي پدال گاز وتا آخر فشار داد ماشين مثل جت حرکت  ازتوآينه
 ..خب پورشه بودديگهکرد

تو چندتا کوچه فرعي وباالخره اون ماشينه گممون کرد به آرش گفتم:اونا کي بودن؟باما چي کار  پيچيد
 داشتن؟

 نميدونم.ولي به زودي ميفهمم-

 بيمارستان من جلوي در پياده شدم.و آرش رفت تو پارکينگ رسيديم
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احساس خاصي داشتم .احساسي که هيچ وقت تجربه اش نکرده بودم.يه احساس شيرين! حس دوست  يهه
داشتن...نه فراتر!حس عاشق شدن.آره من عاشق شده بودم.عاشق کسي که ازش يه زماني متنفر 

 !؟بودم.شنيده بودم که ميگفتن فاصله ي عشق ونفرت يک پله است اما هيچ وقت باور نکرده بودم اما االن

در بيمارستان خارج شدم خسته کالفه منتظر تاکسي ايستاده بودم که يه ماشين جلوي پام ترمز زد.با  از
عصبانيت سرمو بلند کردم که چند تا فحش نثار راننده کنم که با ديدن آرش زبونم قفل شد.شيشه رو داد 

 پايين و گفت:خانوم خوشگله اجازه دارم تا يه مسيري برسونمت؟

 چپ نگاش کردم وگفتم:نه خير جناب برو رد کارت اشتباهي گرفتي چپ

 اي زد وگفت:شرمنده ام بانو.اجازه ميديد تا منزل در رکابتون باشم؟ قهقهه

 .زدم وگفتم:بله لبخندي

باز کردم و نشستم.چنددقيقه اي به صورتم نگاه کرد وبعد حرکت کرد.دستگاه پخش رو روشن کرد وروي  دررو
 :بت مونديک آهنگ ثا

 !بهم دادي آرامشو حاال که دل من باهاته شکر تو

 انگار همه چي آماده شد نمي خواد که بگيري آمارشو باتو

 تو چفت تنمه غير بغلت بدن

 شبا خوابم نميره که

 دارم که فقط مال منه مي خواد با من بميره يکيو

 تنهانميپرم حتي بايه آدم ناتو هرجا باتو

 .دست احدي آتو فردام نميگيره هيچ کسي جاتو ازمانميدم

 نميپرم حتي بايه آدم ناتو باتو

 دست احدي آتونميگيره هيچ کسي جاتو نميدم

 براچي باتو خوبه همه چي نميدونم

 که ساعتها با هم تنها بي خيال همه شيم ميشه

 پيش هم بده شيم از شلوغيا زده شيم اصا

 خفه شيموصله جداممکنه که  نفسامون

 انگار همه چي مطلوبه ببين چه قدر مرامو معرفت خوبه باتو

 چه قدر گذشته ها بد بوده هر
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 باز نيست مثل ما توي اين محدوده ولي

 چيزو واسه اينکه دلت کناردلم باشه من ساخته ام همه

 گفته اونايي که مال همن اونايي که عاشقن باختن کي

 ناتوهرجاتنهانميپرم حتي بايه آدم  باتو

 دست احدي آتو فردام نميگيره هيچ کسي جاتو ازما نميدم

 نميپرم حتي بايه آدم ناتو باتو

 .دست احدي آتونميگيره هيچ کسي جاتو نميدم

 (آهنگ باتو امير تتلو)

 .که من چه قدر عاشق صداي اين امير تتلو ام واي بچه ام هم مثل من خوش سليقه اس!واي آرش واي

داشت نگام ميکرد يه هو باشنيدن صدايي جيغ کشيدم.واي صداي شليک اسلحه بود.آرش سرم فرياد  بالبخند
 کشيد:سرتر بخوابون...برو پايين صندلي

شروع کرد ويراژ دادن.از استرس داشتم ميمردم آخه اين شانسه ما داريم وسط فضاي رمانتيکمون گلوله  بعد
 شليک ميشه.نه مي خوام ببينم اين انصافه؟

ماشين مشکي شاسي بلند دنبالمون با سرعت ميومد وشليک ميکرد. باعصبانيت گفتم:خب يه کاري بکن  يه
 االن مارو ميکشن

صورتي بر افروخته برگشت سمتم وگفت:مگه االن دارم چي کار ميکنم؟دارم فرار ميکنم ديگه  با
 !کوري؟نميبيني؟

 کورنيستم.اصال اينا کين؟چي از جون ما مي خوان؟-

 صداي نسبتا بلندي فرياد زد:واي يه لحظه ساکت شو ببينم چه غلطي دارم ميکنم!اين قدر حرف نزن اب

پشت سرشو نگاه کرد ماشينه همچنان دنبالمون ميومد.آرش هم سر در گم فقط تو خيابون هاي  برگشت
 فرعي ميپيچيد! وزيرلب ميگفت:اينم بازي جديده؟حاليتون ميکنم عوضيا

 !:زود موبايل منو از تو داشبورد بردار پرستوبلند گفت باصداي

 !فوت وقت در داشبورد رو باز کردم ومبايلشو برداشتم دوباره گفت:سريع شماره ي س.ر رو پيدا کن بدون

 جان ؟اين ديگه چه اسميه؟-

 !تو هم تواين گير و دار سوال ميپرسي؟هرچي ميگم اجرا کن سريع-

 !...اين پسره رو هم که نميشه با يه من عسل خورد چه قدر عصبيهاه
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پرستو تو هم خوب وقت گير آوردي؟اينا چه سواالتيه!دارن بهتون شليک ميکنن اونوقت تو داري سوال  واي
 ميپرسي که چرا اسمشو س.ر سيو کرده؟با صداي آرش به خودم اومدم:واي پرستو عجله کن

 ماره ها که ديدم بله!گوشي رمز داره گفتم:رمزت چيه؟خواستم برم تو ليست ش سريع

 ???? بزن-

زدم رفتم تو ليست مخاطبين اينا چرا همه با رمز نوشته شده ج.د و ه.ي و...آهان پيدا کردم س. ر زدم  سريع
 .گوشي رو گرفتم طرفشوگفتم:بيا گرفتم

 :رو ازم گرفت وچسبوند به گوشش.چند لحظه بعد گفت گوشي

 . هستيم.يه ماشين مسلح دنبالمونه.شليک ميکنه,.,سرهنگ.مااالن تو خيابون. الو.سالم-

 بله قربان.نه من کامل حواسم بود-

 نميدونم چه طور فهميدن-

 البته شايد هنوز نفهميده باشن هنوز يه شک باشه-

 بله قربان.نه نميام پايگاه-

 ميدونم-

 مراقبشم قربان-

 شب ميام چشم نصفه

 خداحافظ-

حسابي گيج شده بودم.جناب سرهنگ؟آرش که يه دکتره بااين مسايل چه ارتباطي داره؟با پليسا  ازحرفاش
 چي کار داره؟آروم گفتم:تو با پليسا چي کارداري؟

 ميشه بعدا بهت جواب بدم-

 گفتم:باشه کالفه

وچشمامو بستم بهمون نزديک شد و تو يه عمل ناگهاني به شيشه ي آرش شليک کرد .جيغ کشيدم  ماشينه
.صداي شکستن شيشه ماشين اومد وبه دنبال اون صداي آژير ماشين پليس.ماشين توقف کرد چشمامو باز 

 !کردم وديدم دست آرش خونيه

 !هيجان رفتم طرفش دستشو تو دستم گرفتم وگفتم:چه باليي سرت اومد؟چرا دستت بريده با

 شه دستمو بريد.عميق نيستاز شدت درد جمع کرد وگفت:چيز مهمي نيست شي صورتشو

 اشک از چشمام ريخت طاقت نداشتم ببينم آرش داره درد ميکشه گفتم:بايد بريم بيمارستان ناخودآگاه
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 نه الزم نيست-

 !عصبانيت گفتم:چي چيو الزم نيست؟پياده شو من پشت فرمون ميشينم مثال خودت دکتري ها با

 ميگم احتياجي نيست پيله نکن-

 نيار پياده شوبچه بازي در -

زود از ماشين پياده شدم و رفتم سمت در راننده.خوشبختانه با اومدن پليس ماشينه فرار کرده بود  خودم
وپليساهم دنبالش بودن.آرش کالفه از ماشين پياده شد ورفت اونطرف نشست منم نشستم پشت فرمون و 

منم دنبالشون  شاعجله دويدن سمتدوباره برگشتيم بيمارستان.پرستارا با ديدن آرش تو اون وضعيت ب
 .تا بخيه زدن.ميدونم که خيلي درد ميکشيدولي به روي خودش نمي آورد??ميرفتم.دستشو 

داشت ريش ريش ميشد مدام لبشو گاز ميگرفت و چشماشو به هم فشار ميداد اماآه وناله نميکرد.چه قدر  دلم
 !اين بشر خوددار بود.آخه عاشق همين کاراش شده بودم ديگه

 بهش آرام بخش زدن وآرش بعد از چنددقيقه خوابيد.موبايلم زنگ خورد.مامان بود جواب دادم:بله پرستارا

 سالم عزيزم کجايي مادر نگرانتم-

خواستم راجع به اين مو ضوع به مامان چيزي بگم.ميدونستم بيشتر نگران ميشه گفتم:ماماني منو آرش  نمي
 باهميم تو بيمارستان يه مريض اورژانسي آوردن مجبورشديم بمونيم!شمانگران نباش عزيزم

 دم.افسانه هم مدام سراغتو ميگرفتواي خب زودتر ميگفتي از نگراني صدبار مردم وزنده ش-

 ببخشيد فراموش کردم بهتون اطالع بدم-

 حاال عيب نداره برو به کارت برس آرش اونجاست خيالم راحته-

 باشه مامان جون خداحافظ-

 خداحافظ گلم-

رو گذاشتم تو جيبم وبه صورت آرش خيره شدم.چه قدر مظلوم شده بودموقع خواب.مثل پسر بچه  گوشي
ود.نا خودآگاه دستمو روي صورتش کشيدم.صاف صاف بود.نرم ولطيف!دستام رفت روي پلکاي هاب

بستش.آروم ونرم نوازشش کردم.من چه قدر اين بشر رو دوست داشتم.قطره اشکي از گوشه چشمم 
صورتم وراه رو براي بقيه ي اشک ها باز کرد.دستمو بردم الي موهاش ونوازشش کردم.موهاي پرپشت  ويافتادر

مشکيش روي پيشونيش ريخته بود.دستمو ماليم ال به الي موهاش حرکت ميدادم.يک دفعه چشماشو باز کرد 
 !وبه من نگاه کرد.هول شدم سريع دستمو عقب کشيدم لبخند محوي زد وگفت:چه حس خوبيه

 انداختم پايين وگفتم:چي؟ سرنو

 ,.,.ه اين کهاينکه براي يه نفرمهم باشي.اين که يه نفربه خاطرت اشک بريز -

 بلند شدم طاقت اين نگاه ها واين حرفاي آرش رو نداشتم گفتم:من ميرم ببينم کي مرخص ميشي ازجام
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 لبخندزد وگفت:باشه فرار کن دوباره

 !هام گل انداخت آرش گفت:وقتي خجالت ميکشي خيلي بانمک ميشي گونه

واسه خودش جفتک ميزد.بدنم داغ شده  انداختم پايين وسريع از اتاق رفتم بيرون.قلبم.تو سينه سرمو
بود.نفس عميقي کشيدم وبه طرف استيشن حرکت کردم.دوساعت بعد آرش مرخص شد به طرفش رفتم 

 .وباهم از بيمارستان خارج شديم.بدون حرف سوار ماشين شديم وبه سمت خونه حرکت کرديم

رسيديم همه خواب بودن!فقط چراغ اتاق افسانه روشن بود.از آرش خداحافظي کردم ووارد خونه شدم  وقتي
 !پاورچين پاورچين به سمت اتاقم حرکت کردم يواش دررو باز کردم ورفتم تو

 گفتم:آخه آرش من واقعامنظورتو نميفهمم!چرابايد باتو بيام شمال؟ کالفه

 !همه چيزو برات توضيح ميدم توفقط قبول کن به موهاش کشيد وگفت:به زودي دستي

 نميتونم-

اذيتم نکن پرستو!اين جوري خيلي بهتره قضيه تيراندازي که يادت نرفته!به راحتي ميتونن جونمونو بگيرن اگه -
 بريم يه جاي دور براي مدتي کسي نميتونه بهمون آزار برسونه

 آخه چرابايد آزار برسونه؟مگه ما چي کار کرديم ؟-

 ميگم االن نميتونم بگم تو قبول کن.منم برات بعدا توضيح ميدم-

 خب به مامان و بابا چي بگم؟-

 زد وگفت:تو فقط قبول کن من خودم راضيشون ميکنم لبخندي

 توهم قالب کردم وگفتم:االن به نظرت من به جز قبول کردن راه ديگه اي هم دارم دستامو

 کردي خنديدو گفت:نه.مرسي که قبول شيطون

به طرف خونه حرکت کرد.نميدونستم چي کارکنم ؟منم وارد خونه شدم و مستقيم رفتم تو اتاقم!ساک  بعد
 مسافرتيمو برداشتم وچنددست لباس راحتي توش گذاشتم.با چندتا پالتو وکيف وکفش

ت ميگه؟مي ساعت بعد مامان دراتاقم رو باز کرد وبا قيافه غمگين وارد شد.کنارم نشست وگفت:آرش راس يک
 خواي بري؟

 کردم وگفتم:چاره چيه مامان مجبورم بغلش

 آره ميدونم آرش بهم گفت يکي از.بيمارستانهاي شمال به نيرو احتياج داره وشما براي دوماه بايد اونجابريد-

 آرش عجب دروغي ساخته بودا.خودم شاخ در آوردم!بيمارستانهاي شمال؟ اوا

 خب دخترم من دلتنگت ميشم-

 مامان جونم قربونت برم منم دلم براي همتون تنگ ميشه ولي دست من نيست که!ببخش منو-
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اشکي از گوشه ي چشماي مامان افتادروي صورتش خم شدم وگونه شو بوسيدم وگفتم:به خدا اگه  قطره
 بخواي اشک بريزي اصال نميرم

 چي کارکنم پرستو جان خب نگرانتم-

 !يه ماه چشم به هم بزني تموم ميشهالهي قربون دل نگرانت بشم من-

 کشيد وگفت:اميدوارم آهي

از اتاق خارج شد.روي تخت دراز کشيدم و چشمامو بستم به فردا فکرکردم به مسافرتي که قراره با آرش  بعد
برم.نميدونم چرا ميخواست همراهش برم.اصال هيچي بهم نميگفت!منم سردرگم بودم!يعني قرار بود چه 

 بيفته؟ اتفاقاتي برام

 با نوازش هاي پوريا از خواب بيدار شدم.لبخندي زدم وگفتم:ساعت چنده؟ صبح

 .محزوني به خودش گرفت وگفت:نترس دير نميشه قيافه

 حالت شعرگفتم:چيه چيزي شده؟چراساکتي؟دوست داري من نباشم تا کنارت باشه کي؟ به

 زد وگفت:آبجي شيرين زبونم واقعا مي خواي بري؟ لبخندتلخي

 آره داداش گلي مجبورم-

 !خب من دلم برات تنگ ميشه-

 زودي ميام برات گشادش ميکنم عزيزم-

 !بغلش.خيلي دوستش داشتم.تکيه گاهم بود.از بچگي هميشه حواسش بهم بود وازم مراقبت ميکرد پريدم

سختي از هم جداشديم.پوريا سريع از اتاق رفت بيرون.منم از جام بلند شدم دست وصورتمو شستم ويه  به
آرايش معمولي هم کردم يه باروني سرمه اي تنگ تنم کردم با شال وشلواريخي ساکم رو هم برداشتم ورفتم 

يه گوشه ايستاده بودن  فهالحياط خاله ثريا آرش رو بغل گرفته بود وريز ريز اشک ميريخت.بابا وعمو هم ک
 .پوريا هم داشت با آرتميس حرف ميزد آرش تا منو ديد لبخندي زد وگفت:حاضري؟

به نشونه مثبت تکون دادم.مامان رو به آرش گفت:پسرم گل دخترم رو صحيح و سالم دست تو  سرمو
 ميسپارم وصحيح وسالم ازت پس

 !مثل خواهر خودت ازش مراقبت کن ميگيرم

 .تکون داد وگفت:پرستو براي من خيلي عزيزه خاله.مثل جونم ازش مراقبت ميکنم.نگران نباشيدسرشو  آرش

 !!گفت:آرش يه مو از سر خواهرم کم شه به خدا ميکشمتا پوريا

لبخندي زد وگفت:شده خودم بميرم نميذارم پرستو چيزيش بشه!بعدشم مگه داريم ميريم کجا؟يه ماه  آرش
 !يمميريم شمال وزود برميگرد
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به افسانه افتاد بالبخند نگاهم کرد وگفت:از لطفي که اين چندوقته در حقم کردي ازت ممنونم.نميدونم  نگاهم
 !چه طور جبران کنم

 نه عزبزم اين چه حرفيه!کاري نکردم-

نه پرستو جان خيلي کمکم کردي!ايشاال فردا منم از اينجا ميرم يه کارتمام وقت پيدا کردم پرستاري از يه -
 !پيرزنه.بهم جاهم ميدن ديگه مزاحم نميشم

 مزاحمت چيه ديگه عزيزم خونه خودته تا هروقت دوست داشتي بمون-

 بغل گرفت وگفت:دوست خيلي خوبي بودي منو

 !تو هم همين طور!مراقب خودت باش-

 چشم-

بعداز روبوسي باهمه خداحافظي کرديم وراه افتاديم.توي ماشين خيلي ناراحت بودم.و هر چند ثانيه  خالصه
 .يک بار يه گوله اشک از چشمام ميريخت پايين

 يه گوشه ايستاد.برگشتم ونگاهش کردم وگفتم:چرا وايستادي ؟ آرش

 از من متنفري آره؟-

 نگاهش کردم وگفتم:چرا چرت وپرت ميگي؟ گنگ

 !کرد وگفت:من باعث شدم تو از خانواده ات دور باشي و اين جوري اشک بريزي.لعنت به من مياخ

 !نه آرش اين جوري فکرنکن-

 به موهاش کشيد وگفت:پس چه جوري فکرکنم؟ دستي

نميدونم ولي خودتو مقصر ندون فقط بهم توضيح بده داريم کجا ميريم؟چرا ميريم؟تو کي هستي؟چرا به ما -
 ن؟شليک کرد

 !همه ي اينا روباهم بگم-

 بچه هاي لجباز گفتم:آره مثل

سالم بود.پسر شر وشيطون و کنجکاوي بودم يادت که ??کشيد دستاشو گذاشت زير سرش وگفت: آهي
هست؟!يه روز يکي از دوستاي بابا منو ديد واز اخالقم خوشش اومد ازم در خواست کرد که باهاش همکاري 

من راضيش  ولين از هيجان واين چيزا خوشم ميومد قبول کردم!بابا مخالف بود کنم.اون پليس بود.منم چو
کردم و ازش خواستم که به هيچ کس راجع به اين موضوع حرفي نزنه.من شدم مامور مخفي پليس!کنارکارم 

درسم روهم مي خوندم ازم اين طور خواسته بودن تا کسي بهم شک نکنه.رفتم ايتاليا اونجا هم درس 
 !ميکردم پيگيريوهم کاراي چندتا از گروهک هاي قاچاقچي وابسته به ايران رو  ميخوندم
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دولت ايران و همکاري دولت ايتاليا چندتا از گروهک هارو دستگير کرديم ولي يکي از اون باند ها از  باکمک
که چندتااز  دستمون فرار کرد چندسالي دنبالشون بوديم تا اين که من درسم تموم شد واومدم ايران فهميديم

.بود.دوباره مامور رسيدگي ,بدن و. واعضاياعضاي اون باند توي ايران دارن فعاليت ميکنن.کارشون قاچاق مواد 
به اين پرونده من شدم.داشتم اطالعات زيادي ازشون بدست مياوردم که اونروز تير اندازي شد نميدونم از 

 !کجا فهميده بودن که من از اعضاي پليسم؟

هم داريم ميريم شمال چون اون باند توي شمال ايران مستقر شده بايد اين ماموريت رو تموم کنم.تو هم  الن
 بايد کمکم کني!چون به کمکت احتياج دارم

 .بيشتر رو بعدا بهت ميگم اطالعات

 !کرد من هاج واج به حرفاش گوش ميکردم.اصال باورم نميشد يعني آرش مامور مخفي بوده؟ سکوت

 ومنگ گفتم:ولي من نمي خوام وارد اين مسايل بشم!من ميترسم گيج

تلخي زد وگفت:ميدونم عزيزم.همش تقصير من بود از اولش هم نبايد تورو وارد اين بازي ميکردم  لبخند
وليخب خواه ناخواه تو وارد اين موضوع شدي.اگه ادامه ندي جونت در خطره مثل تير اندازي اونروز سه سوته 

 !ندخلتو ميار 

بين دستام گرفتم وگفتم:من نمي خوام من اين چيزا رو دوست ندارم.مي خوام مثل آدماي عادي  صورتمو
 .زندگي کنم.نمي خوام زندگيم پر از تشويش ونگراني باشه

روي شونه ام گذاشت وگفت:من بهت قول ميدم همه چيزو درست کنم.فقط همين يک بار باهام  دستاشو
 !همکاري کن خواهش ميکنم

 چسبوندم به شيشه وگفتم:مجبورم همکاري کنم سرمو

 !خنديدو گفت:دستت درد نکنه عزيزم.از هيچي نترس من مراقبتم شيطون

به حرکت کرد.ومن در طول مسير داشتم به سرنوشت پيچيده ام فکرکردم.به اتفاقاتي که در انتظارم  شروع
 !بود.به عشقم

ه پيچيده در هم بود.يعني من کجاي اين قصه بودم؟آرش چه ساده عاشق شدم وحاال مسير عاشقيم چ من
 کجا بود؟عاقبتمون چي ميشد؟

ماشين چشماموباز کردم يه نگاهي به اطرافم انداختم روبه روي يک ويالي سفيدرنگ بوديم.بزرگ  باتوقف
ي نبود!يه ويالي معمولي!آرش تو ماشين نبود.ازماشين پياده شدم.يه نفس عميق کشيدم.آخيش...چه هوا

 !خوبي بود

 خوش ميگذره؟-

 !طرف صدا برگشتم آرش بود.لبخندمحوي زدم وگفتم:هواي خوبيه به

 خوب خوابيدي؟-
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 کنايه نزن !من وقتي مدت زيادي سوار ماشين باشم خوابم ميبره-

 صورتم خنديد وگفت:بيا بريم تو ويال به

دنبالش حرکت کردم!وارد ويالشديم يه حياط کوچولوداشت که وسطش يه حوض خوشگل قرار داشت که  به
 .توش پر از ماهي قرمز بود

متري بود.دوتا اتاق ??حياط هم پراز گلهاي رنگارنگ بود پشت سر آرش وارد ساختمون شدم.يه خونه  اطراف
و يه آشپزخونه نقلي سمت راست حال  خواب بقل هم داشت.يه دست مبل راحتي قرمز گوشه حال بود

 بود.آرش به طرفم برگشت وگفت:چه طوره؟

 !به کمرم زدم وگفتم:براي يک ماه خوبه دستمو

 زد وگفت:حاال تو آشپزي بلدي؟ لبخندي

 هامو دادم باال وگفتم:مگه آشپز با خودت آوردي؟ ابرو

 سوال منو با سوال جواب نده!بگو ببينم بلدي يانه؟-

 بلدم.کدبانوييم واسه خودم بله که-

اي زد وگفت:آفرين اعتماد به نفس!پس زود دست به کار شو يه غذاي خوشمزه درست کن که دارم از  قهقهه
 !گرسنگي ميميرم

کردم وگفتم:چه خبره!من االن خسته ام .خودت يه چيزي درست کن واسه ناهاربخور.حاال براي شام يه  اخمي
 !فکري ميکنم

 قيافه ي مظلومي به خودش گرفت وگفت:حاال نميشه يه االن خسته نباشي؟پسر بچه ها مثل

ظهره!من چي بپزم؟تازه ??به حالش سوخت گفتم:خب آخه االن که نميشه چيزي درست کرد ساعت  دلم
 !هيچي هم تو يخچال نداريم

ميرم يه  خنديد وگفت:همه چي تو يخچال هست از طرف پايگاه برامون پر ش کردن .در ضمن االن شيطون
 !چرت بخوابم تا يک ساعت ديگه يه چيزي درست کن خواهش ميکنم

 !خيلي خب قيافه تو اون جوري نکن.راستي يه زنگ به مامان اينا بزن بگو رسيديم نگرانن-

 !چشم بانو-

سمت اتاق خوابش!مونده بودم چي درست کنم.يهو به ذهنم رسيد ماکاروني بپزم از تو فريزر گوشت  رفت
چرخ کرده برداشتم و ازتو کابينتاهم ماکاروني پيدا کردم!پياز رو برداشتم ومشغول رنده کردن شدم!از چشمام 

 وگفت:چي شده چرا گريه ميکني؟ يداشک ميومد.آرش از اتاق اومد بيرون تا منو با اين قيافه ديد به طرفم دو

از ديدن قيافه اش خنده ام گرفت !خيلي مضطرب ونگران بود يه دفعه زدم زير خنده بيچاره تو بهت  واي
 !بود.گفتم:هي آقا نمي خواد از االن حس مسوليتتون عود کنه!دارم پياز رنده ميکنم
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 !اش باز شد وگفت:خب زودتر ميگفتي من نگران شدم چهره

 که رفته بودي بخوابي !حاال چي شد برگشتي؟خب تو -

هيچي اومدم بگم به خاله زنگ زدم گفت که خودت هر وقت تونستي باهاش حرف بزني مثل اين که کارت -
 !داشت

 آهان-

برگشت تو اتاقش.گوشت وپياز رو ريختم توي ماهيتابه و زير گازو روشن کردم!يه قابلمه ي پر از آب هم  دوباره
عله گذاشتم تا بجوشه.به گوشته نمک و فلفل و رب زدم و بعد جوشيدن آب ماکاروني هارو رو اون يکي ش

.لباسامو عوض کردم يه بولوز شلوار قمريختم توش.مواد ماکاروني آماده بود زير گاز رو خاموش کردم ورفتم اتا
م تو آبي آسماني تنم کردم و موهامو دم اسبي پشت سرم بستم.از قيافه ام راضي بودم.برگشت

آشپزخونه.ماکاروني هاهم حاضربودن.غذارو توي ديس کشيدم وميز رو چيدم دقيقا يک ساعت طول کشيده 
هميشه لبخند به لب گفت:به به...دست شما  لبود.مي خواستم برم بيدارش کنم که خودش اومد بيرون.مث

 درد نکنه خانوم خانوما!حسابي به زحمت افتاديد

 !خودشيريني الزم نيست بخورببين دوست داري يا نه؟به کمرم زدم وگفتم:بسه دستمو

 .صندلي روبه روييش نشستم.آرش بشقاب منو برداشت اول براي من کشيد روي

 خودش هم کشيد .اولين قاشق رو که خورد با هيجان گفتم:چه طور بود ؟دوست داشتي؟ براي

 !وگفت:بله...خيلي خوشمزه بود دست شما درد نکنه خنديد

 !نوش جان-

غذا آرش رفت پايگاهشون ومنم رفتم تو اتاقم يه زنگ به مامان زدم وباهاش حرف زدم!يه نيم ساعتي  بعداز
 !خوابيدم وبعد دوباره برگشتم آشپز خونه.تصميم داشتم خورش قيمه درست کنم

کردنش يک ساعتي طول کشيد بعد زير گازرو خاموش کردم و رفتم نشستم روي کاناپه موبايلمو  درست
داشتم و مشغول خوندن رماني که تازه ريخته بودم شدم.ساعت از هشت هم گذشته بوداما آرش هنوز بر 

 اونوقتنيومده بود نگرانش شدم.مي خواستم به موبايلش زنگ بزنم اما مي ترسيدم پيش رييسش باشه 
 !براش بد بشه.توي خونه راه ميرفتم از اين سر حال به اون سر حال

کليد توي قفل چرخيد به طرف در رفتم که آرش تو درگاه حاضر شد.گفتم:کجابودي تا اين موقع نگران  که
 شدم؟

 مگه برات مهمم-

 اين چه حرفيه که ميزني معلومه که مهمي!چرا دير کردي؟-

 خونه شد وگفت:کارم طول کشيد.اومم...چه بويي مياد!به به وارد

 !وض کني منم ميز رو مي چينمزدم وگفتم:تا تو لباساتو ع لبخندي
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اي گفت ورفت به اتاقش.همش فکرميکردم شدم خانوم خونه ي آرش.واي يعني در آينده که زن بگيره  باشه
باهاش اين طوري برخورد ميکنه؟!خوش به حال زنش!از تصور اين که آرش يکي ديگه رو زن خودش در نظر 

 !داشته باشه عصباني شدم

يه تي شرت سفيد بايه شلوار ورزشي مشکي پوشيده بود اومد سمتم .واي چه قدر ميز رو چيدم.آرش  تندتند
ناز شده بود دلم براش ضعف رفت!محو تماشاش شده بودم که گفت:خانومي خيلي گرسنمه برام غذا 

 !ميکشي

شدم زودي سر جام نشستم وبشقابشو برداشتم براش برنج کشيدم .مشغول خوردن شد .بين غذا  هول
 پرستو يه سوال .تو تو اين چند وقته از افسانه مورد مشکوکي نديدي؟گفت:راستي 

 تعجب گفتم:افسانه؟ با

 تکون داد .گفتم:نه...کال تو خودش بود باهامون کاري نداشت سرشو

 طور؟ چه

 !آخه خيلي عجيب وارد زندگيمون شد-

 !آهان-

 زد تو چشمام وگفت:راستي فرداشب بايد بريم مهموني؟ ذل

 اي از حدقه بيرون در اومده گفتم:مهموني؟چشم با

 آره مهموني.براي رييس همون بانديه که بهت گفتم!ماهم بايد با چهره هاي مبدل بريم اونجا-

 زير چونه ام گذاشتم وگفتم:خب اونجا چه جورجاييه؟ دستمو

 !مهمونيه ديگه.همه جور آدم هست.از دزد و قاچاق چي ومعتاد گرفته تا ساقي ومطرب--

 ووي من مي ترسم.اگه باليي سرمون بيارن چي؟-

 نترس عزيزم.اونجا تحت کنترله-

 خب ...حاال چرا بايد بريم؟-

 بايد بريم يه سري اطالعات ازشون جمع کنيم-

جاش بلند شد بشقابشو برداشت و برد گذاشت تو سينک وگفت:خانومي دستت درد نکنه.خيلي خوشمزه  از
 بود

 وبا صداي آرومي گفت:به کسي نگي ها ولي دست پختت از مامان ثريا هم خو شمزه ترهصورتشو آورد جلو بعد

 دلم قند وشکر آب کردن.لبخندي زدم وگفتم:نوش جونت تو

 !طرف تي وي رفت ومنم مشغول شستن ظرفا شدم به



 

 
39 

زم نمي جام وول مي خوردم اصال خوابم نميبرد.هرچي چشمامو محکم ميبستم.گوسفندارو مي شماردم با توي
صبح بود.کالفه شده بودم!يهو باشنيدن صداي فرياد از جام بلند شدم وهراسون از ?تونستم بخوابم ساعت 

اتاقم خارج شدم و در اتاق آرش رو باز کردم سرجاش نشسته بود رفتم کنارش روي تخت نشستم.صورتشو 
ستمو دور گردنش گذاشتم باال آورد وتو چشمام نگاه کرد.چشماش خمار بود و از صورتش عرق ميريخت.د

 وگفتم:چي شد عزيزم خواب بد ديدي؟

 تکون داد وگفت:نميدونم چي بود اصال يادم نمياد فقط ميدونم که خيلي بد بود سرشو

جام بلند شدم براش يه ليوان آب ريختم ودادم دستش.آب رو خورد ودراز کشيد پتو رو تا روي سينه اش  از
 تا خواباي خوب ببيني کشيدم وگفتم:به چيزاي خوب فکرکن

 طرف در حرکت کردم که گفت:پرستو؟ به

 !خودآگاه برگشتم طرفش وگفتم:بله؟ نا

به مو هاش کشيد .داشت دل دل ميکرد يه حرفي رو بزنه منم خيره تو چشماش نگاه ميکردم که لب باز  دستي
 !کرد وگفت:ميشه نري؟يعني منظورم اينه که ميشه اينجا پيشم بموني

تعجب ابرو هامو دادم باال وگفتم:پيشت بمونم؟مگه بچه شدي آرش؟حاال يه خواب بد ديدي ديگه چيزي  با
 !نشده که بگير بخواب که فردا کلي کار داري

نميدونم چه جوري اون کلماتو پشت سر هم چيدم و گفتم.قلبم داشت تند تند ميزد.يقين دارم که  خودمم
 واي قبول کني چرا بهونه مياري؟گوناهام سرخ شدن! آرش گفت:خب نمي خ

 !اختيار رفتم جلوتر وگفتم:خب چرا پيشت بمونم بي

 ..وقتي تو پيشمي احساس آرامش ميکنم,.چون.,پايين انداخت وگفت:چون. سرشو

خدايا اين چي ميگفت نصفه شبي!من قلبم ضعيفه ها بامن شوخي نکن لطفا!بامن احساس آرامش  واي
 ميکنه؟آرش مغرور وخشک!؟

 امکان نداره حتما دارم اشتباه ميکنم البد گوشام اشتباهي شنيدن گفتم:چي؟ نه

 گفت:همون که شنيدي!حاال ميموني پيشم؟ کالفه

خب چي بهش ميگفتم.ميگفتم نميمونم تا غرورش له بشه.خب يه درخواست ازم کرده ديگه چرا دلشو  واي
 تاقم بيارمبشکونم سرمو انداختم پايين وگفتم:برم بالشتمو از تو ا

 .محوي زد.دستامو تو دستاش گرفت وگفت:ممنونم لبخند

دستامو به لباش چسبوند ويه بوسه طوالني بهشون زد.اگه بگم جاي اون بوسه سوخت دروغ نگفتم.انگار  يهو
يه تيکه آهن داغ چسبوندن رو دستام سريع از جام بلند شدم وبه اتاقم رفتم به در تکيه دادم وچندتا نفس 

عاشق تر ووابسته تر به  لحظهکشيدم!واي خدايا اين چه باليي بود که داشت سرم ميومد چرا منو هر عميق 
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آرش ميکردي؟ چرا درمقابل خواسته هاش ناتوان ميشم و زود قبول ميکنم؟مگه من همون پرستوي مغرور 
 ولجباز نيستم؟همون که فقط به حرفاي خودش عمل ميکرد؟

 اتاق آرش.روي زمين دراز کشيده بود گفتم:چرا اومدي پايين؟و بالشتمو برداشتمو رفتم  پتو

لبخند نگام کرد وگفت:ديگه بايد خيلي بي چشم و رو باشم روي تخت بخوابم.ابرومو باال انداختم وبه طرف  با
 !تخت رفتم دارز کشيدم وبه سقف چشم دوختم!آرش با صداي محزوني گفت:من خيلي تنهام

کردم و گفتم:چرا؟تو که اين همه آدم دور ورته!خاله ثريا اين همه نگرانته و دوست داره.عمو محسن  تعجب
 وآرتميس اين همه دوست دارن!اونوقت ميگي تنهايي؟

تلخي زدوگفت:همه چيز که به شلوغي دور واطراف نيست اين که هزار نفر دور ورت باشن ولي هيچ  لبخند
هيچ کدوم به غصه هات گوش نکنن؟اين که هيچ کدوم روز تولدتو يادشون کدوم حرف دلتو نفهمن؟اين که 

باشه تا يکي بهت  ننباشه؟!اينا همه يعني تنهايي!اين که چند سال تويه کشور غريب باشي وچشمت به تلف
 !زنگ بزنه حالتو بپرسه ولي کسي سراغي ازت نگيره اينا همه يعني تنهايي!آره...من تنهام!خيلي هم تنهام

قربونش برم چه قدر دلش پره !يعني روز تولدشو يادشون ميرفته؟اي خاک بر سر من کنن که اين همه  ياله
سال يه بار بهش زنگ نزدم حالشو بپرسم.گفتم:اگه کسي بهت زنگ نزده اگه روز تولدتو يادشون رفته دليل بر 

داشتن!وگرنه من تو همه  ريفتااين نيست که تو رو فراموشت کردن وتنهات گذاشتن .حتما مشغله داشتن. گر 
 !ي اين سالها شاهد اشک ريختن هاي خاله ثريا به خاطر دوري تو بودم

 !کشيد وگفت:تنهايي سخته!ديگه طاقت ندارم آهي

 اي بابا باز ميگه تنهايي!آخه آرش خان اين همه آدم دوست دارن بعد تو ميگي تنهايي؟-

 شيطنت نگام کرد وگفت:تو چي؟ با

 ردم وگفتم:من چي؟ريز ک چشمامو

 تو هم منو دوست داري؟-

دوباره اين قلب من بازيش گرفت چه محکم هم باال وپايي ميپره احساس ميکنم االن از تو حلقم ميزنه  واي
 هه…بيرون!آرش خان خبر نداري من عاشقتم.ميميرم برات اونوقت ميگي دوستم داري؟

نگاه کردم.سياهي چشماش تو تاريکي مي ,زير سرم گذاشتم و به طرفش برگشتم.تو چشماش دستمو
 درخشيد.توش پر بود از شيطنت واشتياق!بالحن آرومي گفتم:خب معلومه که دوست دارم

 !مثل پوريا توهم

از صورتش پاک شد کالفه گفت:دوست ندارم منو مثل کس ديگه اي دوست داشته باشن! دلم مي  لبخندش
 !ن خودمو دوست داشته باشن!منه واقعيخواد همه منو به خاطر خودم دوست داشته باش

شيطون و لجباز شده بود نصفه شبي!گفتم:آرش خان من تو رو واسه خودت دوست دارم!واسه  چه
 مهربونيات.واسه شيطنتات .واسه اذيت کردنات.واسه لوس شدنات...بازم بگم؟
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 لبخند مهمون صورتش شد وگفت:نه بسه !مرسي دوباره

بلند خنديد.منم همراهش ميخنديدم!آره من واقعا دوستش داشتم اي کاش ميتونستم بهش بگم که  بعد
 !عاشقشم!اي کاش ميتونستم!؟ولي حيف که اين غرور لعنتي اجازه نميداد نميذاشت حرف دلمو بزنم

الي بستم وديگه حرفي نزدم.صبح ساعت ده از خواب بيدار شدم سريع جاي آرش رو نگاه کردم خ چشمامو
 خالي بود.ناراحت شدم از رو تخت اومدم پايين ورغتم سمت دستشويي .صورتمو شستم و اومدم بيرون

تو آشپزخونه با ديدن کاغذي که به يخچال نصب شده بود به طرفش رفتم:سالم صبحت بخير...ببخشيد  رفتم
براي امشبه ساعت ديشب بد خوابت کردم .من رفتم پايگاه و تا شب نميام خونه.يه بسته تو اتاقته 

 حاضرباش ميام دنبالت بريم مهموني!)آرش(?

بوسيدم و برش داشتم.بااشتياق رفتم توي اتاقم بسته روتخت بود تندتند بازش کردم.يه پيراهن  کاغذرو
مشکي بلندکه آستين هاي بلند حرير داشت وروي قسمت سينه اش سنگ کارشده بود.خيلي قشنگ وچشم 

 !ن وشيکگير بود در عين حال سنگي

بود که از حموم دراومدم جلوي آينه نشستم با موس موهامو فرکردم خيلي به چهره ام ميومد ?نزديک  ساعت
پشت پلکامو سايه ي مشکي زدم ورژلب سرخابي رو به لبام ماليدم.يه کم هم رژگونه صورتي به گونه هام 

فيت تنم بود آخه آرش  دبهم ميوم زدم.از خودم خيلي راضي بودم!پيراهن مخصوص امشب رو پوشيدم چه قدر
سانتي هم داشتم پوشيدم.از توآينه به خودم بوس ??سايز منو از کجا ميدونست؟!يه کفش مشکي پاشنه 

فرستادم.صداي زنگ آيفون اومد سريع پالتومو تنم کردم و شالم رو انداختم سرم و رفتم سمت در از حياط 
اشاره ام ضربه اي به شونه اش زدم که  شتود با انگگذشتم ودر بيرون رو باز کردم.آرش پشتش بهم ب

برگشت!مات و مبهوت موند منم مات شده بودم.موهاشو کوتاه کرده بود وفشن درست کرده بود.فشن مردونه 
ساله درست ميکنن.صورتشو شيش تيغ کرده بود ويه جفت لنز عسلي تو ??نه از اين جور فشنايي که پسراي 
کت وشلوار مشکي هم تنش کرده بود ويه بولود بنفش تيره از زيرش پوشيده چشماش انداخته بود.يه دست 

 !بود يه کروات مشکي هم زده بود.آي قربون قيافه ات بشم من چه دلبري شدي امشب

 !به لبش اومد وگفت:خيلي ناز شدي!!اصال نشناختمت لبخندي

 اختي؟جمع کردم وگفتم:مگه اون مو قع ها زشت بودم که االن منو نشن لبامو

 !گاز گرفت وگفت:نه خير خوشگل بودي!خوشگل تر شدي لباشو

هم اينجا واينستا بيا سوار ماشين شو که بايد زود تر بريم.چشمم به جنسيس مشکي افتاد که جلوي در  حاال
 بود گفتم:پس ماشين خودت کو؟

 بهتره با اين بريم تا کسي شک نکنه--

شديم که آرش برگشت وذل زد تو چشمام و گفت:خب امشب اسم شماترالنه و اسم منم  سوارماشين
سياوش پدرمادر شما تويه تصادف مردن و پدر مادر من تو آمريکا زندگي ميکنن.شما معشوقه مني و قراره به 

 زودي باهم ازدواج کنيم فهميدي؟
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 ؟داشتم شاخ در مياوردم گفتم:من نميدونم بايد چي کارکنم ديگه

قرار نيست کاري انجام بدي خانومي!شما فقط سعي کن امشب سوتي ندي!ما قراره امروز محل دوربينا و  تو
 !جاهاي مخفي خونه رو پيدا کنيم همين!اصال نگران نباش اتفاق بدي نميفته

 !ناچارسرمو به نشونه مثبت تکون دادم و ديگه تو کل مسير حرفي نزدم به

يه ويالي بزرگ توقف کردهردو از ماشين پياده شديم من محو تماشاي نماي مقصد رسيديم آرش جلوي  به
ويال بودم.يه ساختمون بزرگ که بيشترشبيه قصربود.آرش به سمتم اومد وبازوشو جلوم گرفت که يعني 

مي خورد  پوستمدستشو بگيرم.سرمو تکون دادم ودستشو گرفتم.صورتشو آورد نزديک گوشم.نفساي داغش به 
 .وند.آروم گفت:من از اين بازي خوشم ميادومنو ميسوز

کشيد عقب نفس عميقي کشيدم وتو دلم گفتم:بايدم خوشت بياد.منو جاي معشوقه ات جا زدي بعد  سرشو
 !!ميگي خوشم مياد

 رو زد چند لحظه بعد صداي زمختي توي آيفون پيچيد زنگ

 کيه؟-

 اخمي کرد وگفت:سياوش راد هستم آرش

 رمزورود؟-

 درياي سياه-

تيکي باز شد وماباهم وارد شديم.حياط اون ويال دوبرابر باغ مابود وپربود از درختاب بلند وپر شاخ  درباصداي
وبرگ يه جورايي خوف ناک بود دوتا مرد هيکلي وقد بلند باقيافه هاي ترسناک دم در ورودي ويال ايستاده 

ون رد شدم وبا آرش وارد ساختمون شديم.يا ابوالفضل بودن.وهندزفري تو گوششون بود.باترس ولرز از کنارش
اين جا چه خبربود؟جنگل بود يا مهموني؟دخترا نيم متر پارچه به خودشون پيچيده بودن وبا آرايش هاي غليظ 
وسط مردا مي رقصيدن.البته رقص که چه عرض کنم.جفتک مي انداختن!همشون مست بودن.سالن رو بخار 

دادم.برگشت ونگاهم کرد وازاون لبخنداي اطمينان بخشش  وفشاره بازوي آرش رودود گرفته بود نا خودآگا
زد.آروم شدم.يکي از خدمه اومد وشال وپالتوي منو گرفت.حاال سبکتر شده بودم همراه آرش به طرف يه مبل 

دونفره رفتيم واونجا نشستيم.آرش دست منو گرفت وروي پاهاش گذاشت و دست خودشو گذاشت روش .يه 
وپوست برنزه با يه لباس مشکي دکلته کوتاه اومد سمتمون.شرط ميبندم لباس خواب  دبا موهاي بلوندختر 

من از اين پوشيده تر بود.يه سيني دستش بود که روش چندتا گيالس ويه شيشه مشروب بودبا لوندي سمت 
 آرش خم شد وگفت:عزيزم چي ميل ميکني؟

 آرش اخمش غليظ تر شد وگفت:ودکا ميخورم-

 باهزار تا ناز وادا يه گيالس ودکا به آرش داد وگفت:واس آبجي تون چي بريزم؟ ترهدخ
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رو خيلي غليظ گفت انگار خيلي دوست داشت من خواهر آرش باشم تا خودشو يه جوري به آرش بند  آبجي
ي کنه البته اين جور دخترا کاري ندارن که طرف زن داره يا نه در هر حال خودشونو يه جوري به طرف م

 !چسبوندن

 !باغرور خاصي که تو نگاهش بود گفت:خانومم مشروب نميخوره آرش

ابروهاشوداد باال وايشي گفت ورفت.آرش به من چشمکي زد ويه قلپ از مشربو خورد.با اخم نگاهش  دختره
 کردم وگفتم:آرش تو رو خدا نخور اگه مست کني من بين اين ديوونه ها چي کارکنم؟تو رو خدا نخور

زد وگفت:عزيز دلم من که بااين چيزا مست نميشم.بعدشم اگه نخورم اينا بهمون شک ميکنن.تو  ديلبخن
 !نگران نباش حواسم هست.من حد خودمو ميدونم

تکون دادمو رومو برگردوندم.چشمام به پسري افتادکه روبه روم نشسته بودو دوتا دختر دوطرفش روي  سرمو
سره بااون نگاه هرزه وکثيفش منو نگاه ميکرد وپوزخندميزد.سرمو پاهاش نشسته بودن ونوازشش ميکردن وپ

پايين انداختم.آرش دستمو محکم فشار داد به صورتش نگاه کردم قرمز شده بود.و رگ گردنش متورم!نا 
 خودآگاه لبخند به لبم اومد.يعني به خاطر من غيرتي شده بود؟

اطرافم نگاه کردم گوشه وکنار سالن رو ميديدم يکي از دوربين هارو پيدا کردم درست کنارپرده نصب شده  به
بود.جوري که اصال مشخص نبود ومن به سختي فهميدم دوباره اطرافو نگاه کردم يه دوربين ديگه هم 

اومد لبخندي زد وروبه  نکنارستون نصب بود اونم به خاطر سپردم.يه پسر جوون باقيافه ي جذاب به سمتمو
 آرش گفت:شما بايد سياوش خان باشيد درسته؟

 .از جاش بلند شد وبه تبعيت از اون منم بلند شدم به پسرلبخند محوي زد وگفت:بله خودم هستم آرش

 دستشو به سمت آرش دراز کرد وگفت:منم اردالن هستم پسره

 !وشوقتم اردالن جانابرويي باال انداخت و دست اردالن رو فشرد وگفت :خ آرش

 نگاهي به من انداخت وگفت:افتخارآشنايي با چه کسي رو دارم؟ اردالن

 صدايي که سعي ميکردم نلرزه گفتم:ترالن هستم با

به سمتم دراز کرد و من با اکراه دست دادم!لبخندي زد که من اصال خوشم نيومد.اردالن روبه آرش  دستشو
 قصم؟گفت:ميتونم باترالن جان يه دور بر 

گردشد.چي ميگفت اين پسره ي عوضي؟يعني چي که بامن برقصه !؟غلط کرده با هفت جد وآبادش  چشمام
 .آرش چيني به پيشونيش داد وگفت:متاسفم اردالن جان ولي ترالن خيلي زود تر به من قول داده

و دورکمرم حلقه شدن رو به وضوح توي چهره اش ديدم.لبخندتلخي زد واز ما جدا شد.آرش دستاش آثارضايع
 کرد وزير گوشم گفت:خانومي بريم باهم برقصيم؟

به نشونه ي مثبت تکون دادم و همراهش به پيست رقص رفتيم خوشبختانه يه موزيک آروم پخش  سرمو
ميشد.آرش حلقه دستاشو دور کمرم تنگ تر کرد ومنو به خودش بيشتر فشرد.منم نا خود آگاه دستامو 

فقط  ممشغول رقصيدن شديم.آرش ماهرانه مي رقصيد ولي من از شدت اضطرابدورگردنش انداختم وباهم 
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تکون ميخوردم وخودمو به دستاي آرش سپرده بودم.تو چشماي هم ذل زده بوديم.چشماش پر از آرامش 
 بود.پر از مهربوني...دلم براي نگاهش ضعف ميرفت.لبخندي زدم وگفتم:تو اردالنو ميشناختي؟

 !وگفت:آره پسره رييس باندهبه گوشم چسبوند  سرشو

گرد شد.خيلي تعجب کردم.آرش گفت:تورو خدا چشماتو اونجوري نکن اختيارمو از دست ميدما...يهو  چشمام
 .ديدي اين وسط کار دستت دادم

 .زير انداختم ويقين دارم که گونه هام سرخ شد!بلند خنديد.آهنگ تموم شد و ما سرجامون برگشتيم سرمو

وهاي جوگندمي وسط اومد واز همه خواست سرجاشون بشينن.طولي نکشيد که پيست رقص مرد مسن بام يه
خالي شد با تعجب به آرش نگاه کردم!چشمکي زد وبه وسط سالن اشاره کرد.اون مرد مسنه در يکي از اتاقارو 

يکردم نگاشون م رچشميباز کرد وچنددقيقه بعدچندتا دختربالباس هاي نيمه عريان از اتاق خارج شدن.چها
ولي آرش سرش پايين بود.مرده دخترارو يک دور دور سالن چرخوند وبعد وسط نگه داشت ديگه داشتم شاخ 

 در مياوردم که يهو آرش با آرنجش آروم زد به پهلوم:آخ...چيه؟

 !چرااين قدر تابلو نگاه ميکني دختر االن آبرومون ميره-

کردم ويواش گفتم:خب چي کارکنم!تعجب کردم.تاحاال که از اين چيزا نديدم.اصال اينا دارن چي کار  لباموجمع
 ميکنن؟

 خودشو کنترل کرد که نخنده.بعدباصداي آروم گفت:اين دخترا رو هرشب کرايه ميدن؟ آرش

 اوا مگه وسيله ان که کرايه ميکنن-

 درحرف نزن نگاه کنزد وگفت:فکرکنم وسيله ان!حاال هم اين ق پوزخندي

 ايش-

پسره که اول مهموني به من ذل زده بود ودوتا دختر کنارش بودن از جاش پاشد به سمت يکي از دخترا  همون
 .رفت.در گوش اون مرد مسنه يه چيزايي گفت که مرده قهقهه اي زد وبعد گفت:سمانه معامله شد

!انگار دارن کاال خريد وفروش ميکنن.واقعا از انسان خداي من اينا با يه انسان چه جوري برخورد ميکردن؟ واي
 !بودن پشيمون شدم

 آرش گفتم:اين پسره مگه دوتا دوست دختر نداشت؟اين يکي رو مي خواد چيکار؟ به

 !نگام کرد وگفت:خب البد نياز داشته ديگه شيطون

صه اون نمايش مسخره تموم زدم به شونه اش.پررو!به روي اينم دوبار خنديدم دور برش داشته هاا.!خال يکي
نصفه شب عزم رفتن کرديم.همين که سوار ماشين شديم نفس عميقي کشيدم وگفتم:واي خدا ?شد وساعت 

 !روشکر آزاد شدم

 !لبخندي زد وگفت:آره واقعا آرش
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به طرفش چرخوندم و گفتم:من فکر ميکردم اين جورکارا فقط تو عربستان ودبي اتفاق ميفته ومخصوص  سرمو
 !هاي دبيه شيخ

زد وگفت:آره عزيزم قبال اين جوري بود اما حاال يه سري از آدماي اينجا از صدتا شيخ کثيف دبي بد تر  پوزخندي
 !وهريس ترن

 .زدم وسرمو به شيشه ماشين تکيه دادم لبخندتلخي

 .که به خونه رسيديم مستقيم به اتاقم رفتم وسرم هنوز به بالش نرسيده خوابم برد همين

روي تي وي نشسته بودم وکانال هارو نگاه ميکردم!اين تي وي ماهم که شکرخداهيچ وقت برنامه ي  روبه
جذابي نداره.خاموشش کردم.باچرخونده شدن کليد توي قفل سرمو به طرف در چرخوندم.آرش با قيافه اي 

کرد.اوا اين چرا اين  کتخسته وگرفته وارد شد بلند سالم کردم اما جوابي نداد لنگ لنگان به سمت اتاقش حر 
جوري شده ؟!از جام بلند شدم و به طرفش رفتم که بين راه از حال رفت وروي زمين افتاد.فاصله ي بينمون رو 

 طوري اين اومده؟چرا سرت باليي چه!پاشو آرش…با دو طي کردم وباال سرش زانو زدم با نگراني گفتم:آرش؟
 آرش؟...شدي؟

و حرفي نميزد.نبضشو گرفتم.کند ميزد.خيلي هم سنگين بود نمي تونستم خداي من چشماشم بسته بود  واي
به راحتي بلندش کنم.حالش هم اصال خوب نبود.به کل فوريت هاي پزشکي يادم رفته بود!همونجا وسط 
سالن رهاش کردم وبه طرف تلفن رفتم.شماره ي اورژانس رو با عجله گرفتم وگفتن که تا چنددقيقه ديگه 

ه سمت آرش رفتم.سرشو تو دستام گرفتم.بي اختياراشک از چشمام جاري شد.آخه خدا اين چه ميان!دوباره ب
زندگي بود که من داشتم؟چرا بايد همش اشک مهمون چشمام ميشد؟چرا دور واطرافم پر از خطر بود؟پر از 

دا دارم از ترس باز کن!يه چيزي بگو...به خ توتشويش!پر از نگراني!!با صداي بلند گفتم:آرش؟تو رو خدا چشما
سکته ميکنم!...آرش پاشوتاحرفاي دلمو بهت بزنم.خيلي چيزا بايد بهت بگم.از دوست داشتنم از عاشق 

شدنم!آرش خواهش ميکنم تنهام نذار من تازه اول راهم.هنوز طعم عشق رو نچشيدم.مي خوام بهت بگم که 
 .مرد روياهام رو اين جوري ببينم شدم ...فقط پاشو!نمي خوام شقتدوستت دارم مي خوام بهت بگم که عا

 هق هقم اوج گرفته بود.ضجه ميزدم واشک ميريختم آخه چرامن نبايد زندگيم مثل آدماي معمولي باشه!؟ ديگه

صداي زنگ به طرف آيفون رفتم ودررو باز کردم.افراد اورژانس سريعا وارد شدن و چند نفري آرش رو بلند  با
 !ت از کف داده بودم وگوشه اتاق نشسته بودم وآروم گريه ميکردمکردن وبه اتاقش بردن.من که طاق

نيم ساعت بعد افراد اورژانس از اتاق خارج شدن از جام بلند شدم وبه طرفشون رفتم وبا صدايي که  حدود
 پربود از بغض ونگراني گفتم:حالش چه طوره؟

وشماهم سالم ترن.فقط يه  لبخندمحبت آميزي زد وگفت:نگران نباشيد خانوم همسرتون از من مرده
مسموميت ساده بوده!شکرخدا بدن مقاومي دارن!االن بهشون آرام بخش زديم.تا چند ساعت ديگه بهوش 

 ميان سعي کنين بهشون غذاهاي سالم وبدون روغن وچربي بدين

 تکون دادم و گفتم:ممنونم سرمو
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اون مرد منو همسر آرش خطاب کرد ناخود دم در همراهيشون کردم وبعد به خونه برگشتم از تصور اين که  تا
 .آگاه لبخندي زدم

سمت اتاقش رفتم ودررو باز کردم مثل پسربچه هاي معصوم و دوست داشتني خوابيده بود.به آشپزخونه  به
رفتم وبراش سوپ درست کردم!وقتي سوپ آماده شدتوي کاسه ريختم و به اتاقش برگشتم چشماش 

 نشستم.آروم گفتم:آرش؟ همچنان بسته بود کنارش روي تخت

کرد ولبخند زد منم لبخندي دندون نما زدم وگفتم:پاشوببين پرستو خانوم برات چه سوپي پخته!به  چشماشوباز
 به

نشست وگفت:قبال دست پخت خوب شما به ما ثابت شده خانوم .راستي ببخشيد نگرانت  سرجاش
 !کردم.شرمنده

 خواهش ميکنم.حاال چرا اين طوري شدي؟-

کرد وگفت:نميدونم واال تو چراغ قرمز ايستاده بودم يه پسر بچه بايه سيني پر از شربت به طرفم اومد  مياخ
وگفت که شربت نزريه !دلم نيومد دستشو رد کنم.يه شربت برداشتم و خوردم.طعمش بد نبود ولي نميدونم 

رسوندم!بعدشم که ديگه  نهچرا حالم بد شد.حالت تهوع وسرگيجه داشتم!نميدونم چه جوري خودمو به خو
 !خودت ميدوني

 !جمع کردم وگفتم:که اين طور لبامو

 !به موهاش کشيد وگفت:نميدونم چرا ولي احساس ميکنم اين قضيه يه کمي مشکوکه دستي

 چه طور؟-

 !آخه پسر بعد از اين که شربت رو به من داد غيب شد انگار که اصال از اولش نيومده بود-

 !هامو باال انداختم وگفتم:خب آقا پليس نمي خواد همه چيزو جنايي کني شانه

 !نميدونم شايد من زيادي حساس شدم-

 !خب حاال بيا از اين سوپه بخور ببين دوست داري؟-

 !رو باز کرد واشاره کرد من تو بهش غذابدم دهانش

 ق نشده.خب خودت بخور ديگهگرد کردم وگفتم:آرش خان!مسموم شدي الحمدلله دستت که چال چشمامو

 !وگفت:آخه از دست تو خوردن يه مزه ديگه داره!انگار ويتامينش بيشتره خنديد

 !سهي نکن منو خر کني-

 !استغفرا...خانومي من غلط بکنم.فقط دارم ميگم غذاخوردن اونم از دست يه خانوم خوشگل بيشتر ميچسبه-

دم.وقتي تموم شد.کاسه ي خالي رو برداشتم واز اتاق خارج ناچار قبول کردم و قاشق قاشق بهش سوپ دا به
 !شدم
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 !شستم وبه اتاقم رفتم تا بخوابم ظرفارو

که از خواب پاشدم به اتاقش رفتم وبا ديدن تخت خاليش چندتافحش جانانه نثارش کردم و به  صبح
فتم.درروباز کردم ولي کسي آشپزخونه برگشتم که زنگ آيفون به صدا در اومد.شالمو سرم انداختم وبه حياط ر 

پشت در نبود سرمو به اطراف چرخوندم که چشمم به بسته اي افتاد که جلوي در بود.اخمي کردم وبسته رو 
برداشتم!درروبستم وبه خونه برگشتم.سريع روي زمين نشستم و بسته رو باز کردم.باديدن عکساي داخل 

ن وآرتميس ومن!متعجب نگاهشون کردم که بسته شوکه شدم!چندتاعکس بود از خاله ثريا وعمو محس
 :وندميکدفعه چشمم به کاغذي افتادکه کنارعکساروي زمين بود برش داشتم وخ

دست از شيطوني هات و بچه بازيهات برنداري همه ي اون آدمايي روکه عکسشونو برات فرستادم به  اگه
 ...قعرجهنم مي فرستم!پس عاقل باش وکاري به کار ما نداشته باش

 شدم!يا امام زمون منظورش چي بود؟يعني ماهارو ميکشت؟ دستپاچه

 .چه بازي بود که آرش واردش شده بود؟!خيلي ترسناک بود!بازي با جون آدمهابود!بايدمنصرفش کنم اين

بودروي کاناپه منتظر آرش نشسته بود که وارد شد.لبخندي زد وسالم کرد اما من با دلخوري  شب
 .ه پيشونيش داد وبه سمتم اومدجوابشودادم.چيني ب

 ناراحتي گفت:اتفاقي افتاده؟ با

 !عکسااشاره کردم.باتعجب نگاهشون کرد وکاغذ رو برداشت و خوند پوزخندي زد وگفت:بازي جديدشونه به

 !خب هرچي که هست بايد االن تمومش کني-

ت کشيديم که با يه تهديد کرد وگفت:تمومش کنم؟شوخي ميکني؟ما اين همه براي اين پرونده زحم اخمي
 !الکي کناربکشيم؟

 عصبانيت گفتم:مي خواي ادامه بدي تا هممونو بکشن؟ با

 هيچ غلطي نميتونن بکنن!اينا همش حرفه!بار اولم که نيست-

 من نمي خوام به اين بازي ادامه بدم چون جون کسايي که دوستشون دارم در خطره!ميفهمي؟-

م دوستشون دارم نمي خوام باليي سرشون بياد اما اگه دست از اين پرونده فرياد گفت:آره ميفهمم.من با
بردارم ميدوني جون چندصد نفر آدم بي گناه به خطر ميفته؟من وقتي اين شغل رو انتخاب کردم پي همه 

چيزو به تنم ماليدم.قبال چون مامورمخفي بودم کسي باهام کاري نداشت اما حاال سراين پرونده نميدونم کي 
 !هشون خبرداد ومن لو رفتم؟ب

 خيلي کله شقي-

 .آره من کله شقم.من لجبازم.من يه دنده ام اما کارمو دوست دارم مي خوام به مردم کشورم خدمت کنم-

 !ناراحتي از جام بلند شدم وگفتم:نميدونم چي بگم؟ با
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به سمت اتاقم رفتم و دررو محکم بستم.داشتم از دستش آتيش ميگرفتم.معلوم نبود داره چي  بعد
 کارميکنه!اگه باليي سر آرتميس ميومديا حتي خاله و عمو واز همه مهمتر خودش!اونوقت من چي کارکنم؟

 !روي زمين نشستم وسرمو بين دستام گرفتم کالفه

بودم.اونم تالشي براي آشتي کردن نميکرد.دلم خيلي ازش گرفته به همين منوال گذشت با آرش قهر  چندروز
بود طبق معمول هرروز از خواب بلند شدم.رفتم يه چيزي خوردم ونشستم پاي لب تابم!ديگه حوصله ي هيچ 

 !کاري رو نداشتم همه چيز برام کسل کننده شده بود

د.براي وقتي که هنوز آرش نيومده بود ابري بود و داشت بارون ميباريد.دلم براي چندماه قبل تنگ ش هوا
ايران.براي غرزدن هاي مامان به خاطر کتاب خوندنم .براي کل کل هاي پوريا!براي خرابکاري هاي پرهام و 

تنگ شده بود.اي کاش هيچ  لمپريا!واسه ي خل بازي هام با نيلوفر وفاطمه!براي همه چيز براي خونمون د
رميگشتم به همون موقع چه قدر زندگي آروم وراحتي داشتم وقدرشو وقت وارد اين بازي نميشدم.اي کاش ب

 !ندونستم

 :زنگ خورد.پوريابود با اشتياق جواب دادم موبايلم

 الو سالم داداشي-

 سالم پرستو خانوم چه طوري؟مارو نميبيني خوشي؟-

 !کشيدم وگفتم:دست رو دلم نذار که خونه!دارم از دلتنگي ميميرم آهي

 دل کوچيکت برم که تنگ شده مي خواي بيام گشادش کنم؟ الهي قربون-

 اي زدم وگفتم:خدانکنه!چه خبرا؟ قهقهي

 خبر که زياده کدومو بگم؟-

 !اومم...اوني که از همه مهمتره-

 خب ...راستش...من عاشق شدم-

 به من کم بودم اينم به هم اضافه شد گفتم:مبارک باشه!حاال کي هستم اين دختر خانوم؟ به

 !آشناست ميشناسيش-

 !اذيت نکن پوري بگوکيه-

 باشه بابا چراحرص ميخوري ميگم حاال-

 خب بگو ديگه چرا آدمو زجرکش ميکني؟-

 !آرتميسه-

 !لبخندي زدم وگفتم:واي...خيلي خوش حال شدم ناخودآگاه
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 آره...ولي خب هنوز بهش نگفتم ميترسم بفهمه و ازم دلگير بشه-

 !من شک ندارم که اونم دوست دارهوا چرا دلگير شه!؟-

 !چه ميدونم واال!نمي خوام عمو فک کنه از اعتمادش سوء استفاده کردم-

 !وا گناه که نکردي؟!دل بستي ديگه!به نظرمن.برو باهاش حرف بزن-

 !آخه روم نميشه؟-

 !تو روت نميشه؟تو که روي سنگ پا رو کم کردي-

 !برم ببينم اين مادر فوالدزره باهام چي کارداره!فعال خداحافظ باشه حاال يه خاکي تو سرم ميريزم.من-

 مراقب بقيه باش فعال-

شب بود وآرش هنوز نيومده بود.نگرانش بودم.موبايلش هم خاموش بود!کالفه ??حال قدم ميزدم ساعت  توي
به موهام چنگ زدم که زنگ خونه زده شد.آرش که هميشه کليد داشت!؟چرا اين دفعه زنگ زده؟شايدبيرون 

نبود.رفتم جلوي درسرمو  ونبيرباهام کارداره!شالمو انداختم روي سرم و رفتم دم در آروم در رو باز کردم.کسي 
به اطراف چرخوندم که يهو دستي جلوي دهانم قرار گرفت!خيلي ترسيدم.تقال کردم تا خودمو از دستش نجات 

 بدم ولي

خيلي قوي بود.نميدونستم کيه وباهام چي کارداره کم کم داشت نفسم بند ميومد.پارچه اي روجلوي  نميشد
 .ياهي رفت وبي هوش شدمبيني ام گرفت وطولي نکشيد که چشمام س

و بي رمق چشمامو باز کردم.فضاي تاريکي بود.خوب نميديدم اما تشخيص دادم که توي يه اتاق سه در  آروم
چهار گير افتادم.بوي نم ديوارا اذيتم ميکرد.رنگ ديوارا سياه بودوباگچ سفيد نوشته هاي نامفهومي روش 

 اين جا؟ نتايي آشنا شنيدم:چه جوري آوردنوشته بودن!گنگ اطرافمو نگاه ميکردم که صد

و به صورت آرش نگاه کردم!چشماش غمگين بود وموهاش آشفته روي پيشونيش ريخته بود.گوشه ي  برگشتم
اتاق به ديوار تکيه داده بود.با صدايي که انگارازته چاه درميومدگفتم:نميدونم.زنگ زدن فکرکردم تويي وقتي 

 درروبازکردم يکي دستشوجلوي دهنم گرفت وبيهوش شدم

 !کشيد وگفت:لعنت به من آهي

 !انداختم وگفتم:پشيموني ديگه االن فايده نداره بايد خيلي قبل تر به اين جا فکرميکردي سرموپايين

 نگفت ادامه دادم:يعني مارو ميکشن؟؟ چيزي

 باال آورد وتو صورتم نگاه کرد.لبخندتلخي زد وگفت:نميدونم سرشو

خانواده ام تنگ شده بود.فکرميکردم  از چشمام چکيد گفتم:خيلي آرزو ها تو زندگيم داشتم دلم براي اشک
 !دوباره ميبينمشون

 !زد وگفت:نترس نميذارم باليي سرت بياد.من کنارتم.من پشتتم لبخندتلخي
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 !زدم وگفتم:ديدم چه جوري ازم مراقبت کردي؟ پوزخندي

 دستاش گرفت وگفت:االن وقت سرزنش کردن نيست بايد به فکر فرار باشيم سرشوبين

 .اطرافم نگاه کردم وگفتم:چه جوري مي خوايم فرار کنيم؟اين جا که هيچ راه فراري نيست به

 بايد دقت کنيم.باالخره يه راهي پيدا ميشه-

موقع در بازشد.يه مرد قل چماق.با صورت کريح وترسناک اومد تو وبه دنبالش يه زن وارد شد.قيافه زنه  همون
داصال باورم نميشد اون افسانه بود.لبخند شيطاني زد وگفت:چي شد آشنابود بيشتر دقت کردم.آره خودش بو

 تعجب کردي آره پرستو جون؟

رو بايه حالت بدي کشيد.گنگ نگاهش ميکردم که ادامه داد:ميدونستي مهربوني هيچ وقت خوب  جون
والبته نيست؟کمک کردن به آدما هميشه دردسر سازه!دختره خيلي ساده اي هستي هم تو و هم خانواده ات 

 !آقا پليس به ظاهرزرنگ

 !عميقي کشيدم و گفتم:از حرفات چيزي سردرنميارم نفس

اي زد وگفت:االن همه چيزو برات تعريف ميکنم.اونروز که منو تو اون جنگل پيدا کردي !همش يه  قهقهه
نفوذکنم که  نقشه بود.ميدونستم که اونجامياين خودمو عمدا اونجورانداختم تا يه جورايي تو خانواده تون

خونتون خيلي کارا کردم  توخوشبختانه تو کارمنو راحت کردي خودت پيشنهاددادي بيام خونتون بمونم.من 
 .والبته مهمترينشون شناخت آرش خان بود مامور مخفي پليس

رو کرد به آرش وگفت:اونجوراهم که فکرميکني زرنگ نيستي جناب مامور!وقتي داشتي ته باغ بااون  بعد
 !ه تون حرف ميزدي فهميدمفرماند

 !با عصبانيت نگاهش کرد وگفت:خيلي پستي آرش

 خنديد.قهقهه ميزد.گفت:من خواهر اردالنم چه طورمنو نشناختي؟ دوباره

 نگاهش کردم وگفتم:چي از جونمون مي خواي؟ باحيرت

کارامون مداخله  تندي به من انداخت وگفت:اولش که چيزي ازت نمي خواستم بهتون اختاردادم که تو نگاه
نکنين اما اين آقازرنگه گوش نکرد.االن ديگه کارازکارگذشته و من جونتونو مي خوام فقط جنازتونه که از اين 

باتو دارم قول تو رو به چندنفردادم بايد  لواتاق بيرون ميره البته پرستو خانوم.اينم بهت بگم که چندتاکار کوچو
 !ازشون پذيرايي کني

اهش ميکردم داشتم به حرفاش فکرميکردم که آرش بافرياد گفت:کثافت عوضي!گورتو گم گشاد نگ باچشماي
 !کن از اينجا.هرزه ي آشغال حالم از همتون به هم ميخوره

مرد قول چماقه به طرف آرش هجوم آورد وشروع به کتک زدنش کرديه مشت حواله ي صورت آرش کرد  اون
ربکشه.جيغي کشيدم که حواس مرده به من جلب شد وآرش که چون ناگهاني بود آرش نتونست خودشو کنا

مشت به  دتااز موقعيت استفاده کرد و با پاش محکم زد تو شکم مرده.روي زمين افتاد.آرش بلند شد وچن
 صورتش زد.افسانه فرياد زد:احمق بي عرضه!پاشو
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.افسانه چشمکي به من از حرکت ايستاد.اون مرد هم ازجاش بلندشد لباسشو تکوند واز اتاق خارج شد آرش
 !زد وگفت:زود برميگردم منتظرم باش

ترس ميلرزيدم.اشک صورتمو خيس کرده بود!هق هق ميکردم.آرش به سمتم اومد ودستشو دور کمرم  ازشدت
حلقه کرد ومنو به خودش فشرد.تو آغوش امنش گم شدم!لباشوبه الله گوشم چسبوند وگفت:منو ببخش 

دي اح رمهمه اش تقصيرمنه!...ولي نميذارم باليي سرت بياد نترس شده جونمو از دست بدم ولي نميذا
 !دستش به تو برسه

 آرومم ميکرد سرمو روي سينه اش گذاشتم.زيرگوشم گفت:مي خواي يه قصه برات تعريف کنم!؟ حرفاش

داغش که به گردنم ميخوردمنو مي سوزوند.بدنش داغ بود مثل کوره!باتعجب گفتم:توي اين هيرو  نفساي
 ويري قصه مي خواي بگي؟

 !شه که اين قصه رو برات تعريف کنم!شايدآخرين فرصت باشهداد وگفت:شايدديگه وقتي نبا سرشوتکون

 !اشکي از گوشه چشمام روي صورتم افتاد.با انگشت اشاره اش روي صورتم کشيد واشکمو پاک کرد قطره

زمين نشست منم کنارش نشستم دستشو دور شونه ام گذاشت ومنم سرمو روي سينه اش  روي
 .کشيد وهمين که خواست حرف بزنه دربازشدگذاشتم!چنددقيقه اي سکوت کرد وبعدآهي 

مرده که قيافه ي زشتي داشت لبخند به لب وارد شد.نگاهي به من انداخت وباصداي زمختش  همون
 !گفت:پاشو

به آرش نگاه کردم.اي خدااالن چه خاکي به سرم بريزم؟دارم از ترس ميميرم!آرش لب باز کرد  گنگ
 وگفت:باهاش چي کارداري؟

 !ي زد وگفت:اونش به تو مربوط نيست آق پليسپوزخند مرده

 باعصبانيت فرياد زد:بهت ميگم چي کارش داري عوضي؟ آرش

 !اخمي کرد وگفت:اين جا ديگه دور دوره ماست !حرف دهنتو بفهم مرده

هجوم آورد سمت من ودستمو کشيد وبا يه حرکت بلندم کرد.باترس به آرش نگاه کردم صورتش قرمز بود  بعد
 !دنش متورمورگ گر 

انداخته بود و نگام نميکرد!ناراحت شدم من االن به حمايتش احتياج داشتم.دوست داشتم بلند  سرشوپايين
بشه وبا مشت بزنه تو صورت اون مرده ومنو از چنگش دربياره!اما اون اين کارو نکرد.مرده حرکت کرد ومنم 

جلوي پامو ميديدم!پشت يه در  وربود که به ز دنبالش کشيده شدم.وارد يه راهروي باريک شديم.اونقدرتاريک
 !آهني سبز رنگ ايستاد!تقه اي به در زد وبعد چند ثانيه صداي يه پسر رو شنيدم که گفت:بياتو

کرد ووارد شد.اتاق خالي بود وفقط يه ميز چوبي با دوتا صندلي وسطش بود و يه المپ باالي ميزروشن  درروباز
 !بود
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پسره نگاه کردم.اردالن بود.هنوز قيافه اش يادمه.چشم وابروش قهوه اي بود وپوستش برنزه لباي گوشتيش  به
 !حسابي تو چشم بود وفقط دماغش انحراف داشت.قدش متوسط بود و هيکلش معمولي

 سمتم اومد پوزخندي زد وگفت:فکرکردي خيلي زرنگي آره؟ به

سي نتونسته سرمن شيره بماله وگولم بزنه خوشگله!تو هم از اين قاعده نزدم .دوباره ادامه داد:تاحاال ک حرفي
 !مستثني نيستي

نفرتمو جمع کردم وتو چشماش نگاه کردم.نگاه سردي بهم انداخت وگفت:از جانب تو پول خوبي گيرم  تمام
 !مياد

ي کس وکارم نتو نستم خودمو کنترل کنم سرش داد کشيدم و گفتم:چي فکرکردي کثافت؟!فکرکردي ب ديگه
؟فکرکردي ميشينم نگاهت ميکنم تا هرکاري که دلت خواست باهام بکني؟!...نه خير من از اوناش نيستم! اگه 

 !شده خودمو ميکشم اما نميذارم دست شما عوضيا بهم بخوره

شد.به سمتم هجوم آورد! دستامو محکم کشيد ومنو به ديوار چسبوندصورتشو به صورتم نزديک کرد  عصباني
چشمايي که ازش خون ميباريد نگاهم کرد.ديگه رسما داشتم قبض روح ميشدم!دستامو به هيچ عنوان نمي با 

تونستم تکون بدم.لعنتي خيلي محکم گرفته بود.تو چشماي ترسيدم نگاه کرد وگفت:هيچ غلطي نميتوني 
ت دست درازي کنم.و بکني!همونجوري که االن دست من گير افتادي! ونميتوني فرار کني.به راحتي ميتونم به

احدي بهم حرفي نزنه!لباشو به الله گوشم چسبود .ديگه داشتم خفه ميشدم خدايا خودت پاکيمو حفظ 
دارم اميدم به تو!تنهام نذار که از تنهايي  روکن!خدايا خودت مراقبم باش!تو اين لحظه تو اين ساعت فقط تو
و باال آورد وگوشه ي پوليورمو گرفت ميترسم!بايکي از دستاش جفت موچامو گرفت واون يکي دستش

وکشيد.جنسش خيلي لطيف بود وبا يه حرکت از وسط پاره شد.خوشبختانه يه تاپ نازک از زيرش تنم 
در آورد .چشمامو بسته بودم ونگاهش نميکردم .خيلي مي  نمبود.لباشو با زبونش خيس کرد وپوليوررو از ت

ترسيدم توي دلم اسم همه ي اماما رو قسم دادم!داشتم از خجالت آب ميشدم بايه تاپ نازک زير نگاه هرزه ي 
 !اون آشغال مي سوختم

ري از دستتون يه چيزي افتادم.استاد تکواندوم بهمون گفته بود اگه تو شرايط بحراني گير کردين وديگه کا ياد
 !برنميومد.بايه حرکت محکم بزنيد وسط پاش

نيرومو جمع کردم توي پاي راستم.چشمامو محکم بهم فشار دادم وزير لب اسم خدارو صدا زدم وباتمام  تمام
قوابه وسط پاش کوبيدم.چشماش متعجب شد گرد شد وبه ثانيه نکشيد که فريادش بلند شد.همچين دادي 

پاش  دستاشواليها لرزيد.فشار دستاش کمتر شد ويه دفعه رهاشون کرد.جفت  زد که شيشه هاي پنجره
گذاشت ودر عرض چند ثانيه پخش زمين شد.در اتاق با شدت باز شد.اون مرده باقيافه ي حيرون وسرگردون 

وارد شد باديدن اردالن روي زمين اخمي کرد وبه طرفش رفت.چندباري اسمشو صدا کرد وتکونش داد.مي 
يه لحظه دستم کشيده شد.اه لعنت  هواشکي فرارکنم درباز بود بهترين موقعيت!به طرفش دويدم کهواستم ي

 !به اين شانس

 دستمو محکم فشار داد وگفت:مي خواستي از دست من فرار کني بچه؟ مرده

 !کردم ادامه داد:ازمادر زاده نشده سکوت
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ق اولي برگشتيم.درروبازکرد ومنو هل داد تو.وارد شدم اتاق بيرون اومد ومنم دنبالش راه افتادم.به همون اتا از
 !.اونم محکم درروبست واز پشت قفل زد.صداي پاشو شنيدم که خبر از رفتنش ميداد

به آرش افتاد گوشه اتاق نشسته بود يه لحظه دلم به حالش سوخت اما ياد وضعيت خودم  چشمام
وکاري از دستم برنمياد وآرش هم هيچ کاري برام نميکنه افتادم.اينکه االن تو اين وضعيت عصفناک گير افتادم 

بود.ذهنم پرکشيد  اگرفتهنگاهمو ازش گرفتم و کنارديوار نشستم!هيچ کدوم حرفي نميزديم.سکوت همه جارو فر 
 !خونه

 االن مامان چي کارميکرد؟بابا رسيده بود خونه؟آرش از عالقه يعني

ونو خوندن؟نيلوفرچي کارميکنه؟يعني فاطمه به موبايلم زنگ به آرتميس چيزي گفته؟پرهام وپريا درساش اش
 !ميزنه حالموبپرسه؟واي درساي دانشگاه رو بگو هنوزچندتاازکالسام مونده

 !چشماموبستم!ونميدونم چه قدرطول کشيد که خوابم برد کالفه

 .چشمامو باز کردم!تمام عضالت بدنم درد ميکرد صبح

نبود حتما بردنش بازجويي!شايدم شکنجه!واي نه خدايا اذيتش نکنن!خودت مراقبش باش!ازش حمايت  آرش
 ...کن!خدايا

اتاق بازشد.سريع سرمو بلند کردم ببينم کيه که آرش رو هولش دادن تو ودر رو بستن.واي خداي من اين  در
ش خون ميومد.تي شرتش پاره چه سرووضعي بود که آرش داشت؟زير چشمش کبود شده بود.از گوشه ي لب

شده بود.موهاش به هم ريخته بود.!باعجله رفتم طرفش!روي زمين افتاد دلم واسش ريش شد!آخه اين چه 
 !باليي بود که سرمون اومد

 زانو زدم وگفتم:آرش ؟چه باليي سرت آوردن؟صداي منو ميشنوي؟آرش؟ کنارش

زنده اس.سرشوروي پاهام گذاشتم و مشغول نوازش  لب هومي گفت.همين برام کافي بود که بفهمم هنوز زير
 .موهاش شدم

ساعتي گذشت که آرش از جاش بلند شد.نگاهي به اطراف اداخت.که در يه لحظه نگاهش روي کنج  چند
 !سقف ثابت موند.رد نگاهشو دنبال کردم وبه يه هواکش رسيدم.لبخند محوي زد وگفت:راه نجاتمون همينه

تم:اين که خيلي کوچيکه!بعدشم از کجا معلوم که پشت اين ديوار يه اتاق ديگه نگاهش کردم وگف باتعجب
 نباشه

تکون داد وگفت:وقتي داشتيم وارد اينجا ميشديم من اطرافمو نگاه کردم اين ساختمون متروکه فقط  سرشو
 دوتا اتاق داره ويه راهرو.من شک ندارم که پشت اين ديواربه يه فضاي باز ختم ميشه

باال انداختم وگفتم:حاال چه جوري ميخوايم از اين جا رد بشيم!از اين فضاي کوچيک شايد من بتونم  اي شانه
 !رد بشم اما تو جثه ات خيلي درشته از اين سوراخي که رد نميشه تازه ارتفاعش هم زياده

 به من کرد وگفت:تو از اين جا فرار ميکني ومن ميمونم نگاهي
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 !فتم:نه اين امکان نداره من بدون تو جايي نميرمخود آگاه جيغي کشيدم و گ نا

 !کمرنگي کرد وگفت:ميري اخم

 ! به کمرم زدم وگفتم:نميرم!يا هردومون يا هيچ کدوم دستامو

گفت:خيلي خب منم ميام اما تو بايد اول بري.از اين جا که خارج شديم مستقيم ميريم پايگاه وموقعيت  کالفه
 !...( هست.اونا هرکاري از دستشون بربياد برامون ميکننرو گزارش ميديم آدرس پايگاه)

به طرف دريچه هواکش رفت! روي پنجه هاي پاش ايستاد وهواکش رو چندبار تکون داد.باهربارتکون  بعد
دادنش کلي خاک ميريخت تو چشماش!کمي صبر ميکرد چشماشو پاک ميکرد وبه کارش ادامه ميداد.خالصه 

 .ندانه اي زديمم زبعداز چندساعت تالش هواکش کنده شد. وهواي خنک بيرون وارد اتاق شد.هردو لبخند پيرو

شده بود االن وقت اجراي نقشه بود.خوشبختانه کسي تا االن سراغمونو نگرفته بود فکرکنم حال  هواتاريک
 !اردالن خيلي بد شده بود.خوب شد حقش بود.آي دلم خنک شد

 !نگاهي بهم انداخت وگفت:از اين جا به بعد رو بايد تنها بري آرش

 ...ار نشدنگاهش کردم وگفتم:مگه قر  باتعجب

لبام گذاشت وگفت:هيس...ميدونم گفتم ميام تاتو راضي بشي!حاال هم اتفاقي نميوفته که!تو  دستاشوروي
 !ميري پايگاه به بقيه اطالع ميدي که من اينجام اونها هم ميان نجاتم ميدم

اختيار قطره اشکي از نه خدا من بايد تنها برم!بايد آرش روتنها بذارم؟مگه چاره ي ديگه اي هم دارم؟! بي  واي
گوشه چشمام روي صورتم افتاد.آرش آغوششو باز کرد ومنو بغل گرفت!سرمو روي سينه اش گذاشتم واز ته 

 دل بي صدا اشک ريختم ياد اين آهنگ افتا

 :دم

 هات ميزارم سرروشونه

 گريه مو نبيني تاکه

 خواستم که برنجي نمي

 خواستم که ببيني نمي

 هاي بي صدامو گريه

 بي انتهامو اشکاي

 دونه پس ميگيرم دونه

 من نفس ميگيرم باتو
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با دستام چشمامو پاک کردم و سرمو زير انداختم.آرش منو از خودش جداکرد.ودرحالي که لبخند  سريع
 !محزوني ميزد گفت:تو بايد قوي باشي بايد منو از اين مخمصه نجات بدي دختر!تو ميتوني

 لبخندتلخي زدم وگفتم:اميدوارم بتونم.من همه تالشمو ميکنم منم

دستاش برام قالب گرفت و من پامو روي دستاش گذاشتم و يه دستمو به ديوار تکيه دادم ويه دستم رو  با
روي شونه اش گذاشتم آروم بلندم کرد.با دستي که روي ديوار بود سوراخي رو گرفتم وبا يه حرکت سريع ازش 

.اشکام صورتمو خيس کرده بود.از تمنورديوارپريدم.حاال از عشقم به اندازه ي يک ديوار فاصله داشرد شدم واو
 !خودم بدم ميومد چراتنهاش گذاشتم؟من خيلي نامردم!!آره بي معرفتم

اول رو برداشتم برگ هاي پاييزي که روي زمين ريخته بودن زير پاهام له شدن.صداي بدي توي فضا  قدم
 تاريک بود ومن فقط چندتا درخت مقابلم ميديدمپيچيد.همه جا 

 (آهنگ فرضي از مازيار فالحي.توي ذهن پرستو)

 ديره واسه موندن ديگه

 از پيش تو ميرم دارم

 سهم دستامه جزايي

 دستاتو نميگيرم که

 اين بارونه تنهايي تو

 ميرم خداحافظ دارم

 اين قصه تقديرم شده

 دلگيرم خداحافظ چه

حياط رو ميدوم .انگار وجودم داره آتيش ميگيره.ياد لبخندش مي افتم.ياد نگاه آخرش...واي قلبم هزار  فضاي
 !پاره ميشه

 ديره واسه موندن ديگه

 از پيش تو ميرم دارم

 سهم دستامه جدايي

 دستاتو نميگيرم که

 ديره دارم ميرم ديگه

 قدر اين لحظه ها سخته چه

 از تو کابوسه شبيه مرگ بي وقته جدايي
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 تو ساحل چشمات دارم

 آهسته گم ميشم ديگه

 جايي تو دنيا نيست برام

 اوج قصه گم ميشم تو

خورم زمين.زانوم درد ميگيره.ميسوزه.اما سوزشش از سوزش قلبم بيشتر نيست از جام بلند ميشم به  مي
م.بازم به حرکتم ادامه ميدم.به يه در سياه رنگ حرکتم ادامه ميدم.صداي زوزه ي سگ رو ميشنوم.نمي ترس

راحت شده از ديوار ميپرم پايين  امبزرگ ميرسم.آره خودشه در خروجه.از لوله ي گاز که کنار ديواره باال ميرم.بر 
 ووارد يه خيابون خلوت وتاريک ميشم

شالم همراهم بودواونو تاريک بود به زحمت جلوي پامو ميديدم.ازشدت سرما ميلرزيدم.خوشبختانه  هواخيلي
روي شونه هام انداخته بودم.يکدفعه صداي شليک گلرله شنيدم.قلبم از حرکت ايستاد.گلوله ي ديگه اي 

تو خيابون  ردمشليک شد.نکنه به آرش شليک کرده باشن؟!واي نه!خدا کمکش کن!به سختي حرکت ميک
رش رو سالم بهم برگردونه!قسمش ميدادم پرنده پرنميزد.غم بزرگي کنج دلم نشسته بود.از خدا مي خواستم آ

ميگفتم:خدايا قول ميدم که ديگه نمازام رو سروقت بخونم.خداياديگه رو حرف بزرگترم حرف 
 ...آرش رو سالم نگه دار!خدا طنميزنم!خدايامامانمو ديگه اذيت نميکنم!ديگه حجابمو رعايت ميکنم!تو فق

ي توي دلم روشن شد.وسط خيابون رفتم ودست تکون دادم ي دور چراغ يه ماشين رو ديدم.نوراميد ازفاصله
 !ماشين هرلحظه به من نزديکتر ميشد.با صداي بلند گفتم:کمک

جلوي پام ترمززد.وبالفاصله يه زن ومرد جوون ازش پياده شدن!خانومه به سمتم اومد وگفت:اتفاقي  ماشين
 افتاده؟

اون اشکاي لعنتي چشمامو خيس کرد باصداي لرزون گفتم:منودزديده بودن...فرار کردم.االن هم بايد  دوباره
 !برم اداره پليس

که قيافه مهربوني داشت لبخند تلخي زد وگفت:عزيزم!نترس گريه هم نکن ما کمکت ميکنيم بري پيش  زنه
 ...پليس فقط

 گفتم:فقط چي؟ باعجله

:اين جوري که نميتوني بري!؟مامسافريم من چنددست مانتو با خودم آوردم بيا بدم لباسام اشاره کرد وگفت به
 بپوش

 !نه ممنون شمااگه منوبرسونيد اداره پليس لطف بزرگي کرديد ديگه نمي خوام بيش ازاين به زحمت بيافتيد-

هم مياد روي شونه ام گذاشت وگفت:اين حرفو نزن!اينا همش يه وظيفه انسانيه!به چهره ات  دستشو
 .دخترخوبي باشي اهل دوز وکلک نيستي بيا بريم من بهت مانتو بدم

خداي من هنوزم تو اين دنيا آدماي خوب پيدا ميشن؟پشت سرخانومه حرکت کردم يک مانتو ويه روسري  واي
بهم داد.پوشيدمشون.و روي صندلي عقب ماشين نشستم.مرده خيلي متين وسربه زير بود حرفي نميزد.ولي از 
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سالش ?يا?بود.فکرکنم  ابيدهافه خانومه پيدابودکه خيلي شيطونه!متوجه بچه ي کوچولويي شدم که کنارم خوقي
بود.پوستش سفيد بود وموهاش طاليي!پسربودخيلي بانمک بود.آل استار قرمز پاش بود.ناخودآگاه دلم براش 

 .ضعف رفت

ود وموهاش طاليي.مثل خودم ريز بود که به مامانش رفته!چون اون خانومه هم پوستش سفيد ب مشخص
 !نقش بود.به طرفم برگشت و با لبخندگفت:ببخشيداگه آترين اذيتتون ميکنه

 !شنيدن اسم آترين لبخند محوي زدم وگفتم:نه خواهش ميکنم.خيلي بچه ي نازيه با

 !مرسي عزيزم نظر لطفته-

م بچه شون هم آترين بود.شوهرش هم مثل رمان قرار نبود افتادم چه قدر دختره شبيه ترسابود واز قضااس ياد
آرتان مغرور وکم حرف بود.نکنه اينا همونان؟؟ نه بابا دختر باز خياالتي شدي تو!هي مامان ميگه رمان نخون 

تکيه دادم و به بدبختي هاي  يشهمن گوش نميدم!اونا همش يه قصه بودن واقعيت نداشتن که!سرمو به ش
 !خودم فکرکردم

برخالف تصورم يه ساختمون قديمي بود.نه اداره پليس که يه تابلوي بزرگ داشته باشه از  پايگاه رسيديم به
ماشين پياده شدم.خانومه هم پياده شد دستشو به سمتم دراز کرد.باهاش دست دادم! خانومه گفت:مراقب 

 !خودت باش

کاري بگيد براتون انجام زدم وگفتم:واقعا نميدونم چه جوري زحماتتون رو جبران کنم ولي حاضرم هر  لبخندي
 .بدم

 .عزيزم اين چه حرفيه!ماها همه وسيله ايم قطعا تو قلبت اونقدر پاک بوده که خدامارو وسيله قرار داد-

 .ممنونم.ديگه بيشتر مزاحمتون نميشم اميدوارم سفرخوبي داشته باشيد-

کرديم وخانومه سوار شد.و چند ثانيه بعد ماشينشون حرکت کرد.منتظر شدم تا فراري قرمزشون از  خداحافظي
 !پيچ کوچه عبور کنه

 :طرف پايگاه حرکت کردم زنگ زدم.چند ثانيه بعد صداي خشکي توي آيفون پيچيد بعدبه

 بله؟؟

 س...سالم من با سرهنگ رضايي کار داشتم-

 باه اومديدمکث کرد وگفت:خانوم اشت کمي

گفتم:آقا من از طرف آرش اومدم.مارو دزديده بودن من فرار کردم مي دونم ماموريتتون مخفيه ولي بايد  کالفه
 حتما ببينمتون

 !از چنددقيقه در باصداي تيکي باز شد بعد

شد يه  شدم.به سرعت از پله ها باال رفتم و پشت يه در ايستادم نفسي تازه کردم وبعد در زدم!در باز وارد
ساله درآستانه در ظاهر شد وقتي قيافه آشفته منو ديد کناررفت و من وارد شدم!پسره ??پسر جوون حدودا 
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به ???پوستش برنزه بود و موهاش بور بود چشماشم عسلي!درکل خيلي ناز بود قدش همه ما شاال فک کنم
کردم پراز مانيتور واسپيکر وپرينتر باال بود مثل آرش چهارشونه بود!روي اولين صندلي نشستم اطرافمو نگاه 

 ودستگاه فکس وتلفن و...بود

 روبه روم نشست و گفت:من شمارو ميشناسم خانوم سليماني درسته؟ پسره

 بله-

 يک بار با آرش ديدمتون.ببخشيد که دم در معطل شديد-

 .خواهش ميکنم-

 خب بهتره شروع کنيد چه اتفاقي افتاده-

قي کشيدم وداستان دزديده شدنمون رو براش تعريف کردم.چنددقيقه بعد مرد آرش افتادم.نفس عمي ياد
نسبتا مسني به جمعمون پيوست همون سرهنگ رضايي بود وپسر جوونه هم اسمش سرگرد ساميار شکوري 

مي دويدن!تلفن  فبود!از اتفاقي که افتاده خيلي ناراحت شدن وسريع اعالم نيرو کردن.مدام اين طرف واونطر 
رديابي ميکردن!اما من فقط اشک ميريختم نميدونم چرااين قدرضعيف شده بودم.از خودم بدم ميزدن!

 !ميومد!سريعا ماشيناي پليس به پايگاه اومدن سهيل به سمتم اومد وگفت:شما بايد از اين جا بريد

 کجابرم؟-

 !برگرديد تهران.من ميرسونمتون ويال بايد

 گفتم:ولي من بدون آرش جايي نميرم کالفه

 !به موهاش کشيد وگفت:نه.بايد بريد اين جابمونيد براتون خطرناکه دستي

قبول کردم .منو رسوند ويال.ساکمو برداشتم وسوار ماشين آرش شدم.با سهيل خداحافظي کردم و راه  ناچار
 !افتادم.هواروشن شده بود

 .پخش رو روشن کردم دستگاه

 ا...ا...خدا

 خون وچشم خيس بادل

 تو ميسپارمش آسون نيست به

 توي دستات باشه نفسم

 نفسم تنها باشه نزايه

 کنه هرلحظه که باهرچيزي دلش ميلرزه نگرانت

 جاي من بهش عادت کن تو خيال منو راحت کن توبه
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 ...اخدا

 خرده گره به يه دست ديگه بازم اسم منو اشتباهي ميگه اگه

 سخته برام اگه دوست دارمش گريه ميکنم و به تو ميسپارمش اگه

 تو ميسپارمش تاوقتي ميگيري دستشو تو سختي به

 رو هم پشاشو تو به جام نگرانش باش و تابزاره

 خداياحواست باشه تو

 نفسم تنهاشه نزايه

 شه يه تارموشو نزاکم

 سرده بپوشون روشو اگه

 ...اخدا

 ديگه بازم اسم منو اشتباهي ميگه خرده گره به يه دست اگه

 سخته برام اگه دوست دارمش اگه

 ميکنمو وبه تو ميسپارم گريه

 (به تو ميسپارمش از پويا بياتي)

لعنتي االن بااين شرايط من چه آهنگايي هم پخش ميشه!بادستم محکم روي دستگاه پخش زدم و  اه
 خاموشش کردم

 !صبح زود بود جاده خلوت بود زودتر از هميشه رسيدم توي راه بودم خوشبختانه چون چندساعتي

در حياط ايستادم وچندتا بوق زدم.محمددرو باز کرد باديدن من لبخندي زد ودستشو به نشونه سالم  جلوي
 .!تکون داد.لبخند محوي زدم ووارد حياط شدم

 اومده دخترت…پارک کردم ومستقيم رفتم تو خونه.بلند گفتم:سالم صابخونه؟؟ کجايي؟ ماشينو

مامانينا باز شد ومامان با هيجان پريد بيرون.آغوششوبرام باز کرد ومنم خودمو انداختم تو بغلش  دراتاق
گفت:چه تندتند نفس ميکشيدم وعطرتنش رو تو ريه هام ميفرستادم خيلي دلم براش تنگ شده بود.مامان 

 زود برگشتي؟پس آرش کو؟

آرش تو بيمارستان اونجا کارداشت اما به من ديگه احتياجي نداشتن.منم برگشتم پيش ننه جونم!بچه ها -
 کجان؟

 پرهام وپريارفتن مدرسه.پورياهم شرکته-
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 باشه پس من برم اتاقم يه چرت بزنم-

 برو گلم-

جا تنگ شده بود.زود تند سريع موبايلمو زدم شارژ ويه لباس  وارد اتاقم شدم.آخ که چه قدر دلم براي اين به
راحتي پوشيدم !وروي تخت ولو شدم همين که چشمام گرم شده بود موبايلم زنگ خورد.اي تو روحت!کالفه از 

 جام بلند شدم و موبايلمو جواب دادم

 بله؟-

 .سالم پرستو خانوم.سهيل هستم-

 دين؟اوا سالم.خوبين؟آرش چي شد؟پيداش کر -

وگفت:اتفاقا به خاطرهمين زنگ زدم.ديشب به همون محلي که شما آدرس داده بودين رفتيم و  خنديد
خوشبختانه موقع فرار دستگيرشون کرديم.آرش دوتا تيربه بازوش خورده بود.رسونديمش 

 !بيمارستان!خوشبختانه االن حالش بهتره منم بيمارستانم گفتم بهتون خبربدم از نگراني دربيايد

 !الهي شکرت.چه قدر االن حالم خوبه!آخيش!گفتم:واقعا ممنونم بهترين خبر زندگيمو دادين ممنونم واي

 !خواهش ميکنم خانوم-

 کي برميگرديد تهران؟-

 !اگه خدابخواد تا چندروز ديگه ميايم-

 بازم متشکرم سالم برسونيد-

 چشم حتما!خداحافظ-

 خدانگه دار-

جام بلند شدم و پريدم هوا! خداجون عاشقتم!خداجون نوکرتم!مرسي خدا مي خوامت در حد  از
 !.!.!بوندسليگا!هورا

 سراسيمه اومد تو اتاقم وگفت:چته دختر؟ مامان

 خاک برسرم گند زدم رفت.خجالتزده نگاهش کردم وگفتم:ببخشيد يهو هيجانم زد باال واي

 !تکون داد وگفت:امان از دست تو سرشو

 !رفت بيرون!دوباره روي تخت دراز کشيدم و اين بار سه سوته خوابم برد بعد

موبايلم از خواب پريدم!اي لعنت بهت بياد کيه اين وسط به من زنگيده!عصباني بلند شدم.بيا ديگه  باصداي
 !نيلوفره؟

 اي تو روحت مزاحم چي کار داري اين موقع زنگ زدي؟-
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 آبجي؟چيه کپه مرگتو گذاشته بودي؟ هوي چته؟پياده شو باهم بريم-

 !آره اگه تو بذاري-

 خب حاال.چرااين هفته نيومدي بيمارستان؟-

 !مشکل داشتم-

 آهان حاال ما غريبه شديم؟-

 نه خير االن نميتونم بگم.طوالنيه!بعدا-

 !باش خواستم بگم امروز عصري بيا بريم پياده روي-

 عصر؟چرا؟-

 اي خاک تو سرت خب من دارم چاق ميشم بايد يه جورايي اين چربي هارو آب کنم-

 !حاال هرکي ندونه فک ميکنه تو چه قدرچاقي!...واال هيکل تو از هممون رو فرم تره!تازه قدتم که بلنده-

بيا  ?اه...خب دلم واسه دورهمي سه تاييمون تنگ شده به ياد دوران دبيرستان! پرستو سه سانتي ساعت -
 دنبالم

 هوي.نوکربابات !مگه من راننده تونم؟-

 !لوس نشو ديگه دخي!به فاطي هم گفتم-

 خيلي خب!ميام-

 !آي قربون آجي!ميبينمت فعال باي-

 باي باي-

 !روقطع کردم ورفتم حموم گوشي

عصربود يه مانتوي آبي نفتي تنگ تنم کردم ويه شال وشلوار سرمه اي هم پوشيدم!آرايش نکردم!يه ? ساعت
پارک که اين حرفارو نداره!کتوني هاي نايکمو پام کردم وزدم بيرون.سوارماشين شدم وبه طرف خونه نيلوفراينا 

يه باروني زرشکي تنش کرده بود !يدهرفتم.همين که رسيدم از در اومد بيرون...به به خانوم چه به خودش رس
با شال مشکي وشلوار جين لوله ي مشکي!ماشينو که ديد.چشماش گرد شد.سريع اومد صندلي جلو 

 بدبختت چي شد؟206نشست.سوتي کشيد وگفت:به به ماشين عوض کردين خانوم؟پس اون 

 !اون جاش امنه اينم ماشينه آرشه-

 مگه پورشه نداشت؟اين جنسيس چي ميگه؟-

 .وگفتم:نميدونم واال روهاموباالدادماب
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 کرد وشيطون گفت:بال!چي شده ماشينش دست توإ!؟کلک نکنه خبريه هان؟ چشماشوريز

 !منحرف باز شروع کردي؟همين جوري برداشتم ماشينو خودش نبود-

 !باش تو که راست ميگي-

 !پس چي؟-

رده بود با شال وشلوار مشکي!اومد سوار دم خونه فاطمه اينا اومدبيرون.يه پالتوي مشکي تنش ک رسيديم
 شد.خنديدم وگفتم:فاطي خانوم ميبينم که سرتاپا مشکي پوشيدين؟شنيدين که ميگن مشکي رنگ عشقه!؟

 رو شونه ام وگفت:پرستو باز شروع کردي؟عوض حال واحوال کردنه؟ زد

 !گفت:فاطي جون!پرستو فکرکرده همه مثل خودش عاشقن نيلو

 !رص گفتم:دوست دارم باهمين دستام خفه ات کنمخنديد.باح فاطمه

 !اي زد وگفت:حرف حق تلخه قهقهه

 !:ايشاال به همين زودي ها سرت يه جا گرم شه من کلي بهت بخندمگفتم

من که از خدامه ولي کوش ؟پيدا نميشه که!توهم که منو تو به فاميالت معرفي نميکني يکي ازاون پسراي -
 !خوشگلتونو تورکنم؟

 واه واه واه بيچاره پسرامون که گير تو بيفتن!؟-

چشماي عصباني نگام کرد ومن خنديدم.کل مسيرمون به شوخي وخنده گذشت منم از وقتي فهميده بودم  با
 !آرش حالش خوبه خوش حال شده بودم وبي دليل مي خنديدم خل بودم ديگه.چه ميشه کرد؟

د اون تونله شديم که ميخوره به فازه يک پارک عجب هواي خنکي نهج البالغه کلي پياده روي کرديم وار  رفتيم
بود! نيلوهمين که رسيديم يه جيغ بلند کشيد.فاطمه بادستش محکم زد روي صورتش وگفت:احمق اين جلف 

 بازيا چيه ميکني؟االن ملت نگامون ميکنن

ين کارو نکن گوش نميکرد که . ودوباره جبغ زد.اين بار منم خجالت کشيدم.هرچي بهش ميگفتيم انيلوفرخنديد
يه گله پسر هم جلومون داشتن ميومدن!اونا هم جيغ ميزدن.حاال شما صحنه رو تصور کنين!نيلو جيغ ميزد 

بود!پسرابه ما رسيدن يکيشون  ديماهي لبامونو گاز ميگرفتيم پسراهم از روبه رو جيغ ميزدن خالصه وضعيت ب
 !به نيلو گفت:خانومي خيلي حال کردم مرسي

 ! خنديد وگفت:مخلصم نيلو

اين دختر چرااين جوري ميکرد؟کلي سرخ وسفيد شدم وفاطي دست نيلو رو گرفت وکشيد پسرا رد شدن  واي
و رفتن ماهم داشتيم به راه رفتنمون ادامه ميداديم که يهو يه باد شديدي وزيد.گردو خاکي به پا شد ويه مشت 

خنده دار بود.رفتم  خيليت نيلوفر وچسبيد به صورتش!کاغذ پخش وپال شد. يکيشون محکم خورد تو صور 
سمتش و کاغذرو از صورتش جدا کردم .به به عجب شاهکاري هم يادگاري گذاشته بود؟!عکس لباي نيلو روي 

کاغذ افتاده بود يه دونه لب قرمز و خوشگل .خودمو کنترل کردم که نخندم .نيلو هم برگه رو ديد ويکي زد تو 
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برگه افتاد دکتر ساميارزند متخصص کودکان واي طرف  ينخانوم حيا کرد.چشمم به پايصورتش چه عجب اين 
 !دکتر هم هست!نيلو بدبخت شدي رفت

موقع يه پسر قدبلند وهيکلي جلومون سبز شد هرسه تاييمون با تعجب به صورت اخموش نگاه  همون
 !تي!سينه ستبر خوش تيپکرديم.چشم وابروي مشکي.با موهاي کوتاه مشکي آغشته به ژل !لباي گوش

 تيکه اي بودا! نيلو آب دهنشو قورت داد و تندي برگه رو گرفت طرف پسره!با ناراحتي گفت:ممنونم خداوکيلي

رو گرفت و ماهم در عرض سه سوت از اونجا فرار کرديم.واي حتما پسره عکس لباي نيلو رو ديده واالن  برگه
 لو خيلي ناراحت بود گفت:بچه ها خيلي ضايع شدم نه؟داره کلي به ما ميخنده!عجب آبرو ريزي !ني

 وگفتم:چيه گلوت پيشش گير کرده؟ خنديدم

 !تو سرم وگفت:اگرم گير کرده بود االن بااين آبرو ريزي که به بار آوردم ديگه تف هم تو صورتم نميندازه زد

 خنديديم و به طرف ماشين حرکت کرديم هرسه

ه احتياج به يه خواب آروم وراحت داشتم!کسيتو خونه نبود رفتم اتاقم که تي از بيمارستان برگشتم خون خسته
شرت سفيد آستين کوتاه که روش يه خرس پشمالوي صورتي داشت پوشيدم ويه شلوار راحتي سفيد 

داره زير دماغم  يتنگ.هم پام کردم افتادم روي تخت چشمام تازه داشت گرم ميشد که احساس کردم يه چيز 
 !!يواش چشمامو باز کردم پوريا بود داشت با ته موهام زير دماغم ميکشيد گفتم:نکن پسر خوبتکون ميخوره

 وگفت:فسقلي پاشو بريم باال خنديد

 نميام خسته ام-

 کرد وگفت:اگه بگم آرش اومده بازم ميگي خسته ام ونميام.؟!؟ چشماشوريز

شنيدن اسم آرش مثل جت از جام بلند شدم.پوريا با چشماي گرد شده گفت:بابا دخترم اين قدر هول؟يکم  با
 !حيا کن خانومي

زدم توسرش واز اتاق رفتم بيرون.تندتند از پله ها رفتم باال و وارد خونه ي خاله ثريا اينا شدم.عمو  بابالشت
ومد.!مگراين که آرش بياد تا اين دختر يه سري به محسن لبخندي زد وگفت:به به دخترخوشگلمون هم که ا

 !عموي پيرش بزنه

 !خجالت قرمز شدم!سرمو زير انداختم وگفتم:عمويي شما هميشه جوونيد تازه االن وقت زنگ گرفتنتونه از

 ثريا پشت چشمي نازک کرد وگفت:پرستو خاله!حاال سرمن مي خواي هوو بياري؟ خاله

 دنش انداختم وگفتم:من غلط بکنم ثري جونمطرفش رفتم دستمو دور گر  به

 تر جوري که فقط خودش بشنوه گفتم:اين جوري گفتم دلش نشکنه بعديواش

 کشيد وگفت:فدات بشم لپمو
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و بابا هم داشتن زبون بازي هاي منو نگاه ميکردن و لبخند ميزدن.پوريا وآرتميس هم طبق معمول  مامان
يهو آرش از اتاقش اومد بيرون!نا خودآگاه لبخند پهني زدم وگفتم:سالم داشتن باهم زير زيرکي پچ پچ ميکردن!

 جناب دکتر حال شما؟؟

 سردي بهم انداخت وگفت:سالم نگاه

کردم اين چشه چرااين قدر سرد شده؟اخمي کردم ونشستم.اومد با فاصله کنارم نشست.چشمم به  تعجب
 ه شدم وگفتم:خيلي درد داري؟بازوي باند پيچي شده اش افتاد بي اختيار به سمتش کشيد

 !به بازوش دست بزنم که خودشو عقب کشيد و با چشماي سرد وشيشه ايش نگاهم کرد و گفت:نه اومدم

ناراحت شدم.ازش توقع اين برخوردو نداشتم.دندونامو به هم فشار دادم و از جام بلند شدم.آرتميس  خيلي
 نگاهي به من انداخت وگفت:کجا؟

 وگفتم:خسته ام تازه از بيمارستان اومدم.مي خوام بخوابم ساختگي زدم لبخند

با نگراني گفت:حاال بازم ميموندي؟چي ميشه مگه؟من دلم برات تنگ شده بود مي خواستم باهات  آرتميس
 !بحرفم

 .ايشاال يه وقت ديگه-

 سرش پايين بود ونگاهم نميکرد.خاله ثريا اومد کنارم وگفت:از دست آرش ناراحت شدي؟ آرش

 گفت:فقط خودم شنيدم چشمکي زدم وگفتم:نه بابا خاله آروم

 گونه اش رو بوسيدم وگفتم :شب بخير بعد

د؟چرا عرورکو له از زير نگاه هاي متعجب بقيه فرار کردم وبه اتاقم برگشتم.چرا باهام اونجوري رفتار کر  وبعد
کرد؟مگه چي کارش کرده بودم؟من که به وظيفه ام عمل کردم؟من که نجاتش دادم؟ چرا باهام سردشد؟از 

بغلم ميکنه!کلي ازم تشکر ميکنه!اما  هگرماي هميشگي خبري نبود!با خودم فکرميکردم اگه االن منو ببينه مي پر 
 ...اون

خت دراز کشيدم وچشمامو محکم به هم فشار دادم تا خوابم عصباني بودم.خيلي هم عصباني بودم.روي ت ازش
 !ببره

کالفه از جام پاشدم.يه پالتوي مشکي کوتاه تنم کردم شلوار ومقنعه ي مشکيم رو هم پوشيدم واز اتاقم  صبح
 .خارج شدم.طبق معمول من اولين نفري بودم که از خواب پاميشدم.از خونه زدم بيرون

 !و عوض کردم و مستقيم رفتم استيشنبيمارستان .لباسام رسيدم

 روي صندلي نشسته بود تامنو ديد لبخندي زد وگفت:آقا آرشتون االن تشريف آوردن نيلوفر

 کردم وگفتم:به درک چي کارکنم؟ اخمي

 گرد کرد وگفت:چي شده؟تو که تا ديروز واسش بال بال ميزدي؟ چشماشو
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 ديروز ديروز بود.امروزم امروزه-

 !رد وگفت:عجب!حرفاي فلسفي ميزني؟جمع ک لباشو

 !خب ديگه ما اينيم-

 از پرستاراي بخش به طرف ما دويد .نيلوفرخنديد وگفت:چت شده ترنم؟ يکي

تازه کرد وگفت:واي نيلو يه دکتري تازه اومده بخش از بس خوشگلهنصف پرسنل کارشونو ول کردن  نفسي
 دارن اونو نگاه ميکنن

 .به نشونه ي تاسف تکون دادم وگفتم:ترنم خجالت داره ها!بابا دختر يکمي هم غرور چيز بدي نيست سرمو

به ترنم زد و گفت:ولش کن پرستورو اون هميشه همين جوريه از بس مغروره هيچ کس  نيلوفرچشمکي
 !سمتش نمياد!بي خيال بيا بريم ببينم اين دکتره رو

 !:نمي خواد بياي االن خودش مياد اين جا کاردارهترنم

 !:ايول پس حلهنيلو

بعددکتر جديده به سمتمون اومد.باديدنش گلوم خشکشد يا امام زمو اين...اين که همون پسره  چنددقيقه
اس که تو پارک ديديمش و نيلو آبرومونو برد.به نيلو نگاه کردم بيچاره حالش از من بدتر بود.رنگش پريده 

ود.دکتر جديده که اسمش ساميار زند بود چشمش به نيلو افتاد.پوزخندي زد و به سمتمون اومد واي خدايا ب
نيلو و خودمو به حودت ميسپارم هوامونو داشته باش!ساميار روبه رومون ايستاد وروبه نيلوفرگفت:سالم 

 خانوم...چه قدر قيافتون برام آشناس؟

 وگفت:نميدونم واال...شايد يه جا همو ديده باشيم آب دهنشو با سر وصدا قورت داد نيلو

 .که از ديدن دست پاچگي نيلوفرذوق زده شده بود لبخندي زد وگفت:البته ...شايد ساميار

 restرفت.نيلو نفس راحتي کشيد وخودشو روي من انداخت.کمکش کردم وباهم رفتيم اتاق بعد

 !وگفت:سالم خسته نباشي عزيزم خونه.مامان خيلي خوش حال بود به طرفم اومد اومدم

 که از استقبال گرم مامان متعجب شده بودم گفتم:عليک سالم مامي!چي شده؟خبريه؟ من

 زد وگفت:آره خبريه.امره خيره لبخندي

 !خشک شد با ناراحتي گفتم:مامان من که گفتم فعال نمي خوام ازدواج کنم گلوم

 !وگفت:نترس واسه تو نيست مي خوايم واسه داداشت بريم خواستگاري خنديد

خوش حال شدم.حودمو زدم به کوچه ي علي چپ وگفتم:آخ جون!حاال اين دختره بيچاره ي بدبخت  خيلي
 فلک زده که مي خواد داداشه گند اخالق منو تحمل کنه کي هست؟

 دختره هم آشناست ...آرتميسهکرد وگفت:خيلي دلش بخواد پسرم يه پارچه آقاست. اخمي
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 بغلش وگفتم:ايول...ايول پريدم

 شروع کردم قر دادن!مامان گفت:برو حاضرشو!شب ميريم خواستگاري بعد

گفتم وبه اتاقم رفتم.يه دوش جانانه گرفتم.اونقدر خودمو سابيدم که تمام بدنم قرمز شده بود.موهامو  چشمي
ر مو از کنارگوشم فرکردم وجلوي موهامو کج ريختم تو صورتم.يه باالي سرم گوجه اي جمع کردم و چندتا تا

 شده بودم از خودم راضي بودم وبآرايش مليح هم کردم.يه کت وشلوار بلوطي تنم کردم.بايه صندل مشکي.خ

بيرون به به آقا داداش ما چه تيپي زده امشب الهي قربونش برم امشب چه باليي مي خواد سر دل  رفتم
چه جوري مي خواد خودشو کنترل کنه يه کت وشلوار طوسي تنش کرده بود و ازير کتش هم يه آرتميس بياد؟!

!امشب مي خواي کدوم مبولوز سفيد پوشيده بودويه کروات نقره اي هم زده بود منو ديد وگفت:آبجي خانو
 بدبختي رو بيچاره کني؟

 !به بازوش وگفتم:حواست به خودت باشه گل پسر زدم

تش بود وپرياهم امتحان داشت باما نيومد.مامان وبابا هم آالگارسون کرده بودن و جلو جلو خونه دوس پرهام
ميرفتن.يه دسته گل هم تو دستاي پوريا بود رفتيم باال.عجيب بود در بسته بود.در زديم چنددقيقه بعد آرش 

دشو جمع کرد ويه سالم که رسيد لبخن نلبخندبرلب دررو باز کرد.اول مامان وبابا وبعد پوريا رفتن تو به م
خشک وخالي تحويلم داد منم که حرصم گرفته بود پشت چشمي نازک کردم وبدون اين که جوابشو بدم رفتم 
تو!آهان اين جورياس آقا آرش فکرکردي چه خبره؟خودتو واسه من ميگيري؟حاليت ميکنم اساسي!روبه روي 

ارنه انگار که مراسم خواستگاريه نشسته بودن و من نشست.منم پامو انداخت روي پام و نشستم.عمو وبابا انگ
ميگفتن ومي خنديدن.آرتميس هم قربونش برم کلي خوشگل شده بوديه کت ودامن نباتي پوشيده بود وسربه 

زير کنارخاله ثري نشسته بود.پورياهم کالفه شده بود وهي پاهاشو تکون ميداد.آخرسرم طاقت نياورد 
اصلي و ازون حرفاي خوب خوب بزني؟مثال از هرچه بگذريم سخن  بري سراغ بحث يوگفت:بابا نمي خوا

 دوست خوشتراست وامر خيرو...از اين چيزا؟

قهقهه اي زد وگفت:نه مثل اينکه خيلي عجله داري؟محسن جون عروس گلمونو بدين ما بريم خيلي عجله  بابا
 !داريم

بود حتما اشتباهي گرفته!جواب  دنبال حرف بابا همه خنديدن.موبايلم زنگ خورد.شماره ناشناس به
 !ندادم.دوباره زنگ زد.آرش باهمون اخمش بهم گفت:نمي خواي جواب بدي؟بيچاره خيلي مشتاقه

...اين وسط اين چه منو حرص ميده!اصال مشکلش با من چيه؟براي اين که حرصشو دربيارم لبخندي زدم  اه
 :وگوشي رو جواب دادم

 بله؟-

 ون خوبه؟ساميارهستمسالم خانوم سليماني حالت-

 بامن چي کارداره؟ ساميار

 :سالم ساميارخان ممنون شما چه طورين؟گفتم
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رو عمدا بلند گفتم تا آرش بشنوه بعد براي اين که بيشتر حرصشو دربيارم از جام بلند شدم ورفتم  ساميارخان
 !سمت پنجره!واي قيافه آرش ديدني بود.صورتش قرمز شده بود.بله آرش جان اينجورياس.بچرخ تا بچرخيم

 !:مرسي منم خوبم راستش مزاحم شدم که شماره ي دوستتون رو ازتون بگيرمساميارگفت

 تاي ابرومو دادم باال وگفتم:ببخشيد کدوم دوستم؟ يه

 !فکرکنم اسمشون نيلوفرباشه درسته؟-

 زدم وگفتم:بله حاال براي چي مي خوايد؟ لبخندي

 !يه عرض کوچيک خدمتشون داشتم-

 !ه چه لفظ قلم حرف ميزنه اين بشر درست برعکس نيلوفره ا

شو بهتون بدم اول اجازه بدين از خودشون بپرسم بعد اگه :راستش من اجازه ندارم همين جوري شمار گفتم
 .اجازه داد من شمارشو بهتون اس ام اس ميکنم

 باشه مشکلي نيست.ببخشيد مزاحم شدم-

 نه خواهش ميکنم شما مراحميد فقط...شما شماره ي منو از کجا آوردين؟-

 !ببخشيد فصد جسارت نداشتم اما شمارتونو از دکتر آرش گرفتم-

 زدم ايول ازاين بهتر نميشه.ببين چه قدر سوخته!گفتم:نه خواهش ميکنم.سالم برسونيد خندجلبيلب

 شماهم همين طور.خداحافظ-

 خدانگهدار-

روقطع کردم.بي اختيار لبخند پهني زدم.که از چشم آرش دور نموند اخمي غليظي کرد وسرشو به  گوشي
نشونه تاسف تکون داد.پسره ي ابله.همچين بزنما...پررو!به نيلوفر گفتم واونم متعجب شد واجازه داد 

ون شب چيزي شمارشو به ساميار بدم.منم اس زدم وشمارشو دادم.بعد سرجام برگشتم و نشستم.خالصه ازا
جز نگاه هاي سرد و بي روح وگاه عصباني و صورت قرمز آرش چيزي نصيبم نشد!واقعا نميدونم چرا بامن اين 

 !جوري ميکرد.؟!نميدونم چي شده بود که آرش از اين رو به اون رو شده بود

اال!با نيلوفر آرش آخرهفته بود مي خواستم کلي تيپ بزنم نا سالمتي من خواهردامدما!کلي تو چشمم!و عقد
بدبختم دررکاب اين خانما بوديم.طبقه ي اول 206وفاطمه قرار گذاشتيم بريم پاساژطبق معمول هميشه من و

مردونه ديدم داشتم باال  يراهنپاساژرونگاه کرديم اه همش که لباس مردونه اس!ديگه اونقدر کت وشلوار وپ
مشون دخملونه ان!تو همون اولين مغازه نيلوفر يه مي آوردم.سريع باهم رفتيم طبقه دوم!به به چه لباسايي ه

 پيراهن

فيروزه اي که تا زانو تنگ بود وازاون به بعد فون ميشد و دکلته بود واز روش يه کت کوتاه مي خورد  آبي
پسنديد ودر جا خريد انصافا هم بهش ميومد.خيلي ناز شده بود! چندتا مغازه ي ديگه رو هم ديديم. فاطمه 

پيدا نميکردم.همش  چيلوار خوش دوخت آجري پسنديد و خريدش!فقط من مونده بودم!هيهم يه کت وش
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حرص ميخوردم و ناخنامو مي جوييدم فاطمه هم مدام ميزد رو دستم و ميگفت نخور خب آخه نميشد که!کالفه 
 !شده بودم ديگه مي خواستيم برگرديم که نيلوفرگفت:پرستو اون لباسه رو ببين!خيلي خوشگله

يترين مغازه نگاهي انداختم يه پيراهن مشکي بلند که جلوش تا زانو بود ولي از پشت دنباله داشت وروي و به
زمين کشيده ميشد.يقه اش دلبري بود وروي سينه اش سنگ هاي خوشگلي کارشده بود.چشمم رو گرفت.با 

 لبخند گفتم :من اينو مي خوام

رت!اين باالخره رضايت داد خدايا قربونت برم! زدم تو دستاشو روبه آسمون بلند کرد وگفت:خدايا شک نيلو
سرش وهرسه تاييمون باهم وارد مغازه شديم!پروش کردم خيلي بهم ميومد مخصوصا اينکه پوستم سفيد بود 

!مي خواستيم برگرديم که مو لباس سياه باهم تضاد قشنگي داشتن!باالخره منم لباس مورد عالقه مو خريد
يسموني فروشي افتاد.آب از لب ولوچه اش ميريخت!دست مارو گرفت ودنبال چشم نيلوبه يه مغازه س

 ...خودش تا ويترين مغازه کشيد وگفت:اي جونم چه قدر اينا گوگولي ان!!واي خدااون دامنه رو قد کف دسته

 و گفتم:آره خيلي قشنگه !ولي ديگه بسته زودباش بريم خنديدم

 زه رو ببينمکرد وگفت:من بايد برم توي اين مغا اخمي

ابروهاشو داد باال وگفت:بريم تو بگيم چي؟ما که هيچ کدوم حامله نيستيم بچه هم کناردستمون نيست  فاطمه
 که بگيم واسه اون مي خوايم خريد کنيم!بي خيال شو

 .بچه ها پاهاشو کوبيد زمين وگفت:من مي خوام برم تو هرکي خواست بامن بياد مثل

ثل چي رفت تو.منو فاطمه هم يه کم همو نگاه نگاه کرديم وناچارا وارد مغازه سرشو انداخت پايين وم بعد
شديم.مغازه خيلي بزرگي بود داشتيم لباس بچه هارو ميديديم که يکي از فروشنده ها که يه پسر جوون و از 

پرستو بانخ فرقي نداره. برداشتهاين سوسوال بود اومد سمتمون.نيلوفر زيرلبي گفت:ناکس چه ابروهايي هم 
 !ابرو هاي منو تو از اين پرتره

 فاطمه باهم خنديديم پسره لبخندي زد وگفت:خانوماي عزيز ميتونم کمکتون کنم؟ منو

...خانوماي عزيز.نه خيرجناب کمک نخواستيم بچه پررونيلوفر قيمت يکي از لباسارو از پسره پرسيد.اوتم اوهو
 جواب داد بعد روبه ماکردوگفت:مامان بچه کدومتون هستيد؟

 !يه کم به هم ديگه نگاه کرديم و منو فاطمه باهم همزمان به نيلوفر اشاره کرديم وگفتيم ايشون ماهم

 !نيلو شوکه شده بود.ولي خب خوبه ضايع نکرد.گفت:من هستم بيچاره

 لبخندي زد وگفت:هنوز که جنسيت معلوم نشده چه جوري مي خوايد براش لباس بخرين؟ پسره

نبود بهش بگه آخه به تو چه؟!تو رو سننه؟!پررو... نيلوفر آب دهنشو قورت داد وگفت:چرا...خ...خب  يکي
 !مشخص شده

 بچه تون که خيلي ريزه اصال معلوم نيست !چه جوري فهميدين؟باتعجب گفت: پسره
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عجب فوضولي بودا.من به کمک نيلوفررفتم و گفتم:آقاجان علم پيشرفت کرده جديدا از همون اول بارداري  واي
 !ميفهمن بچه دختره يا پسر

اعضاي بدن  خنده ي شيطوني کرد وگفت:ببخشيد چه جوري ميفهمن بچه دختره يا پسر؟اول کاري که پسر
 !بچه تشکيل نشده؟

عجب پررويي بود اين بشر.اي نيلوفر خدابگم چي کارت کنه ببين مارو تو چه مصيبتي انداختي!يهو فاطمه  واي
 !گفت:از طريق خون مادر ويه سري تستا ميفهمن

 !ه جالبخدا خيرت بده فاطمه که نجاتمون دادي!پسره يه نگاه عاقل اندرسفيهانه بهمون انداخت وگفت:چ آي

 !به نيلوفر گفت:نمي خواين صبرکنين با باباي بچتون بياين خريد؟شايد ايشون نظر خاصي داشته باشن بعد

 !حاال اينو چه جوري ماست مالي کنيم؟نيلو لب باز کرد وگفت:باباي بچم تازه فوت کردن واي

 ...تتون کنم به خداشوکه شد.چيني به پيشونيش داد وگفت:ببخشيد شرمنده!نمي خواستم ناراح پسره

از دوستاش صداش کرد از ما معذرت خواهي کرد ورفت پيش اون ماهم يه نفس عميق کشيديم وسريع  يکي
از مغازه زديم بيرون!تا خونه نيلوفرو فحش داديم وبنده خدا جيکش هم درنيومد.موقع خداحافظي گفت:پرستو 

 !ساميارروهم دعوت ميکني ديگه؟

 تم:بله بله؟چشمم روشن !ايشونو چرا دعوت کنم؟دادم باال وگف ابروهامو

 خب به خاطر دوست گلت-

 کم فکر کردم بدحرفي هم نميزد.اين جوري يه کم هم آرش ر و اذيت ميکردم.لبخندي زدم وگفتم:باشه يه

 !مو بوسيد وگفت:قربونت برم!جبران ميکنم گونه

 .خداحافظي کرد ورفت خونه!منم رفتم خونه ويه راست رفتم تو اتاقم و به ثانيه نکشيده خوابم برد بعد

روز عقدکنون داداشه مابود.صبح با سرو صداي بچه ها که اومده بودن خونمون از خواب بيدار  امروز
ثريا ظهررفتن شدم.!رفتم حموم يه دوش گرفتم.وبعد با حوله اومدم نشستم پيش بچه ها مامان وخاله 

آرايشگاه هرچي به من اصرار کردن که همراهشون برم قبول نکردم.با بچه ها مشغول درست کردن همديگه 
شديم من فاطمه رو آرايش کردم.فاطمه هم نيلوفررو ونيلوفرهم منو آرايش کرد.خالصه هرسه تامون خيلي 

 !يگه کلي عکس گرفتيمخوشگل شديم!تند تند لباسامونو هم عوض کرديم .بعد نشستيم باهم د

هفت شب بود که گفتن عاقد اومده با بچه ها رفتيم بيرون اوه اوه سالن چه خبر بود!؟برو بچ فاميل  ساعت
وسط داشتن خودکشي ميکردن با رقص.!داشتم با چشمام دنبال آرش ميگشتم که دستي به شونه ام خورد 

 !نگرد من اينجام برگشتم و آرش رو ديدم پوزخندي زد وگفت:زياد دنبالم

 نخواستم ضايع بشم گفتم:کي گفت دنبال تو ميگردم؟ منم

 پس دنبال کي بودي؟-
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 کم فکر کردم وتو ذهنم جرقه اي خورد وگفتم:دنبال ساميار ميگردم يه

 خورد.يه تاي ابروشو داد باال وگفت:مگه اونم دعوته؟ يکه

 زدم وگفتم:البته!من دعوتش کردم لبخندي

 !دوباره عوض شد.کلي تو دلم بهش خنديدم حقته!بچه جون تا تو باشي منو اذيت نکني چهره اش رنگ

 به ساميار افتاد گفتم:آهان چه قدرم حاللزاده اس اومد چشمم

 .از کنارآرش رد شدم!به ساميار که رسيدم لبخندي زد وگفت:سالم پرستو خانوم بعد

 .سالم ساميارخان!خيلي خوش اومدين.بفرماييد-

 .سمت بچه ها بردمش واونم تعارف نکرد وبغل نيلوفر نشست.بيچاره نيلو رنگش مثل لبو قرمز شده بود به

مي خواستم برم پيش مامانم که صدايي منو متوقف کرد برگشتم.به به جناب سرگرد سهيل شکوري  بافاطمه
 !هم که تشريف آوردن لبخندي زدم وگفتم:سالم آقا سهيل خوش اومدين

 گفت:مشتاق ديدارزد و لبخندي

 به فاطمه اشاره کرد وگفت:معرفي نميکنين؟ بعد

 سرشو پايين انداخته بود وبا انگشتاش بازي ميکرد! گفتم:ايشون دوستم فاطمه هستن فاطمه

 به صورت فاطمه نگاه کرد وگفت:خيلي خوشبختم سهيل

 هم آروم ومتين گفت:منم همين طور فاطمه

رهم باهم آشنا شدن.تنهاشون گذاشتم وپيش بقيه رفتم.که يکدفعه دستم اين جوري شد که اين دو نف بله
 کشيده شد.برگشتم ببينم کي اين کارو کرده که آرش رو ديدم اخمي کردم وگفتم:ولم کن

 !اخم کرد وگفت:فکرنميکني يقه لباست زيادي بازه؟ اونم

 .پررويي گفتم:نه اين طور فکرنميکنم با

 رو عوضش کنولي به نظرمن خيلي بازه ب-

 واه واه...به تو چه دوست دارم باز باشه-

محکم تر فشار داد.آخم بلند شد گفتم:چته ديوونه؟!چرااين جوري ميکني؟!وحشي...دستم االن کبود  دستمو
 ميشه

 گفتم برو لباستو عوض کن-

 عوض نميکنم چرا زور ميگي؟-
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ول کرد.اومدم از کنارش رد بشم کفششو محکم روي دنباله ي لباسم گذاشت و لباسم پاره شد.اي تو  دستمو
روحت آرش من کلي پول اين بي صاحاب رو دادم .احمق .ناراحت شدم اما اون لبخندي زد وبرام ابرو باال 

 !انداخت!مجبورشدم برم اتاقم ولباسمو عوض کنم!کثافت گندزد به امشبم

کرم طاليي تنم کردم که تا زانو بود وآستين سه رب خيلي ساده بودولي شيک بود.يقه شم بسته پيراهن  يه
 بود از اتاقم اومدم بيرون.لبخند پيروز مندانه اي بهم زد ورفت!آي سوختم...آي سوختم

ا ميکنم آقا آرش.فکري به سرم زده بود.دنبال ساميار گشتم.اه لعنت به اين شانس داره اون وسط ب حاليت
 !نيلوميرقصه!چه زودم باهم خودموني شدنا

چرخوندم رامتين آره خودشه بهترين گزينه اس.!به به خودشم که داره مياد سمتم.لبخندزدم اومد پيشم  چشم
 !و گفت:سالم پرستو!چه خوشگل شدي

 ! مرسي-

 به سمتم گرفت:افتخارميدي؟ دستشو

 البته-

بغلش.باهم ميرقصيديم بيچاره رامتين هم از اين کاراي من تعجب رفتيم وسط.خودمو از عمد انداختم تو  باهم
 !کرده بود

به آرش افتاد.واي چه قدرم عصبانيه؟!تو دلم عروسي بود.بله آرش خان بچش که سزاي زورگويي هات  چشمم
 !همينه

م کم کرده بودن فقط رقص نور روشن بود.بخارهم که ميزدن ديگه هيچ جايي رو نميديدي!داشت چراغارو
 !ميرقصيدم که يکدفعه دستي دور کمرم حلقه شدو منواز تو بغل رامتين کشيد بيرون

گشاد شد.ديدم تو بغل آرشم اين پسره هم تعادل روحي نداره ها!يه بار به آدم اخم ميکنه يه بار آدمو  چشمام
 !بغل ميکنه!چشم غره بهش رفتم وگفتم:ولم کن!چرا نذاشتي برقصم

 !رد وگفت:مگه االن داري چي کارميکني؟!داري ميرقصي ديگهبه گوشم نزديک ک لباشو

 :داغش به گوشم مي خورد!اذيتم ميکرد.داشتم از خودبي خود ميشدم که گفتم نفساي

 نه خير دوست دارم با رامتين برقصم نه باتو-

رفت تو هم وگفت:منم عالقه اي ندارم باهات برقصم .ولي دوست هم ندارم دست هرکسي بهت  اخماش
 !بخوره

حاال واسه من غيرتي شده پررو!ولي انصافا دلم براي بغلش خيلي تنگيده بود.خيلي گرم ونرم بود!ولي  ايش
 !گفتم:آرش ولم کن

رفتم بيرون!گرمم شده بود!صورتم سرخ ي دستاشو شل کرد ومنو رها کرد.بدون فوت وقت از بغلش  حلقه
 سرخ بود!نشستم روي صندلي فاطمه اومد پيشم:پرستو چي شده؟
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 هيچي-

 آخه قرمز شدي؟-

 نه مهم نيست .آقا سهيل کجان؟-

 !انداخت پايين وگفت:واي پرستو خيلي پسرخوبيه!خيلي آقا ومتينه سرشو

 !چشمم روشن!نيلوي ورپريده کم بود توهم اضافه شدي؟-

 !پرستو بي خيال شو-

 .وديگه چيزي نگفتم خنديدم

وآرتميس روي صندلي نشسته بودن ونيلوفر ورامونا پارچه اي رو باال سرشون گرفته بودن منم داشتم  پوريا
 !قندميسابيدم

بله رو از عروس خانوم گرفتيم وخالص!آرتميس اونقدر خوشگل شده بود که نگو مثل فرشته ها  خالصه
 !وريا داشتم براش ضعف ميکردمبود.من جاي پ

اونشب هم تموم شد.منه بيچاره که کوفتم شد بااين کاراي آقا آرش!تازه لباس عزيز تراز جانم هم  خالصه
 !خراب شد.بايد بدم خياط برام درست کنه

کوچمون قدم ميزدم که مزاحم هميشگي رو ديدم اه چه شانسي !آخه االن وقت خراب شدن ماشينم  توي
 اينو چه جوري بپيچونم!از اون پسراي سمج بود...ازون سوسوال!ازاون مو سيخ سيخي بود!؟حاال

طرفم  دها!الغرمردنيا!من که ديد نيشش تا بنا گوش باز شد.اخم کردم بچه پررو.رفتم تو پياده رو اوم
 !گفت:سالم خانومي

 !چپ نگاهش کردم وگفتم:برفرض عليک!حاال راتو بکش برو چپ

 خوشگله تو چرااين قدر عصباني هستي؟هيچ وقت محل نميدي؟-

 ببخشيد چرا بايد بهت محل بدم؟-

 چون که من دوست دارم-

 زدم وگفتم:تو اصال ميدوني دوست داشتن يعني چي؟ پوزخندي

 ! اي زد وگفت:بله که ميدونم عسيسم قهقهه

صدا ميکنم حقتو بذاره کف دستت ها!فک  اي زهرمار عسيسم کوفت عسيسم راهتو بکش برو وگرنه داداشمو-
 کنم خوب بشناسيش پارسالو که يادت نرفته؟

 !خيال خنديد وگفت:نه يادمه !فقط بگو بهم چرا پا نميدي؟بخدا بفهمم ديگه کاري باهات ندارم بي

 اين پسره ي الدنگ ول کن نيستا حاال چي کارکنم .با عصبانيت گفتم:چون مرد نيستي استغفراال
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 !داد باال وگفت:واال از اون موقع که يادم مياد تو شناسنامه کون نوشته مرد حاال تو ميگي نيستم؟!؟ اشوابروه

زدم وگفتم:نه نيستي...مرد اونه که وقتي با اخم نگات ميکنه بفهمي که بايد شالتو بکشي جلو نه  پوزخندي
 امثال تو که تو قرار اول ميگن شالتو بردار ببينم موهات چه رنگيه

اونه که شيطنت وخنده هاش پيش تو واخمش مال بقيه اس نه امثال تو که باهمه ميگن مي خندن به  مرد
 !مخاطب خاصشون که ميرسم فکر ميکنن با اخم و بد خلقي مرد شدن

اونه که بعضي اوقات اونقدر سرگرم کارو زندگيش بشه که مخاطب خاصش بايد بره به زندگيش يه تنوع  مرد
تو که انقدر بيکارن دايم بايد براشون توضيح بدي که عالف نيستي ونميتوني همه ي وقتتو براي بده نه امثال 

 .اونا بذاري

اونه که بعضي وقتا شلخته باشه تاآدم دست ببره تو موهاش وباخنده مرتبشون کنه نه امثال تو که  مرد
 نزديکشون ميشي دکور موهاشون بهم ميخوره

اونه که ساده باشه اونقدري که فرق تيپ امروزشو با تيپ ديروزش نفهمي نه امثال تو که صبح تا شب  مرد
 جلوي آينه وايميسن

تي شرت صورتي ميپوشن با قلباي سفيد فردا زرد با ستاره هاي آبي.!!مرد اونه که وقتي ميفهمه  امروز
فهمن دوستشون داري خيالشون راحت ميشه دوستش داري بيشتو هواتو داشته باشه نه امثال تو که تا مي

 !وميرن سراغ يکي ديگه!...مرد بايد مرد باشه...نه فقط نر

باتموم حرصم گفتم و از جلوي چشماي بهت زده اش عبور کردم خودمم نميدونستم چه جوري اون جمالت  اينو
اط ...اوا آرش چرا اين رو سرهم کردم.ولي فکر کنم شرش واسه هميشه کنده شد.کليد انداختم ورفتم تو حي

بدان /جا نشسته...به درخت بيد مجنون تکيه داده!رفتم سمتش وگفتم:اگر ديدي جواني بر درختي تکيه کرده 
 عاشق شده است و گريه کرده

 !غمگينشو به چشمام دوخت وگفت:افسانه فرار کرده چشماي

 !و واج گفتم:چي؟!؟ هاج

 !ميگم افسانه فرار کرده-

 شد نشستم روي زمين کنارش وگفتم:چه جوري؟هام سست  زانو

به موهاش کشيد وگفت:وقتي داشتن از شمال منتقلش ميکردن تهران توي تونل يه تصادف ساختگي  دستي
راه ميندازن مامورا هم درگير اون تصادف ميشن و افسانه هم از فرصت استفاده ميکنه واز ماشين ميپره 

 بندهي فرارش گذاشته بودن سوار ميشه فلنگ رو ميبيرون!واز قضا يه ماشين هم ازقبل برا

 دلهره گفتم:حاال چي ميشه؟!نکنه دوباره بياد سراغمون!؟ با

نميدونم ولي شک ندارم براي گرفتن انتقامش مياد طرفمون پرستو خيلي حواستو جمع کن.اين چندروزه سعي -
 !کن از خونه نري بيرون
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 !يرش کنينسردمو مشت کردم وگفتم:زودتر دستگ دستاي

 تمام تالشمونو ميکنيم فقط تو رو خدا اين چند وقته مراقب باش نمي خوام اتفاقات قبل تکرار بشه-

اي گفتم واز جام بلند شدم.رفتم تو خونه مامان داشت طبق معمول با پرهام جروبحث ميکرد که چرا مي  باشه
رخالف هميشه توجهي نکردم ورفتم تو خواد بره مهموني؟و دوستاش نا بابن و مشروب وقرص ميخورنو... ب

!؟نکنه باليي سر آرش هاتاقم .ذهنم درگير افسانه شد.اه دوباره سرو کله اش تو زندگيمون پيدا ميش
 !بياره!؟نکنه اين دفعه بکشتش؟!واي نه !؟حتي فکرکردن بهش هم اذيتم ميکنه

ستان ويه جورايي اجازه ميگرفتم.و نمي روزي بودکه از خونه بيرون درنيومده بودم.هرروز زنگ ميزدم بيمار  سه
رفتم ديگه مامان هم بهم شک کرده بود مدام ميپرسيد چرا خونه اي؟چرا نميري ؟!منم هربار يه بهونه مياوردم 
.يه بار ميگفتم مريضم حالم بده يه بار ميگفتم تعطيليم.يه بار ميگفتم دل درد دارم و...از اين حرفا امروز زنگ 

بگم نميام قبول نکردن و گفتن شما بيش از اندازه غيبت داشتين خب راستم ميگفتناز صبح زدم بيمارستان که 
يه دلشوره اي به جونم افتاده بود نميدونم چم بود اما انگار تو دلم داشتن رخت چرک ميشستن!کالفه بودم 

ه طرف و رفتم بيرون سوز سردي به صورتم ميخورد.سريع سوار ماشين شدم و ب متند تندلباس پوشيد
بيمارستان حرکت کردمتوي راه چندين بار احساس کردم کسي داره تعقيبم ميکنه اما هربار نگاه کردم ماشينه 
يه جورايي خودشو پنهون کرد.شايدم خياالتي شده بودو اين جوري احساس ميکردم همش ميترسيدم افسانه 

نه متنفربودم ياد محبتايي که در حقش از يه گوشه وکناري سر برسه تو زندگيم از هيچ کس به اندازه ي افسا
کردم که مي افتم آتيش ميگيرم اون چه بي چشم و روبود واقعا گربه صفت بود!من چه ساده بهش اعتماد 

چه شانسي آوردم باليي سر  اياکردم اونو تو خانواده ام راه دادم توي خونمون پيش مامان بابام!؟واي خد
ماشينو تو پارکينگ پارک کردم وبا آسانسور رفتم باال.طبق معمول بخش  خانواده ام نياورد ! رسيدم بيمارستان

شلوغ بود دکتراحمدوند هم نيومده بود همه ي کاراش ريخته بود روي سرما ديگه با نيلوفر داشتيم هالک 
اتاق اون يکي مريض دلشوره هم امونمو بريده بود.خسته شده  وميشديم!هي ازاتاق اين مريض ميرفتيم ت

روز آرش هم نيومده بود البته روز کاريش نبود.اون فقط سه روز در هفته ميومد بيمارستان!نگرانش بودم.ام
شدم تصميم گرفتم يه زنگي بهش بزنم حالشو بپرسم!شماره اش رو گرفتم يه بوق دو بوق سه بوق...نه بوق 

 حاضر مشترک مورد نظر قادر به پاسخ گويي نمي باشد رحالبرنداشت...د

 !گوشي رو محکم کوبيدم روي ميز واي خدا چرا جواب نميداد !؟نکنه باليي سرش اومده شدم عصباني

 زنگ خورد ايول آرشه.نفس راحتي کشيدم وگوشي رو جواب دادم موبايلم

 .الو سالم چه طوري؟چرا گوشيتو جواب ندادي نگرانت شدم-

 قهقهه ي يه زن پيچيد تو گوشي اين کي بود ديگه!؟گفتم:شما کي هستي؟ صداي

 آشنايي شنيدم:من افسانه ام صداي

 !امام زمون!گوشي آرش دست اين چي کار ميکنه؟ گفتم:گوشي آرش پيش تو چي کار ميکنه؟ يا

 بهترنيست بپرسي خود آرش پيش من چي کار ميکنه!؟-
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م:لعنت به تو افسانه.خدا بکشتت تا تز شرت راحت بشيم.عوضي باهاش عجيبي تو تنم افتاد عصبي گفت لرز
 چي کار داري؟

 مراقب حرف زدنت باش کوچولو!زياد حرف بزني آرش جونتو ميفرستم اون دنيا-

 !دهانم رو قورت دادم وآرومتر گفتم:چي مي خواي؟ آب

 آفرين ميبينم که عاقل شدي!؟-

 حرفتو بزن تفره نرو-

اصل مطلب کوچولو اگه آرش جونتو مي خواي وجونش برات مهمه مياي به آدرسي که بهت خب ميريم سر -
 ميگم

 بگو آدرسو-

 برات اس ميکنم اما بدون اگه به پليس خبر بدي حتي رنگ آرش هم نميبيني تنها مياي؟!مفهومه!؟-

 تف به اين شانس!گفتم:خيلي خب اه

 ! وگفت:پس ميبينمت خنديد

روقطع کردم الهي بميري افسانه .ايشاال به زمين گرم بخوري نابود بشي.چه آشغالي بودي وما  گوشي
نميدونستيم.برام اس ام اس اومد سريع بازش کردم خودش بود آدرس داده بود تو پارکينگ يه مجتمع اداري 

 !تجاري

لباسامو عوض کردم به حرفاي از جام بلند شدم اونقدر هول بودم که نه جايي رو ميديدم ونه کسي رو! سريع
نيلوفر که مدام ازم سوال ميکرد جوابي ندادم از بيمارستان رفتم بيرون تصميم گرفتم با تاکسي برم اونجوري 

دادم وسرمو به شيشه چسبوندم و  وامن تر بود اگه با ماشين ميرفتم حتم دارم که تصادف ميکردم آدرس ر
طبق معمول اين چند وقته چشمام خيس شد خيلي نگرانش بودم.ميترسيدم اون عوضي باليي سرش 

بياره.رسيدم هول هولي کرايه رو حساب کردم حتي واينستادم تا بقيه اش رو بگيرم دويدم به طرف پارکينگ 
 . !!مجتمع

ک بودچندتاماشين بافاصله کنارهم پارک شده بودن!هيچ کس پارکينگ شدم هواخيلي گرفته بود.تاري وارد
اونجانبود نکنه منو سرکارگذاشته!؟نه بابا فکرنکنم!موبايلم زنگ خورد آرش بود يعني افسانه اس دکمه ي 

 :اتصال رو زدم

 بله-

 آفرين دختر عاقلي شدي که تنها اومدي-

 گفتم:کجايي؟ کالفه

 نت جاش اصال خوب نيستمن که جام خوبه اما انگار آرش جو-
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 !لعنتي کجايي؟من االن تو پارکينگم-

 !ميدونم !دارم ميبينمت-

 !چرخ دورم زدم وگفتم!! :من که نميبينمت يه

 !اي زد وگفت:معلومه که نميبيني!من االن اونجا نيستم قهقهه

 منو مسخره کردي؟پس کجايي؟-

 جونت توپا رکينگه اما من اونجا نيستم,آرش-

 گفتم:من االن چي کارکنم؟ عصبي

 ببين يه ون زرد توي پارکينگ پارکه ديدي؟-

 چرخوندم ديدمش گفتم:آره چشم

 خوبه ببين آرش اون توهستش اما قبلش بايد يه سري کارا انجام بدي تا بياريش بيرون موفق باشي-

از کردم همين که رفتم رو قطع کرد زنيکه ي ديوونه مشکل رواني داره!به سمت ون دويدم .درش رو ب گوشي
توش شوکه شدم.صندلي هاي ون رو در آورده بودن و آرش رو اون تو انداخته بودن دورش پر از سيم و يه 

با ديدن قيافه ي من  نسري استوانه ي بزرگ بود ويه دستگاه ديجيتالي کنارش دهن آرش رو چسب زده بود
بايه حرکت کندم .دردش گرفت اما دم نزد با اخمي کرد.اما من توجه نکردم رفتم طرفش و چسب دهنش رو 

 ناراحتي گفت:چرااومدي؟

 .زدم وگفتم:چون دوست داشتم لبخند

 !جون خودتو تو خطر انداختي-

 گفتم:تو نباشي منم اين جونو نمي خوام باناراحتي

م افسانه از توي کم تو چشمام نگاه کرد وبعد صداي افسانه اومد با ترس اطراف رو ديدم وبه يه مانيتوررسيد يه
اون مانيتورداشت مارو نگاه ميکرد.قيافه ي کريهش رو ديدم گفت:خب پرستو خانوم اون چيزايي که به آرش 

کردن يکي از اون سيما مرگ و  عجونت وصله بمبه وتو بايد آرش رو نجات بدي.جونش تو دستاي تو باقط
يا سبز رو يکيش بهتون زندگي دوباره  زندگيتون مشخص ميشه خودت بايد تصميم بگيري قرمز رو قطع کني

 !ميده يکيش بهتون مرگ ابدي

عصبانيت داد زدم:توي ديوونه اي !تو مريضي!توي بدبختي که کمبودداره!دلم برات ميسوزه بيچاره چه جوري  با
 .مي خواي جون بدي

؟اين که دستشو باال آورد تا ساکت شم .به افسانه گفت:بااين کارات مي خواي چيو ثابت کني آرش
زرنگي؟اينکه چند نفرو کشتي!بهت مدال افتخارميدن!؟افسانه اگر منو پرستو هم بميريم اما تو باز گير پليس 

 !مي افتي راه فرار نداري فهميدي
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افسانه خنديد از اون خنده هاي عصبي وگفت:دکتر جانحرص نخور!؟واست خوب نيست لب مرگي! يه  دوباره
 !نيا نريکمي هم خوش بگذرون ناکام از د

 داد زد :خفه شو عوضي!دهن کثيفتو ببند آرش

 !خنده گفت:هرچي دوست داري بگو !چون داري ميميري مي بخشمت با

ميگفت ميميري قلبم فشرده ميشد .ياد کارايي مي افتادم که انجام ندادم اي کاش براي آخرين بار  وقتي
مامانمو مي بوسيدم.اي کاش پوريا رو بغل ميکردم وبه خاطر اذيتام ازش معذرت خواهي ميکردم.اي کاش به 

 ...بابا مي گفتم چه قدر دوستش دارم اي کاش

!. 

تال نگاه کنين فقط نيم ساعت وقت دارين ح فاي آخرتونو بزنيد که ديگه گفت:به اون صفحه ديجي افسانه
 !خسته شدم حوصله ام سررفته

قيافه اش محو شد.نميدونستم چي کارکنم نميدونستم چي بگم آرش هم وضعش بهتر از من  بعد
فقط من نبود.چشماش غمگين بود با صداي آرومي گفت:تو برو نيم ساعت ديگه که اين بمب منفجرشد بزار 

 !بميرم نمي خوام باليي سرت بياد

گفتم:حرفشم نزن ...اون دفعه هم خريت کردم تنهات گذاشتم.اين دفعه ياباهم زنده ميمونيم يا باهم  بهش
 ميميريم

 (آهنگ فرضي تورو دوست دارم مازيار فالحي توي ذهن پرستو وآرش)

 دوس دارم مثل حس نجيب خاک غريب تورو

 عطر شکوفه هاي سيبدوس دارم مثل  تورو

 دارم عجيب،تورودوس دارم زياد تورودوس

 طور پس دلت ميادمنو تنهابذاري چه

چشماي هم نگاه ميکنيم چشماي هردومون خيسه.اشک قطره قطره از چشمام ميريزه!آرش دستاي سردمو  تو
 توي دستاي گرمش ميگيره کل بدنم گرم ميشه داغ ميشم گر ميگيرم

 ظه ي خواب ستاره هادارم مثل لح تورودوس

 دارم مثل حس غروب دوباره ها تورودوس

 دوس دارم عجيب تورو دوس دارم زياد تورو

 ...دلت مياد منو تنها بذاري نگوپس

روي دستم حرکت ميده انگار آتيش روي پوستم کشيده ميشه ديگه آخرين لحظات عمرمه؟!ديگه  دستاشو
 خانواده مو نمي بينم؟يعني دارم با عشقم ميميرم؟
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 وقتي دورم از همه,آخرين وداع  توي

 صبورم اي خدا ديگه وقته رفتنه چه

 ميسپرم به خاک تورو

 ميسپرم به عشق تورو

 ...باستاره ها برو

 دوست دارم مثل حس دوباره ي تولدت روتو

 دوست دارم وقتي ميگذري هميشه از خودت تورو

 دوس دارم مثل خواب خوب بچگي تورو

 ميگيرمو ميميرم به سادگي بغلت

تو آغوشش مي اندازم هق هق ميکنم.روي موهام بوسه ميزنه.دستاش بسته اس نميتونه بيارتشون باال  خودمو
ن دستمو الي موهاش فرو ميکنم حرکت ميدم.چه قدر موهاش نرمه.نفساش نامنظم تا موهامو نوازش کنه.م

 ...ميشه.روي پيشونيش عرق ميشينه

 دارم مثل دلتنگيهاي وقت سفر تورودوس

 رو دوس دارم مثل حس لطيف وقت سحر تو

 کودکي تورو بغلت ميگيرمو مثل

 دل غريبمو باتو ميسپرم به خاک اين

 آخرين وداع وقتي دورم از همه توي

 صبورم اي خدا ديگه وقت رفتنه چه

 به خاک توروميسپرم

 ميسپرم به عشق تورو

 !با ستاره ها برو

دقيقه وقت هست از آغوشش بيرون ميام بادستاي لرزون سيم چين رو ?صفحه ديجيتالي نگاه ميکنم  به
ازروي زمين برميدارم به سيماي توي دستم نگاه ميکنم قرمز وسبز!يعني کدوموقطع کنم!؟نبايد اشتباه 

 کنم.ديگه لحظات آخره!؟

 آرش گفتم:به نظرت کدومو قطع کنم؟ به

 نميدونم هرکدومو که دوست داري قطع کننگاهم کرد وگفت: مردد
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چه قدر تو دوراهي موندن سخته.چشمامو بستم و ده بيست سي چهل خوندم.رسيدم به سيم  واي
 قرمز.تصميممو گرفتم آره خودشه اينو قطع ميکنم به آرش گفتم:آماده اي؟

 !:وايستا اشهدمو بخونمگفت

ماشو چندبار باز وبسته کرد.فقط سي ثانيه مونده!آروم اشهدمونو خونديم آرش به من نگاه کرد وچش هردومون
سيم چين رو روي سيم قرار دادم و تو سه شماره قطعش کردم .يه صدايي بلند شد:شما اشتباه کرديد اين 

 !ثانيه ديگر منفجر خواهد شد ?بمب تا 

 !بخش وبيامرزواي لعنت به من !به همين سادگي زندگي جفتمونو باختم.ما ميميريم...خدايا منو ب اي

استوانه ها که به بدن آرش وصل بودن ترکيدن.واي خدا چراکاغذرنگي ميريزه روسرمون !؟يعني بمبه  يهواون
اين بود!سرتا پامون پر از اکليل و کاغذرنگي شده بود هردومون توي شوک بوديم.آرش از شوک دراومد تند تند 

اس االن ماشين منفجر ميشه  شهتو اينا همش نقدستاشو باز کرد منم کمکش کردم بازشد باعجله گفت:پرس
 بدو بيرون

تعجب نگاش کردم که يه دستشو گذاشت زير زانو هام و يه دستشو گذاشت پشت کمرم وبلندم کرد  با
وسريع پريد بيرون .با سرعت جت مي دويد.يهو صداي انفجاراومد وبعدش آتيش...ماشينه تو آتيش 

از ته  نديدمهت زده به آرش نگاه کردم واون خندون بهم نگاه کرد منم خسوخت!باهم ديگه روي زمين پريديم.ب
دلم.قهقهه ميزدم آرش هم بامن مي خنديد.دل درد گرفته بودم.خدايا شکرت که نجاتمون دادي!ازت ممنونم 

 !که بهمون عمردوباره دادي!الهي قربونت برم خدا!مرسي

از جاش بلند شد وگفت:بايد افسانه رو پيدا کنم احتماال رفته باال پشت بوم تا از اونجا با هلي کوپتر فرار  آرش
 کنه!نبايد بزارم اين بار فرار کنه

 :نرو آرش خواهش ميکنم!باليي سرت ميادگفتم

حه در آورد نه پرستو بايد گيرش بندازم!به طرف آسانسور دويد منم دنبالش دويدم.ازتو جيبش يه اسل-
خشابشو کشيد.باهم سوار آسانسور شديم.دکمه روزد.آسانسور حرکت کرد.دوباره دلم به شور افتاد.يعني اين 

 دفعه قرار بود چه باليي سرمون بياد!؟

اولين بار بود که دلم مي خواست تو آسانسور گيرکنيم شايد به نظرتون مسخره بياد !اما خب من دوست  براي
ت خطر!اه لعنتي رسيديم طبقه آخر آرش با احتياط جلوشو نگاه ميکرد وراه ميرفت هر نداشتم آرش بره سم

رفتيم من پشت آرش حرکت  الچند ثانيه يک بار هم سرشو ميچرخوند تا اطرافوهم نگاه کنه!از پله ها با
 .ميکردم

 !کفشام توي راه پله مي پيچيد!خيلي صداي گوش خراشي بود صداي

هم کرد بعد اشاره کرد که کفشامو در بيارم من بيچاره هم نا چارا کفشارو در آوردم با اخم برگشت ونگا آرش
 !وکنار پله ها گذاشتم.رسيديم پشت بوم آرش وارد وپشت سرش من رفتم تو



 

 
80 

اونجا نبود پرنده هم پر نميزد.رفتيم جلوتر آرش اسلحه رو جلوي صورتش گرفته بود که يکدفعه يه تير به  کسي
ردو پريديم گوشه ديوار !و پشت يه کولر قايم شديم.آرش نگاهي به من کرد وگفت:ببين سمتش شليک شد ه

پرستو از اين جا به بعد تنهاميرم !حق نداري دنبالم بياي! همين جا مثل دختراي خوب وحرف گوش کن 
 ميشيني تا برگردم فهميدي؟

 …آخه-

 روي لبم گذاشت و گفت:همين که گفتم دستشو

 !م ديگه هيچ اختياري ندارم همش بايد حرفاي اين آقاروگوش کنممنم که از خود اه

 :خيلي خبگفتم

 !خوبه-

از جاش بلند شد و يواش يواش از کنار ديوار حرکت کرد دوباره بهش شليک شد وآرش جا خالي  بعد
ش داد.اينبار خودش شليک کرد.به هدف نخورد.آهان افسانه رو ديدم اسلحه دستش بود وداشت مي دويد.آر 

 .هم ديدش چون به سمتش يورش برد.عجب صحنه ي وحشتناکي بود

 !گلوله بود که تو هواپرواز ميکرد فقط

 !صداي بدي هم داشت که من گوشامو محکم گرفته بودم تا پرده گوشم پاره نشه اونقدر

 !رفت لبه ي ديوار ايستاد وفرياد زد:پليس جون يه قدم ديگه جلوتر بياي خودمو پرت ميکنم پايين افسانه

سر جاش ايستادتمام لباساش خاکي شده بود!بلند گفت:احمقانه فکرنکن اگه االن تسليم بشي  آرش
 توحکمت تخفيف ميگيرم

 خنديد وگفت:بچه گول ميزني پليس جان!؟ بلند

 افسانه بياپايين-

 نه خير پليس جان نميام.تو هم دست عشقتو بگير از اين جا برو-

 !دستي به پشت گردنش کشيد وگفت:من بدون تو از اين جا نميرم!ديگه نميذارم از دستم فرار کني آرش

بلند گفت:چه سگ جوني هستي تو!اون همه بال سرت اومد اما هنوزم زنده اي!پس از زنده بودن  افسانه
 !بکن واز اين جا برو نهايت استفاده رو

 !افسانه تا سه شماره ميشمارم اومدي پايين که هيچ !اگه نيومدي خودم ميام اون باال وميارمت-

 کالفه گفت:عجب سمجي هستي ها!بهت ميگم برو افسانه

 .,..سه,.دو.,يک.-
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رو هل داد وتو يه  افسانه با تموم زورش آرش,.,تو يه حرکت دويد لبه ي پشت بوم وافسانه رو گرفت اما. بعد
 !حرکت هردو تاشون از باالي پشت بوم افتادن پايين

امام هشتم!از جام بلند شدم و دويدم لب بوم.!قلبم از حرکت ايستاد.دست وپاهام شل شد.عرق سرد  يا
 نشست پشت کمرم خدايا يعني آرش رو از دست دادم؟

يابون افتاده بود وملت دورش حلقه زده بودن!و طبقه بود.افسانه رو آسفالت خ??نگاه کردم ساختمون  پايينو
آرش توي بالکن سه طبقه پايين تر افتاده بود وغرق خون بود.روي دو زانو نشستم صورتم از اشک خيس 

واشک ميريختم.بي  دمشد.نميتونستم نفس بکشم!خدايا من اين زندگي رو بدون آرش نمي خوام!ضجه ميز 
 !.!ادم!ديگه چيزي نفهميدماختيار چشمام سياهي رفت و همونجا افت

پلکاموباز کردم!نورسفيد مستقيم به چشمام ميخورد اذيتم ميکرد!دوباره پلکامو بستم!موقعيتمو تجسم  آروم
کردم.خب منو آرش تو پشت بوم بوديم بعد آرش افتاد پايين ومن غش کردم!دوباره چشمام خيس شد اشک 

 !گوله گوله از چشمام ميريخت پايين

گرمي دستاي سردمو گرفت دوباره چشمامو باز کردم!پوريا بود لبخند محزوني به لب داشت با صدايي  دستاي
 !که از ته چاه درميومد گفتم:آ...آرش کجاست؟

 !محو شد چشماش غمگين شد وگفت:حالت خوبه؟ لبخندش

رفتين حداقل چشماش اشکي نگاهش کردم وگفتم:نامردا!به همين زودي خاکش کردين آره؟!خيلي بي مع با
 !ميذاشتين براي آخرين بار ببينمش

 !هق ميکردم.پوريا گفت:قربونت برم آروم باش هق

چه جوري آروم باشم هان؟!چه جوري؟!من که حتي تو مراسم تشييع جنازه عشقم هم نبودم چه جوري آروم -
 !باشم...؟

 اين جوري براي سالمتيت ضرر داره گلم-

 ! !اي کاش منم ميمردمبه درک سالمتي بخوره تو سرم-

 لبخندي زد وگفت:آروم باش تا برات تعريف کنم-

 نمي خوام برام بگي...بيشتر ميسوزم-

 اه دختر توهم که يه سره حرف خودتو ميزني بزار منم بگم ديگه-

پايين انداختم وسکوت کردم.با انگشت اشاره اش صورتمو نوازش کرد وگفت:آرش نمرده!زنده اس  سرمو
 ...فقط

انگار دنيارو بهم دادن.انرژي گرفتم!جون گرفتم.يعني نمرده؟!يعني هنوز داره نفس ميکشه؟!خدايا شکرت  واي
 خدايا شکرت

 !:واي ميمردي زودتر بگي نصف عمر شدمگفتم
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 شد لبخندي زد وگفت:نگفته بودي عاشق شدي!؟ شيطون

که گندزدم گونه هام سرخ شد سکوت کردم.بلند خنديد وگفت:آبجي کوچولوي من خجالت کشيدن هم  واي
 !بلده؟آفرين به نصيحتم عمل کردي!خوشم اومد!کيس مناسبي رو براي خودت انتخاب کردي

 ...پوريا-

 ولي زود آثار خنده از صورتش محو شد با ناراحتي گفت:فقط خنديد

 !تکه آرش االن تو کماس اين

 هميشه خوش حاليم چنددقيقه بيشتر دووم نمياره!کالفه گفتم:چرا؟ اه

 !االن دوروزه شمارو آوردن بيمارستان!توکه بيهوش شدي!آرش هم بعد از يه عمل جراحي سخت رفته تو کما-

 ...اشک ريختم...اما اينبار تو دلم گفتم:خداروشکرکه فعال زنده اس ...فعال اميد هست دوباره

 !بلند شدم پوريا جلوم ايستاد وگفت:بشين سرجات ببينم تاسرمت تموم نشه حق نداري بلند بشي ازجام

 اذيت نکن پوريا.مي خوام برم آرش رو ببينم-

 !آرش که فرار نميکنه.همونجاست!توهم نيم ياعت ديگه ميري-

ه...ولي شکرخدا فعال زنده کالفه روي تخت نشستم.واي با خودم چه فکراکه نکرده بودم.خيال کردم آرش مرد اه
 !اس

سرم لعنتي تموم شد زود از جام بلند شدم!همراه پوريا ازاتاق رفتيم بيرون.از راه پله ها گذشتيم.مامان  باالخره
و خاله ثريا روديدم روي صندلي نشسته بودن!صداي قدم هامو شنيدن به طرفم برگشتن!مامان تا منو ديد از 

دوروزه نصفه عمرشدم.الهي شکر که  اينمنو تو آغوشش گرفت وگفت:دختر توجاش بلند شد و به طرفم دويد.
 حالت خوبه

 :ببخشيد ماماني اذيتت کردم حال آرش چه طورهگفتم

اش گرفته شد.بغض کرد ومنو ازتو بغلش جداکرد.رفتم پيش خاله ثريا !الهي بميرم ببين چه قدرم  قيافه
غلش گرفت.بي اختيار اشکام ريخت.خاله ثرياهم گريه ميکرد الغرشده!زير چشماش گود افتاده بود.منو تو ب

 گفتم:حالش چه طوره؟

 هق گفت:هنوز که فرقي نکرده باهق

 !جداشدم گفتم:ميشه رفت ديدش؟ ازش

 نه پزشکش اجازه نميده!فقط ميشه از پشت شيشه ديدش-

سمت شيشه!چشم گردوندم اوه چه قدر مريض اين جاست دنبالش گشتم.باالخره پيداش کردم دست  دويدم
وپاش تو گچ بود وسرش باند پيچي شده بود!چه قدر الغرشده.قدبلندش به زور توي اون تخت لعنتي جاشده 

 .بود.چه قدرم وسيله بهش وصل بود
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 شيشه جداشدم ورفتم پيش پوريا وگفتم:دکترش کيه؟ از

 دکتراحمدوند-

دکترخودمونه که!اشکامو پاک کردم و رفتم پذيرش!شماره اتاق دکترروپرسيدم ورفتم سراغش درزدم.بعداز  آخي
 چنددقيقه گفت:بفرماييد

رو چرخوندم ورفتم تو.دکتر باديدن من لبخندزد وگفت:به به سالم خانوم سليماني حال شما چه  دستگيره
 طوره؟خوبين ايشاال!؟

 دم وگفتم:سالم دکترز  لبخندتلخي

 کرد وگفت:چرااين قدر کسلي؟ اخمي

 عزيزترين کسم توي کماست اون وقت کسل نباشم!؟-

 !نگاهم کرد وگفت:خدابدنده مريضت کيه؟ نگران

 ...دکتر آرش-

 کشيد وگفت:نگفته بودين باهم نسبت دارين؟ آهي

 کنم!گفتم:فرصت نشده بودعجب کليديه اينم ها حاال يه ساعت بايد براش شجره نامه جور  اه

 واقعا متاسفم-

 !دکتر وضعيتش چه طوره-

به پيشونيش داد وگفت:خانوم سليماني باهات رک حرف ميزنم!آرش تو وضعيت خوبي نيست  چيني
وهمونجورکهخودت ميدوني تو اغمابه سر ميبره!کما حالتي از ناهشياريه که طي آن بيماربادردناک ترين محرک 

مغزي به  ضربهراثر ها ي فيزيکي هم به هوش نمياد!و به آن حالت تا مدتي پايدارميمونه!اکثرکماهايي که ب
هفته طول نميکشه يعني يا بيماربه هوش مياد يا دچارمرگ مغزي ميشه!ياحتي ممکنه به ?وجودميان بيشتر از 

سوي زندگي نباتي کشيده بشن تو زندگي نباتي بيمار نفس ميکشه!دستگاه گوارشش کارميکنه!فشارخون داره 
زندگي نباتي سالها ياحتي دهه ها طول ميکشه  اشهبدون اينکه بدن بيمارنسبت به اين کارهاآگاهي داشته ب

 !وبرگشت از اون خيلي سخته

بايد براي هراتفاق غيرمنتظره اي آماده کنين!ولي تو اين راه تو ميتوني خيلي به سالمتي آرش کمک  خودتونو
 کني چون دوستش داري وممکنه محرک خوبي براش باشي

 ميتونم ببينمش؟-

 تالشمو ميکنم که تو روزي يکباربهش سربزني اين جوري شايدبشه کمکش کرد خالف قوانينه.اماخب من تمام-

 ممنون دکتر-

 خواهش ميکنم.ايشاال منتقلش ميکنم تو بيمارستان خودمون تاتو هم راحت تر باشي-
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 واي دکتر عالي ميشه مرسي-

 قابلي نداشت-

 !نبلند شدم وبه طرف در رفتم ازش خداحافظي کردم و رفتم بيرو ازجام

کاراي انتقال آرش به بيمارستان خودمون خيلي زود انجام شد وبه کمک دکتر احمدوند آورديمش  خوشبختانه
بيمارستان جديد.همه ي پرسنل بيمارستان باديدن آرش تو اون وضعيت خيلي ناراحت شدن ومدام منو 

وازش اجازه گرفتم  تمد رفدلداري ميدادن.اما خب من اصالحال روحي مساعدي نداشتم.امروز پيش دکتراحمدون
برم کالقات آرش اونم قبول کرد.لباساي مخصوص پوشيدم ووارد بخش مراقبت هاي ويژه شدم.به طرف 
تختش رفتم.کنارش روي صندلي نشستم.دستاشوتوي دستم گرفتم.ازبس بهش سرم زده بودن دستش 

گفتم:سالم  لندخت بسوراخ سوراخ شده بود وکبود بود.روي دستش بوسه زدم اشکام روي صورتم ري
عزيزم!خوبي؟چراچشماي خوشگلتو باز نميکني توش نگاه کنم.توي آسمون سياه چشمات پرواز کنم.دلم براي 

 !اون صداي قشنگت تنگ شده آرش لب باز کن باهام حرف بزن

دارم دوباره بهم گيربدي هي بگي يقه لباست بازه برو عوضش کن .منم لجبازي کنم وکلي حرص  دوست
 !دوست دارم دوباره صورت رنگ پريده ات قرمز بشه و رگ گردنت متورمبخورم.

من حتي مهلت نداشتم بهت بگم دوست دارم بهت بگم عاشقت شدم.نميدونم از کي واز کجا شروع  آرش
شد ولي حسي بود که تاحاال تجربه اش نکرده بودم.آرش من باعشقت ذره ذره جون گرفتم وکامل شدم چرامي 

 ري؟خواي تنهام بذا

تو دوستم نداري؟خب شايدم منو نخواي اجبار که نيست !منم چيزي نميگم!باهرکسي که خوشي خوش  يعني
باش فقط چشماتو باز کن.از ته دل بخند بذار اون خنده هاي قشنگتو ببينم....تو چه ميفهمي حال وروز کسي 

 !رو که بعد از نگاهت ديگه هيچ نگاهي دلشو نميلرزونه

 ...کن تا دلم بلرزه...اي کاش بهت ميگفتم دوست دارم .اي کاش نگاهم

اطرافتو نگاه کن...خاله ثريايي که فکرميکردي براش مهم نيستي داره به خاطرت بال بال ميزنه...آرتميس  پاشو
درس ودانشگاه رو ول کرده خودشو تو اتاقش حبس کرده عمومحسن اگه روزي يه بار نياد تورو از پشت 

!پاشو ببين کمرعمو محسن هنه زندگيش نميچرخه...پاشوببين خاله ثريا چه قدر پير وشکسته شدشيشه نبي
خم شده...پاشو حال وروز منو ببين !چشمام خسته اس پر از غمه!اونقدر الغرشدم که شلوارم از پام 

ميام اينجا ميفته!ديگه حوصله ي هيچ کس رو ندارم هرسه روز يک بار ميرم خونه لباس عوض ميکنم ودوباره 
 !پيشت طاقت دوريتو ندارم

 .افسانه مرد!راحت شديم از شرش!تاوان بلندپروازي هاشو داد راستي

 !معطل چي هستي دکتر پاشو کلي مريض منتظرتن...پاشو ديگه

 اومد باال سرم وگفت:خانوم وقت مالقات تمومه پرستار

 .اونجا رفتم بيروناز جام بلند شدم.يه نگاه تو صورت آرش انداختم واز  کالفه
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برق وباداز پس هم مي گذشتند.ومن هرروز کالفه تر و خستهتر از روز قبل ميشدم.امروز روز عيد  روزهامثل
بود ساعت هشت شب سال تحويل بود.مامان اجازه نميداد برم بيمارستان منم.عصباني توي اتاقم نشسته 

دکمه ي اتصال  وفربودش داشتم شماره ي نيلبودم ودرروقفل کرده بودم!موبايلم زنگ خورد.بي حوصله بر 
 :روزدم

 الو-

 ....الو سالم نميتونم از فکرت درام آخه من هنوزم مثل قبلنام هنوز مثل نفسي برام-

 !سالم ديوونه-

 سالم برتو اي پرستوي عاشق-

 !چي شده يادي از ما کردي-

 هيچي همين جوري!.!دلم برات تنگ شده بود-

 !فتم:حرفاي عجيب غريب ميزني خانوم خانومازدم وگ لبخندمحوي

 اذيت نکن ديگه آرش چه طوره!؟-

 !آرش قلبم فشرده شد گفتم:مثل قبل!هيچ فرقي نکرده بايادآوري

 !الهي بميرم برات ايشاال هرچي زودتر خوب بشه-

 الهي آمين-

 کجايي ؟بيمارستاني؟-

 !نه خير مامان نميذاره امروز رو برم ميگه بايد بموني خونه سال تحويله-

بيچاره خب حق نداره اين چند هفته تو فقط تو بيمارستان بودي!دختر يه کم به خودت برس!ابروهاي پاچه -
 !بزي تو تو آينه ديدي؟!برو برشون دار خيلي ضايعن

 چشم مامان جان امرديگه؟-

 اگه بهوش بياد باچه هيواليي مواجه ميشهلوس نشو.بيچاره آرش -

 خندم گرفت گفتم:باشه حاال يه کاريش ميکنم ازتصورش

 راستي پرستو زنگيدم يه چيزي بهت بگم-

 گفتم:چي؟.؟.؟ باتعجب

 امشب قراره برام خواستگاربياد-

 هيجان جيغي کشيدم وگفتم:کيه؟ ازشدت
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 !از خوش حالي ذوق مرگ نشيا !سامياره-

 !واي نيلو خيلي برات خوشحالم.عزيزم!ايشاالخوشبخت شي-

 مرسي !خب خبرارو دادم ديگه قطع ميکنم بايد برم حاضر شم-

 برو عزيزم!به همه سالم برسون!خداحافظ-

 چشم توهم همين طور خداحافظ-

ه آرش رو قطع کردم.خوش به حال نيلو!االن چه قدر خوش حاله!اي کاش من جاي اون بودم!واي اگ گوشي
 ...ميومد خواستگاريم!چه قدر هيجان انگيز بود.حيف

جام بلند شدم رفتم جلوي آينه چشماي سبز آبيم چه قدر بي حال و بي روح بود.واي ابروهامو چه افتضاح  از
 !شده!موهامم که داغونه داغونه

م نيازداشتم همه فکري به سرم زد.زودي از جام بلند شدم.رفتم حموم.آخيش چه قدر به اين آب گر  يهويي
 !خستگيم از تنم رفت!انگار جون دوباره گرفتم!يه انرژي مضاعف پيداکرده بودم ته دلم خوش حال بود

موهام موس زدم و فرشون کردم!واي که چه قدر ناز شدن!با گيره باالي سرم بستمشون وجلوشو کج ريختم  به
م کردم که نگو!به به چه قدر جيگرشدم حاالهي تو صورتم.با موچين ابرو هامو تميز کردم!يه آرايش خوشگلي ه
 !خودمو تحويل ميگيرم!اعتمادبه سقفه ديگه چي کارکنيم!؟واال

سمت کمد لباسام يه ساپورت مشکي پوشيدم و يه مانتوي سفيد بلند که تاپايين زانوهام بود وزيرش  رفتم
م.يه شال سفيد طاليي هم هفت هشتي بودويه کمربند نازک طاليي دور کمرش ميخورد برداشتم وپوشيد

واسه سفره  يشانداختم روي سرم!کفشاي پاشنه بلند مشکيم روهم برداشتم ورفتم سراغ کشوم چندروز پ
 هفت سين خودمون يه سري وسيله خريده بودم واين جاقايم کرده بودم تا مامانو غافل گير کنم

االن تصميم عوض شده بود.همشونو برداشتم وتوي کيف مشکيم گذاشتم.رفتم تو بالکن اتاقم خوشبختانه  اما
 !ماتو طبقه ي اول بوديم وراه فرار آسون بود

ديواربالکن به سختي پريدم اونور و پاورچين پاورچين رفتمسراغ ماشينم.روشنش کردم.محمد تو حياط  ازروي
از خونه روندارم به خاطرهمين درحياطو باز کرد ومن باسرعت جت از خونه بودنميدونست من حق خارج شدن 

 !زدم بيرون

بيمارستان.زود از ماشين پياده شدم ورفتم تو بخش.باچندتا از پرستارا خوش وبش کردم ومستقيم  رسيدم
رفتم پيش آرش!خوشبختانه ديگه بهم گيرنميدادن که چراميرم بخش مراقبت هاي ويژه !همه منو 

 !.!.!ناختن!آرش مثل هميشه روي تخت افتاده بود ودستگاه ها بهش وصل بودن!قلبم فشرده شدميش

کنارش يه ميز توي اتاق بود برش داشتم آوردم گذاشتم کنارتخت.يه روميزي آبي فيروزه اي آورده بودم  نشستم
ين هفتمو انداختم روي ميز.وسايل هفت سينو روش چيدم!سير وسبزه وسنجد وسمنو و سيب وسکه وس

نداشتم يه کم فکرکردم بعد ساعت مچي مو در آوردم وتو سفره گذاشتم!يه دونه ماهي توي راه خريده بودم و 
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يواشکي آورده بودم تو بيمارستان اونم تويه کاسه سفالي طاليي انداختم يه آيپه ي کوچولوهم تو کيفم بود 
 !اونم گذاشتم باالي سفره

بخندي زدم وبه آرش نگاه کردم و گفتم:خب آقا آرش اولين سال تحويليه قشنگ شده بود راضي بودم ل خيلي
 که دوتايي باهميم.چه احساسي داري؟

 .من که خيلي خوش حالم چون کنار عشقم نشستم خب

کيفم يه قرآن کوچولو برداشتم.گوشيموهم روي راديو تنظيم کردم از اون برنامه بي مزه هاي قبل سال  ازتو
 تحويل داشت پخش ميشد

 روباز کردم :بسم الله الرحمن الرحيم قرآن

 !از سوره هاي قرآن رو شروع کردم بلند بلند خوندن يکي

تم گرفتم تودلم از خداخواستم از عمرمن کم اختيار اشک از چشمام ميريخت!يکي از دستاشو توي دس بي
کنه!به عمرآرش اضافه کنه.از خداخواستم آرش روبهم برگردونه!از خداخواستم آرشم چشماشو باز کنه!از 

 !خداخواستم کمکم کنه!از خداخواستم بهم صبربده

 : راديو بلندبلند تکرار کردم همراه

 القلوب واالبصار يامقلب

 ب ها وچشم هادگرگون کننده ي قل اي

 الليل والنهار يامدبر

 گرداننده وتنظيم کننده ي روزها و شب ها اي

 الحول واالحوال يالحول

 تغييردهنده ي حال انسان وطبيعت اي

 حالنا الي احسن الحال حول

 مارا به بهترين حال دگرگون فرما حال

 ...سال يک هزار وسيصد ونود و آغاز

آرشو محکم گرفتم وگفتم:عزيزم عيدت مبارک...نمي خواي عيدي منو بدي؟!پاشو عيدي مو بده!ياال  دستاي
 . آرش پاشو!چشماتو باز کن!بايد عيديمو بدي

 خيس از اشک بود.هق هق ميکردم وبلند ميگفتم:پاشو چشماتو باز کن!عزيزم پاشو...پاشو صورتم

 وباره تکرار شدلحظه دستم فشرده شد.اولش جدي نگرفتم اماد يه
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به دستم که توي دستاي آرش بود نگاه کردم واي خدا دستاش تکون خورد .خدايا شکرت واي مرسي  متعجب
که عيدي مو دادي بهترين عيدي زندگيم بود خداجون عاشقتم باهيجان از جام بلند شدم واز اتاق دويدم 

دکتر رو خبر کرد  تش حال شد سريع رفبيرون...پرستارو صدا زدم!به سمتم دويد گفتم آرش تکون خورد.خو
 ! چندثانيه بيشتر طول نکشيد که کلي دکتر وپرستار ريختن تو اتاق آرش

خوش حالي تو پوست خودم نمي گنجيدم!سريع به مامانينا زنگ زدم وخبر دادم کلي خوش حال شدن  از
 !وگفتن که االن ميان بيمارستان

ه سينه اش باال وپايين ميشد.دکتررا تمام تالششونو پشت شيشه به آرش شوک ميدادن هي قفس رفتم
 !ميکردن

.چنددقيقه گذشت که دستي روي شونه ام قرار گرفت!چشم باز کردم يکي از پرستارا با چشماي چشماموبستم
 اشکي بهم لبخند زد وگفت:مبارک باشه بيمار برگشت

 !.!.!.!.راحتي کشيدم واز ته دلم گفتم:خدايا شکرت نفس

 :رشآ اززبان

ولت ???باز کردم!يه نورسفيد خورد تو چشمم سريع بستمش.دستاي گرمي دستاموگرفت.انگار برق  چشمامو
بهم وصل کردن.دوباره چشماموباز کردم اطراف رو نگاه کردم رسيدم به دوتا چشم آبي خندون.صورتشو از 

قدر چهره اش  چهبود! نظرگذروندم.چه قدرزيبابود.درست مثل فرشته ها مخصوصا بالباس سفيدي که تنش
 برام آشنابود!لبخندي زد وگفت:سالم آرش جون!باالخره برگشتي؟

 نگاهش کردم .مگه من چه باليي سرم اومده بود که ميگفت برگشتي؟اصال اون کي بود؟ باتعجب

 چشماي گرد نگاهش کردم وگفتم:تو کي هستي؟ با

 ؟از صورتش پريد وگفت:حتما داري باهام شوخي ميکني نه رنگ

 گفتم:نه خانوم چرابايد باهاتون شوخي کنم!؟اصال آرش کيه؟اين جا کجاست؟ جدي

 دستاشو جلوي دهانش گرفت وبهت زده نگاهم کرد وگفت:تورو خدا اذيتم نکن!بگو که همش شوخيه!؟ دختره

 بابا چرا دختره نمي فهمه !؟گفتم:خانوم من شوخي ندارم اي

 !اشکي از چشماش چکيد.گفت:نکنه فراموشي گرفتي؟ قطره

فراموشي؟واي په خدايا چرا!!؟اصال من کيم ؟چرا هيچي يادم نمياد؟چرا هيچ کسو نميشناسم !؟هيچ  چي
 !تصويري از کسي تو ذهنم نيست

 !ناراحتي نگاهش کردم وگفتم:ميشه بيشتر توضيح بدي؟من چيزي يادم نمياد با

اشک صورت نازشو خيس کرد.چه قدرم ريزه ميزه بود.از اون بغلي ها!اي بابا من چي به هق هق افتاد  دختره
 !دارم ميگم اين وسط.دختره از جاش بلند شد واز اتاق رفت بيرون
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 !گذشت که يه دکتر اومد باالي سرم!يه کم منو چک کرد وخواست که يه عکس از بافت مغزم بگيره چنددقيقه

!دکتره گفت:که حافظه ي مهارتيم سرجاشه اما خاطرات گذشته رو فراموش بردن واز سرم عکس گرفتن  منو
 .کردم.رنگ از صورتم پريد

شدم!بيشتر عصبي بودم!آخه من کيم!؟خيلي سخته که خودتو نشناسي!نميدونم کيم؟چيم؟اهل  ناراحت
 !کجام؟چي کاره ام؟

تمش!کلي گريه کرد منم اعصابم خانومي اومدپيشم قيافه مهربوني داشت.ميگفت مادرمه اما من نشناخ يه
 !خورد شد گفتم که بره

که ديگه اون دختره بهم سرنزده يعني از وقتي که بهوش اومدم فقط همون يه بار ديدمش!نميدونستم  دوروزيه
نسبتش باهام چيه؟اما دوست داشتم نزديکش باشم!شايد زنمه؟!شايدم خواهرم؟!نه ترجيح ميدم زنم باشه 

بگه من زنتم يه بچه هم  يادي دارم با خودم ميگم!واي نکنه يه زن زشت وبد ترکيب بتا خواهرم!اصال من چ
 !ازت دارم؟خدانکنه

بازشد نگاهي به در انداختم.به به حاللزاده اس که !همون دختره!يه مانتوي آبي فيروزه اي ويه شال  دراتاقم
ش پررنگ تر شد و گفت:سالم آقا آرش سفيد پوشيده بود.لبخند زد واومد پيشم.ناخودآگاه منم خنديدم.لبخند

 !ميبينم که امروز حالتون خيلي بهتره!شنيدم ديروز خيلي خاله ثري رو اذيت کردي ها!!حواستو جمع کن

 گفتم:خاله ثري کيه؟ باتعجب

 !دونه زد تو صورتش وگفت:آرش مامانتو ميگم يه

 داشت ازاون خانومه ميگفت سرتکون دادم وگفتم:آهان آهان

 نشست چه عطر خوبي هم زده بود بوش آدمو مست ميکرد اومدکنارم

 !کمي جلو آورد وگفت:امروز مرخص ميشي صورتشو

 جدي؟-

آره با دکي جون حرفيدم گفت که ديگه بسته چه خبره اين همه اين جا خوردي خوابيدي؟!کاسه کوزه تو جمع -
 کن برو خونتون آقا

 لذت ميبرد لبخندي زدم وگفتم:اسمت چيه؟قدر بامزه بود آدم ازبودن کنارش  چه

 !ريز کرد وگفت:ببخشيد توروخدا يادم رفته بود بس که حواس پرتم!اسمم پرستو هستش چشماشو

مثل خودش قشنگه !اه اصال چرا من اين جوري شدم؟همش از اين دختره تعريف ميکنم؟گفتم:چه  اسمشم
 نسبتي باهم داريم؟

 !موگفت:من دختر دوست بابات خنديد

 چه قدر دور!دلخورشدم.يهو ياد سوالم افتادم گفتم:من زن وبچه دارم؟ اوه
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 نگام کرد وگفت:چيه؟زن ميخواي؟ شيطون

من احمقم چه سوالي پرسيدما االن پيش خودش چي فکرميکنه راجع به من؟!گفتم:نه فقط مي خواستم  واي
 بدونم

 !گذاشت زير چونش وگفت:نه زن نداري دستشو

 !شيدم!خداروشکر...از جاش بلند شد وگفت:زود تندسريع لباساتوبپوش بريمراحتي ک نفس

از اتاق رفت بيرون!به لباساي آويزون از چوب لباسي نگاه کردم.کالفه از جام بلند شدم رفتم لباسامو  بعد
ي به عوض کردم تو آينه يه نگاه به خودم انداختم !اه حالم به هم خورد چه قدر ريش در آورده بودم من!دست

 گفت:خب ديگه بيابريم وموهام کشيدم واز اتاق رفتم بيرون!کنار در ايستاده بود لبخندي زد 

جلو جلو راه افتاد منم دنبالش ميرفتم توي راه با چندتااز پرسنل بيمارستان احوال پرسي کرد  بعدخودش
 !بود.سوارشدم .پاشوروي پدال گاز گذاشت وحرکت کرد206وآخرش هم رسيديم به ماشينش يه

 !راه حرفي نميزدم چشمامو بسته بودم اونم چيزي نميگفت توي

اخونمونه!؟باتعجب نگاه کردم که پرستو لبخندي زد وگفت:آقاپسر يه دربزرگ توقف کرد.يعني اين ج جلوي
 !اينجاخونمونه

 گفتم:خونمون؟يعني توهم باما زندگي ميکني؟ باهيجان

 !وگفت:باشما که نه!من وخانواده ام طبقه ي اول زندگي ميکنيم.شما با خانواده ات طبقه دوم خنديد

ن باز کرد.دستي برامون تکون داد وکناررفت پرستو پس اينم پيشمه!لبخندي زدم!دررويه پسرجوو ايول
 !گفت:اين پسر که ميبيني محمده!تو خونمون کارميکنه والبته رانندمونه

 !آهان-

ماشين پياده شديم عجب باغ باصفايي داشتيم ما!خوشم اوکد از اين جا پرستو جلوتراز من راه افتاد واز پله  از
ود پرستو سرشو انداخت پايين ورفت تو.ولي من يه ياال ها رفت باال منم دنبالش رفتم.درباز ب

 يه؟گفتم.پرستوبرگشت منو نگاه کرد خنديدوگفت:آرش خونه خودتونه اين کاراواسه چ

کشيدم سرمو انداختم پايين وچيزي نگفتم.واردخونه شديم همون خانومه اومد استقبالم لبخندزنان  خجالت
 بغلم کرد وگفت:خوش اومدي گل پسرم

 !:بله خاله گل خرزهرهگفتپرستو

 !مامان ازحرفش خنديديم دختر شادي بود!گفتم:سالم مامان ثري منو

 !مامانم ازتعجب چشماش گرد شد.وگفت:الهي فدات بشم عزيزم!باالخره منو شناختي؟ بيچاره

 !نگفتم نخواستم دلش بشکنه!يه آقاي مسني اومدجلوصورتمو بوسيد وگفت:زنده باشي عزيزم چيزي

 نگاش کردم پرستو با آرنجش زد به پهلوم ومن به خودم اومدم گفتم:ممنون بمتعج



 

 
91 

دخترنازي گوشه سالن ايستاده بود وبا ترس نگاهم ميکرد.رفتم طرفش.دستمو به سمتش دراز کردم.محکم  يه
 پريد بغلم وگفت:الهي قربونت بشم داداشي

خواهرمه منم بغلش کردم.بعدش هم يه خانوم وآقا اومدن پيشم وپرستوگفت که مادرپدرشن!يه  فهميدم
 !پسرشوخ وشيطون هم باهام احوال پرسي کرد وگفت که داداش پرستو وشوهرم آرتميس خواهرمه

 !ازش خوشم اومد پسرخوبي بود خيلي

تم اتاقم بخوابم اما همه ي حواسم پيش شام خورديم وبعد پرستو وخانواده اش رفتن پايين ومنم رف کنارهم
 پرستو بود مي خواستم بيشتر ازش بدونم

ازخواب بيدارشدم رفتم حموم!يه دوش حسابي گرفتم!ريشاموزدم!يه بولوزشلوار ورزشي مشکي تنم کردم  صبح
 رفتم بيرون!همه خواب بودن رفتم تو حياط.پرستو روي تاب نشسته بود وچشماشوبسته بوديه شلوارورزشي

 !مشکي ويه تي شرت آستين کوتاه قرمزهم تنش بود موهاي بلندش روهم روي شونه هاش ريخته بود

کنارش روي تاب نشستم.با تکون خوردن تاب چشماشو باز کرد اول از ديدن من تعجب کرد امابعد  رفتم
 !لبخندي زد وگفت:چه سحرخيز شدي

 جدي؟قبال دير از خواب بيدار ميشدم؟-

 !اي بگي نگي-

 !طرفش برگشتم وگفتم:ميشه از خودم بگي به

البته!جنابعالي دکتري اونم نه ازاون دکترهاي معمولي !فوق تخصص قلب وعروق داري!توي ايتاليا درس -
 !خوندي و تازه يک ساله که ايران برگشتي

 !جالبه!از خودت بگو-

سالمه!تو بيمارستاني ??عمومي!تعجب رو تو نگاهش ديدم .گفت:من...خب منم دانشجوي پزشکيم البته  رنگ
 !که تو کارميکني انترنم

گذشته جالبي داشتم من حتما قبال با پرستو خيلي صميمي بودم.بهش گفتم:منوتو باهم خيلي خوب بوديم  چه
 درسته!؟

 !محوي زد وگفت:آره خيلي خوب وصميمي بوديم تقريبا ازهمه ي زندگيت من خبر داشتم لبخند

 !م کنيپس خيلي ميتوني کمک-

 !آره فکرکنم-

 !من چه باليي سرم اومد؟-

 !صورتش پريد.انگارنميخواست ازاون موضوع حرفي بزنه گفت:تو از پشت بوم افتادي پايين رنگ

 چه جوري؟-
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 پات ليزخورد-

 !به سرم کشيدم وگفتم:ازت ممنونم ببخشيد خلوتتو به هم ريختم ميرم تو دستي

 !نه خواهش ميکنم من ازاين که کنارتو باشم لذت ميبرم-

 اين که حرف دل منو ميزد.اصال چرااين جوري باهام حرف ميزد!؟ واي

 !بامن لذت ميبرد؟حتما چيزي از گذشته وجودداره که من ازش بي خبرم چراازبودن

ديم.توي اتاقم دراز کشيده بودم تو خونه.با مامان وبابا صبحونه خوردم امروز جمعه بود وهمه تعطيل بو رفتم
 .حوصله ام سررفته بود!کالفه دستي به صورتم کشيدم که تقه اي به در خورد.گفتم:بله؟

 پرستو اومد:صاحبخونه ميشه بيام تو؟ صداي

 روي لبام نشست گفتم:بفرماييد لبخندي

افراد رو معرفي کردن اولش .يه آلبوم هم دستش بود.کنارم روي تخت نشست!آلبوموباز کرد وشروع کرد اومدتو
عکساي بچه گي هامون بود يه جا پرستوباچشماي گردون يه عروسک کچل رو بغل کرده بود.خيلي قيافه اش 

 معصوم شده بود گفتم:اين جا چي شده بود.؟

 !و گفت:جنابعالي کله ي عروسکامو از ته تراشيدي بلندخنديد

 چرا؟.؟.؟.؟-

 چه ميدونم کال تو بچگي خيلي اذيتم کردي همش از دستت حرص ميخوردم-

با چشماي مظلوم ذل زد به من!واي خدادلم براش ضعف رفت !بي اختيار صورتمو به صورتش نزديک کردم  بعد
 .وگونه اش رو بوسيدم

تعجب کرد بعد دستشو گذاشت روي صورتش...يه قطره اشک از چشماش چکيد.يعني ناراحت  اولش
 شد؟سريع گفتم:ببخشيد به خدا منظوري نداشتم

 !چشمام نگاه کرد وگفت:نه...نه...ناراحت نشدم تو

 پس چرااشک ريختي؟-

 ...وپاشو گم کرد وگفت:چيزه...خب...ميدوني دست

 !نمي خوادچيزي بگي-

مشغول تماشاکردن عکسا شديم!تندتند حرف ميزد واتفاقات گذشته رو تعريف ميکرد! اما من بيشتر  دوباره
 محوحرکاتش بودم!خيلي شيرين بود!بي اختيارجذبش ميشدم!گفتم:پرستو تو نامزد داري؟

 سوال بي موقعم يکه خورد وگفت:نه از

 يعني عاشق کسي هم نيستي؟-
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 باتمام وجود ميخوامش زد وگفت:چرا!يکي هست که لبخندتلخي

 اين جوابو ازش نداشتم ناراحت شدم وگفتم:اون چي؟دوست داره؟ توقع

غمگينشو دوخت توي چشمام و گفت:نميدونم!بهم نگفته!شايدم عالقه اي بهم نداره وعشقم يک  چشماي
 !طرفه اس

 !چرا ؟هرپسري توروببينه مجذوبت ميشه !تو خيلي تودل برويي-

 گفت :جدي؟ خنديدو

 !:بلهگفتم

تکون داد وچيزي نگفت.باتماشاکردن عکسا احساس بهتري داشتم حس ميکردم به گذشتم نزديک تر  سرشو
 !شدم

وروز خوبي نداشتم.مدام توي اتاقم ميشستم وفکرميکردم.سعي ميکردم گذشته روبه ياد بيارم اما دريغ از  حال
رفتم!بااين که قسمت مهارتي حافظه ام يعني يه تصوير کوچيک!هيچي يادم نميومد!ديگه بيمارستان هم نمي

 !رو نميشناختم برام عذاب آور بود يچيزايي که ياد گرفتم وحرفه ام بوده ازيادم نرفته بود!اما همين که کس

همش قرآن ميخوند وگريه ميکرد از اين روزه به اون روزه ميرفت از اين امامزاده به اون امامزاده !از  مامان
همين کاراي مامان هم بيشتر اذيتم ميکرد!آرتميس هم اوضاعش بهتراز مامان نبود!يه جوري خودم بدم ميومد و

فقط پرستو بود که خوب درکم ميکرد به  مهباترحم باهام برخورد ميکرد انگاربيماري صعب العالج دارم!بين ه
قم!منو حرفاي دلم گوش ميکرد!از گذشته ميگفت!باهام شوخي ميکرد جوري که انگار همون آرش ساب

 ...!ميخندوند!نميدونستم اين همه توجهش بهم از چيه؟

شده بود رفتم پشت پنجره!پرستورو ديدم ته باغ زير درخت بيد مجنون نشسته بود زانو هاشو  هواتاريک
بغلش گرفته بود واشک ميريخت .هق هق ميکرد وانگارچيزي روزير لب زمزمه ميکرد!خيلي ناراحت شدم!چي 

!دويدم ته باغ !پرستو با فتمد؟بي اختيار از اتاقم بيرون اومدم تند تند از پله هاپايين ر باعث رنجشش شده بو
اين ,ديدن من تعجب کرد وکمي هم هول شد تند تند اشکاشو پاک کرد ويه لبخند مصنوعي زد! وگفت:سالم 

 جا چي کارميکني؟

 کردم و گفتم:چرا گريه ميکني؟ اخمي

 !انداخت وچيزي نگفت سرشوزير

 زير چونه اش گذاشتم وصورتشو باال آوردم وگفتم:بهم بگو چي شده؟ تمودس

چشمام نگاه کرد.اشک توي چشماش جمع شد.يهو خودشو توي بغلم انداخت وزار زار گريه کرد!بدن کوچولو  تو
وظريفشو توي دستام گرفتم!حرارت بدنم باال رفت.!يه احساس خاصي پيدا کردم !قلبم تند تند ميزد ومحکم به 

فشردمش وگفتم:حرف  خودمسينه ام کوبيده ميشد احساس ميکردم که صداشو پرستوهم ميشنوه!محکم به 
 !بزن!خودتو سبک کن

 !بگم ,.,هق هق گفت:نمي تونم ...چيزي. با
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 چرا؟-

 ...خب-

محزوني گفتم:حاالمن برات غريبه شدم من که از بين اين همه آدم دور و ورم فقط تورو به خودم  باصداي
 !ديک ميدونم وحرفاي دلمو فقط به تو ميزنمنز 

 کرد توچشماش پراز التماس بود.گفتم:چي شده پرستو؟چي اين قدر اذيتت ميکنه!؟ نگاهم

 !آرش تو هيچي نميدوني!پس نپرس-

 به خاطر عالقه ات به اون طرفه که اين جوري اشک ميريزي؟-

 !نگاهم کرد وگفت:آره متعجب

فشرده شد يعني اين طرف کيه که پرستو اين قدر دوستش داره و اون اين همه اذيتش ميکنه؟گفتم:چي  قلبم
 کارکرده؟

 !بهم نميگه!نميدونم دوستم داره يا نه؟!ديگه به هردري زدم هرکاري کردم اما اون هيچي نميگه-

 خيلي احمقه !من که به شخصه ازش بدم مياد-

ي چي شده تکون دادم که چيزي نگفت.يه کمي به اون حالت مونديم که  زد!سرمو به نشونه لبخندمرموزي
 خودشو عقب کشيد از آغوشم اومد بيرون!اشکاشو پاک کرد وگفت:ميدونستي فردا ميريم شمال؟

 گفتم:شمال؟؟ متعجب

 ! تکون داد وگفت:ميريم ويالي عمو محموداينا تو رامسر!خوش ميگذره سرشو

 !ايد بياممثل اينکه چاره اي نيست ب-

 !وگفت:بله که بايد بياي !االن هم بدو برو لباساتو جمع کن که فردا آفتاب نزده ميخوايم راه بيافتيم خنديد

 !جام بلند شدم اونم پاشد!بعد به طرف ساختمون حرکت کرديم از

زود از خواب بيدار شدم يه دوش حسابي گرفتم!يه تيشرت جذب آستين کوتاه باشلوارجين مشکي  صبح
پوشيدم ياکمو برداشتم ورفتم پايين!پرستو جلوي در خونشون داشت با يه چمدون کشتي ميگرفت!هرچي اونو 

خان زور  آرشميکشيد چمدون تکون نمي خورد!رفتم سمتش وبايه حرکت چمدون روبلند کردم.خنديد وگفت:
 !بازوتو به رخ مانکش

دم گذاشتم. باتعجب گفت:ولي من با ماشين .به طرف ماشينم رفتم.و چمدونشو تو صندوق ماشين خوخنديدم
 !بابا اينا ميام

 !کردم وگفتم:نه خير تو بامن مياي همين که گفتم اخم

 !کرد وگفت:آخه زشته بابا اينا يه وقت فکراي ناجورميکنن لباشوجمع
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زدم وگفتم:نگران نباش من خودم ازشون اجازه ميگيرم.کالفه سرشو تکون داد وروي صندلي جلو  لبخندي
 !نشست

 !رفتم از عمو اجازه گرفتم!بنده خدا حرفي نداشت فقط گفت که آروم رانندگي کنم منم

 !کردم!سوارماشين شدم وچنددقيقه بعدهمه باهم حرکت کرديم قبول

مدام آهنگارو عقب جلو ميکرد تاروي يه آهنگ ايستاد  دستگاه پخش رو روشن کرد پرستو
 !وگفت:خودشه!عشقه منه

 !!گوشامو تيز کردم تاببينم آهنگه چيه متعجب

 از خودت کجام ودرچه حاليم شايدبپرسي

 دلخوشيت ميگم خوش باش عزيزم عاليم براي

 اينه که بدون تو شکسته ام اماحقيقت

 وزندگي بدون تو نشسته ام رومرزمرگ

 بپرسي از خودت چي شدکجا رفته صدام شايد

 بده بهم بعداز تو نخوام بادنياراه بيام حق

 از خودت چي شد که بي نشون شدم شايدبپرسي

 دل کندن ازت نديدي نصف جون شدم براي

 ازخودت کجام ودرچه حاليم شايدبپرسي

 دل خوسيت ميگم خوش باش عزيزم عاليم براي

 اينه که بدون تو شکسته ام اماحقيقت

 وزندگي بدون تو نشسته ام رومرزمرگ

 ازخودت چي شد کجارفته صدام شايدبپرسي

 بده بهم بعداز تونخوام با دنياراه بيام حق

 از خودت چي شد که بي نشون شدم شايدبپرسي

 دل کندن ازت نديدي نصف جون شدم براي

شد!ماشين هاروبرديم توحياط !پرستو مثل جت از ماشين پريد ويال چندتابوق زديم تااين که درباز  رسيديم
بيرون ورفت پيش يه دختره وشروع کرد باهاش حرف زدن!از ماشين پياده شدم!ولي هم چنان چشمم به اونا 

هيچ پسري بهش  تمبود.يه پسره خوشتيپ هم رفت کنارش وبا پرستو دست داد.ناراحت شدم.دوست نداش
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ون.پرستو باديدن صورت قرمز وعصباني من لباشوگاز گرفت.دختره جلواومد نزديک بشه!عصبي رفتم سمتش
 !وگفت:آرش جون خوبي

 دادم پسره هم دستشودارز کرد وگفت:چه عجب يادي از ما کردي دکتر!؟ سرتکون

 گفتم:بابااينا اصرار کردن بيام جدي

 !بيا ساکتو بيار رنگ از صورتش پريد معلومه که ناراحت شد پوزخندي زدم وگفتم:پرستو پسره

 !غنچه کرد وگفت:سنگينه نمي تونم بيارمش لباشو

گرفتم وکشيدم بردمش سمت ماشين وگفتم:هيچ خوشم نمياد اين چند روزه دور ور اين پسره باشي  دستشو
 !فهميدي؟

 زد وگفت:آرش خيلي باحالي!قبال هم از رامتين خوشت نميومد وبه من ميگفتي که ازش دوري کنم لبخندي

 جالب يعني اون موقع هم همين احساس رو نسبت به پرستو داشتم؟ چه

 :حاال هرچي!خوشم نمياد ازش باهاش گرم نگير!بگو چشمگفتم

 !وگفت:دوبار بگي چشم واسش ميشي پشم خنديد

سريع دويد تو ويال لبخند محوي زدم و ساکارو با خودم آوردم !ما پسرا همه باهم تو يه اتاق ميمونديم و  بعد
 !دخترا هم تو اتاق بغليمون!مامان باباها هم هرکدوم يه اتاق اختيار کرده بودن

تو اتاق گذاشتم ورفتم پايين.رامتين با ديدن من پوزخندي زد وگفت:اخالقت هنوزم مثل قديماس  وسايلمو
 اونقدر سگيه که اعصاب آدم خورد ميشه

 گربه ها ميپيچن به بازيپوزخند زدم وگفتم:وقتي اخالقت سگي باشه خودبه خود  منم

 !خورد.انتظار يه همچين حرفي رو نداشت سرشو انداخت پايين ومشغول هم زدن قهوه اش شد يکه

وعمو هم داشتن از سياست حرف ميزدن چيزي که من ازش بيزار بودم کالفه از جام بلند شدم ورفتم  بابا
 حيه ي آدم عوض ميشدبيرون مي خواستم کمي تو خيابونا قدم بزنم هواي خوبي بود رو

قدم ميزدم!توي فکربودم که يهو چشمم به يه ساختمون افتاد!به نظرم آشنا اومد.بيشتر دقت  کنارخيابون
کردم.فکرکردم به مغزم فشار آوردم.يه تصوير هايي تو ذهنم ميومد.انگار که قبال من اونجا بودم.سرم درد گرفت 

داشتم يه حس خوب!شايد پرستو  ذهنمي خوبي از اين جا تو چشمامو بستم!آره من قبال اين جا بودم خاطره 
 !بدونه!حاال ازش ميپرسم

خونه!توي حياط قدم ميزدم که رامتين رو کنار پرستو ديدم داشتن باهم ميخنديدن بي اختيار اخم  برگشتم
پوزخندي  کردم به پرستو چشم غره رفتم منو ديد لبشو گزيد وسرشو انداخت پايين!رامتين هم منو نگاه کرد

خيلي عصباني بودم نميدونم  مزد.از اين کارش بيشتر حرصم گرفت.رفتم تو !به همه سالم کردم ورفتم اتاق
چرا؟دوست نداشتم پرستو به غيراز خودم با کس ديگه اي گرم بگيره!چرا باهاش اين قدر خوب بود؟نکنه اين 

گذشت تصوير يه مهموني!سرمو بين همون کسيه که پرستو دوستش داره؟نه...خدانکنه تصويري از ذهنم 
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دستام گرفتم چشمامو بستم تصوير پررنگ تر شد !آره خودش بود پرستو بود داشت ميرقصيد.يه پسري 
کنارش بود!کي بود؟تصوير تندتر حرکت کرد...پسره همين رامتين نکبت بود!خدا لعنتت کنه!با پرستو چي کار 

 !م؟اه لعنت به منداشت ؟من کدوم گوري بودم؟چرا هيچ کاري نميکرد

اتاقم باز وبسته شد!توجهي نکردم داشتم فکرميکردم به همون تصوير!که دستي روي شونه ام نشست  در
 وپشت سرش يه صداي دلنشين اومد:باهام قهري؟

 بود چيزي نگفتم!دوباره گفت:من که کاري نکردم؟چرا اين جوري ميکني؟ پرستو

زنم بگم چرا داشتي بااون پسره ميگفتي ميخنديدي که چشماي شدم سرمو بلند کردم که سرش داد ب کالفه
گريونش غافل گيرم کرد.صدام خفه شد عصبانيتم فروکش کرد آروم شد!االن فقط دو جفت چشم آبي 

به طرفش  اختيارميديدم!ذل زدم تو چشماش!اونم نگاهم کرد صورتمو نزديکتر بردم.کارام دست خودم نبود بي 
داغش تو صورتم خورد داشت منو از خود بي خود ميکرد.صورتامون تو فاصله ي کشيده ميشدم هرم نفساي 

چند سانتي از هم قرار داشت.که يهو به خودم اومدم نه نبايد اين کارو ميکردم !با کسي که دلش باهام نيست 
خجالت کشيد اينو از سرخي گونه هاش  مدنبايد اين کارو ميکردم سرمو عقب کشيدم! اونم به خودش او

هميدم گفتم:ببخشيد که بهت گير دادم بااون پسره نگردي !ميدونم بي اختيار تو زندگيت دخالت کردم ف
 !!زندگيت حق خودته!خودت حق تصميم گيري داري

باز کرد وگفت:نه آرش اشتباه متوجه شدي!بين منو رامتين هيچي نيست!اون دوست دوران  لب
 ! بچگي ميونه خوبي باهاش نداشتي بچگيمه!همونطور که دوست تو بوده !البته تو از

 پس چرا تو بغلش ميرقصيدي؟-

 گرد شد بهت زده نگام کرد وگفت:از کجا يادته؟ چشماش

 اي باال انداختم وگفتم:يهو يادم اومد شونه

 هيجان گفت:واي آرش اين که خيلي خوبه!تو داري حافظه ات رو بدست مياري!واي خداجون شکرت با

 قدري که پرستو خوش حال شد من خوشحال نشدم!باخنده گفت:فقط همون رقص يادته؟ اون

 به پيشونيم دادم وگفتم:منظورت چيه؟ چيني

 منظورم اينه که ادامه ماجرا يادت نيست؟-

 ! نه-

به هم زد وگفت:خب بزار برات بگم!اون قضيه براي عقد پورياست!چندروزي بود تو خودتو برام  دستاشو
ي!بهم اهميت نميدادي منم خواستم حرصت دربياد رفتم با رامتين رقصيدم .هنوز درست وحسابي ميگرفت

 !نرقصيده بوديم که تو سررسيدي و منو ازتو بغل آرش کشيدي بيرون!کلي هم عصباني بودي

خوبه نقش برگ چغندر رو نداشتم يه کاري کردم.خوش حال شدم از اين که پرستو احساسي نسبت به  خب
 ن نداره! گفتم:پرستو اگه نظر من برات مهمه بااين پسره ديگه گرم نگيررامتي
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 !به خدا آرش من کاري بهش ندارم خودش هي مياد سمتم-

 به سرم کشيدم وگفتم:من نميذارم ديگه بياد سمتت دستي

 واز جاش بلند شد وگفت:آشتي؟ خنديد

 مگه قهربوديم؟-

 نبوديم؟-

 نه واال-

 !خب پس بخند تا من خيالم راحت شه ميرغضب-

 !!راضي شد چشمکي زد و رفت بيرونخنديدم

بود.به جز صداي جيرجيرکا صدايي شنيده نميشد بوي نم فضاي اطرافمو گرفته بود!همه خواب  شب
اي بودن.پاورچين پاورچين از اتاقم رفتم بيرون ارد حياط شدم يه نفس عميق کشيدمو ريه هامو از عطر گل ه

طرف کيه!صداي  اونشب بو پرکردم .توي حياط قدم ميزدم که صدايي شنيدم پشت درختا قايم شدم تا بفهمم 
پرستو بود که داشت التماس ميکرد.هق هقش رو شنيدم .وبعد سايه ي يه مردو ديدم بي اختيار به سمتش 

رگشت خود کثيفش هجوم آوردم وازپشت زدم توي سرش.پرستو از ترسش جيغي کشيد ورفت عقب!پسره ب
شده بود نتونست از خودش  لگيربود رامتين لعنتي!از حرصم با مشت يکي ديگه تو صورتش زدم اون که غاف

 دفاع کنه بافرياد گفتم:عوضي داشتي چه غلطي ميکردي؟

 خونيشو با آستينش پاک کرد وگفت:به تو چه ربطي داره دهن

 عصبانيت يه مشت ديگه توي دلش زدم!صورتش قرمز شد وگفت:اين جا چي کار داري برو گمشو وحشي با

 حرص گفتم:آشغال با پرستو چي کارداشتي؟ با

 به تو ربط نداره !چي کارشي ؟باباشي يا داداشش؟-

کنيم!حاال  اون حرف چه طور از دهنم پريد که گفتم:پرستو عشقمه به زودي هم مي خوايم ازدواج نميدونم
 فهميدي باهاش چه نسبتي دارم کثافت؟

از تعجب گشاد شد اولش يه نگاه به من وبعدش يه نگاه به صورت پرستو انداخت و از جاش بلند  چشماش
 شد لباساشو تکون داد وخواست بره که دستشو گرفتم وگفتم:معذرت خواهي کن

 !يش همه آبروتو نبردم بگو ببخشيدزد بلند تر داد زدم:عوضي بگو ببخشيد تا نرفتم پ پوزخند

 ترسيد که باصداي آرومي گفت:ببخشيد فکرکنم

بستش بود دستاشو ول کردم و اونم برگشت سمت ساختمون رفتم کنار پرستو.چشماي خيسش از  فعال
 شدت تعجب گشاد شده بود گفتم:چي کارت داشت؟

 !خواست منو ببوسه انداخت پايين انگار خجالت ميکشيد باصداي آرومي گفت:مي سرشو
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شدم.جوش آوردم.عصباني تر شدم اي کاش گردنشو ميشکستم پسره ي عوضي با عصبانيت گفتم:چرااز  داغ
 خودت دفاع نکردي؟

کرد وگفت:به خدازورش زياد بود هرکاري کردم نتونستم کناربزنمش.هرچي هم التماسش کردم گوش  بغض
 !نکرد

 گفتم:حاليش ميکنم کاري ميکنم از کرده اش پشيمون بشه وروزي صدبار بياد سراغت معذرت خواهي کالفه

سفت گرفت وباترس نگاهم کرد وگفت:آرش توروخدا کارخطرناکي نکن!اون االنم پشيمون شد مگه  دستمو
 نديدي چه طور ترسيد؟بيخيالش شو توروخدا

 !ادينگفتم که گفت:واقعا ازت ممنونم نجاتم د چيزي

 اين چه حرفيه خواهش ميکنم!حاال اين موقع شب اين جا چي کارداشتي؟-

هيچي تو اتاقم دراز کشيده بودم که از بيرون صدا اومد خيال کردم دزده رفتم بيرون سرو گوشي آب بدم که -
 !يهو رامتين دهنمو گرفت ومنو کشيد ته باغ

 !ابشيني پاشوبريم توباحرص دادم بيرون وگفتم:حاال نمي خواد اين ج نفسمو

جاش بلند شد اما هنوز باالتماس نگاهم ميکرد نگاهش آتيشم ميزد.واقعا چرامن روي اين دختر اين قدر  از
 !غيرت داشتم!؟برام از خودم هم عزيز تر بود!باهم رفتيم تو ساختمون!اون رفت تو اتاقش ومنم برگشتم اتاقم

افتادم رگ غيرتم باد ميکرد و داغ ميشدم!تصميم گرفتم نماز  دگرگون شده بود هروقت ياد اون صحنه مي حالم
بخونم!رفتم وضو گرفتم وبرگشتم تو اتاق جانمازي گوشه اتاق بود پهنش کردم وبه نماز ايستادم!اغراق نميکنم 

کردم ازتمام رنج وغصه هام گفتم از  خلوتاگه بگم خالصانه ترين نمازي بود که به عمرم خوندم!باخداي خودم 
اسم به پرستو!ازدرداي تو دلم اين که چه قدر سخته هيچي از گذشته ات ندوني!اين که هيچ کسو احس

 !نشناسي!اين که همه باترحم نگاهت کنن!از همه چيز به خداشکايت کردم

 .روي تخت دراز کشيدم وطولي نکشيد خوابم برد کالفه

دم اونم از منو پرستو فرار ميکرد.دنبال يک فرصت قرار بود بريم جنگل!از صبح تاحاال با رامتين حرف نميز  امروز
مناسب بودم تا حسابي گوشماليش بدم!وسايل رو برداشتيم وسوار ماشين شديم پوريا وآرتميس وپرستو 

هرکاري ميکرد بخندونتش  پورياسوار ماشين من شدن!به سمت جنگل حرکت کرديم .پرستو از صبح کالفه بود
 !ري رو نداشتم هروقت ياد اتفاق ديشب مي افتادم عصبي ميشدمموفق نميشد!منم حوصله ي هيچ کا

همون ساختمون رد شديم.دوباره يه تصوير اومد تو ذهنم.سريع ترمزکردم!اونقدر عکس العملم سريع  ازجلوي
بود که آرتميس از ترسش جيغ کشيد!به پرستو نگاه کردم!محوتماشاي منظره ي بيرون بود.تصوير توي ذهنم 

پياده شدم سريع پرستو هم از  يند.داشت يادم ميومد آره يادم اومد من قبال اونجا بودم از ماشپررنگ تر ميش
 ماشين پريد بيرون وگفت:آرش تو اينجارو ميشناسي؟

 کردم و گفتم:آره من قبال اين جا بودم نگاهش

 !زد وگفت:ما قبال اين جابوديم!من وتو لبخندي
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 !حرفاش شدم که گفت:براي يه کاري اومده بوديم شمال وچند هفته اين جا بوديم مات

پررنگ تر شد ويادم اومد همه چيز با جزييات گفتم:براي ماموريت اومده بوديم!من مامور مخفي بودم  تصوير
 اومده بوديم باند پرواز رو دستگير کنيم!آره يادمه

 :آفرين دقيقا همينه !تو يادت اومد ايولبلند خنديد دستاشو بهم کوبيد وگفت پرستو

خنديدم از خوش حالي اون خوش حال شدم ديگه تقريبا همه چيزاز اتفاقات اخير يادم اومد فقط خاطرات  منم
کودکي بود که يادم نبود اونا هم مهم نبودن فعال همينا مهم بود که يادم اومد!به پرستو گفتم:فعال از اين 

 !ي خوام همه چيز کامل يادم بياد بعدموضوع به کسي چيزي نگو!م

به نشونه مثبت تکون داد ورفت سوار ماشين شد منم سوا شدم که پوريا گفت:شمادوتا  سرشو
 چتونه؟چراهمچين ميکنين؟جن زده شدين؟

 !و گفتم:نه بابا يه لحظه سرم درد گرفت کنترل ماشين از دستم خارج شد وزدم رو ترمز.ببخشيد خنديدم

 گراني پرسيد:االن حالت چه طوره؟بازم درد داري؟با ن آرتميس

 نه خواهر من خوب شدم-

حرفي نزديم ورسيديم جنگل !وسايل رو از ماشين خارج کرديم .باکمک هم يه چارد بزرگ نصب کرديم  ديگه
 !دم.رامتين با کينه نگاهم ميکرد و گاهي تو نگاهش انقدر تنفربود که همه متوجه ميشدن!اما من اهميتي نميدا

خورن ناهارهرکسي مشغول انجام کاري شد!چشم چرخوندم ببينم پرستو داره چي کار ميکنه که پيداش  بعداز
نکردم.سريع دنبال رامتين گشتم کنارپدرش نشسته بود نفس راحتي کشيدم!اما هم چنان نگران پرستو بودم 

اد.از بين شاخ وبرگ درختا رد ازجمع فاصله گرفتم!بايد پيداش ميکردم نکنه خدايي نکرده باليي سرش بي
ميشدم که صدايي شنيدم.گوشاموتيز کردم وبه طرف صدا حرکت کردم.صداي يه دختر بود که داشت آهنگ 

 :ميخوند!عجب صداي بي نظيري داشت کناردرخت نشستم وبه صداش گوش دادم

 مرد من اي از تبار هرچه عاشق بگواي

 درتو جاري خون روشن شقايق بگواي

 وخته اي بي رمق اي کوه خستهاي س بگو

 اي باتو داغ عاشقاي دلشکسته بگو

 بگو از درد وداغت بگوبامن

 مرهم بزارم روي زخمات بذار

 بارون اشک من بشوره بذار

 غصه هارو از سر وپات غبار

 سرروي شونه ام گريه سرکن بذار
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 شب گريه هايتلخ هق هق ازآن

 باورکنم يه تکيه گاهم بذار

 غربت يه مرد عاشق براي

 ازخستگي هاي هميشه باورم کن رها

 تاخاليه سينه ام برات آغوش باشه بذار

 از لباساي غصه هاي دور وديرين برهنه

 تابوسه هاي من برات تن پوش باشه بذار

 عاشق تر از عشق توباشعراومدي

 باتوبود از جنس خورشيد چراغي

 طوفان چراغوزد روي سنگ کدوم

 شعرواز دست تو دزديد کتاب

 اي مرد من اي مرد عاشق بگو

 چله ازاين کوچه گذر کرد کدوم

 برامون گل نداده هنوزباغچه

 پاييز زمستونو خبرکرد کدوم

 شونه ام گريه سرکن بذارسرروي

 شب گريه هاي تلخ هق هق ازاون

 باورکنم يه تکيه گاهم بذار

 غربت يه مرد عاشق براي

 (آهنگ مرد من از سيمين غانم)

فوق العاده بود اون قدر باسوز بود که دل آدموکباب ميکرد ازجام بلند شدم تا ببينم کي بود اين جوري  صداش
 ميخوند که پرستو رو با چشماي خيس کنار يکي از درختا ديدم!يعني واقعا صداي اون بود؟

 :زبان پرستو از

ل برگشتيم.با اين که رامتين زهرمارم کرد وبانگاه هاي کثيفش آزارم ميداد اما محبت هاي آرش از شما ديروز
دلگرمم ميکرد!حافظه اش رو بدست آورده بود دکترا همه تعجب کرده بودن ميگفتن يه معجزه اس!واقعا هم 

گوسفند قربوني کردن تا ?امروز  نيه معجزه بود!خاله ثريا اون قدر خوش حال بود که سراز پانميشناخت!همي
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وگوشتش رو بردن محله هاي فقيرنشين پخش کردن!توخونه سوروساتي به پابود!عمو محسن مدام قربون 
صدقه ي من ميرفت ميگفت من پسرشو نجات دادم!اما خب من که کاري نکرده بودم همش دست خدا 

ز ياداوري خاطرات گذشته اش شايدم ا داشتبود!اما خود آرش خيلي بي تفاوت بود.برام عجيب بود که ذوق ن
دلخور بود.!هرچي بود من نميدونستم چشه!؟جديدا هم ازم فرار ميکرد دقيقا از وقتي که حافظه اش رو 

 !بدست آورده !ديگه باهام صميمي نيست وتو قالب يخيش فرو رفته

خودبيخود  من هم چنان دوستش دارم نميتونم لحظه اي يادشو از ذهنم پاک کنم!آغوش گرمش منو از اما
ميکرد!اي کاش بهم ميگفت احساسش بهم چيه؟رفتاراش ضد ونقيض بود يه بار بهم محبت ميکردو باهام 

 !خيلي صميمي بود اما يه ذره که ميگذشت دوباره رفتارش باهام سرد وجدي ميشد مثل االن

ي رفته!؟سرشبي نصفه شبم گذشته بود اما پرهام نيومده بود خونه!معلوم نيست کدوم قبرستون?از  ساعت
مامان خيلي نگرانش بود منم واسه ي اينکه از نگراني درش بيارم بهش گفتم که پرهام اومده ورفته اتاقش 

شد ورفت خوابيد اما دل  ضيخوابيده!الکي چندتا بالش هم زير پتوش گذاشتم ومامانم با ديدن اونا دلش را
داشته تا اين موقع شب بيرون باشه !هنوز من مثل سير وسرکه مي جوشيد نگرانش بودم تاحاال سابقه ن

سالشه!تو حياط رژه ميرفتم و چشمم به در بود که يهو صداي دوبس دوبس يه ماشين ??خيلي بچه اس فقط 
کرد.دررو باز کردم!با ديدن من تعجب کرد  احافظياومد سريع دويدم سمت در.صداشو شنيدم که از راننده خد

مي کرد واومد تو به طرف خونه حرکت کرد که گوشه پيراهنشو گرفتم اما زود به خودش اومد زير لبي سال
 !وکشيدم که ايستاد برگشت ونگاهم کردوگفت:چيه؟مي خوام بخوابم ولم کن

 کردم وگفتم:ميدوني ساعت چنده ؟ اخم

 به نشونه کالفگي تکون داد وگفت:آره ميدونم .االن اصال حوصله ي نصيحت وکنايه ندارم سرشو

 يي به خدا به جاي عذر خواهيته؟کجا بودي تاحاال؟خيلي پررو-

نگفت.جلوتر رفتم بوي الکل به مشامم رسيد با عصبانيت گفتم:خيلي گستاخ شدي!الکي ميگي ميريم  چيزي
واسه کنکور درس بخونيم وتست بزنيم اونوقت مشروب ميل ميکنين؟مگه چندسالته که لب به اين چيزا 

 ميزني؟

 !خوردن اگه من لب نميزدم به چشم يه امل بهم نگاه ميکردننميشد نخورم بچه ها مي-

احمق اگه به چشم يه امل بهت نگاه کنن بهترازاينه که مست وپاتيل بياي خونه !اگه اون موقع که مست -
بودي پوالتو ميدزديدن يا يه دختر مينداختن ور دلت وتو کار دستمون ميدادي مي خواستي چي کارکني؟جواب 

 بابا رو چي ميدادي؟

 کرد وگفت:عمرا اخمي

 !لش همين حرفو ميزنن!پرهام ديگه نبينم از اين کارو کني هازدم وگفتم:آره همه او پوزخندي

يه کم مهربون کردم وگفتم:داداشي تو مي خواي درس بخوني بري دانشگاه واسه خودت کسي بشي!نه  لحنمو
 !يه آدم ولگرد!تو اهداف بزرگتري داري
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 !اره از اين غلطا بکننپشيموني به خودش گرفت وگفت:ميدونم!اشتباه کردم اصال نميدونستم که قر  قيافه

 ديدم پشيمونه ديگه چيزي نگفتم آروم گفت:االن برم باال بابا بدبختم ميکنه نه؟ وقتي

زدم وگفتم:اين دفعه يه جوري پيچوندمشون فک ميکنن سرشب اومدي اما آخرين بارم بود ديگه  لبخندمهربوني
 !از اين کارا نميکنم

 !جي خانوم!چشم ديگه تکرار نميشهبرقي زد وگفت:الهي قربونت برم آب چشماش

تندي رفت تو منم پشت سرش داشتم ميرفتم تو که سنگيني نگاهي رو روي خودم حس کردم برگشتم  بعد
باالرونگاه کردم ديدن آرش دست به سينه توي تراس ايستاده ومنو ديد ميزنه.اي شيطون بازم رفتاراي ضد 

شمال برگشتيم.با  زويلش دادم ورفتم تو خونه! ديروز اونقيض آخه من بهت چي بگم؟لبخنددندون نمايي تح
اين که رامتين زهرمارم کرد وبانگاه هاي کثيفش آزارم ميداد اما محبت هاي آرش دلگرمم ميکرد!حافظه اش رو 

بدست آورده بود دکترا همه تعجب کرده بودن ميگفتن يه معجزه اس!واقعا هم يه معجزه بود!خاله ثريا اون 
تا گوسفند قربوني کردن وگوشتش رو بردن محله ?ود که سراز پانميشناخت!همين امروز قدر خوش حال ب

هاي فقيرنشين پخش کردن!توخونه سوروساتي به پابود!عمو محسن مدام قربون صدقه ي من ميرفت ميگفت 
من پسرشو نجات دادم!اما خب من که کاري نکرده بودم همش دست خدا بود!اما خود آرش خيلي بي تفاوت 

از ياداوري خاطرات گذشته اش دلخور بود.!هرچي بود من  يدمود.برام عجيب بود که ذوق نداشت شاب
نميدونستم چشه!؟جديدا هم ازم فرار ميکرد دقيقا از وقتي که حافظه اش رو بدست آورده !ديگه باهام 

 !صميمي نيست وتو قالب يخيش فرو رفته

ادشو از ذهنم پاک کنم!آغوش گرمش منو از خودبيخود من هم چنان دوستش دارم نميتونم لحظه اي ي اما
ميکرد!اي کاش بهم ميگفت احساسش بهم چيه؟رفتاراش ضد ونقيض بود يه بار بهم محبت ميکردو باهام 

 !خيلي صميمي بود اما يه ذره که ميگذشت دوباره رفتارش باهام سرد وجدي ميشد مثل االن

ومده بود خونه!معلوم نيست کدوم قبرستوني رفته!؟سرشبي نصفه شبم گذشته بود اما پرهام ني?از  ساعت
مامان خيلي نگرانش بود منم واسه ي اينکه از نگراني درش بيارم بهش گفتم که پرهام اومده ورفته اتاقش 

شد ورفت خوابيد اما دل  ضيخوابيده!الکي چندتا بالش هم زير پتوش گذاشتم ومامانم با ديدن اونا دلش را
ه مي جوشيد نگرانش بودم تاحاال سابقه نداشته تا اين موقع شب بيرون باشه !هنوز من مثل سير وسرک

سالشه!تو حياط رژه ميرفتم و چشمم به در بود که يهو صداي دوبس دوبس يه ماشين ??خيلي بچه اس فقط 
کرد  کرد.دررو باز کردم!با ديدن من تعجب احافظياومد سريع دويدم سمت در.صداشو شنيدم که از راننده خد

اما زود به خودش اومد زير لبي سالمي کرد واومد تو به طرف خونه حرکت کرد که گوشه پيراهنشو گرفتم 
 !وکشيدم که ايستاد برگشت ونگاهم کردوگفت:چيه؟مي خوام بخوابم ولم کن

 کردم وگفتم:ميدوني ساعت چنده ؟ اخم

 وصله ي نصيحت وکنايه ندارمبه نشونه کالفگي تکون داد وگفت:آره ميدونم .االن اصال ح سرشو

 خيلي پررويي به خدا به جاي عذر خواهيته؟کجا بودي تاحاال؟-
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نگفت.جلوتر رفتم بوي الکل به مشامم رسيد با عصبانيت گفتم:خيلي گستاخ شدي!الکي ميگي ميريم  چيزي
ن چيزا واسه کنکور درس بخونيم وتست بزنيم اونوقت مشروب ميل ميکنين؟مگه چندسالته که لب به اي

 ميزني؟

 !نميشد نخورم بچه ها ميخوردن اگه من لب نميزدم به چشم يه امل بهم نگاه ميکردن-

احمق اگه به چشم يه امل بهت نگاه کنن بهترازاينه که مست وپاتيل بياي خونه !اگه اون موقع که مست -
بودي پوالتو ميدزديدن يا يه دختر مينداختن ور دلت وتو کار دستمون ميدادي مي خواستي چي کارکني؟جواب 

 بابا رو چي ميدادي؟

 کرد وگفت:عمرا اخمي

 !لش همين حرفو ميزنن!پرهام ديگه نبينم از اين کارو کني هازدم وگفتم:آره همه او پوزخندي

يه کم مهربون کردم وگفتم:داداشي تو مي خواي درس بخوني بري دانشگاه واسه خودت کسي بشي!نه  لحنمو
 !يه آدم ولگرد!تو اهداف بزرگتري داري

 !اره از اين غلطا بکننپشيموني به خودش گرفت وگفت:ميدونم!اشتباه کردم اصال نميدونستم که قر  قيافه

 ديدم پشيمونه ديگه چيزي نگفتم آروم گفت:االن برم باال بابا بدبختم ميکنه نه؟ وقتي

زدم وگفتم:اين دفعه يه جوري پيچوندمشون فک ميکنن سرشب اومدي اما آخرين بارم بود ديگه  لبخندمهربوني
 !از اين کارا نميکنم

 !جي خانوم!چشم ديگه تکرار نميشهبرقي زد وگفت:الهي قربونت برم آب چشماش

تندي رفت تو منم پشت سرش داشتم ميرفتم تو که سنگيني نگاهي رو روي خودم حس کردم برگشتم  بعد
باالرونگاه کردم ديدن آرش دست به سينه توي تراس ايستاده ومنو ديد ميزنه.اي شيطون بازم رفتاراي ضد 

 !ونقيض آخه من بهت چي بگم؟لبخنددندون نمايي تحويلش دادم ورفتم تو خونه

بودم موبايلم داشت اون بيرون حنجره شو پاره ميکرد!هي زنگ ميخورد هول هولي خودمو حموم  توي
 شستم!يه حوله پيچيدم تنم و پريدم

 !!سريع دکمه اتصال روزدمبيرون

 بله؟-

 سالم گل کپک زده چه طوري چه خبرا؟-

 !سالم هميشه مزاحم خبرسالمتي-

 چيه باز کپه مرگتو گذاشته بودي؟-

 .نه خير بااجازتون حموم بودم-

 شد وگفت:واي بال نگو که االن لخت نشستي وداري باهام حرف ميزني که بدجورتحريک ميشم شيطون
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 وگفتم:خاک توسرت !ديوونه!حاال چيکارداري؟ خنديدم

 !آهان ازبس حرف ميزني که نميذاري آدم حرفشو بزنه-

 حاال بگو چي شده؟ خب

 يشمهيچي ديگه دارم عروس م-

 کشيدم وگفتم:جون من؟ جيغي

 آره واال-

 واي چه خوب حاال کي هست؟-

 ايشاال فردا عقدمونه با خانواده تشريف بيارين خونمون-

 کثافت االن وقت گفتنه!خب من چي بپوشم؟-

 !ادامدا درنيار پرستو!اين همه لباس داري يکيشو بچپون تنت بيا ديگه-

 تو سرم ميکنماز دست تو حاال ببينم چه خاکي -

 از دکي چه خبر حرفي نزده؟-

 !کشيدم وگفتم:نه بابا!دلت خوشه ها آهي

من ميگم تو خيلي بهش رودادي اين چندوقته خودتو براش بگير محلش نده تا حالش جابياد!اصال بگو دوست -
 !پسردارم بذار يه کم عجله کنه

 آخه شايد اصال هيچ احساسي بهم نداره نميخوام مجبوربشه-

چه اجباري توفقط هولش ميدي اگه تورو بخواد که مياد جلو اما اگه دلش باهات نباشه که خب حرکتي نميکنه -
 !درهرحال ضرر نميکني

تو هم بااين نقشه هات!بس که رمان خوندي از اين فکراميکني!اگه اين شانس منه اگه خودمو بگيرم محل -
 م دورتر ميشيمسگ هم نميذاره ميره سراغ يکي ديگه اونوقت از ه

 !چه بهتر اگه اين جورآدمي باشه همون بهتر که ازهم دور باشين-

 باشه حاال عروس خانوم برو به ساميار خانتون برس کاري نداري؟-

 !نه ولي به پيشنهادم فکرکن به خدا جواب ميده-

 باشه يه کاريش ميکنم به همه سالم برسون فعال-

 فعال-
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روي تخت.حرف بدي هم نميزد!من خيلي به اين پسره رو داده بودم بايد حساب  روقطع کردم وانداختم گوشي
کاردستش ميومد!آره بهترين کاره!خودمو براش ميگيرم تا بفهمه دنيا دست کيه!لبخند کمرنگي روي لبم 

از صورت اومد پايين  جبشنشست که هم زمان در اتاقم باقدرت بازشد وآرش در آستانه در ظاهر شد.نگاه متع
از گردن وقفسه سينه ام عبور کرد وبه پاهاي برهنه ام رسيد منم تو شوک بودم اما زود به خودم اومدم  و

 وگفتم:تو ديار شما ياد ندادن وارد جايي ميشين اول در بزنين؟

 دهنشو قورت داد وسرشو تکون داد وگفت:ببخشيد آب

 !سريع رفت بيرون بعد

خاک برسرم که آبرو حيثيتم رفت !بچه پررو چه خريدارانه نگاهم ميکرد!واي خيلي بد شد !اي نيلو خدا  واي
 !لعنتت کنه که باعث شدي من از حموم اين جوري بپرم بيرون االن پيش خودش چه فکري ميکنه؟

 !لباسامو عوض کردم!موهامو خشک نکردم وهمين جوري باال سرم بستم ورفتم بيرون تندتند

 !پيش مامان که کنارآرش نشسته بود گفتم:مامان فردا عقد نيلوفره دعوتمون کرده رفتم

 !لبخندي زد وگفت:مبارکه!خوشبخت بشه ايشاال مامان

 !لبخند زدم که آرش گفت:اومدم بگم باهم بريم براي عروسي آرتميس من لباس بخرم منم

ي رفت ولي يهو ياد حرفاي نيلو افتادم به تصميمم چه قدر از پيشنهادش خوش حال شدم ته دلم قيلي ويل واي
 !هيجانم فروکش کرد گفتم:شرمنده آرش من به دوستام قول دادم برم باهاشون واسه مهموني فردا خريد

اش گرفته شد چشماش ناراحت شد دلم براش سوخت گفت:اشکال نداره باشه يه وقت مناسب تر  قيافه
 پس من ميرم باال

د مامان چشم غره اي بهم رفت منم شونه اي باال انداختم مامان گفت:پسرم کجا از جاش بلند ش بعد
 ميري؟شام بمون پيشمون

 دلخوري نگاهي به من انداخت وگفت:نه خاله ممنون مزاحم نميشم با

سريع رفت سمت در منم برگشتم اتاقم چنددقيقه بعد صداي بسته شدن در اومد وبعدش صداي بازشدن  بعد
ان اومدتو لبخندي زدم اما اون عصباني گفت:چرا دلشو شکستي ؟اون حالش تازه خوب شده در اتاقم.مام

 !احتياج داره يه کم تفريح کنه تا يه وقت افسرده نشه

اين که ته دلم ازکارم ناراحت بودم اما گفتم:مامان من چي کارکنم؟مگه ابزارخوش گذرونيش منم؟خب با  با
 دوستاش بره به من چه

 ي دختر اون االن با تنها کسي که راحته تويي!اونوقت براش قيافه ميگيري؟خيلي دلسنگ-

بابا اين مادرماهم ول کن قضيه نبودا االن شده بود مدافع آرش!اين که چيزي نميدونه !نميدونه که من  اي
 چرااين کارو کردم!مامان نگاهي به قيافه متفکرم انداخت وگفت:من فکرکردم تو دوستش داري؟
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ش تعجب کردم.اين حرفا چي بود که مامان ميزد سريع خودمو جمع کردم وگفتم:مامي جون من آرشو سوال از
 مثل پوريا دوست دارم

 تخت نشست لبخندي زد وگفت:حاال کارت به جايي رسيده که سرمادرتو شيره ميمالي؟ روي

 ...مامان-

 !هنوز يادم نرفته اون چندوقت که آرش تو بيمارستان بود چه طور براش پرپر ميزدي-

 خب هرکس ديگه اي هم بود همين کارو ميکردم-

 واسه من فيلم بازي نکن پرستو!من بزرگت کردم همه ي کاراتو ميفهمم-

جب احمقي بودما ودرستش کن اينم ازمادرم فقط خواجه حافظ شيرازي قصه ي عشق منو نميدونست ع بيا
 !!بس که تابلو بازي درآوردم

 :خب حاال به فرض محال اگرم چيزي از طرف من باشه ميبيني که چيزي ازطرف اون نيستگفتم

 !پررنگ تر شد وگفت:هست اتفاقا خيلي بيشترم هست لبخندش

 !نه بابا مادرمن-

 دختر جان من ميفهمم اون پسره چه طور برات بال بال ميزنه-

 س چرا چيزي نميگه!؟خب پ-

 من نميدونم!اونو ديگه خودت بايد بفهمي چرا نميگه-

 مامان خجالت نميکشيدم هميشه باهاش راحت بودم گفتم:چي کارکنم؟ از

 :نميدونم خودت بايد يه چاره پيدا کنيخنديدوگفت

 !ازجاش بلند شد واز اتاق رفت بيرون بعد

کت وشلوار شيري تنم کرده بودم .موهاي بلندم رو با سشوار حالت داده وباز پشتم ريخته بودم!يه آرايش  يه
ماليم هم کرده بودم مانتومو پوشيدم واز اتاقم اومدم بيرون.پوريا با آرتميس رفته بودن کارت عروسي 

 .بخرن.پرهام وپرياهم نميومدن.فقط منو بابا ومامان ميرفتيم

شديم وچند دقيقه بعد رسيديم.مامانش با ديدن ما کلي ذوق کرد وبه طرف سالن راهنماييمون ماشين  سوار
کرد.نيلوفر يه پيراهن پرنسسي نباتي تنش کرده بود که باال تنه اش سنگدوزي شده ودکلته بود!با ديدن من 

وشو گرفتم جيغي کشيد وبه طرفم اومد ما جزو اولين نفراتي بوديم که تو مهموني حضور داشتيم باز
 وگفتم:دخي خجالت بکش!مثال عروس شدي ها!يه کم سنگين باش

 !وگفت:بي خيال بابا خندي

 ميگم چه عجب يه تيپ دخترونه زدي باالخره مامانت دلش راضي شد-
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 !پس چي انتظار داشتي با بولوز شلوار بيام عقدم-

سانت بيشتر نبودن! اين خرمن ?ادمه موهاش اشاره کردم وگفتم:با موهات چي کارکردي ؟تا اونجا که ي به
 موها چي ميگن؟

 !وگفت:هنرآرايشگره!کاله گيسه خنديد

المصب خيلي ناز شده بود لبخندزنان اومد سمتمون ودست نيلوروگرفت!سالمي کردم وتبريک  ساميارروديدم
نم چه قدر ناز گفتم.اونم با خوشرويي جوابمو داد!منم تنهاشون گذاشتم الهي قربونش بره ساميار!دوست جو

 !شده

نشستم.داشتم شيريني مي خوردم که سنگيني نگاهي رو روي خودم حس کردم.سرمو بلند کردم  کنارمامان
چشمام باتو چشم طوسي تالقي پيداکرد!ناخودآگاه اخمي کردم وسرمو برگردوندم.فاطمه ته سالن بود با ديدن 

.منوبغل کرد طمهلند شدم ورفتم سمت فامن دستي تکون داد منم از فرصت استفاده کردمو از جام ب
 وگفت:خبري ازمانميگيري پرستوخانوم

 شما که دلت يه جاي ديگه اس به ما چي کار داري-

گل انداخت وگفت:اونجورياهم که فکرميکني نيست !سهيل فقط اومده خواستگاريم ومنم بهش جواب  لپاش
 مثبت دادم همين

حله حله!فقط اين وسط سر من بيچاره بي کاله موند اي درد همين؟دختراين که ديگه ته قضيه اس پس -
 !بگيريد همتون

 .وچيزي نگفت خنديد

از دوستاي قديمي مو ديدم دوستاي دوره راهنمايي ودبيرستان خيلي تغيير کرده بودن از ديدنشون کلي  کلي
ه مشغول ذوق کردم .خواهرنيلو به جمعمون پيوست ودست تک تکمونو گرفت وباخودش برد وسط!هم

 !رقصيدن شديم

وعمو محسن به مناسبت بستن يه قرار داد ،قرارشد شام ببرنمون دربند.يه مانتوي سبزخنک باشال  بابا
وشلوارمشکي پوشيدم کيف وکفش عروسکي سبزم روهم برداشتم ورفتم حياط.همه منتظر من بودن پوريا 

 !گفت:به به خانوم چمن هم اومدن

براش آوردم بيرون وتکون دادم ورفتم سوار ماشين شدم آرش طبق معمول تو خودش بود اولش نمي  زبونمو
خواست بياد اما با اصرارعمو محسن رضايت داد!يه تي شرت سرمه اي جذب پوشيده بود!خيلي بهش ميومد 

گفت:واي و کشيدوحسابي جذابش کرده بود.وقتي رسيديم مثل جت از ماشين پياده شدم!پريا نفس عميقي 
 !چه هواي خوبي

 !و گفتم:تو تهران نفس بکشي کل جدول مندليف ميره تو حلقت خنديدم

لباي آرش خان هم به خنده باز شد!تو دلم ذوق کردم ولي به روش نياوردم بايد ادب ميشد!وارد يه  باالخره
 !رستوران شديم ماجوون ترهاروي يه تخت نشستيم وبزرگتر هاروي تخت مجاورمون نشستن



 

 
109 

غذاداديم پوريا دوتا قليون هم سفارش داد!پسره قليون هاروآورد!پوريا باشوخي وخنده تقصيم بندي  سفارش
کرد.خودش وآرتميس يه قليون آرش وپرهام ومن هم يه قليون برداشتيم زود شلنگ قليون رو برداشتم تا 

 دهني نشده بکشم که آرش زد رو دستم وبااخم غليظي گفت:توالزم نکرده بکشي؟

 جمع کردم وگفتم:چرا؟ لبامو

 چون هنوز بچه اي-

 سالگيم روبرگزار کردم??سال پيش جشن تولد ?ولي فکرکنم -

 به سن نيست؟-

 !به کمرم زدم نيم خيز شدم وگفتم:ببخشيد پس به چيه؟نگو به عقل که بهم برميخوره ها دستمو

 !زد وگفت:توجثه ات خيلي ريزه ميزه اس!زود مريض ميشي پوزخندي

 پوريا که داشت تااالن نگامون ميکرد انداختم وگفتم:پوريا تو بده من بکشم اين گدانميذاره روبه

 نگام کردوگفت:ببخشيدا ولي اين قليون مال منو زنمه شيطون

ه پشتي تکيه دادم واخم کردم.زير براش درآوردم که آرتميس از خنده ريسه رفت!دست به سينه ب شکلکي
چشمي آرش رونگاه کردم اونم اخم داشت وگاهي اوقات نگام ميکرد پوريا وآرتميس هم باهم ديگه مشغول 

تو باغ نبود به تخت  صالحرف زدن بودن وحواسشون به ما نبود!پرهامم مدام باموبايلش ورميرفت وپرياهم که ا
به خاله ثري ميگفت.چون تختا به هم چسبيده بود بلندگفتم:مامان  بغلي نگاه کردم!مامان داشت يه چيزي رو

 جون بلندبگومنم بشنوم

 لبخندي زد وگفت:خانوم فراهاني رو که ميشناسي؟ مامان

 دادم باال وگفتم:خاله ي نيلو رو ميگي؟ ابروهامو

 !تکون داد و گفت :آره .امروز زنگ زد که فردا شب بيان خواستگاري واسه پسرش سرشو

 اين که تو دلم خيلي ناراحت بودم اما واسه اين که حرص آرشو دربيارم گفتم:پسرش کدوم بود؟ با

آرشو نگاه کردم همه ي حواسش به حرفاي مابود و صورتش قرمز شده بود لبخند موزيانه اي زدم مامان  بعدزود
 !گفت:همون پسره که روبه روي تو نشسته بود

 همون چشم طوسيه؟-

 .مون.ماشاال خوش قد وقواره هم هستآره مادر ه-

 خب حاال فردا درست وحسابي ميبينمش-

سرموچرخوندم آرش اخماش توهم بود ورگ گردنش متورم شده بود تو دلم کلي خوش حال شدم !بله آقا  بعد
 آرش االن حالت چه طوره!؟
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زدم به بدن خيلي چسبيد انداختم.باالخره قليون آقايون تموم شد وغذامونو آوردم.جوجه جونمو  سرموزير
مخصوصا باحرص خورناي آرش انگارغذاخوش مزه تر ميشد.بين غذا نگاهي به من انداخت وگفت:پرستو پاشو 

 !جاتو باپرهام عوض کن

 نگاهش کردم که پرهام ازجاش بلند شد وگفت:آرش راست ميگه پاشوبيا اين جابشين متعجب

 !کردم وگفتم:ولي من اينجاراحت ترم اخمي

 عصبي نگاهم کرد وگفت:پاشو آرش

 هميشه حرف زور ميزنه گفتم:نمي خوام اصال چرا؟ اه

 گفت:اون چندتاپسردرست روبه روي تونشستن دارن نگات ميکنن زود جابه جا شو تا خون به پا نشده پرهام

اخت اين حرف آب دهنموقورت دادم وسريع از جام بلندشدم وکنارآرش نشستم!نگاه تيزي بهم اند باشنيدن
وبعدش سرشو انداخت پايين!منم ديگه چيزي نگفتم و مشغول خوردن غذام شدم.ولي حيف که اشتهام 

کورشده بود ديگه جوجه از گلوم پايين نميرفت!کالفه کنارکشيدم آرش زير چشمي نگاهم کرد وگفت:چراغذاتو 
 کامل نميخوري؟

 اشتها ندارم-

 !نگفت !منم بيشتر از اين کارش حرصي شدم وتندتند ناخونامو ميجويدم چيزي

دفعه قبل که خيلي ضليع وداغون جلوي خواستگاره ظاهر شدم اين بار مامان اومد تو اتاقم وباالسرم  برخالف
ايستاد.هي ميگفت چي بپوش چي نپوش هيچ اعتراضي هم نميتونستم بکنم.مجبورم کرد کلي آرايش کنم يه 

سرم انگار اومدم مراسم  ختمک مشکي با شلوار جين لوله ي آبي کمرنگ تنم کردم!يه شال مشکي هم انداتوني
ختم!در زدن بابا اشاره کرد که من برم ميدونستم که خواستگار نيست چون هنوز خيلي زود بود واسه 

:ميبينم که حسابي اومدنشون!دررو باز کردم!آرش باقيافه آشفته نگاهم کرد.تو چشماش پر از غم بود گفت
 !تيپ زدي !معلومه خيلي واسه اومدنشون ذوق داري

 باال دادم وگفتم:ديگه چاره اي نيست اين بار ديگه بايد قبول کنم.پسره از هرجهات عاليه ابروهامو

همه ي اين حرفارو الکي ميگفتما مي خواستم ببينم عکس العملش چيه!اخمي کرد وگفت:مگه چند سالته  حاال
 قدر عجله داري!؟که اين 

 حاال !ديگه خسته شدم ازبس پيچوندمشون-

 به پيشونيش داد صورتشو جلوآورد وگفت:ميشه اين دفعه هم بپيچونيش؟ چيني

 هموني شد که مي خوام اخم ساختگي کردم وگفتم:نه نميشه!چرابايد اين کاروبکنم؟ ايول

 حاالاين دفعه روقبول کن بعدا بهت ميگم-

 ايد همين حاال بگينچ راه نداره!ب-
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 به موهاش کشيد وگفت:فکرکن يه کيس مناسب تر برات سراغ دارم دستي

 خب ميميري يه کالم بگي دوست دارم؟چي ازت کم ميشه آخه؟ اه

 !نميتونم بازندگيم ريسک کنم شايد از اون طرفي که تومعرفي ميکني خوشم نميومد-

 شک نکن که خوشت مياد فقط قبول کن خواهش ميکنم-

 ديدم بي اختيار گفتم:باشه التماسوتوچشماش

لعنت به تو بياد پرستو چه زود جوگير شدي؟!شايد واقعا تورو واسه کس ديگه درنظر دارهاحمق!چرا قبول  اي
 کردي؟

 زد وگفت:مرسي لبخندپهني

سريع دويد باال .کلي به خودم فحش دادم ودرو بستم!حال اين پسره رو چه جوري بپيچونمش؟!کلي  بعد
فکرکردم که يهو يه چيزي تو ذهنم جرقه زد.دستامو به هم کوبيدم وروي مبل نشستم!بابا داشت تي وي 

 ميديد!دستمو روي سرم گذاشتم و گفتم:آي سرم...آي خدا چه دردي ميکنه؟

 هم کرد وگفت:چي شد؟متعجب نگا بابا

 !نميدونم بابا حالم خيلي بده سردردم شديده-

 ! داره تير ميکشه قلبمم

 !سراسيمه اومد طرفم وگفت:چرا ؟تو که تا االن خوب بودي مامان

 نميدونم مامان چمه ؟قلبم داره مي ترکه!هي تير ميکشه...آخ...واي-

اون متخصص قلبه توهم زنگ بزن خواستگاريو کنسل  سريع از جاش بلند شد وگفت:ميرم آرشو صدا کنم بابا
 !کن

 که بتشک نگاهم ميکرد گفت:واقعا قلبت درد ميکنه؟ مامان

 !آره واال مامان دارم ميميرم-

 !تکون داد ورفت سمت تلفن!ايول خودشه...خواستگاري کنسل.يوهو سرشو

و اتاقم بعد آرش از همه خواست که باعجله اومد تو آرش هم پشت سرش وارد شد.کمکم کرد که برم ت بابا
 !برن بيرون وخودش درو بست

که در بسته شد ريز خنديدم آرش با ديدن قيافه ي خندون من خنديدوگفت:ايول...نقشه ات حرف  همين
 نداشت

 مااينيم ديگه !خب حاال بگو طرف کيه؟-

 !آشناس-
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 !خب بگو کيه ديگه نصفه جون شدم-

 نچ بعدا ميگم-

کردم وچيزي نگفتم اونم چنددقيقه بعد رفت دم در و به بابا اينا گفت که پرستو حالش خيلي بده بايد  اخمي
 !استراحت کنه

 ايناهم کلي تحويلم گرفتن!منم که خوشحال حسابي استراحت کردم مامان

ه نمي دوماه از ماجراي خواستگاري گذشت !ديگه آرش هم از موضوع خواستگاري صحبت نکرد!منم ديگ حدود
تونستم خودمو بهش تحميل کنم!اگه منو مي خواست باالخره يه کاري ميکرد!ديگه از رفتاراي ضد ونقيضش 

خسته شده بودم اين چندوقته هم که به کل نميديدمش وقتايي که من شيفت روز بودم اون شيفت شب بود 
ش فکرنکنم!امشب جشن وقتايي که من شيفت شب بودم اون شيفت روز!تمام تالشمو ميکردم که ديگه به

عروسي پوريا بود!يه پيراهن بنفش سير آستين حلقه اي بلند تا مچ پام خريده بودم!که روي کمرش حسابي با 
 !سنگ ونگين کارشده بود خيلي شيک و قشنگ بود

رفته بودن آرايشگاه من حوصله ي اين چيزارونداشتم.خودم دست به کارشدم چشمامو سايه دودي  همه
بامو هم رژلب کالباسي ماليدم يه کم هم رژگونه به لپام وريمل به مژه هام زدم!اومم...خوب شده مشکي زدم. ل

تکميل بودم.مامان اينا  کميلبودم.موهامم باسشوار حالت دادم!وباز دورم ريختم!پيراهنم روهم پوشيدم خب ت
سويچمو برداشتم همين که  مي خواستن از آرايشگاه برن باغ من تنها مونده بودم مانتو وشالم رو پوشيدم!

وارد حياط شدم شوکه شدم!واي خداي من اين آرش بود؟اصال باورم نميشد!پس تواين دوماه که نميديدمش 
بود !همون آرش سابق!موهاشو کوتاه کرده بود ونيمچه  هرفته بود روهيکلش کارکرده بود ؟چه قدر خوب شد

مشکي با يه پيراهن بنفش سير از زيرش پوشيده فشن درست کرده بود صورتش هم سه تيغ !يه کت وشلوار 
بود يه کروات نوک مدادي هم زده بود!واي خيلي نازشده بود!مي خواستم همين جابپرم بغلش !اما به زور 

شده بود وهمون جور که نگاهم ميکرد اومد سمتم!لبخندي زدم وگفتم:چرا  حومنخودمو کنترل کردم اونم م
 سري از کارا زودتر بري باغ؟نرفتي ؟مگه قرار نبود براي يه 

 !جذابي زد که من دلم براش ضعف رفت و گفت:رفتم انجام دادم وزود برگشتم تا عزيزمو برسونم لبخند

خدا به من گفت عزيزم؟درسته که خيلي عزيزم ميگفت اما اين بار بادفعه هاي قبل فرق ميکرد!در جلوي  واي
ماشينشو برام باز کرد ومنم از خداخواسته سوار شدم!توي راه زيرچشمي نگاهم ميکرد آخرطاقت نياورد 

 !وگفت:خيلي خوشگل شدي

 شوکه شده بودم گفتم:ممنون.توهم خيلي خوب شدي من

 !شد وگفت:امشب نبايد از کنارخودم جم بخوري نشيطو

 !اوا من خواهردامادم همش بايد پيش بقيه باشم تا يه وقت چيزي کم وکسرنباشه-

 !کم رنگي کرد وگفت:بقيه حواسشون هست امشب بايد فقط بامن باشي اخم

 امروز يه چيزيش ميشه ها!خدايا من خودمو به خودت ميسپارم اين
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 ! نگفتم!لبخند قشنگي زد وگفت:امشب بايد فقط منو نگاه کني چيزي

باغ زودتر پياده شد واومد در سمت منو باز کرد.منم پياده شدم!متاسفانه به مراسم عقد نرسيديم  رسيديم
درسته که ساختگي بود اما دوست داشتم تو مراسم عقدشون باشم ناراحت اخم کردم که آرش دستشو دور 

 !گفت:ناراحت نباش عزيز دلمکمرم حلقه کرد و

چشماش نگاه کرد پر از مهربوني بود ويه حس جديد يه چيزي که تاحاال تو چشماش نديده بودم!بي اختيار  تو
اخمام باز شد وباهم وارد شديم مانتومو که در آوردم آرش بدجور نگام کرد وگفت:اين که خيلي بازه!چيزي 

 نداري بندازي روش

 م آورده بودما اما خواستم حرصش بدم گفتم:نه نياوردممن يه شال باخود حاال

 به هم فشار داد وگفت:بريم خونه بياريم دندوناشو

 آرش خل شدي؟همين جوريش دير کرديم-

دستي به صورتش کشيد وپشت به من ايستاد منم از فرصت استفاده کردم و شالمو انداختم روي  عصباني
 ن وضعيت لبخندي زد وگفت:چرااذيتم ميکني؟شونه ام!وقتي برگشت با ديدن من تو او

 !چون کيف ميده-

 !خيلي بد جنسي-

 همينه که هست-

تکون داد و حرکت کرد.منم با فاميالمون احوال پرسي ميکردم رامتين رو ديدم!اما محلش نذاشتم پسره  سرشو
 !ي عوضي!فقط بهش سالم کردم

م و به حالشون قبطه مي خوردم!چه قدر خوش حال کنار نيلو وفاطي و ساميار وسهيل نشسته بود سرميز
 !بودن چه قدر شاد!چه بي دغدغه مي خنديدن !اما من چي؟تو حسرت شنيدن يه جمله دوست دارم موندم

اس ام اس موبايلم بلند شد. کالفه برش داشتم و به صفحه اش خيره شدم!شماره ي آرش بود زود  صداي
 :بازش کردم

 که بي تو ميگذرد روزهايي

 با يادتوست ثانيه هايش گرچه

 :باز ميکشد فرياد آرزو

 !مي گذشت اي کاش درکنارتو

 !خدا قلبم!اين چي ميگه؟!اين حرفا يعني چي؟يعني دوستم داره؟يعني براش مهمم يادوباره خيال باطله؟ واي

 :براش جواب بنويسم که دوباره پيام داد خواستم
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 در آن لحظه که چشم تو به من مينگرد من

 خشکيده ي ايمان را برگ

 باد درپنجه

 شيطاني خواهش را رقص

 !سبز درآتش

 بخشش را نورپنهاني

 چشمه مهر در

 !ابديت را ميبينم اهتزاز

 از اين سوي نگاهت را نتوانم نگريست بيش

 ابديت را ياراي تماشايم نيست اهتزاز

 ميگفتي چيست کاش

 ...از چشم تو تا عمق وجودم جاريست آنچه

طاقت نداشتم قلبم ديوانه وار خودشو به سينه ميکوبيد دستام مي لرزيد!گوشي رو روي ميز گذاشتم و  ديگه
سرمو بلند کردم.چشمام بايه آسمون سياه تالقي پيدا کرد.لبخند به لب نگاهم ميکرد!چه قدر نگاهش معصوم 

 هايم مزن قفل خموشي لبرميزد!بايد جوابشو ميدادم براش نوشتم:به وبي ريا بود!دلم داشت براش پ

 در دل قصه اي ناگفته دارم که

 باز کن بند گران را زپايم

 سودا دلي آشفته دارم کزين

ام اس رو ارسال کردم و با چشمايي مشتاق نگاهش کردم.ذل زد به گوشيش چندثانيه بعد لبخندش  اس
داخت سرشو به دو طرف تکون داد و از جاش بلند شد!به طرفم اومد پررنگ تر شد!به من نگاهي ان

 وگفت:افتخار يه دور رقص رو به من ميديد؟؟

متعجب به حرکات آرش نگاه ميکرد ومن مات ومبهوت مونده بودم فاطمه يه سقلمه به پهلوم زد که يهو  نيلو
ه همچين فرصتي نبودم ؟پس چرا دست به خودم اومدم!نميدونستم چي کار کنم!قبول کنم يا نه؟مگه منتظر ي

سياه چشماش ستاره  آسموندست ميکردم؟دلو به دريا زدم و دستمو تو دستاش گذاشتم واز جام بلند شدم!
 !بارون شد

 !به سمت پيست رقص برد!خوشبختانه چراغا خاموش بود وکسي مارو نميديد منو
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ستامو روي سينه اش گذاشتم به چشمام خيره دور کمرم حلقه کرد ومنم براي خالي نبودن عريضه د دستاشو
شد منم تو چشماش خيره شدم!لبريز از عشق بود ومن خوب اين نگاهو ميفهميدم!منو بيشتر به خودش 

ميشد!لباشو به  ورفشرد و سرشو کتار گوشم برد هرم گرم نفساش به بدنم ميخورد وآتيشم ميزد!بدنم مور م
 :گوشم نزديک تر کرد وزمزمه وار گفت

 زهرشيرين خوانم اي عشق ورامنت

 نامي خوشتر از اينت ندانم که

 رنگي تازه گيري وگرهرلحظه

 غيراز زهرشيرينت نخوانم به

 زهري زهرگرم سينه سوزي تو

 شيريني که شور هستي از تست تو

 جام خورشيدي که جان را شراب

 ازتو،غم ازتو،مستي از توست نشاط

 آساني مراازمن ربودي به

 کوره ي غم آزمودي درون

 آخربه سرگردانيم سوخت دلت

 را به زيبايي گشودي نگاهم

 گفتند:دل از عشق برگير بسي

 نيرنگ است وافسون است وجادوست که

 مادل به او بستيم وديديم ولي

 اين زهر است...اما نوشداروست که

 غم دارم که اين زهر تب آلود چه

 را در جدايي مي گدازد تنم

 شادم که درهنگامه درد ازاين

 شيرين دلم را مي نوازد غمي

 به نامردي نگيرد اگرمرگم

 مهرتو در دل جاوداني است مرا



 

 
116 

 به ناکامي سرآيد وگرعمرم

 دارم که مرگم ناگهاني است ترا

ه!؟چه عشق شيريني چه صداي دلنشيني داشت.توگوشم همش زنگ مي خورد!يعني اونم عاشق من واي
 !داشت...چه پاک...چه صاف وساده

روي پاهام راه برم انگار همه ي اعضاي بدنم ازکارافتاده بودن!پاهام بي حس بودن !احساس  نميتونستم
 !.!.!ميکردم روي ابرام

چشماي پراز اشک نگاهش کردم!اونم بالبخند نگاهم کرد!ديگه طاقت نداشتم قطره اشکي از چشمام روي  با
گونه ام افتاد!با مهربوني نگاهم کرد!آهنگ تموم شد!دي جي همه رو به نشستن دعوت کرد!منم از فرصت 

روي گونه ام ميريخت!از  راستفاده کردم واز بغل آرش اومدم بيرون و به رخت کن پناه بردم!اشکام بي اختيا
شوق بود از خوشحالي!پس آرشم عاشقمه!واي من چه قدر خوشبختم!الهي شکرت!چه قدر منتظر اين 

 ...لحظات بودم وچه رويايي برام ترسيم شد

سوار ماشين شديم موقع دور دور بود!عروس دامادو برديم خونشون!دم در بابا دست آرتميس رو تو  همه
ت:از امروز بچه بازي وشيطنت ممنوعه پوريا خان ديگه زن داري بايد فقط فکر دستاي پوريا گذاشت وگف

 !وذکرت آسايش همسرت باشه!مراقبش باش!دستت امانته بعد روي هردوشونو بوسيد

آرتميس خيس از اشک بود الهي بگردم!چه قدر دلتنگ بود!خاله ثري و عمو محسن هم بغلشون کردن  صورت
ام تالشمو کردم که گريه نکنم!رفتم آرتميسو به آغوش کشيدم وگفتم:قربونت و خردوشون گريه کردن!من تم

 !برم هواي داداشمو داشته باشا شيطوني کرد از طرف من موظفي کتکش بزني

 !محوي زد.به پوريا گفتم:نبينم خواهرمو اذيت کني ها وگرنه تيکه بزرگت دماغته لبخند

 !وگفت:چشم آبجي کوچيکه خنديد

و با حالت دو رفتم سمت ماشين بابا وزود سوار شدم!اشکام بي امان ميريخت دلم براي پوريا  جداشدم ازشون
 !خيلي تنگ ميشد

از خواب بيدار شدم !دست و صورتمو شستم چشمام حسابي پف کرده بود...آثارگريه ي ديشبه!چندتا  صبح
روز پوريا وآرتميس براي ماه مشت آب سرد به صورتم ريختم تا پف چشمام بخوابه...خوشبختانه بهترشد!ام

از اتاق اومدم  وعسل ميرفتن فرانسه! فکرکنم تا االن هواپيماشون حرکت کرده بود!لباس عوض کردم 
بيرون!خاله ثري کنارمامان روي مبل نشسته بود باهم ميگفتن ومي خنديدن!سالم بلندي کردم.خاله ثري با 

 لبخند نگام کرد وگفت:سالم عزيز دلم!صبحت بخير

نشستم و گفتم:چي شده مادرزن ومادرشوهر نشستن کنارهم پچ پچ ميکنن!اجازه بدين خواهرشوهر  نارشک
 !بياد بعد ديگ غيبتو بار بزارين

 خنديد وگفت:غيبت نميکرديم خاله اتفاقا خوب شد بيدار شدي خاله

 ريز کردم وگفتم:چي شده؟ چشمامو
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 خنديد وگفت:امرخيره عزيزم خاله

 ...تاد خون به صورتم دويد!پس باالخره آرش به مامانش گفت!ايولبه تپش اف قلبم

ادامه داد وگفت:راستش ديشب تو جشن يه پسري ازت خوشش اومده!ازقضا از آشناهاي مابود...پسر  خاله
 !خوبيه!تحصيل کرده وخانواده داره! تازه از خارج اومده! ميخواستن اجازه بگيرن امشب بيان خواستگاري

از حرکت ايستاد!واي نه من که اينو نمي خواستم...حاال اين خواستگارو کجاي دلم بذارم!؟ پس خود  قلبم
 !آرش چي؟ چرابه مامانش نگفت؟واي اين دفعه ديگه مامان حتما شوهرم ميده!ديگه همه چي تموم شد

ن بگيرين!اتفاقا خاله نگاه کردم لبخندبه لب نگاهم ميکرد وگفت:باالخره تو وآرش هم بايد سرو سامو به
امشب هم مي خوايم براش بريم خواستگاري!يکي از دختراي آشناهارو بهش نشون دادم اونم حرفي نداشت 

 !هقبول کرد!دختره باکماالتيه!خوشگله وحسابي دلبره!گويا ديشب دل آرش رو هم برد

حرفاي ديشبش چي  چيزي نميشنيدم!پس آرشم مي خواد زن بگيره...اما نه منو...يه دختر ديگه!پس ديگه
شد؟پس همه ي اون شعرا دروغ بود؟مي خواست منو بازي بده!؟اين قدر براش بي ارزش بودم؟اين همه 

مدت جلوي چشماش بودم اما منو نديد؟!از يه دختر ايکبيري ديگه خوشش اومده؟!واي برمن !خاک 
 :برسرمن!ياد شعرفروغ افتادم

 دادم به او حاللش باد هرچه

 !مفت بخشيدم آن دل که غيراز

 من کودکي سبکسربود دل

 چگونه رامش کرد خودندانم

 ميگفت دوستت دارم اوکه

 !چرا زهر غم به جامش کرد؟ پس

بي اختيار روي گونه ام ميريختن!خيلي بد منو بازي داده بود!چرا ديشب اون حرفارو زد؟اون که از يکي  اشکام
 ...!'مرد بي معرفتديگه خوشس اومده بود چرا دل منو هوايي کرد!؟نا

 از جاش بلند شد و کنارم نشست خاله ثري هم بغلم کرد وگفت:عزيز دلم چرا اشک ميريزي!؟ مامان

 !من که باز گندزدم فکرکردم تنهام!جاال چي بگم؟!با صدايي لرزون گفتم:مامان بگو خواستگاره امشب بياد واي

 !هاج و واج نگام کرد وگفت:جدي؟ مامان

 !دادم وگفتم:بله جدي سرتکون

جام بلند شدم وبه اتاقم هجوم بردم!تصميممو گرفتم!ديگه بهش فکرنميکنم!بره به جهنم!ازامروز ميشم  بعداز
 !يه پرستوي جديد!با احساسات جديد ويه قلب سنگي
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حموم.يه دوش گرفتم!چند ساعت بيشتر تا اومدن خواستگارا نمونده بود جلوي آينه نشستم چشماي بي  رفتم
 روحمو آرايش کردم!به لبام رژ صورتي زدم!رژ گونه به گونه هام ماليدم!قيافه ام خوب شده بود

يه کت  خيسمو اتو کشيدم لخت لخت شد.دمب اسبي پشت سرم بستم!بهترين لباسمو انتخاب کردم موهاي
وشلوار ياسي که بابام تو يکي از مامو ريت هاش از انگليس برام آورده بود!کفشاي پاشنه ده سانتي ام روهم 

 !پوشيدم کلي عطر روي خودم خالي کردم!و از اتاقم خارج شدم

باتعجب نگاهم کرد.سعي کردم توجه نکنم اما مامان جلوتراومد وگفت:چي شده واسه اومدن  مامان
 ن همه تيپ زدي؟خواستگاراي

 گفتم:مامان اذيت نکن ديگه تا کي مي خوام از خواستگارفرار کنم؟ کالفه

 آفرين.دخترم ماشاال چه بزرگ شده!؟فقط...آرش چي ؟! مگه دوستش نداشتي؟-

 مامان خواهش ميکنم!ديگه نمي خوام راجع بهش حرف بزنم-

 ... ولي-

 !بره خواستگاري يه نفرديگهاگه منو مي خواست زودتر ميومدجلو!نه اين که -

 :ابروهاشوباالانداخت و رفت تو آشپزخونه !موبايلم زنگ خورد.کالفه جواب دادم مامان

 الو-

 الو سالم خانوم خانوما چه طوري؟-

 سالم نيلو خوب نيستم-

 اوا خدامرگم بده چرا؟-

 خدانکنه دوستم!داره برام خواستگارمياد-

 !خب حاال انگارچيز تازه ايه يه جوري بپيچون ديگه-

 نميشه ونمي خوام چون...چون ...امشب آرش هم داره ميره خواستگاري-

 !کشيد وگفت:واي خداي من!من فکرکردم بااتفاقات ديشب ديگه تورو دوست داره جيغي

 منم همين فکروميکردم ولي ديدي که خيلي بد با احساساتم بازي کرد-

 ناراحت نکن!هرکسي لياقت تورو نداره.اونم يکي از اون آدما خودتو-

 نميدونم-

حاالخودتو اذيت نکن سعي کن فراموشش کني !شايد اين خواستگاره که مياد از آرش بهترباشه وتو بهش دل -
 بستي از کجا معلوم
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 !عمرا...فکرنکنم بعداز آرش عاشق کس ديگه اي بشم-

 الهي قربونت برم-

 بخش ناراحتت کردمبي خيال ب-

 نه عزيزم...درکت ميکنم خيلي سخته خدابهت صبربده-

 ايشاال-

 خب برو به خواستگاريت برس-

 هه...بخوره تو سرم!کاري نداري؟-

 نه گلم فعال باي-

 باي باي-

روقطع کردم وانداختم روي ميز!بابا طبق معمول داشت تي وي ميديد!اعصابم خوردبود هيچ کس منو  گوشي
 !واحساسمودرک نميکرد من چه بدبخت بودم

خونه به صدا دراومد.زود تند سريع پريدم تو آشپزخونه!امروز تصميم گرفته بودم براي اولين بارچايي  يهوزنگ
م گرفتم تا صداشونو نشنوم!لعنتي ها!ازشون متنفرم!اي کاش همين بيارم.روي زمين نشستم وگوشامو محک

حرف زده؟همو  واستگاري؟بادخترهاالن ميمردم واين بالها سرم نميومد!يعني االن آرش درچه حاليه؟!رفته خ
پسنديدن؟!اه بيخيال پرستو اينابه تو ربطي نداره واز اين به بعد نبايد به آرش فکرکني!اون ديگه عشق تو 

نسبتي جز يه آشنا باهم نداريد!بهش فکرنکن!اون لياقت نداره!آره ديگه براش گريه هم نميکنم چون نيست!
که عاشقش شدم!ولي ديگه احمق نيستم.عاقالنه تصميم  بودمترزش اشکاي من هم نداره!من خيلي ساده 

 !ميگيرم ازروي عقلم نه ازروي احساسم

فنجون هارو تو سيني چيدم!درست همون تعدادي که مامان  صدام کرد که چايي بيارم.با دستاي لرزون مامان
گفته بود!خيلي خوشرنگ چايي ريختم!سيني رو برداشتم پاهام حس نداشتن!چندتانفس عميق کشيدم 

گذاشتم ياد  قدمووسعي کردم التهابمو کم کنم.اولين قدمو گذاشتم!ياد چشماي مهربون آرش افتادم.دومين 
 طرمن رگ گردنش باد ميکرد!قدمغيرتش افتادم که چه طوربه خا

 روبرداشتم.ياد دستاي گرمش ديوونه ام کرد سوم

شدم سرم پايين بود نمي خواستم کسي رو ببينم! چندقدمي جلوتر رفتم.بايدسرمو بلند ميکردم تا  واردپذيرايي
ببينم بزرگترکيه تا ازاون شروع کنم!همين که سرمو بلند کردم چشمام بادوتا چشم مشکي تالقي 

پيداکرد.متعجب نگاش کردم.حتما اشتباه ميديدم...ازبس بهش فکرکردم االن هم جاي آقا داماد اينو ميبينم 
چندبار چشمامو باز وبسته کردم.اما تصوير از بين نرفت!آرش با لبخند پهني که روي لبش بود روي مبل سه 

بود.احساس کردم ديگه قلبم نفره بين بابام وعمو محسن نشسته بود يه کت وشلوار نوک مدادي هم تنش 
 !بود يرينازحرکت ايستاده.باورش برام سخت بود!مثل يه روياي ش

 !کردم زير پام خالي شد چشمام سياهي رفتن و ديگه چيزي نفهميدم احساس
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نوازش دستم ميون دست گرمي چشمامو باز کردم!صورت نگران آرش رو ديدم!با ديدن باز شدن  بااحساس
بوسه اي به دستام زد!قلبم محکم به سينه ميکوبيد باصداي لرزون گفتم:بگو که رويا  چشمهام لبخندي زد و

 نيست

 ! دست آزادش روي موهام کشيد وگفت:رويا نيست عزيز دلم اين منم آرش با

 !!بامهربوني گفت:وقتي افتادي تموم چايي هاي داغ ريخت زمين مردمو زنده شدم خيال کردم سوختيلبخندزدم

 م آفت ندارهبادمجون ب-

 !اين چه حرفيه گلم-

 اتفاقات چندساعت پيش افتادم و گفتم:خيلي نامردي چرا اذيتم کردي؟ ياد

 !ببخشيد خانومم اشتباه کردم-

 !باهات قهرم خيلي اذيتم کردي-

 شرمنده هرچي بهم بگي حق داري اما نقشه ي مامانامون بود!من بي تقصيرم-

 گفتم:مامانامون؟ باتعجب

 به نشونه مثبت تکون داد وگفت:مي خواستن غافلگيرت کنن سرشو

ذهنم داشتم نقشه قتلشونو ميکشيدم که آرش گفت:حاالسرکارخانوم پرستو سليماني راد درخواست اين  تو
 بنده ي حقير رو مبني بر ازدواج ميپذيريد؟

 مو متفکرنشون دادم وگفتم:بايد فکرکنم قيافه

 !م نکن...ديگه طاقت ندارماش پريشون شد وگفت:اذيت قيافه

وگفت:بخند...که با خنده هات دل منم ميبري !الهي فداي اون خنديدنت بشم!پرستو به خدا عاشقتم  خنديدم
 به خدا دوستت دارم

 بچه هاي شيطون گفتم:از کي؟ مثل

 طوالنيه حوصله داري؟-

 آره بگو-

شنا منو دوست داشتن و حسابي تو چشم عميقي کشيد وگفت:بچه ي شيطوني بودم!همه تو فاميل و آ نفس
سالم بود که يه دختر خانوم تپل وسفيد به دنيااومد!همه منو فراموش کردن !اون دخته ازبس ?بودم درست 

رو از جلوي  بشيطون ونازبود که همه عاشقش ميشدن!شده بود يه رغيب واسه من!مي خواستم اون رغي
نميداد!يه بارتصميم گرفتم باچاقوچشماشو در بيارم چون همه راهم بردارم!کلي نقشه ميکشيدم اما خب جواب 

 !از چشماش تعريف ميکردن
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برداشتم ورفتم اتاقش باال سرش ايستادمو وچاقورو باال سرش نگه داشتم تا کورش کنم که يهو  چاقورو
 !چشماشو بازکرد وذل زد بهم

دخترو بغل کردم.بلند خنديد واون شدم!منو جادو کرد باچشماش!چاقورو زمين گذاشتم و اون  محونگاهش
 لحظه من ازخودم بدم اومد!فهميدم چه کاراحمقانه اي مي خواستم بکنم

سالگي فهميدم عالقه ام به اون ازروي حمايت  ??واون دختربزرگ وخوشگل ترشد!توي سن  روزگارگذشت
يدونستم ازدنياي ياحس برادرانه نيست فهميدم عاشقش شدم ودوسش دارم!امانميتونستم بهش بگم چون م

ميکنم  شبچگونه اش فاصله ميگيره!رفتم ايتاليا فکرميکردم باوجوددختراي اونجااون دخترروفرامو
امانشد!بيشترازهميشه عاشقش شدم!وقتي حافظه ام روازدست دادم براي باردوم عاشقت شدم!بدون اين 

ن اول عاشق سيرتت شدم که هيچ خاطره ي قبلي ازت داشته باشم...توخيلي پاکي!توخيلي مهربوني!م
 !نمبعدعاشق صورتت پرستو...بدون تو ميميرم توروخدا نااميدم نکن!ديگه نميتونم صبرک

چه قدرابراز احساساتش شيرين ودلنشين بود!لبخندي زدم وگفتم:هي آقاپسر شماهم خيلي وقته دله منو  واي
 !بردي

 از زور تعجب گشادشد وگفت:راست ميگي؟ چشماش

 !وگفتم:بله خنديدم

 !دل خنديد دستاشو روبه آسمون گرفت وگفت:الهي شکرت!خدايا مخلصتم ازته

 !خنديدم بعديهو ياد خواستگاري افتادم يکي زدم روي صورتم وگفتم:خاک برسرم آبروم رفت منم

 هول شد وگفت:چرا؟ آرش

 االن خاله اينا بيرونن راجع به ما چه فکري مي کنن؟-

 !بون برم.فداي سرت بذار هرفکري که دوست دارن بکنن!ماکه باالخره مال هميموگفت:الهي قر  خنديد

 جام بلند شدم ورفتم جلوي آينه موهامو مرتب کردم وگفتم:بهتره بريم تابيشترضايع نشديم از

به دوطرف تکون داد واومد سمتم!تو چشماش نگاه کردم چراغوني بود!لپشوکشيدم!اونم باانگشت  سرشو
 رو بينيم وگفت:باالخره حرف دلمو زدم سبک شدماشاره اش زد 

 ياد يه چيزي افتادم وگفتم:راستي چرااين چندوقته اين همه دست دست کردي؟چرا دير گفتي؟ يهو

واسه ي اينکه اون اوايل به خاطر شغلم نمي خواستم اذيت بشي خودت که ميدونستي زندگي بايه پليس چه -
غلم برداشتم قصدکردم بهت بگم که تو يهويي گفتي يکي رو دوست قدر سخته!اما بعدش که ديگه دست ازش

 داري منم نخواستم غرورم بشکنه وازت جواب نه بگيرم به خاطرهمين دير شد

 کردم وگفتم:اه اه مغرور لباموجمع

خنديد وگفت:من که در برار تو غرور رو گذاشتم کناراما خب ابهت مرد به غرورشه ديگه!عاشقي  بلند
 !ر قشنگه!البته کمش چون زيادش از حد ميگذره وزندگي رو خراب ميکنهدرکنارغرو
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عاقل اندرسفيهانه اي بهش انداختم واز اتاق خارج شدم!همين که اومدم بيرون صداي دست مامان اينا  نگاه
 بلند شد!هاج وواج نگاشون کردم که چشمم به عاقد افتاد!متعجب به آرش گفتم:اينجا چه خبره؟

وگفت:ازاونجايي که من خيلي عجله دارم امروز عاقد اومده تا مادوتا صيغه کنه به مدت يک هفته چون  خنديد
 !آخرهفته جشن عروسيمونه

گفتم:عروسي؟چه خبره؟به همين زودي؟مگه شيش ماهه به دنيااومدي پسر!؟ما بايد جهازبخريم  بلند
 !بايدوسايل عروسي بخريم نميشه که اين قدر زود

 باال داد وگفت:اگه تالش کنيم ميتونيم!فقط بايد عجله کرد ابروهاشو

 به کمرزدم وگفتم:ازدست تو دستمو

مدت حواسم نبود که مامان اينا دارن نگامون ميکنن وقتي لبخندشونو ديدم از خجالت سرمو انداختم  تواين
فت:مبارکت باشه گل پايين!بابا اولين کسي بود که از جاش بلند شد وبه سمتم اومد پيشونيمو بوسيد وگ

 !دخترم!نميدونستم به خاطر اين شازده خواستگاراتو ميپروني

خجالت سرخ شدم بابا آرش روهم بغل کرد وتبريک گفت.بعدبابا عمو و خاله ومامان وپرهام وپرياهم  ازشدت
ال تبريک گفتن ورويه صندلي دونفره منو آرش کنار هم نشستيم!تو دلم عروسي بود داشتم از خوشحالي ب

درمياوردم خدايا حکمتت رو شکر!الهي قربونت برم که منو به عشقم رسوندي!عاقد خطبه رو خوند ومنو آرش 
به هم محرم شديم.دستمو محکم توي دستاش گرفت وفشرد بعدجلو اومد وتو گوشم گفت:باالخره مال خودم 

 !شدي

بريزم وبهش بفهمونم چه قدر چشماش نگاه کردم سعي کردم هرچي عشق تو وجودم هست رو توي نگاهم  تو
دوستش دارم!بالبخند نگاهم کرد!منم از جمع خجالت کشيدم وچند ثانيه بهدسرمو انداختم پايين.اون شب 

 عريفکنارهم يه شام مفصل خورديم آرش ازبس خوش حال بود مدام از خاطراتش ميگفت وجوک ت
 !ميکرد!ديگه ازخنده مرده بوديم

م چشمامو باز کردم آرش باال سرم بود!چه قدر خوبه وقتي که چشماتو باز بانوازش هاي دستي روي سر  صبح
 ميکني اول عشقتو ببيني گفتم:مي خوام بخوابم

 !زد وگفت:وقت واسه خواب زياده،پاشوبايد بريم خريد!امروز به زور بيمارستانو پيچوندم لبخندي

صورتمو شستم همونجورکه موهامو شونه يادعروسي افتادم مثل جت از جام بلندشدم.پريدم تو دستشويي  يهو
 ميزدم گفتم:پاشوبرو بيرون!ميخوام لباس عوض کنم

 نگام کردوگفت:نميرم شيطون

 !اوا آرش زشته-

 نه خيرم!زنمي محرممي-

 تو سرش وگفتم:پررو پاشو برو بيرون زدم
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پاشد وسالنه سالنه از اتاق رفت بيرون!يه آرايش ماليم کردم يه شلوارجين سرمه اي پوشيدم يه  ازجاش
مانتوي تابستوني سبزازکمدم کشيدم بيرون وتنم کردم يه شال سبز وسرمه اي هم سرم کردم کيف وکفش 

خندي زد لب يدسرمه ايم روهم برداشتم وازاتاق بيرون اومدم!آرش داشت بامامان حرف ميزد.تامنو د
 وگفت:بريم؟

 خداحافظ,وروبه مامان گفتم:سالم خنديدم

 زد وگفت:خدابه همراهتون لبخندي

 شديم وچنددقيقه بعدحرکت کرديم!توي راه گفتم:آرش کجا ميريم؟ سوارماشين

 ميريم آزمايشگاه-

 !اوهوم-

د ديگه ازذوق داشت بال امروز با آرتميس حرف زدم خيلي خوش حال بود وقتي قضيه ي خواستگاري ماروفهمي-
 درمياورد

 زدم وگفتم:خوش به حالشون حتما دارن کلي خوش ميگذرونن لبخندي

نگاهي به من انداخت وگفت:من نميذارم دل خانومم روي چيزي بمونه!ماهم ماه عسل ميريم يه جاي  نيم
 !خوب

 بچه ها باذوق گفتم:کجا؟ مثل

 !هرجاخانومم بگه-

 م شمال همون وياليي که قبال دوتايي باهم رفتيمکم فکرکردم وگفتم:بري يه

وگفت:حاالگفتم ميخوادکجاروبگه !چشم خانوم شمالم ميبرمت اما اول بايد يه سفرخارجکي ببرمت  بلندخنديد
 !اين جوري که نميشه

 !که ازخدام بود گفتم:باشه منم

 !آزمايشگاه خوشبختانه چون آرش پزشک بود واونجا آشنا داشت کارمون زود راه افتاد رسيديم

 !آزمايش رفتيم يه رستوران شيک کنارهم ناهارخورديم!بهترين غذايي بود که ميخوردم بعداز

ن ناهاررفتيم يه مرکزخريد!آرش از مغازه ي اول هرچي ميديد ميگفت قشنگه واصرار ميکرد بخرمش!اما م بعداز
که مشکل پسند حاال حاال ها چيزي چشمم رو نميگرفت!ازجلوي ويترين ها مي گذشتيم که چشمم به يه لباس 

اين که يقه اش گردني  صوصاسرخابي افتاد!جنسش لمه بود وتنگ تاروي زانوهام بود!خيلي خوشگل بود مخ
 بود به آرش گفتم:اون لباسه چه طوره؟

 يد تو تن خودت ببينم تا نظر بدمبهش نگاه کردوگفت:خوبه اما با بادقت
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منو کشيد وباخودش برد تو مغازه!فروشندهه که پسرجووني بود لباسو برامون آورد منم رفتم اتاق  بعددست
 !پروتا بپوشمش

پوشيدم ميخواستم ازخوش حالي جيغ بکشم رنگ سرخابي لباس با پوست سفيدم تضادقشنگي  لباسوکه
 !داشت

 !ازش کردم آرش با لبخندسرتاپامو نگاه کرد وگفت:خيلي بهت مياداي به در خورد.آروم ب تقه

 !بست ومنم تندلباسمو عوض کردم!ازاتاق پرواومدم بيرون بعددررو

 سمت فروشنده،اونم گرفت آرش گفت:آقاهمينو ميبريم لباسوگرفتم

 !سريع پولشو حساب کرد وازمغازه زديم بيرون بعدخيلي

 !ريدم و چندتا شال وروسريهاي بعدي دوتامانتو خ ازمغازه

 !هم برام کيف وکفش ستش رو انتخاب کرد آرش

مردونه هم براي آرش خريديم وبعداز خوردن شام خسته وکوفته ولي بادستاي پربرگشتيم  چندتاپيراهن
خونه!مامان وخاله با ديدن ما سريع به طرفمون اومدن وخريدارو ازمون گرفتن ومشغول تماشاشون شدن!منم 

 !قم پناه بردم وسرم به بالش نرسيده خوابم بردبه اتا

مامان توي بازاردنبال جهيزيه بودي!ديگه ازبس وقت تنگ بود عجله اي خريد ميکرديم! از يه مغازه يخچالو  با
لباس شويي وگاز روخريديم همه چي روهم مشکي نقره اي انتخاب ميکردم!ازمغازه بعدي ماشين ظرف شويي 

 !وماکروويو روخريديم

واسه خريد کريستال وظرف وظروف از بس اذيت کرد که حد نداشت هيچ کدوم به دلش  مامان
نميشست!آخرسر نميدونم چي شد که خانوم از چنددست کريستال وچيني خوشش اومد!همونارو خريديم 

وبعدازظهر باغرغرهاي من برگشتيم خونه!مامان هم گفت که ديگه منو براي خريد نميبره وخودش باخاله 
 !!منم کلي ذوق کردمرهمي

با آرش رفتيم کريمخان!تو اولين مغازه دوتاحلقه چشمامو گرفت!طالسفيدبود!وروش يه رديف نگين مثل  شب
سالش بود باخوشرويي ??خوشه هاي گندم قرار گرفته بودن!باآرش وارد مغازه شديم!يه پسرجوون که حدود 

 !حلقه هارو برامون آورد!آرش حلقه ي منو دستم کرد

 بهم ميومد!بالبخندگفتم:آرش قشنگه همينو ميگيري!؟ خيلي

 !نگاه کرد وگفت:بله که ميگيرم.شماجون بخواه توچشمام

زدم وحلقه روازدستام خارج کردم وروي ميز گذاشتم پسره که محوحرکات من و آرش بود گفت:معلومه  لبخندي
 که همو خيلي دوست داريد!ايشاال به پاي هم پيرشيد

 زد وگفت:ممنون اميدوارم شماهم به عشقتون برسيد لبخندي آرش

 !کشيد وگفت:عشق من خيلي بي رحمه!هيچ جوري باهام راه نمياد آهي
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با لبخند گفت:همين خانومم منو خيلي اذيت کرد تاعشقمو قبول کرد!راهه عشق سخت وطوالنيه!بايد  آرش
 !صبرداشته باشي همه چيز درست ميشه

 ...ايشاال-

وي جعبه گذاشت آرش پولشو حساب کرد.اولش پسره نميخواست قبول کنه اما بااصرار آرش هارو ت حلقه
پولشو گرفت.چهره ي معصومي داشت!معلوم نبود عشقش باهاش چي کارکرده بود که اين جوري از دستش 

 !خارج شديم هشکاربود!در آخر کارت مغازه شو به آرش داد آرش هم کارت ويزيتش روبه پسره داد واز مغاز 

 ماشين کارت پسره رو ازآرش گرفتم تاببينم اسمش چيه؟ توي

 !شاهي!چه اسم باکالسي برديا!لبخندزدم وکارت رو به آرش برگردوندم بردياعرب

 .رسيديم خونه مامان کلي از حلقه ها خوشش اومد وبراي اولين بار به سليقه ي من آفرين گفت وقتي

بح که چشمامو باز کردم انگار دنيابرام يه رنگ ديگه داشت باهيجان ازجام روز عروسي فرارسيد!ص باالخره
بلندشدم!شب قبل رفته بودم حموم ديگه احتياجي نبود االن هم برم!يه شلوارجين مشکي تنگ ولوله پوشيدم 

سفيدم روهم برداشتم  کييه مانتوي سفيد کوتاه تنم کردم!يه شال سفيد هم انداختم سرم.کفشاي عروس
بود!مامان روي مبل نشسته بود باديدن به طرفم اومد ومنو توبغلش ??:?اق اومدم بيرون ساعتوازات

 ! گرفت!منم محکم بغلش کردم زير گوشم گفت:فکرنميکردم دخترم اين قدربزرگ شده باشه

 !شوبوسيدم وگفتم:ماماني من هميشه برات بچه ام گونه

ازچشماش چکيد گفتم:قربونت برم گريه نکن ديگه!اصالنميرما!ميخواي تاآخرعمروردلت بشينم تواين  اشک
 خونه واز دست کارام حرص بخوري؟

 زد وگفت:نه فدات شم برو به زندگيت برس لبخندي

بوسيدمش وازش جداشدم!جلوي درخونه بايه سيني ايستاد توش يه قرآن ويه کاسه آب پرازگل رز  دوباره
 د.اززير قرآن رد شدم و بوسيدمش مامان بلند گفت:خدابه همراهتبو

از در رفتم بيرون آرش به ماشينش تکيه داده بود ومارونگاه ميکرد!وقتي بهش رسيدم سالمي کردم  منم
ودرسمت منو باز کرد ومن نشستم!خودش هم کنارم نشست. وخيلي زود حرکت کرد!تومسير گفت:خب ديگه 

 !باالخره امروز رسيد

 وگفتم:خيلي منتظرش بودي؟ لبخندزدم

 !بله خيلي منتظربودم-

 ميام دنبالت که بريم آتليه وباغ?آرايشگاه بالبخند گفت:ساعت  رسيديم

 باشه منتظرم-

 مواظب خودت باش فعال-
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 براش تکون دادم وگفتم:باي باي عزيز دلم دستي

از من اومده بودن!مدير آرايشگاه باديدن من  بستم!و رفتم تو آرايشگاه.چندتاعروس هم قبل بعددرماشينو
 !اومدسمتم ومنو برد تويه اتاقي

درآوردم اولين باري بود که آرايشگاه ميومدم خيلد هيجان داشتم!يه دخترجوون ناخن  مانتومو
 !هامومانيکورکرد!طاليي وسفيد والبته چندتانگين هفت رنگ هم روي ناخن هام گذاشت خيلي قشنگ شدن

يردست يه دخترديگه صورت وابروهامواصالح کرد ازبس دردم اومد فقط آخ واوخ ميکردم!باالخره تموم ز بعدرفتم
شد وخود مدير آرايشگاه ميناخانوم صورتمو آرايش کرد!زير دستش خوابم برده بود تااين که صدام کرد چشمامو 

 !مع وباز درست کردصورت ج بهباز کردم خواستم بچرخم سمت آينه که نذاشت.بعديه خانومي موهامو 

کمکشون لباس عروسم رو تنم کردم و رفتم جلوي آينه!اصال باورم نميشد که اين من باشم...خيلي تغيير  به
کرده بودم!مدل جديد ابروم خيلي بهم ميومد وحسابي خانوم شده بودم!لباس عروسم دکلته بود تازانو تنگ 

بلندبود وروي زمين کشيده  ملندي هم داشت!تورم هبود از زانوبه بعد پف پفي وفون ميشد.يه دنباله ي ب
 !ميشد

 !گفت:خيلي نازشدي عزيزم ميناخانوم

 ممنون هنردست شماست-

 !نه گلم خودت خوشگل بودي مافقط رنگ ولعابشو زياد کرديم-

 که زنگ آرايشگاه به صدا دراومد!خودش بود آرش!باهيجان رفتم سمت در لبخندزدم

که درروباز کردم خشکم زد!اين آرش بود؟چه قدرعوض شده بود؟!چه قدرنازشده بود!يه کت  همين
وشلوارنوک مدادي که باهم خريده بوديم بابلوز سفيد اززيرش پوشيده بود يه کروات مشکي نازک هم زده 

ل !کردبود.موهاشوخيلي قشنگ درست کرده بود!تو چشماش ذل زدم اونم داشت بااشتياق منو نگاه ميک
صورتمو ازنظر گذروند وتوي چشمام ثابت موند!بايه حرکت صورتشو نزديک آورد وپيشونيمو بوسيد!قشنگ ترين 

 !بوسه اي بود که تاحاال تو عمرم داشتم .بعد دستامو تو دستاش گرفت وگفت:مثل ماه شدي

 !وگفتم:توهم يه پارچه آقاشدي لبخندزدم

اي آرايشگاه پايين اومديم چون لباسم دنبالش بلندبود چندبار کم ي فيلم بردار حرکت کرديم وازپله ه بااشاره
مونده بود بخورم زمين که آرش ازم مراقبت کرد!يه دسته گل رز قرمز گرفت جلوم بامهربوني ازدستش گرفتم! 

سرخ روي کاپوت داشت!آرش  لو سوار ماشين شدم خيلي ساده وشيک درستش کرده بود.فقط يه رديف گ
 !کرد مدام زير لب آهنگ ميخوند ومن ازاين کاراش خنده ام ميگرفتباخوشحالي حرکت 

گرفتن عکس توي آتليه وباغ رفتيم سمت هتل!ازماشين پياده شديم دست همو گرفتيم!وبه سمت  بعداز
درورودي حرکت کرديم!جلوي در دوتا دختربچه ودوتا پسربچه بالباس هاي خوشگل وماماني ايستاده بودن 

ي قشنگي  نهبرداشتن وجلوي پامون گلهاي سفيد وصورتي پرپر شده ريختن!خيلي صح باديدن ما سبدشونو
 !بود باعشق به آرش نگاه کردم اونم درجواب نگاهم لبخند جذابي زد



 

 
127 

وارد سالن شديم صداي دست وجيغ گوشاموکرکرد!فاطمه ونيلو روبه رومون ايستاده بودن ودست ميزدن  باهم
حال شدم!کمي اونطرف تر مامان وخاله بامحبت نگاهمون ميکردن.وارد  وشعرميخوندم ازديدنشون کلي خوش

 !خونه رمجايگاه عروس ودامادشديم!آرش دستموفشرد وگفت:واي کي تموم ميشه پس !مي خوام ب

 وگفتم:شب عروسيته پسرخوب لذت ببر خنديدم

 کردوگفت:چشم لباشوجمع

!از شدت خوش حالي ازجام بلندشدم وبه طرفشون صدايي به جلوم نگاه کردم!آرتميس وپوريا بودن باشنيدن
 دويدم آرتميس منو بغل کرد وگفت:چه طوري خواهرشوهر

 خوبم خواهرشوهر-

 !پورياهم منو توآغوش کشيد وگفت:باالخره آبجي کوچيکه هم رفت خونه بخت هردوخنديديم

 !الهي قربونت برم-

 !خدانکنه گل من-

 !جداشديم آرش هم باپوريا وآرتميس احوالپرسي کرد ازهم

سلطان قلبها ازعارف پخش شد.آرش دست منو کشيد وباخودش به وسط پيست رقص  آهنگ
برد.دخترپسراي جوون دست هموگرفتن ودورماحلقه زدن!آرش دستشو دورکمرم حلقه کرد وگفت:به اندازه ي 

 !تمام دنياعاشقتم

 !منم عاشقتمگذاشتم وگفتم: دستامودورگرنش

 دل ميگه برم برم يه

 دلم ميگه نرم نرم يه

 نداره دلم دلم طاقت

 تو چه کنم؟ بي

 يه عشقي زيبا زيبا پيش

 کوچيکه دنيادنيا خيلي

 هرجا هرجا بايادتوام

 نکنم ترکت

 قلبم توهستي توهستي سلطان

 هاي دلم راشکستي دروازه
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 ياري به قلبم توبستي پيمان

 پيوستي بامن

 اگرازتودورم به هرجا اکنون

 دلم را بريارديگرنبندم

 ازآرزو وتمنا سرشارم

 يارزيبا اي

 الال الال ال الالالالال

. 

. 

. 

 !اوقات عشق به سادگي يک نگاه دردلت سايه مي افکند وتورابه اوج آسمان ها ميبرد گاهي

 تا تمام وجودت را دربربگيردراکه دلت ساده شکفت را به بازيچه نگيري وپرورشش دهي  اگرعشقت

 زمان است که نهال پربار عشق دروجودت تنومند ميشود وتو ثمره آن

 !راميبيني اش

 اي که ازخودعشق هم شيرين تر ودلچسب تر است وآن باهم ثمره

 است باهم خنديدن است!درکنارهم به آرامش رسيدن است بودن

 عشق بايد صبوربود وسختي راه رابه جان خريد...پس صبورباشيد درراه

 پايان

 


