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فصل اول
:پرند نگاھش را بھ اسمان دوخت و گفت

.پسرا فقط بلدن حرف بزنن-
پوست سفیدش با ان چشمان سیاه و بینی کوچک .مژگان بلندش روی گونھ افتاده بود و موھا یش را روی سر شانھ ریختھ بودسایھ 

دستھایش را بر روی سینھ گره .و لبھا ی ھوس انگیزی کھ داشت دل ھر بیننده ای را می ربودو زیر نور خورشید می در خشید
.فتھ بودکرده بود و سرش را بھ حالت مغروری باال گر

:مھیار پوزخندی زدو گفت
.دیگ بھ دیگ می گھ تھ دیگ،نھ کھ دخترا خیلی اھل عملند-

:سھیال گفت
.مسلما از شما پسرا بیشتر اھل عملند-

:پوریا با لودگی گفت
.البتھ عمل جراحی-

:نادره گفت.و پسرھا بھ خنده افتادند
.ھھ،ھھ،خندیدم-

:پوریا گفت
.رو اب بخندید-

"مھیار از گوشھ چشم بھ پرند نگاھی کردو گفت.خندیدندو دوباره 
.دختر دایی غرق نشی-

:پرند بی انکھ نگاه از اسمان بر گیرد،گفت
.شنا بلدم-

:نادره بلند شد و گفت
.شما پسرا بھ درد الی جرز می خورید-

:پوریا گفت.وبا دلخوری از در بیرون رفت
.طاقت شنیدن جواب رو ھم نداره-

:سھیال گفت
.....شما کھ می دونید نادره حساسھ-

:پوریا بھ میان حرفش دوید
.پر از احساسھ-

:ناصر وارد اتاق شد و بھ ھمھ تشر زد.وبھ قھقھ خندید
بھ ابجی من چیکار دارید؟

:و در حالی کھ چشمک می زد، صدایش را پایین اورد و ادامھ داد
!دمتون گرم،مثل این کھ حال ابجی ما رو خوب گرفتین ھا-

:پوریا دستش را روی سینھ اش گذاشت و ھمان طور کھ خم می شد گفت.و لبخند بزر گی زد
.قابل شما رو نداشت-

:پرند بھ طرف ان ھا برگشت و گفت
.شما پسرا موجودات چندش اوری ھستین-

:مھیار بھ کنایھ جواب داد.و بھ طرف در بھ راه افتاد
خودتو تو اینھ دیدی؟-

:سھیال بلند شد و گفت.پسرھا خندیدند.و گمشو،واز در بیرون رفتپرند زیر لب غرید؛بر
.ھمھ اتون برید بھ جھنم-
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:پوریا خندید و گفت.و بھ دنبال پرند از در بیرون رفت
....کم اوردن-

:مھیار شکلکی در اورد
.مثل اینکھ ھیچوقت تو اینھ خودشو نمی بینھ.شما پسرا چندش اورید-

:ناصر گفت
.دونھ،خل و دیوونھ دایی رو نشناختی؟چھ حالی داری مھیار سر بھ سر کی می زاری تو ھنوز یکی یھ-
.وقتی عصبانی میشھ دلم حال می اد.وقتی حرصش در می اد ،کیف می کنم-

:پوریا گفت
وقتی جوابتو می ده چی؟-

:مھیار با حالتی جدی گفت.و ھر دو نفر بھ خنده افتادند
.وره، خوشحالمھمین کھ می دونم توی دلش حرص می خ

:پوریا گفت
.تو دیوونھ ای-

:ناصر گفت.جای خالی پرند،پشت پنجره می در خشید. مھیار بھ طرف پنجره نگاه کرد
.عصر جمعع تو خونھ.این مھمونیای ھفتگی اعصاب ادمو خورد می کنھ-

:مھیار گفت
.پاشید بریم بیرون-

:پوریا گفت.و از جا بلند شد
کجا؟-
.عصر جمعھ ادم دلش تو خونھ می گیره.بزنیمیھ چرخی -

:ناصر ھم بلند شد و با لبخندگفت
.منم موافقم-

:پوریا ھم بلند شد و گفت
.حتما از سرو کلھ زدن با دخترا بھتره-

:مھیار شانھ ھایش را باال انداخت و گفت
.بریم-

.می خواندپرند در گوشھ ای نشستھ بودو روز نامھ .ھر سھ نفر از اتاق بیرون رفتند
:ناصر گفت.مردھا شطرنج بازی می کردند و زنھا دور ھم جمع شده بودندو حرف می زدند

.ما می خوایم بریم بیرون-
:اقای توفیقی گفت.ھمھ سرھا بھ طرفشان چرخید

.خوش بگذره-
:نادره گفت

.ما ھم حوصلھ امون سر می ره-
:ناصر گفت.نامھ بود سھیال بھ پرند نگاه کرد کھ بی تفاوت مشغول مطالعھ روز

.متاسفیم این جمع پسرونھ اس-
:نادره گفت

.بابا بگو ما رو ھم ببرند-
:اقای توفیقی گفت

:مھسا سرش را از اشپزخانھ بیرون اورد و فریاد زد. اونا ھم حوصلھ اشون سر میره.بھتره،دخترا رو ھم ببرید-
.منو جا نزارین ھا-

:مھیار گفت.ھمھ بھ خنده افتادند
.ھ تو سوراخ نمی رفت،جارو بھ دمش بستنموش-

:اقای عظیمی گفت
.بھتره رعایت حال اونا رو ھم بکنی. مھیار،بابا،بچھ ھا ھم حوصلھ اشون سر می ره-

:مھیار چھره در ھم کشید و جواب داد
.ماشین من کھ جا نداره.مثال خواستیم بریم بیرون،دخترا رو ھم بستن بھ ریشمون-

:فتاقای نوری خندید و گ
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باز ھم حرفی ھست؟.سوئیچ ماشین منم بردارید-
:پوریا گفت

نگاھی بھ پرند کھ با بی تفاوتی روز نامھ را .ھمھ نگاه ھا بھ مھیار دوختھ شده بود. نخیر،نمی شھ از دست این دخترا خالص شد-
:ورق می زد،انداخت و گفت

.پنج دقیقھ دیگھ راه می افتیم،اماده نباشید منتظر نمی مونیم-
:نادره دستھایش را بھ ھم کوبید و فریاد زد

.اخ جان-
:سھیال گفت

.پرند پاشو-
:پرند بی انکھ سرش را از روی روز نامھ بلند کند گفت

.من نمی ام-
یعنی چی؟-

.حوصلھ بیرون رو ندارم
:اقای نوری گفت

.پاشو برو بابا جان،حتما بھت خوش می گذره-
.نھ بابا حوصلھ ندارم-

:گفتاقا فرھاد 
.یعنی چی عمو جان،پاشو برو،دلت باز می شھ-
.نھ عمو فرھاد،حوصلھ ندارم-

:ناصر گفت
.پاشو دختر دایی-

:پوریا خندید و گفت
.عمو منوچھر این دخترش رو از کجا پیدا کرده،خدا عالمھ-

:پرند چپ چپ نگاھش کرد و گفت
.نمی رم ،اصرار نکنید-

:نادره گفت
.خودتو لوس نکن دیگھ-

:مھیار با چھره ای در ھم کشیده گفت
.البد با ما بھش خوش نمی گذره.اگھ دوست نداره مجبورش نکنید-

:پرند بی انکھ نگاھش کند جواب داد
.عمھ دست تنھا ست می خوام بمونم بھش کمک کنم-

:مھری خانوم گفت
.در ضمن مامانت و عمھ نر گس و زن عمو مژگانم ھستن.نھ عمھ جان،کاری نیست-
:مھ نر گس ھم حرف خواھرش را تایید کرد و گفتع
.اره عمھ جان ما ھستیم-

:اقای نوری گفت
.پاشو دختر گلم،ببین ھمھ معطل تواند

:پرند سر بھ زیر انداخت و گفت
!نھ

:مھیار گفت
:ھیار گرفتاقای نوری سوئیچ را از جیبش در اورد و ان را بھ طرف م. ھر کی نیاد می مونھ.راس پنج دقیقھ دیگھ رفتم-
.مھیار جان،دایی اینم سوئیچ-

.بدینش بھ یکی از بچھ ھا دایی،من با ماشین خودم می رم-. و از گوشھ چشم بھ پرند نگاه کرد
:سھیال گفت.و از در بیرون رفت

....پرند-
  :پرند بھ میان حر فش دوید
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.اصرار نکن سھیال،من نمی ام-
رش را بیشتر در روز نامھ فرو برد و بی انکھ چیزی بخواند بھ خطوط کج و معوج پرند س.اقای نوری اشاره کرد کھ انھا بروند

:سھیال روبروی پرند ایستاد و گفت.بچھ ھا با ھیاھوی بسیار خداحافظی کردند و از در بیرون رفتند.ان خیره شد
تو مطمئنی نمی خوای بیای؟-

:پرند لبخند تصنعی زد و گفت
.بھتون خوش بگذره-

:پوریا صدا زد
.سھیال زود باش-
.خداحافظ-
.خداحافظ-

:عمھ نرگس گفت.صدای ماشین کھ بھ گوش پرند خورد،دلش گرفت
چرا باھاشون نرفتی عمھ جان؟-
.حوصلھ نداشتم-

:نرگس گفت.و بھ اتاق دیگری رفت و روی زمین دراز کشید
.من کھ حرف بدی نزدم-

:فتپونھ در حالی کھ خجالت زده سر بھ زیر انداختھ بود،گ
.شما بھ بزرگیتون ببخشیدش.ما این دختر رو لوس کردیم-

:اقای نوری لبخندی زد و گفت
.تقصیر منھ،من پرند رو این جوری بار اوردم-

  .پرند گوشھایش را چسبید و از پنجره بھ اسمان خیره شد

:مھسا گفت.بھ پرند بدو بیراه می گفتمھیار با عصبانیت روی پدال گاز فشار می اورد و دندانھایش را بھ ھم می سایید و در دل 
می شھ یواش تر بری؟-

:سھیال گفت. چپ چپ بھ مھسا نگاه کردوکمی از سرعتش کم کرد
!جای پرند خیلی خالیھ-

:مھیار با عصبانیت جواب داد
.دختره لوس،فقط خوشش می اد اذیت کنھ-

:مھسا گفت
.ریدنباید سر بھ سرش بزا.شما کھ اخالق پرند رو می شناسید-

:سھیال گف. صورت زیبای پرند در مقابل چشمان مھیار جان گرفت
با اینکھ از بچگی ھمھ بھش می گفتن یکی یھ دونھ،خل و دیوونھ و .پرند واقعا مھربونھ،پاش بیفتھ جونش رو ھم واسھ ادم می ده-

زن عمو پونھ،پرند رو مستقل بار  عمو منوچھر و.ھمھ فکر می کنن بھ خاطر تک فرزند بودنش لوسھ،اما واقعا این طوری نیست
.اوردن

:مھیار لبخند تلخی زد و گفت
.مستقل؟این قدر پرند پرند نکن،من شرط می بندم اونم کامل نیست-
پرندم مثل من و تو حتما یھ ضعف ھایی داره،اما باور کن نقاط قوتش بیشتر از ضعف .ھیچ کس تو زندگی کامل نیست-

:مھسا گفت.ھاشھ
حاال کجا بریم؟.لسفی نکنید،اومدیم بیرون خوش باشیمترو خدا بحث ف-

:مھیار کھ ارام تر از قبل شده بود،گفت
بچھ ھا کجا می خوان برن؟!نمی دونم -

پوریا شیشھ .مھیار پیاده شد و بھ کنار اتو مبیل انھا رفت و خم شد.پوریا ھم ماشین را کنار کشید و ایستاد .چراغ زد و توقف کرد
:سا گفتمھ.را پایین کشید

سھیال می تونم یھ خواھشی ازت بکنم؟-
!البتھ-
.دیگھ در مورد پرند چیزی پیش داداشم نگو-

:سھیال با تعجب گفت
متوجھ منظورت نمی شم؟-

:مھسا گفت.مھیار بھ طرف انھا می امد
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.من و داداشم از این دختره خوشمون نمی اد
چرا؟-

:مھسا پرسید.ت جواب سوال خود را بگیردمھیار در را باز کرد و سوار شدو سھیال نتوانس
کجا می ریم؟-
.سینما-
.اخ جون، می ریم سینما-

:مھیار از اینھ نگاھش کرد و گفت.سھیال با چھره ای درھم و متفکر،غرق در افکار خویش بود
دختر دایی،راضی نیستی بریم سینما؟-

:لبخندی تصنعی زد و گفت.سھیال بھ خود امد
.چرا، راضی ام-

سھیال بھ مھیار کھ با صورتی خندان،اھنگی .مھسا بھ عقب برگشت و چشمکی بھ سھیال زد.ار خندید و ماشین را روشن کردمھی
:را باسوت می زدنگاه کرد و از خود پرسید

این پسر قد بلند و چھار شونھ،با اون موھای مشکی و مجعد،بااون صورت مردونھ و چشمای جادوگر،چرا باید از پرند بدش ))
((...پرند.پرند قشنگ ترین دختر فامیل ماست.ادبی

چرا باید مھیار از پرند خوشش بیاد؟چھ کسانی بیشتر از این دو نفر با ھم مشکل داشتند؟ کسی ندیده بود انھا .و ناگھان احساس کرد
ی توانست او را دوست اگر مھیار ھم از پرندخوشش می امد،این پرند بود کھ ھیچگاه نم.در جمعی باشند و کارشان بھ دعوا نکشد

وقتی کت و شلوار می پوشید .مھیار خوب بود، دوست داشتنی بود،ھر جا کھ می رفت نگاه ھا را بھ دنبال خود می کشید.بدارد
..........واقعا تماشایی میشد

:مھیار از اینھ بھ عقب نگاه کرد و با خنده پرسید
چیزی شده؟-

خجالت زده سر بھ زیر انداخت و .در قلبش دردی را احساس کردو طپش.خیره شده بود دقایقی بود کھ بھ مھیار.سھیال بھ خود امد
:گفت

!نھ-
:مھیار پرسید.بھ پشتی صندلی تکیھ دادو بھ فرار خانھ ھاو ادم ھا چشم دوخت

از فرزین چھ خبر؟-
.خوبھ، دیشب تلفن زده بود-
درس این اقا زاده کی تموم میشھ؟-
.نمونده،بھ زودی بر می گردهچیزی بھ امتحاناش -

:سھیال گفت.سرخی دلپذیری روی گونھ ھای مھسا نشستو سر بھ زیر انداخت
.دیشب بھ ھمھ اتون سالم رسوند،مخصوصا بھ تو-

:مھیار خندید و گفت
اقای مھندس،دخترای ھمکالسیش رو تو تور ننداختھ؟.فرزین یھ دنیای دیگھ اس-

:مھسا گفت
.ستفرزین اھل این کارا نی-

:سھیال با خنده گفت
.نھ بابا،اون حواسشپی درس و مشقاشھ-

:مھسا برای ان کھ جریان بحث را عوض کند،گفت
کدوم فیلم می خوایم بریم؟-

:مھیار از پنجره بھ بیرون نگاه کرد و گفت
.اینم سینما-

در قلبش احساس سنگینی می .کرد سھیال زیر چشمی بھ مھیار نگاه.پوریا ھم پشت سر او پارک کرد.و ماشین را کنار کشید
:صدای مھیار او را بھ خود اورد کھ پرسید.چشم ھایش را بست و سعی کرد این احساس را از خود دور کند.کرد

خوبی سھیال؟-
:لبخندی اجباری زد و گفت.چشم باز کرد

.بلھ خوبم-
:سھیال زیر لب گفت.مھیار از ماشین پیاده شد

.خدایا کمکم کن-
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:سا گفتمھ.وپیاده شد
تو رنگت پریده؟-

بھ مھیار کھ بھ طرف گیشھ بلیط فروشی می رفت نگاه کردو در حالی کھ با تمام قواسعی می کرد بھ خود بقبوالند کھ او فقط 
:پسر،عمھ مھری است جواب داد

.چیزیم نیست-
:مھسا گفت.درھای ماشین قفل شد

.بریم-
:نادره بازوی سھیال چسبید و گفت

.یام پیش شما،اونجا حوصلھ ام سر رفتبرگشتنی منم م-
:ناصر گفت

.زود باشیداالن فیلم شروع می شھ-
دلش می خواست )). عاقل باش((نفس عمیقی کشیدو بھ خود نھیب زد.بھ مھیار نگاه کرد.سھیال با بی حالی بھ دنبال انھا کشیده شد

:نادره گفت.مھیار نگاھش کند،اما مھیار بی توجھ بھ حال او حرف می زد و می خندید
!جای پرند خالیھ-

:بھ طرف نادره چرخید و گفت.مھیار حرفش را قطع کرد
.لجبازیش بھ ضرر خودش تموم شد-

سھیال در تمام مدت،روی صندلی اش نا ارام نشستھ بود و با خود کلنجار می .درھای سالن باز شد و ھمھ بھ داخل رفتند
پوریا و ناصر تخمھ می خوردند و با ھم حرف می زدندو .ز می خندیدندنادره و مھسا در گوشی صحبت می کردند و ری.رفت

:پوریا سقلمھ ای بھ پھلویش زد و پرسید.مھیار سرش را بھ پشتی صندلی تکیھ داده بودو چشمھایش را بستھ بود
خوابیدی؟-
.حوصلھ این فیلم رو ندارم-

:ناصر گفت
پولت زیادی بود اومدی سینما؟-

:مھیار بلند شد و گفت
.تو ماشین منتظرتون می مونم-

:مھسا گفت.و پیش از انکھ کسی بتواند حرفی بزنداز سالن بیرون رفت
کجا رفت؟-

:جواب داد.نا صر ھمان طور کھ بھ دور شدن مھیار نگاه می کرد
.گفت از این فیلم خوشش نیومده-

:نادره با ھیجان گفت.سھیال با نگرانی بھ دست ھایش خیره شد
.اون جا رو-

پشت فرمان نشست و ھمان طور کھ سرش را .مھیار سالنھ سالنھ از سینما بیرون رفت.وھمھ نگاه ھا بھ طرف پرده سینما چرخید
چند باری گوشی را در دست چرخاندو .بھ فرمان تکیھ داده بود،بھ طور مقاومت ناپذیری دلش می خواست بھ خانھ تلفن بزند

دختر و پسر جوانی،بازو بھ بازوی ھم . سر بلند کرد))زنگ بزنم چی بگم؟:((گفت خواست شماره بگیرد ولی ھر بار با خود می
:عمھ مھری گفت.صدای زنگ تلفن در خانھ پیچید.شماره را گرفت و منتظر شد.لبخند تلخی گوشھ لبش نشست.می گذشتند

پرند جان،می شھ لطفا گوشی را برداری؟-
:برداشت و گفتگوشی را .پرند جدول را روی زمین گذاشتو بلند شد

بلھ؟-
:و با شعف نیم فریادی زد

.سالم پسر عمو-
:فرزین گفت.سرھا بھ طرف او چرخید

خوبی پرند؟-
خوبم ؟تو خوبی؟-
.مخصوصا حاال کھ صدای ترو ھم شنیدم!عالی-

:اقای نوری گفت
فرزینھ؟-

:فرزین گفت.پرند با سر جواب مثبت داد
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خوش می گذره؟-
.جای شما خیلی خالی-
.خدا دلم اونجاست بھ-

:فرزین ادامھ داد.زن عمو مژگان خودش را بھ کنار پرند رساندو نگاه ملتمسش را بھ دست ھای او دوخت
عمو و زن عمو چطورند؟-
زن عمو مژگان می خواد باھات حرف بزنھ،با من کاری نداری؟.خوبن،سالم می رسونن-
.دلم واست تنگ شده دختر عمو-
.افظی می کنممن خداح.ما ھم ھمینطور-
.خیلی مراقب خودت باش.مراقب خودت باش پرند-

:پرند گوشی را بھ طرف مژگان گرفت و رو بھ جمع گفت
.بھ ھمھ سالم رسوند-

:مھیار با عصبانیت گفت
.اینا با کی صحبت می کنن،اشغال می زنھ-

خ در دست داشت،پشت پنجره ایستاده پسر بچھ ژولیده ای کھ یک بغل گل سر.بھ بیرون نگاه کرد.چند ضربھ بھ شیشھ خورد
:گفت.بود

اقا گل بدم؟-
:پسر بچھ دوباره تکرار کرد.مھیار خیره نگاھش کرد

گل بدم؟-
:شیشھ را پایین کشید و پرسید

چنده؟-
.شاخھ ای دویست تومن-

:پسرک دستھ گل را بھ طرفش گرفت و گفت.دویست تومان از جیبش بیرون کشید و بھ طرف پسر بچھ گرفت
شیشھ را باال کشید .پسرک دور شد.قشنگ ترین گل را با دست بیرون کشید.بھ انبوه گلھا نگاه کرد.ھر کدوم رو می خوای بردار-

صدای بوق زدن کھ در گوشش پیچید،لبخندی روی .برای چندمین بار شماره خانھ اشان را گرفت.و گل را بھ طرف بینی اش برد
:پرند با خنده گفت.لبش نشست

.را بر می دارم،دستم سبکھ من گوشی-
:عمو فرھاد گفت

.عمو قربون اون دست ھای سبکت بشھ-
  :با شادی گوشی را بر داشت و گفت

بلھ؟-
:گفت.بوی گل سرخ در روحش پخش شد.مھیار نفس عمیقی کشید

.سالم پرند-
:چھره اش حالت بی تفاوتی بھ خود گرفت و گفت.خنده از روی لبھای پرند محو شد

.سالم-
:عمھ مھری پرسید

کیھ؟-
.گوشی-

:گوشی را بھ طرف جمع کھ نگاھش می کردند گرفت و گفت
.مھیاره-

((لعنتی:((ان را روی صندلی پرت کرد و زیر لب غرید.مھیار نگاھی بھ شاخھ گل کرد
:مھری خانم گوشی را گرفت و گفت

بلھ؟-
.سالم مامان-
سالم مامان جان،چیزی شده؟-
  نمی خوای واسھ ات بگیرم؟ زنگ زدم بپرسم چیزی-
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.نھ مامان جون ،دستت درد نکنھ-
کاری نداری مامان؟

کی می ایید؟-
.می اییم،نمی دونم-
واسھ شام دیر نکنید ھا؟-
.نھ،دیر نمی کنیم خداحافظ-

.پرند بلند شد و از پذیرایی بیرون رفت.مھری خانم گوشی را گذاشت.ارتباط قطع شد
نھ جونم،از این خبرا .فکر می کنھ زنگ زدم صدای اونو بشنوم.می کنھ کیھ؟واسھ من ناز می کنھ فکر((مھیار با خود غرغر کرد

می خواست .شیشھ را پایین کشید.ان را از روی صندلی برداشت و با عصبانیت نگاھش کرد.بھ شاخھ گل سرخ نگاه کرد.))نیست
بھ گل نگاه کردولبخندی روی .ھ بازوی ھم می رفتند، افتادشاخھ گل را بیرون بیندازد کھ نگاھش بھ ھمان دختر وپسری کھ بازو ب

گل را بھ بینیش نزدیک کردو نفس عمیقی .سرش را بھ صندلی تکیھ دادو چشمھایش را بست.شیشھ را باال کشید.لبش نشست
((.یکی یھ دونھ،خل و دیوونھ:((صورت زیبای پرنددر مقابل چشمانش جان گرفت و زیر لب گفت.کشید

فصل دوم
:مھیار کھ بی طاقت شده بود گفت.ه تمام طول مسیر برگشت را حرف زدنادر

.واب نادره تو بھ اندازه سھ تا فیلم سینمایی حرف زدی-
:نادره چھره در ھم کشید و گفت

.ببخشید-
:مھسا گفت

.من دلم بستنی می خواد-
:مھیار چپ چپ نگاھش کرد و گفت

ابعالی دلتون خواست؟حرف زدن نادره چھ ربطی بھ بستنی داشت کھ جن-
تو چرا این قدر بد اخالق شدی؟-

:مھیار از اینھ بھ سھیال نگاه کرد و گفت
.نبینم دختر دایی ناراحت باشھ-

:سھیال لبخند تلخی زد و گفت
.نھ ناراحت نیستم-

:مھسا بھ عقب بر گشت و گفت
تو بخاطر حرف من ناراحت شدی؟-
.نھ ،معلومھ کھ نھ-
فتی؟مگھ تو چیزی بھش گ-
....من نمی خواستم ناراحتش کنم-
.فراموشش کن مھسا،منم فراموشش کردم-
تو بھش چی گفتی؟-
.چیزی نگفت،یھ مسئلھ زنونھ بود-

:مھسا لبخندی زدو گفت
.شنیدی کھ،مسئلھ زنونھ بود-

:نادره غرولندکنان گفت.مھیار فرمان را چر خاند و بھ داخل کوچھ پیچیدند
!خیلی خوش گذشت.میموندیمکاش بیشتر بیرون -

سھیال زیر چشمی نگاھش .لبخند روی لبھایش نشست،اما بھ سرعت ان را فرو خورد.چشمان مھیار با دیدن خانھ درخشید
((.خدایا کمکم کن:((کردودردل گفت

:مھیار خندید و گفت.نادره زودتر از ھمھ از ماشین پیاده شد
.اینم خونھ-

لحظاتی بعد در بھ رویشان باز شد و انھا با صورت .نادره زنگ زد و منتظر ماند.شت سر او رسیدپوریا ھم پ.از ماشین پیاده شدند
با دیدن انھا سر بلند کرد و .پرند کنار باغچھ نشستھ بود و گلبرگ ھا را با انگشتنوازش می کرد.ھایی خندان وارد حیاط شدند

:نادره با شعفی کودکانھ بھ سویش دوید و گفت.سالم کرد
.خیلی خالی بود پرند،باید می اومدیجات -
خوش گذشت؟-
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:مھیار با صدای بلند جواب داد
عالی بود مگھ نھ بچھ ھا؟-

:مھسا سرش را باال گرفت و گفت.نادره با تعجب نگاھش کرد
.واقعا لذتبخش بود-

:سھیال کنار پرند نشست و گفت
.دست مھیار درد نکنھ-

:ناصر با اخمی تصنعی گفت
یستیم؟ما کھ ادم ن-

:پوریا گفت
.بریم ناصر جان کھ ما از ھیچ کجا شانس نیاوردیم-

:پرند لبخندی زد و گفت
.پوریا یادم بنداز باھات یھ کاری دارم-

:پوریا چشمانش را ریز کرد و با شیطنت گفت
چیکارم داری؟-
!گفتم بعدا-
.اخھ دلم نازکھ ،طلقت نداره-

:مھیار چھره در ھم کشید و گفت
.اغیار نمی شھ گفت تو جمع-

:پرند با خونسردی جواب داد
.شنیدی کھ مھیار خان چی گفت-

:مھیار با عصبانیت بھ راه افتاد و گفت
.بچھ ھا خلوت کنید،سر کار علیھ راحت باشند-

:دست سھیال را گرفت و گفت.پرند از اینکھ او را عصبی کرده بود،خوشحال بود
.حسود ھرگز نیا سود-

انقدر .مھیار بھ طرف پرند چرخید.سھیال با لبھایی لرزان بھ او نگاه کرد.ر کوچکی بھ دست سھیال وارد اوردو با شیطنت فشا
پرند در حالی کھ چشمانش برق می زد بھ اسمان چشم دو ختھ .عصبانی بود کھ دلش می خواست دنیا را روی سر پرند خراب کند

.مھیار لبخندی زد.بود
:گفت ناصر.برگشت و کنار باغچھ نشست

چی شد؟-
......اره دیگھ...می دونید کھ،تو اتاق نمی شھ صحبت کرد.یادم اومد باید منتظر تلفن باشم-

:پوریا قھقھ ای زد و گفت
:نادره نگاه تندی بھ مھیار کرد و گفت.بچھ ھا خلوت کنید کھ پسر فامیلتون بیرون کار داره-
.پسره لوس-

:سا در حالی کھ صورتش را خنده ای شاد پو شانده بود،بھ حالت تفاخر گفتسھیال با رنگی پریده از جا بلند شدو مھ
.بریم تو بچھ ھا،ھر حرفی رو نمی شھ پیش دخترا زد-

:ھنوز چند قدمی دور نشده بود کھ بھ طرف پرند برگشت و گفت.و دست سھیال را گرفت و کشید
تو نمی ای؟-

:پرند با بی تفاوتی گفت
.می خوام غروبو تماشا کنم-

:مھیار گفت
.غروب،فقط غروبای کنار دریا-
.من می خوام اینجا بشینم-

:مھسا با لحنی معترض گفت
.....ولی-

:پرند بھ میان حرفش دوید و گفت
.می تونھ بر اون سر حیاط حرف بزنھ،قول می دم دنبالش نرم-

:پوریا بھ راه افتادو گفت
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.پرند یادت نره چی می خوای بھم بگی-
:ھیار نشست و گفتناصر کنار م

......منم می مونم غروبو تماشا کنم و مناظر اطراف رو-
:ناصر گفت.مھسا دست سھیال را کشید و بھ ھمراه نادره بھ طرف ساختمان بھ راه افتادند.وبا مھیار بھ خنده افتادند

نمی پرسی کجا رفتیم؟-
:پرند گفت.ا ھمراه دیگران نرفتھ استمھیار چپ چپ بھ ناصر نگاه کرد و در دل او را لعنت می کرد کھ چر

.نھ،نمی پرسم-
:مھیار لبخندش را بھ زحمت فرو خورد و گفت.ناصر بور شد

.ولش کن ناصر،خانم با از ما بھترون می ره بیرون-
:برای اینکھ او را کنف کند،ظاھر خونسردی بھ خود گرفت و گفت.چشمان مھیار می خندید.پرند بھ تندی نگاھش کرد

.با کبوتر،غاز با غازکبوتر -
:ناصر گفت

.دست شما درد نکنھ دختر دایی،حاال ما شدیم غاز-
:مھیار گفت.پرند ابروھایش را باال کشید و لبخند زد

نا سالمتی پسر عمھ ای گفتن،دختر دایی گفتن،این ناصر جای داداش نداشتھ اتھ، نمی گی رگ غیرتش باد .دیگھ خجالتم نمی کشن-
.ھ نفلھ اش می کنھمی ره می زن.میکنھ

:ناصر گفت
چرا از کیسھ خلیفھ می بخشی؟-

:پرند گفت
احتیاج بھ برادری .یھ چیزی رو ھم بدون،من بلدم مراقب خودم باشم.نیومدم تا بھت ثابت کنم،دخترا اھل حرف نیستن،اھل عملن-

.کھ رگ غیرتش باد کنھ و واسھ ام نفلھ بازی راه بندازه ندارم
:مھیار با خنده گفت

.تو واقعا یکی یھ دونھ،خل و دیوونھ ای-
:پرند لبخندی تصنعی زد و گفت

.از تعریفت ممنونم-
:ناصر ھم از جا بلند شد و گفت

.تنھات می زارم راحت با تلفن حرف بزنی-
پرند و پشت .مھیار دندانھایش را بر ھم سایید و بھ اسمان قرمز رنگ چشم دوخت.و بھ دنبال پرند بھ طرف ساختمان بھ راه افتاد

:عمھ مھری پرسید.سر او ناصر وارد خانھ شدند
مھیار کجا رفت؟-

:ناصر جواب داد
نادره با ھیجان فیلمی را کھ دیده بودند،برای جمع تعریف می .پرند کنار مادرش نشست. بیرونھ،منتظر تلفن یکی از دوستاش-

پرند با .بھ چشمان پرند کھ بھ او خیره شده بود نگاه کردسھیال کھ ارام و غمزده در گوشھ ای نشستھ بود سر بلند کرد و .کرد
:اشاره سر پرسید

چتھ؟-
:لبخندی تصنعی زد و بھ ارامی جواب داد

.ھیچی-
مھسا کھ متوجھ حرکات انھا شده بود بھ دنبال سھیال .پرند بلند شد و با سر بھ سھیال اشاره کرد،بھ دنبالش برود و داخل اتاق رفت

م نمی خواید؟مزاح- .بھ راه افتاد
:پرند لبخندی زد و گفت

.تو مرتحمی،بیا تو-
:سھیال بھ پشتی تکیھ داد و گفت

.کاش زودتر بریم خونھ-
یعنی این قدر از خونھ ما خستھ شدی؟-

.از دیروز بعد از ظھر تا حاال بھ شما زحمت دادیم. نھ مھسا جون،خودم خستھ ام
مھیار کنار باغچھ .پرند پشت پنجره ایستاد.و ریز خندید.رو جبران می کنیدزحمتای ما .خوب ھفتھ دیگھ نوبت خونھ شما ست-

:مھسا گفت.پرند لبخندش را فرو خورد.پشتش بھ پرند بود و او را نمی دید.نشستھ بود و گلبرگ ھا را نوازش می داد
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مگھ نھ پرند جون؟-
:پرند بھ طرفشان چرخید و جواب داد

تما احتیاج بھ تنھایی داری؟ح.اره حق با اونھ،حق با تو ھم ھست-
:سھیال گفت

.کاش منم پیش تو مونده بودم و نمی رفتم-
:مھسا با دلخوری گفت

می خوای بگی بھ تو بد گذشت؟-
:سھیال با دستپاچگی جواب داد

.نھ،اصال،خیلی ھم خوش گذشت-
:مھسا گفت.ھا بود مھیار ھنوز ھم سر گرم نوازش کردن گلبرگ.پرند دوباره از پنجره بھ بیرون نگاه کرد

.تو حرفتو زدی دیگھ،حیوونکی داداشم،امروز با دوستش قرار داشت و بھ خاطر شما سر قرار نرفت-
:و بعد با فخر فروشی اضافھ کرد

دخترا دست از سر داداشم .اخھ می دونید داداش من ھزار تا خاطر خواه داره،یھ ریز تلفنمون زنگ می زنھ و با مھیار کار دارن
.دارنور نمی 

نمی دونید .گاھی وقتا اونقدر قربون صدقھ اش می رن کھ من حسودیم میشھ،گوشی رو از داداشم می گیرم و سرشون داد می زنم
:پرند با لحنی مسخره گفت. منو ھم با زبو نشون خام می کنن.چھ زبونی دارن

.عجالتا کھ یکیشون خان داداشت رو کاشتھ و زنگ نمی زنھ-
:پرند پرسید.پریده بود و لب ھایش می لرزیدرنگ سھیال .و خندید

تو حالت خوب نیست؟-
.فکر کنم فشارم افتاده-
می خوای بریم دکتر؟-
.نمی خوام ھمھ رو نگران و ناراحت کنم.نھ الزم نیست-

:مھسا گفت
یھ لیوان اب قند برات بیارم؟-

:پرند بھ جای سھیال جواب داد
.لطفا عجلھ کن-

:پرند گفت.مھسا بلند شد
.مواظب باش کسی نفھمھ-

.نادره ھمھ اشون رو سرگرم کرده
:پرند،دست سھیال را چسبید و گفت

!چقدر یخ کردی-
:و او را روی زمین خواباند و ادامعھ داد

.فکر می کنم بھتره بریم دکتر-
.نھ خواھش می کنم

ه رفت،مھیار ھنوز ھم با گلبر گ ھا سر پشت پنجر.فکری از ذھنش گذشت.سھیال می لرزید و پرند با نگرانی نگاھش می کرد
:پنجره را باز کرد و بھ ارامی صدا زد.گرم بود

....مھیار.... مھیار-
:پرند دو باره صدا زد.مھیار چرخی زد و بھ اسمان خیره شد

...پسر عمھ.........پسر عمھ.....مھیار-
بیرون اوردو بھ گوش چسباند و مشغول حرف زدن  بھ محض دیدن پرند،تلفن ھمراھش را از جیب.مھیار بھ طرف پنجره چرخید

:بھ طرف پرند لبخندی زد و با دست بھ کوشی اشاره کرد و گفت.شد
.ولم نمی کنھ دیگھ-

:و بلند تر گفت))یواش تر((پرند اشاره کرد،
.بیا-

:مھیار گفت
.فعال کار دارم،بعدا خودم بھت زنگ می زنم-

:پرند رفت و گفتگوشی را در جیبش رھا کرد و بھ طرف 
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.این دخترا ول کن ادم نیستن-
:پرند بی توجھ بھ حرف ھای او گفت

.سھیال حالش خوب نیست-
.چرا؟اون کھ بعد از ظھری خوب بود-
.فکر کنم فشارش اومده پایین-
می خوای ببرمش دکتر؟-

پرند بھ طرف او برگشت و .رد اتاق شدمھسا لیوانی در دست وا.منم ھمین فکرو داشتم،فقط میگھ نمی خوام ھمھ رو نگران کنم
:گفت

.لطفا بده بھش بخوره-
:و دوباره بھ طرف مھیار چرخید و گفت

من نمی دونم چیکار باید بکنم؟-
.االن می ام تو-
.فقط یواش،کسی متوجھ نشھ-
.حواسم ھست-

:مھسا گفت
داداشمھ؟-
:پرند کنار سھیال زانو زد و گفت-
.((نھ((سھیال لیوان را پس زد و ھمان طور کھ عق می زد با دست اشاره کرد ؛.بھتره اماده شی بریم دکتر-

:پرند گفت
مھسا جان میشھ لباساشو بیاری؟-
ولی؟-
خواھش می کنم نمی بینی حالش بده؟-

:مھسا از روی استیصال بلند شد پرند بھ نرمی گفت
.حالت خوب میشھ-

:مھیار وارد اتاق شد و پرسید
حالت خوبھ سھیال؟-

:مھیار گفت. سھیال دست پرند را فشرد و دوباره مشغول عق زدن شد
.بعد از ظھر حالش خوب بود-
چیکار کنیم؟-
.می بریمش دکتر،بلند شو اماده شو-

مھسا ھم لباسھای سھیال را بھ تنش کرد و بھ کمک پرند،زیر بازو ھایش را چسبیدو .پرند بلند شد و بھ سرعت لباسھایش را پوشید
:مژگان خانم گفت.در بیرون بردند او را از

خاک بر سرم چی شده؟-
:مھیار با تشر گفت

.من و پرند داریم می بریمش دکتر.شلوغش نکنید،چیزی نیست-
:مژگان خانم با صدای بغض الودی گفت.و با سر بھ پرند و مھسا اشاره کرد،از دز بیرون بروند

اخھ چی شده؟-
:اقای نوری ھم از جا بلند شد و پرسید

چی شده دایی جان؟-
.فکرکنم فشارش اومده پایین دایی،جای نگرانی نیست با یھ سرم خوب می شھ-

:مژگان خانم گفت
.منم می ام-
حتما دایی .شما می خوای بیای،مامانم و خالھ و زن دایی پونھ ھم می خوان بیان.زن دایی خواھش می کنم،من و پرند می بریمش-

.تندو تند بھتون زنگ می زنم.گفتم کھ نگران نباشید.ایی منوچھر نمی تونن شماھا رو تنھا بزارنفرھاد و بابام و عمو حجت و د
.ولی من می خوام بیام-

:اقای نوری گفت
.حق با مھیاره،بھتره بچھ ھا ببرنش-
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.زنگ می زنم-
:گفتمھسا .مھیار در را باز کرد و انھا سوار شدند.پرند کنار ماشین منتظر بود.از در بیرون رفت

می خواین منم بیام؟-
:پرند سر سھیال را بھ شانھ اش تکیھ داد و گفت

.االن ھمھ نگرانن،من اونا رو بھ تو می سپارم.بھتره مراقب بقیھ باشی-
:مھیار پشت فرمان نشست و گفت

.برو تو،االنھ کھ خونھ رو بزارن رو سرشون-
:ان سھیال را دردست گرفت و بھ ارامی پرسیدپرند انگشت.و روی پدال گاز فشرد و ماشین از جا کنده شد

سھیال بیداری؟ -
:سھیال تکانی خورد و جواب داد.مھیار از اینھ بھ عقب نگاه کرد

.اره-
:پرند بھ مھیار نگاه کرد و گفت

.حتما بیرون چیزی خوردید و مسموم شده-
نمی دونم؟-
مگھ شما با ھم نبودید؟-
.واسھ ھمینم ھیچی نمی دونم. منتظرشون شدم من حوصلھ فیلم رو نداشتم،تو ماشین-
.حسابی یخ کرده-

:مھیار بیشتر روی گاز فشرد و گفت
.االن می رسیم-
!می بینید یھ ھوس کوچیک شما چیکار کرد؟-
.من کھ نمی خواستم این طور بشھ-
.اما شد-

:سھیال گفت
.تقصیر مھیار نیست-

:مھیار با دلخوری گفت.پرند چھره در ھم کشید
  .اصال دخترا خودشون بھ ما چسبیدن،ما کھ نمی خواستیم ببریمشون.ما می خواستیم خوش بگذرونیم-

.ولی وقتی بردینشون،مسئولیتشون رو ھم قبول کردین-
چیکار باید می کردم؟-
.باید حواست بھ ھمھ بود مھیار،بردی ولشون کردی تو سالن و اومدی تو ماشینت،می ترسیدی دزد ببردش-
.د،حوصلھ اخم و تخم تو یھ نفر دیگھ ندارمببین پرن-
.خدای من،یھ چیزی ھم بدھکارشدم-
.تو کھ اینقدر مسئولیت شناسی،می اومدی و خودت مراقب ھمھ می شدی،مامان بزرگ-

:پرند می خواست دھان باز کند کھ سھیال گفت
.بسھ بچھ ھا، ترو خدا-

پرند پیاده شد و در .مھیار پیچید و کنار بیمارستان متوقف شد. را فشردپرند از اینھ نگاه تندی بھ مھیار انداخت و دست سھیال
:مھیار با عصبانیت نگاھش کرد و غرید.حالی کھ زیر بازوی سھیال را چسبیده بود بھ راه افتاد

.دختره خودخواه عوضی-
:پرند گفت.درھای ماشین را قفل کرد و با قدم ھایی بلند خودش را بھ انھا رساند

.ره بگیر تا ما برسیمبرو شما-
.با من مثل نوکرت حرف نزن-

:سھیال گفت.بھ سرعتش افزود و از انھا دور شد
.تقصیر مھیار نیست-

:پرند در حالی کھ بھ شدت عصبانی بود گفت
.اون باید از شما مراقبت می کرد.نمی خواد ازش حمایت کنی-

مھیار بھ طرفشان امد .بھ پرند تکیھ داده بود،وارد سالن انتظار شد سھیال در حالی کھ پاھایش را بھ زحمت روی زمین می کشید و
:و گفت

.بیایید بنشینید،تا نوبتون بشھ-
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:پرند بی انکھ نگاھش کند،سھیال را روی صندلی نشاند و پرسید
شماره گرفتی؟-
.نفر بیست و پنجم ھستیم-

:بھ سھیال نگاه کردو گفت
.می گفتی مریض ما اورژانسیھ-
.مھ مریض ھا اورژانسی ھستناینجا ھ-

:سھیال دست پرند را گرفت و گفت
.خواھش می کنم-

:پرند نگاه تندی بھ مھیار کرد و کنار سھیال نشست و گفت.و سرش را برگرداند و عق زد
.بھ من تکیھ بده-

:پرند غرید.مھیار با عصبانیت بھ پرند نگاه کرد و از انھا دور شد
.پسره احمق-

:ی گفتسھیال با بی حال
.خواھش می کنم-
.مگھ دروغ می گم،اونقدر کھ فکر دخترای مردمھ،فکر دختر داییش نیست-
.در مورد مھیار این جوری صحبت نکن-
.اون فکر می کنھ کیھ؟پسره احمق دیوونھ-
.خواھش می کنم پرند-
خدای من تو چرا از اون حمایت می کنی؟-

سر بلند کرد و بھ مھیار کھ در ان .پشت پرند تیر کشید و دستانش شل شد.ده بودچشمانش پر از اشک ش.سھیال سر بھ زیر انداخت
:سھیال با صدایی بغض الود گفت.سوی سالن بھ دیوار تکیھ زده بود و بھ انھا چشم دوختھ بود،نگاه کرد

حالم خوب نیست؟-
:پرند پرسید

تو یھویی چت شد؟-
.دیوونھ می شمنمی دونم پرند،کاش منم پیش تو مونده بودم،دارم -
بیرون اتفاقی افتاد؟مسئلھ ای پیش اومد؟-

:سھیال کھ از گوشھ چشم بھ مھیار کھ در ان سوی سالن ایستاده بود،نگاھی انداخت و جواب داد
.نھ،ھیچ اتفاقی نیفتاد-

:پرند با تردید پرسید
مطمئنی ھیچ مسئلھ ای اتفاق نیفتاد؟-
....نکنھ....رفتن تو چھ ربطی بھ بد شدن حالت داره-

:سھیال بھ میان حرفش دوید و گفت
.با چند تا قرص حالم خوب می شھ،بھ شرط این کھ تو و مھیار این قدر سر بھ سر ھم نذارین.فقط ضعف کردم-

"پرند چھره در ھم کشید و با دلخوری گفت
مھیار اونقدر این جملھ رو .حساسم ھمھ اش تقصیر اونھ،تو کھ می دونی سھیال من چقدر بھ گفتن این جملھ لعنتی یکی یھ دونھ-

.می گھ کھ عصبی ام می کنھ
.اگھ بفھمھ ناراحت می شی نمی کھ-
.پس کاری کن کھ نفھمھ لجت در اومده-. یعنی این قدر احمقھ کھ نمی فھمھ؟می دونی کھ می گھ تا لج منو در بیاره-
.می بینی کھ ھمیشھ چھ جوابی بھش می دم-
.یھ ادم منحصر بھ فردهسر بھ سر مھیار نذار،اون -
شماھا لی لی بھ الالش می .باور کن سھیال،ھیچی نیست.اون ھیچی نیست.ترو خدا سربھ سرم نذار سھیال،حوصلھ خندیدن ندارم-

.ذارین
.تو فقط از اون بدت می اد-
.چون اون ھمیشھ اذیتم می کنھ-
خود تو چی؟-
.دلم می خواد خر خرشو بجوم-
واسھ چی؟-
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رو می شناسی،اون اگھ بفھمھ کھ می تونھ کسی رو مسخره کنھ،مسخره می کنھ،دست می اندازه،اما اگھ جوابشو تو کھ مھیار -
.بدی،عصبی می شھ و بدو بیراه می گھ

:چشم بھ زمین دوخت و گفت
.حق با توئھ-

:مھیار با لحنی عصبی گفت.پرند چھره در ھم کشید.مھیار بھ طرفشان امد
.نوبت ماست-

پرند چھره در ھم .مھیار سر برگرداند و نگاھشان کرد.وی سھیال را گرفتتو بلند شدند و بھ دنبال مھیار بھ راه افتادندپرند زیر باز
دکتر عینکش را جابھ جا کردو .وارد اتاق دکتر شدند و پرند سھیال را روی صندلی نشاند.کشید و بھ شدت از او رو برگرداند

:گفت
مشکلتون چیھ؟-

:پرند گفت.ه کرد و سر بھ زیر انداختسھیال بھ پرند نگا
.بدنش یخ کرده،حالت تھوع ھم داره-

:دکتر فشارش را گرفت و ھمان طور کھ بھ پرند خیره شده بود پرسید
چی خورده؟-
.ھیچی اقای دکتر-

:پرند بی انکھ بھ مھیار نگاه کند ادامھ داد
مسموم نشده،اقای دکتر؟-

:کمی دل دل کرد و گفت
!شده باشن و خبر ندارنالبتھ شایدم -

:دکتر گفت.سھیال ملتمسانھ نگاھش کرد
.چند تا ھم قرص و امپول.واسھ اش سرم می نویسم-

:دکتر با لبخند گفت.پرند بھ سھیال کمک کرد،بلند شود.نسخھ را بھ طرف مھیار گرفت
.ببریدش بھ اتاق بغلی،می ام بھش سرم می زنم-

:ود،چشم غره ای رفت و با لحنی عصبی گفتمھیار بھ دکتر کھ بھ پرند خیره شده ب
پرند نگاھش کرد،صورتش سرخ شده بود و غبغبش می لرزید از او سر بر گرداند وبھ دکتر کھ با لبخندی دندان .ببرش اتاق بغلی-

:ھای سفید و یکدستش را بھ نمایش گذاشتھ بود نگاه کرد،لبخندی از روی موذیگری زد و با عشوه گفت
.ای دکترلطف می کنید اق-

:مھیار در را باز کرد و گفت
.ممنون دکتر-

:سھیال زیر گوشھ پرند گفت
.عصبانیش نکن-

:دکتر بھ انھا خیره شده بود،در را بھ ھم کوبید و زیر لب غرید.مھیار بھ داخل اتاق نگاه کرد.از در بیرون رفتند
.مرتیکھ احمق-

:پرند با شیطنت گفت
.دکتر خوبی بود-

:مھیار با چھره ای در ھم گفت.ه کردو بھ مھیار نگا
.ببر بخوابونش رو تخت تا من داروھاش بگیرم-

:بھ کنار مھیار کھ رسید ایستاد و گفت.پرند بھ راه افتاد
.من کلفت تو نیستم،لطف کن و بھ من دستور نده-

 را روی تخت خواباند و لبخندی از پرند سھیال.مھیار دندانھایش را بھ ھم سایید و نسخھ را در مشت فشرد.و بھ راھش ادامھ داد
:سھیال چشم ھایش را بست و گفت.روی دلداری زد

.حاال کھ با تو ھستم احساس می کنم حالم بھتره-
پریدگی رنگ او .بھ سھیال کھ ارام روی تخت خوابیدخ بود،نگاه کرد.ھوا کامال تاریک شده بود.پرند از پنجره بھ بیرون نگاه کرد

سھیال چیزی را از او )دستش را روی دست سھیال گذاشت و اندیشید؛ .لحظھ ای بھ مھیار اندیشید.ا بوددر نظرش بھ سختی زیب
:سھیال گفت.)پنھان می کند

.خوشحالم کھ تو اینجایی-
.بھتره استراحت کنی-
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خیلی بچھ ام نھ؟
.معلومھ کھ نھ-

.تو فقط می خوای دلداریم بدی
:گفتپرند خم شد و گونھ سھیال را بوسید و 

.نھ دختر جان،مطمئن باش کھ نھ-
:پرستار سرم را وصل کرد و گفت.پرند چھره در ھم کشید و پایین تخت ایستاد.مھیار وارد اتاق شد

.تموم کھ شد صدام کنید درش بیارم-
:مھیار باالی تخت ایستاد و گفت

حالت چطوره؟-
.بھترم،خیلی بھترم-
.رفتن ما باعث بشھ کھ تو بھ این وضع بیفتیمن متاسفم سھیال،فکرشم نمی کردم بیرون -

:سھیال گفت.مھیار از گوشھ چشم بھ او نگاه کرد.پرند بھ ارامی از اتاق بیرون رفت
.تقصیر تو نیست،باور کن بھ من خیلی خوش گذشت-
.حاال بھتره استراحت کنی-

پرند با چھره ای متفکر و نگران .بیرون رفتمھیار بھ ارامی از تخت دور شد و از در .سھیال لبخندی زد و چشمھایش را بست
:صدای مھیار او را بھ خود اورد کھ گفت.روی نیمکت نشستھ بود

.من معذرت می خوام-
:پرند چھره در ھم کشید و گفت

واسھ چی؟-
.حق با توئھ،من باید مراقبشون بودم-
.حاال کھ دیگھ ھمھ چیز بھ خیر گذشت-

یدی نرمی فرو رفتھ و روبرویشان روی دیوار دختر بچھ زیبایی در قاب نشستھ بود و راھرو در سف.مھیار کنار پرند نشست
.از قسمت پرستاری،صدای نرم بھ ھم خوردن کاغذ می امد.دستش را بھ عالمت سکوت،جلوی بینی اش نگاه داشتھ بود

.نباید سرت داد می کشیدم-
:و گفت ایستاد.دلش می خواست تنھا باشد.پرند از گوشھ چشم نگاھش کرد

.بھ رفتارھای زشت تو عادت کردم-
:گفت.مژگان بلندش،چون خنجری تیز بر قلب مھیار فرود امد.احساس کرد،پرند رنگ پریده بھ نظر می رسد.مھیار نگاھش کرد

.یکی یھ دونھ،خل و دیوونھ-
:پرند بی ان کھ نگاھش کند جواب داد

.بھتره بری پیش سھیال.از تعریفت ممنونم-
.استراحت می کنھاون داره -
.می خوام پیشش باشی-

.مھیار با تعجب بھ پرند خیره شد
.این جوری جبران مافات می کنی-

:مھیار ایستاد و گفت
.نمی دونم چرا ھمیشھ می خوای ثابت کنی مرغ یھ پا داره-

:پرند بھ زحمت عصبانیتش را فرو خورد و جواب داد
.نی نشدم برو پیش سھیالچون مرغ یھ پا داره،تا بیشتر از این عصبا-

:مھیار می خواست چیزی بگوید کھ پرند گفت
.نمی خوام ھیچ تو ضیحی رو بشنوم.بھتره ھیچ حرفی نزنی-

:مھیار با عصبانیت گفت
فکر می کنی کی ھستی کھ من باید بھت توضیح بدم؟-

روسری اش .میق کشید تا حالش کمی بھتر شدچند نفس ع.پرند روی نیمکت افتاد.و بھ تندی مقابل پرند گذشت و بھ اتاق باز گشت
:سھیال خجالت زده نگاھش کرد و گفت.بلند شد و بھ اتاق رفت.لبخندی روی لبش نشست.را درست کرد

.باعث زحمت شما شدم-
.حرفای بیخودی نزن،خودتم می دونی کھ این طور نیست-

پرند بی ان کھ نگاھش کند و در حالی کھ .ارف کرد ،بنشیندمھیار از روی صندلی بلند شد و با چھره ای در ھم کشیده بھ پرند تع
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:بھ روی سھیال لبخند می زد،جواب داد
.کنار سھیال می شینم-

پرند با اشاره چشم و ابرو جواب .سھیال با ابرو بھ مھیار اشاره کرد.مھیار روی صندلی نشست و سرش را میان دو دست گرفت
:سھیال گفت.داد،چیزی نیست

سر عمھ؟حال نداری پ-
:لبخند تلخی زد و گفت.مھیار سر بلند کرد

.نگران تو ھستم-
.من خیلی بھترم،باور کن-

:مھیار نگاھی گذرا بھ پرند انداخت و گفت
.پس بھ این دختر عموت بگو دست از سر من برداره-

:پرند گفت.سھیال نگاھی بھ پرند کرد
.بھش بگو بھ سھیال بخشیدمش-
گی؟پس چرا خودت بھم نمی -

:پرند چشم بھ موزائیک ھای کف اتاق دوخت و گفت
.نباید اونجوری عصبانی می شدم،متاسفم-

:مھیار لبخندی زد و گفت
.کما این کھ از خل و دیوونھ ھا بیشتر از این نمی شھ انتظار داشت.فکر می کنم حقم بود-

:پرند بھ طرف سھیال چرخید و گفت
.ن نمی شھ انتظار داشتاز ادمای بی مسئولیت ھم بیشتر از ای-
.بھتره ادمای مسئولیت پذیر لطف کنن و از دفعھ بعدجمع رو رھا نکنن-
.چون دخترا اھل عمل ھستند،روی حرفشون وا می ایستن-
عمل چی؟عمل جراحی؟-
.جواب ابلھان خاموشیست-
.ھاھا خندیدم-
.مواظب باش تو گلوت گیر نکنھ خفھ شی-

:سھیال با بی حوصلگی گفت
.کردم اتش بس دادیدفکر -
.اون باید پشت گوشش رو ببینھ معذرت خواھی منو ببینھ-
.وای نگو پسر عمھ،می ترسم پس بیفتم-
.یھ خل و دیوونھ کمتر،زندگی سالم تر.اگرم پس افتادی چھ بھتر-
.دیگھ داری شورش در می اری-
.نمی تونی تحمل کنی شیرینش کن-

.سھیال چند بار صدایش زد.ون رفتپرند با عصبانیت بلند شد و از در بیر
:سھیال گفت.اگر بھ دنبالش می رفت،خود را شکستھ بود،و اگر نمی رفت،قلبش می شکست.مھیار مردد بر جا مانده بود

.برو دنبالش-
.بره گم شھ،برام مھم نیست کجا میره-

روی .پرند بھ حیاط بیمارستان رفت.ره شدسھیال لحظاتی نگاھش کرد و بعد بھ سقف سپید اتاق خی.خود را بھ کنار پنجره کشید
مھیار .انقدر عصبانی بود کھ دلش می خواست با ھمھ دعوا کند.نیمکتی نشست و با چھرھای در ھم کشیده خود را محکم بغل کرد

اما ھر چھ سعی کرد .))معذرت می خواھد((دل دل می کرد،برود کنارش بنشیند و بگوید،.از پشت پنجره نگاھش کرد
دنیا برای او،این .شت پنجره ایستاد و بھ پرند کھ زیر نور چراغ،روی نیمکت اھنی در خود مچالھ شده بود،خیره شدپ.نتوانست

این پری کوچک،دختر دردانھ .قاب کوچک بود و دختری کھ ان سوی این قاب با دلخوری نشستھ و بھ دور دستھا خیره شده بود
دلش .پرند سرکش و مغرور،پرندی کھ ھمیشھ در جمع ھا می درخشید.شناختاز ھماه بازیھای کودکانھ او را می .دایی منوچھر

دلش می خواست کنارش بود،اما پرند برای مھیار .دلش می خواست او ھم مثل پرند،گل سرسبد بود.می خواست بھ او نزدیک بود
!ھر چھ بود،جز پرند

بھ اولین فرزند خانواده و ھمھ چیز از .ین پسر فامیلبھ بزرگتر)نھ:(از ھماه بازی ھای کودکانھ روبرویش ایستاد و بھ او گفت
کینھ ای کھ در طول زمان برای مھیار تبدیل بھ احساسی غریب شد و روح مغرور جذاب ترین پسر .ساده شروع شد))نھ((ھمان

از تمام لجبازیھای و حاال بعد . اول بود))نھ((پرند برای او ھمھ چیز بود و او برای پرند،ھمیشھ ھماه .فامیل را اسیر خویش کرد
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دیروز،او واقعا نمی دانست نام این احساس غریب چیست؟حتی نمی خواست باور کند احساسی ھست،قلبی می تپد و وجودی اتش 
......او نمی خواست باور کند پرند را دوست داردو.می گیرد

:صدای سھیال او را بھ خود اورد
نمی خوای بری دنبالش؟-
.نمی رهتو حیاط نشستھ،جای دوری -

این اولین باری نبود کھ با او در یک اتاق تنھا بود،اما این اولین باری .سھیال پتو را تا سینھ باال کشید و بھ نیم رخ مھیار خیره شد
انیشید کاش مھیار می دانست،او برای چھ و برای کھ اینجا خوابیده؟کاش .بود کھ با او در یک اتاق با احساس تعلق خاطر تنھا بود

چرا کھ امروز برای اولین بار . دلش می خواست بھ او بگوید کھ امروز بزرگ ترین روز زندگی اوست.ست،دوستش داردمی دان
مثل ھمیشھ،مثل وقتی کھ بھ ھمھ می خندد و اگر مھیار بخندد .اما می ترسید بگوید و مھیار بخندد.باور کرده او را دوست دارد

.سھیال میمیرد
سھیال بھ سرعت چشم چرخاند و نگاه بھ جانب دیگری .س کرده بود بھ طرفش چرخیدمھیار کھ سنگینی او را احسا

:مھیارگفت.دوخت
.ھمھ اش تقصیر این مھمونی ھای ھفتگی ماست-
چی؟-

:مھیار دوباره از پنجره بھ بیرون خیره شد و گفت
  مھم نیست،اصال مھم نیس-

فصل سوم
:پرند لبخندی تصنعی بھ سھیال زد و پرسید

سر گیجھ نداری؟ دیگھ کھ-
:پرند سالم کرد و گفت.در باز شد و اقای نوری و مژگان خانم،با نگرانی بھ سھیال چشم دوختند

.اینم دختر نازنازی شما،صحیح و سالم-
خوبی سھیال؟-
.اره مامان،تلفنی ھم کھ بھتون گفتم،چیز خاصی نبود-

:نوری گفت اقای.ھمھ بھ استقبالشون بھ حیاط امده بودند.مھیار سالم کرد
.بھتره بیشتر از این سر پا نگھش نداریم-

پرند بی انکھ نگاھش کند از .مھیار دستھایش را در جیبش فرو برد.مژگان خانم،دست او را گرفت و کمکش کرد بھ اتاق بروند
بھ پرند رساند  پونھ خودش را.مھیار پشت سر او شکلک در اورد وبھ دنبالش وارد حیاط شد.مقابلش گذشت و بھ درون حیاط رفت

:و با نگرانی پرسید
دکتر چی گفت؟-
.چیزی نیست مامان،گفت با یکم استراحت خوب میشھ-

:پونھ نگاھی بھ مھیار کرد و پرسید
زن دایی راست میگھ؟-
مامان یعنی بھ من اعتماد نداری؟-
.البتھ کھ این طور نیست نگرانم-
.ھمچین ادمی اعتماد نکنیدحق با اونھ زن دایی،حق با شما ھم ھست کھ بھ یھ -

:پرند سرش را برگرداند و گفت
.یارو رو بھ ده راه نمی دادند،ادرس خونھ کدخدا رو می پرسید-

:اقای نوری خنده بلندی کرد و گفت
.ما پیر شدیم و این دو نفر دست از لجبازیھاشون بر نداشتن-

:پرند گفت
.زدبا ھر کس باید ھمون طوری کھ لیاقتش رو داره حرف -

:پونھ گفت.مھیار دھانش را کج کرد
!زن دایی-

:مھیار خجالت زده سر بھ زیر انداخت و گفت
.ببخشید زن دایی،ولی باور کنید تحمل این دختر خیلی سختھ-

:ناصر با خنده گفت
.اگھ دادنش بھ تو ،قبول نکن-
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:مھیار گفت.پرند سرخ شد
.من غلط بکنم،مگھ از جونم سیر شدم-
.،این بمونھ بیخ ریش صاحبش،ارزونی مامان مھریشنھ ناصر جان-

:مھری خانم خندید و گفت
.دلتم بخواد داداش،پسر مثل دستھ گلم رو-

:مھسا با لحنی معترض گفت
ول کنید این حرفا رو،سھیال حال نداره شما تعارف تیکھ پاره می کنید؟-

:و چشم غره ای بھ ناصر رفت و گفت
.دش ادم پیدا کنھداداش من خودش بلده واسھ خو-

انقدر از دست ناصر و مھیار و مھسا عصبانی بود کھ دلش می .پرند سر بھ زیر انداختھ بود.تاکید بیشتری کرد((ادم))و روی کلمھ
:بھ ارامی گفت.خواست گریھ کند

.بریم خونھ مامان،خستھ ام-
.بھ محض اینکھ شام خوردیم می ریم-

می خواست حرفی بزند و از .خودش ھم نمی دانست چرا ان حرف ھا را زده.د خیره شدمھیار کمی بھ پرن.مھری پونھ را صدا زد
:دھان باز کرد و بی اختیار گفت.او معذرت خواھی کند

.فکر می کنم ادم خود کشی کنھ بھتر از اینھ کھ یھ ساعت تو رو تحمل کنھ-
:پرند لبخندی تصنعی روی لب ھایش نشاند و گفت

.خود کشی کنھ بھتر از اینھ کھ یک دقیقھ تو رو تحمل کنھ منم فکر می کنم،ادم اگھ-
.اگھ دادنم بھ تو قبولم نکن-
.نچایی،پسر عمھ-

:مھیار لبخندی زد و گفت
.یکی یھ دونھ،خلو دیوونھ-

:پرند جواب داد
.از تعریفت ممنونم-

:از کنار ناصر کھ رد می شد،ناصر گفت.و از مقابل مھیار گذشت
.احوال دختر دایی-
.تو دیگھ برو گمشو-
.می بینی مھیار،با تو دعوا می کنھ،دق دلیش رو سر من در می اره.ای بابا بھ من چھ ربطی داره-

:مھیار انقدر بھ پرند نگاه کرد تا وارد ساختمان شد و گفت
.ھمھ اتیشا از گور تو بلند میشھ-
.جون تو وقتی گفتم تازه فھمیدم چھ حرفی زدم-
.بزن،فندق مغزاول فکر کن،بعد حرف -

:ناصر پشت سرش را خاراند و گفت
!ھمھ کھ عقل و شعور جنابعالی رو ندارن،پسر عمھ-

:پوریا بھ سرعت از ساختمان بیرون امد و بھ طرف مھیار و ناصر رفت و گفت.وخندید
.رو می گیریاخ این قدر حال می کنم تو حال این دختره .چی بھش گفتی،مثل اسفند روی اتیش باال و پایین می پره-
.شما دو تا دیوونھ اید-
جون مھیار بھش چی گفتی؟-

:ناصر بجای مھیار جواب داد
.ھمون حرف ھمیشگش-

:و ھر دو نفر یکصدا گفتند
.یکی یھ دونھ،خل و دیوونھ-

:پوریا پرسید.مھیار چرخی زد و روی ایوان نشست.و بھ خنده افتادند
چیزی شده؟-
.پرند اعصاب ادمو خورد می کنھ-
.ولش کن بابا،تو کھ می دونی اون از بین ھمھ فقط میونھ اش با فرزین خوبھ-

:ناصر با لودگی گفت
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.من نمی دونم اگھ پرند نقاشی بلد نبود چھ فیلم دیگھ ای بازی می کرد.اخھ فرزین تابلوھاش رو می فھمھ-
:دی گفتپوریا با لحنی ج(این قدر از این ناصر بدم میاد کھ نگو اه اه، بچھ بی ادب)
.بھتره پشت سر فرزین حرف نزنی-

:مھیار ایستاد و گفت
.دلم واسھ اش تنگ شده!....فرزین-
.امروز زنگ زده بود اینجا،سالم رسونده-

:مھیار بھ طرف ساختمان نگاه کرد و زیر لب گفت
.فرزین می خواست زنگ بزنھ.پس واسھ ھمین بود کھ پرند با ما نیومد-

:ناصر گفت
.خودمون بھ زودی بر می گردهاقا مھندس -

:مھسا روی ایوان امد و صدا زد
.بیایید تو شام امادده اس-

:ناصر دستی بھ پشت مھیار زد و گفت
(عقده ای ).یھ خواب خوبی واسھ پرند دیدم کھ نگو،می خوام کاری کنم کھ حالش حسابی گرفتھ شھ-

((.منتظر تلفن اون بوده.ھمین اون منتظر تلفن فرزین بوده،فقط((مھیار در ذھن تکرار کرد،
:مھسا صدا زد

.مھیار با توام،بیا شام-
:پرسید.پوریا رفتھ بود.مھیار بھ ناصر نگاه کرد

نقشھات چیھ؟-
  .لبخند موذیانھ ای روی لب ھای ناصر نقش بست

فصل چھارم
:پونھ لبخندب زد و گفت.پرند با تکان ھای دست مادرش چشم گشود

.دارهپوریا تلفن زده کارت -
.بگو بعدا بھش زنگ می زنم-
.می گھ می خواد بره بیرون،می گھ تو باھاش کار داری-

 :پرند بھ زحمت سعی کرد چشمانش را باز نگاه داردو گفت
پوریا؟-
.بھتره بیدار شی خانم تنبل،ساعت نزدیک دھھ-

:ایل پرند را مرتب می کرد، گفتپونھ ھمان طور کھ وس.پرند بھ زحمت نشست و دستش را برای گرفتن گوشی دراز کرد
.نھ دیگھ خانم زرنگ،گوشی بیرونھ-
!مامان-
.باید از تخت بیای پایین،بسھ ھر چی خوابیدی-

:پرند از تخت پایین امد و گفت
.خیلی بدجنسی مامان-

:پونھ لبخندی زد و گفت
.پوریا رو بیشتر از این منتظر نذار-

:در ھمان حال گفت پرند با بی حوصلگی از اتاق بیرون رفت و
.خودم جمع و جورشون می کنم مامان،خودتو خستھ نکن-

:گوشی را برداشت و گفت
.سالم-
.سالم،ببخش از خواب بیدارت کردم-
.نھ باید بیدار می شدم،خیلی خوابیدم-
خب؟-
خوب چی؟-
با من کاری داشتی؟-
.تو زنگ زدی-
.سھیال کھ پیش اومد یادم رفت تو کارم داشتیقضیھ .مگھ تو دیروز غروبی بھ من نگفتی کارم داری-
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راست می گی،سھیال چطوره؟-
.خوبھ،مامان نمی ذاره از اتاقش بیرون بره-
.حق با زن عموئھ-

:پوریا خندید و گفت
خب نگفتی چیکارم داشتی؟.سھیال کھ داره دیوونھ می شھ-
وقت داری؟.تونی بری از دوستت برام بخری می خواستم بدونم می. اره،راستش احتیاج بھ یھ مقدار وسیلھ داشتم-
اره وقت کھ دارم،چیا می خوای؟-
.یھ مقدار رنگ و بوم و از این جور چیزا،چند تا ھم طرح خوشگل بھ سلیقھ خودت-
.اگھ می خوای بیام دنبالت،تو رو ھم ببرم-
...می دونم زحمتت می شھ.من اگھ فرصت داشتم مزاحم تو نمی شدم-
.خیلی وقتھ ندیدمش.اتفاقا بھانھ ای شد یھ سر بھش بزنم.نیستنھ بابا زحمتی -
.بھ سھیال بھش بگو زنگ می زنم.دستت درد نکنھ-
.باشھ،بھ زن عمو بگو ببخشید صبح زود مزاحمتون شدم-
.زحمت از ماست کھ وقت تو رو می گیریم-
.تعارف نکن پرند،حوصلھ اشو ندارم-

:پرند خندید و گفت
اریشون؟کی واسھ ام می -
سر راھم وسایلت رو می ارم،خوبھ؟.ھمین امروز می رم پیشش-
فقط از بیست و ھشت ھزار تومن بیشتر نشھ؟-
با ما تعارفم می کنی؟-
دوستت .رنگم از ھمھ چی می خوام.ببین پوریا،بگو ھر چی کھ فکر می کنھ الزمھ برام بذاره.نھ فقط موجودی جیبم رو گفتم-

.خودش می دونھ چی می خوام
فرزین می گفت خیلی .می دونی پرند،رو تابلو ھات عشق می کنھ،اون دفعھ کھ یکیش رو بردم قاب کنھ،دھنش وا مونده بود-

.حالیشھ
پوریا یادت کھ نمی ره؟-
.نھ دیگھ گفتم کھ-
دستت درد نکنھ،کاری نداری؟-
.سالم برسون-
.توھم ھمینطور،خداحافظ-
.خداحافظ-

:گفتپونھ از اتاق بیرون امد و 
.صبح بخیر-

:پرند لبخند بزرگی زد و در حالی کھ چشمانش از خوشی می درخشید گفت
.صبح بخیر بانوی خانھ-
.صبحونھ اماده اس-
.اول یھ دوش کوچولو می گیرم بعد واسھ صبحونھ خدمت می رسم-

:پرند ھمان طور کھ بھ طرف اتاقش می رفت پرسید
بابا کی رفت؟-
بره؟مثل ھمیشھ کی قرار بود -
واسھ من چیزی نذاشتھ؟-
.گفت بھت بگم تو کشوی میزتو نگاه کن-

:پرند ابروھایش را باال کشید و گفت
.دستش درد نکنھ-

.ظھر شد صبحونھ خانم جوان
.بلھ بانوی من-

:پونھ گوشی را برداشت و گفت.تلفن زنگ زد و پرند بھ اتاقش رفت
بلھ؟-



www.ebook4download.blogfa.com

٢٢

www.ebook4download.blogfa.com

.سالم زن داداش-
با زحمت ھای ما؟ چطورین.سالم مھری خانم-
خوبیم شما خوبید؟.چھ زحمتی خانم-
.خوبیم ما کھ دیشب پیش شما بودیم-
داداش رفتھ سر کار؟-
.اره-

پرند چطوره؟
.اونم خوبھ سالم داره

:کیھ؟پونھ بی صدا جواب داد:پرند حولھ بھ دست از اتاق بیرون امد و با اشاره پرسید
.عمھ مھری-
حالش بھتر شده؟-
.نبود بھونھ می گرفت اره چیزیش-

:صدای مھسا در گوشی پیچید کھ گفت
.لوسش کردین زن دایی-

:پونھ خندید و گفت
.بھش بگو تو ھم کھ یکی یھ دونھ ای-
.ناز داره دخترم.بچھ ام اصال ھم لوس نیست-
.لطف دارین مھری خانم-
کاری نداری زن داداش؟-
.لطف کردی تلفن زدی حال پرند رو بپرسی-
.ھفتھ خونھ داداش فرھاد می بینمتوناخر -
 .انشاءاهللا خداحافظ-
.خداحافظ-

:پونھ کھ گوشی را قطع کرد پرند پرسید
چیکار داشت؟-
.تو دیشب اون قدر بی حوصلھ بودی کھ نگرانت شده بود زنگ زده بود حالت رو بپرسھ-
.بھتره بره بھ پسرش ادب یاد بده-
.نزنپرند در مورد عمھ ات این جوری حرف -
.من می رم حموم اگھ سارا زنگ زد بگو نیم ساعت دیگھ منتظر تلفنش ھستم-
.خواب بودی سارا زنگ زد-
چرا صدام نکردین؟-
.خودش نذاشت گفت ساعت یازده دوباره تلفن می کنھ-

:پرند نگاھی بھ ساعت انداخت و گفت
.پس زود تر برم حموم-

:و ھمان طور کھ بھ طرف حمام می رفت گفت
.ر کنم بعد از ظھر بیاد اینجافک-

:پونھ خندید و گفت
.اتفاقا دلم براش تنگ شده.قدمش سر چشم-
.مامان این حرفا رو پیشش نزنی کھ حسابی پرو می شھ-

:پونھ اخم شیرینی کرد و با تشر گفت
.ادم در مورد دوستاش این جوری حرف نمی زنھ--

:پرند دستی برای مادرش تکان داد و گفت
.ت مامانمی بینم-

بعد از سالھا نذرو نیاز و دوا و دکتر .چقدر دوستش داشت.شیطون کوچولوی خودم:پونھ خندید و زیر لب گفت.و وارد حمام شد
صدای شرشر اب می اومدوپونھ لبخند .پونھ نمی توانست صاحب بچھ شود و پرند تمامی دنیای او بود.خدا پرند را بھ انھا داده بود

منوچھر .وقتی کھ بھ دنیا امد دنیای شیرینشان شیرین تر شد.امدن و قد کشیدن او را در ذھن مرور می کردبھ لب خاطرات بھ دنیا 
پرند با خودش حس قشنگ پدر و .ھمیشھ مھربان بود و بعد از اینکھ پرند قدم بھ زندگی اشان گذاشت مھربانی اش صد چندان شد
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س سوختھ بودند حاال با تمام قوا ان را نفس می کشیدند ھر چھ بزرگتر مادر شدن را اورده بود و انھا کھ سالھا در عطش این ح
بھ بلوغ کھ رسید در ھر جمعی گل سرسبد بود و ھر جا کھ می رفت نگاه ھا را بھ دنبال خود می .می شد زیبا تر می شد

سرخی دلپذیر گونھ ھایش بھ فرم بینی و .چشم ھای درشت و مژه ھای بلند و دھان خوش تر کیبش را از پونھ ارث برده بود.کشید
.منوچھر رفتھ بود و استعداد سرشار و قریحھ خوبش بھ ھر دو

:از حمام بیرون امد و ھمان طور کھ موھایش را خشک می کرد پرسید
تلفن نزد؟-
!پرند-
.خب پرسیدم تلفن نزد؟سارا رو می گم-
.تلفن نزدبعد می پرسی سارا .می دونم کل دوش گرفتن تو ده دقیقھ ھم نشده بود-
.سونا کھ نرفتم.مامان جان دوش گرفتم-
.حاال موھاتو زود خشک کن سرت سرما نخوره-

:پرند بھ طرف اشپزخانھ رفت و گفت
از اون چایی ھای خوشگلت می ریزی مامان؟-

:پونھ فنجان چای را زیر شیر سماور گرفت و گفت.پشت مبز نشست
دیشب سھیال چش شده بود؟-

:پرند شانھ ای باال انداخت و گفت.د گذاشتفنجان را مقابل پرن
.نمی دونم دکتر گفت فشارش اومده پایین-
بیرون چیزی نخورده بودند؟-
.مامان از شما بعیده-

:پونھ سراسیمھ و خجالت زده گفت
......قصدم فضولی نبود فقط-

:گفت.صدای زنگ تلفن او را نجات داد
.فکر کنم سارا باشھ-

:پونھ سالم و احوالپرسی کرد و گفت. پرند لقمھ ھایش را بھ سرعت بلعید.رفتو بھ طرف تلفن 
!گوشی-

:و خطاب بھ پرند گفت
.سارا خانم-

:پرند لقمھ ھایش را بھ زحمت فرو داد و بھ طرف تلفن رفت و گوشی را از مادرش گرفت و گفت
.سالم-
.سالم ظھر عالی بخیر-
چھ عجب یادی از ما کردی؟-
حاال دیگھ شھری شدی تا لنگ ظھر می خوابی؟.چھ خبر؟ساعت خواب.گرفتم با معرفتاز تو یاد -
.چیکار کنیم دیگھ تنھ امون بھ تنھ شما خورده-
مھمونی فامیلی خوش گذشت؟-

 :پونھ گفت.بھ قھقھ خندید
.....مھمونی فامیلی.خودتو لوس نکن-
.یھ جادختر من از خدام بود ھفتھ ای یھ بار کل فامیلمون جمع بشھ -
اونو ول کن کی می ای این طرفا؟-
بعد از ظھر ھستی؟-
.ھستم-
.شاید یھ سر اومدم-
.شاید نھ مطمئنم کن-
می خوام بدونم این ھفتھ چھ خبر شد؟.یھ سری می ام اونجا.بگم خدا چیکارت نکنھ-
.بگو واسھ فضولی می ام نھ دیدن تو-
.متیشون ھستمبده نگران سال.واسھ پرسیدن حال فامیالتون می ام-
اخھ تو رو سنھ نھ؟-
.چیکار کنم دلم نازکھ مھربونم-



www.ebook4download.blogfa.com

٢۴

www.ebook4download.blogfa.com

:پرند ھم در حالی کھ سعی می کرد نگذارد سارا بفھمد خندید و گفت.سارا دوباره بھ قھقھ خندید
.مسخره برو فامیل خودت رو مسخره کن-
.بعد از ظھر می بینمت.اخ اخ صدام میکنن.من چیکار بھ فامیل ترو دارم-
.یا منتظرتم خداحافظزود ب-
.می دونی کھ زود می ام خداحافظ-

:پونھ پرسید.خنده روی لبھایش نشستھ بود.پرند تلفن را قطع کرد
بعد از ظھر می اد؟-
.اره بابا گفتم کھ بعد از ظھر این جاست-
چطوره کھ سارا ھر شنبھ ھوس دیدن تو بھ سرش می زنھ؟-
!انخب حتما فقط شنبھ ھا وقت خالی داره مام-

.بھتره یھ دستی بھ سرو گوش اتاقت بکشی اوضاعش خرابھ
.االن می رم سراغش-

پشت میز نشست و بھ تابلوی نیم کاره ای کھ در گوشھ اتاق روی سھ پایھ نشستھ بود و انتظار می کشید خیره .پرند بھ اتاقش رفت
را یکبار دیگر در ذھن مرور کرد و لحن گرم  حرف ھای مھسا.بھ یاد سھیال افتادو فکرش از کنار پوریا و ناصر رد شد. شد

بلند شد .نگاه او حرکات او و صدایش خشم عمیقی در وجود پرند نشاند.فرزین را از سر بیرون انداخت و روی مھیار متوقف شد
:و زیر لب غرید

.نمی خوام حتی بھش فکر کنم-
بھ مقابل تابلو .غذ ھای روی میز را دستھ دستھ کردکا.پرده را کنار کشید.تختش را مرتب کرد.مشغول مرتب کردن اتاقش شد

رنگ ھا را .لباس کارش را پوشید و روبروی بوم نقاشی ایستاد.صحنھ ای از غروب دریا با موج ھایی بلند و اسمان قرمز.رسید
  .و قلم مو را بھ دست گرفت و مشغول نقاشی شد.اماده کرد

:صدای مادرش او را بھ خود اورد کھ گفت
.ار اماده اسپرند ناھ-

:در باز شد و مادرش در استانھ در ایستاد و گفت
.بگو چرا صدات در نمی اد-

:پرند لبخندی زد وگفت
.یھویی بھ سرم زد یھ کم روش کار کنم

:پونھ روبروی تابلو ایستاد و ھمان طور کھ با دقت نگاھش می کرد گفت
تمومش کردی؟.بھ نظر من کھ خیلی قشنگھ-
.دارهھنوز یھ کم کار -
انگاری تموم شده-
.اگھ زرنگ باشم یھ ھفتھ ای تمومش می کنم.یھ کم ریز ه کاریھاش مونده-
  .یھ ھفتھ؟یھ نظر نمی اد این قدر کار داشتھ باشھ-

.من تنبلم-
خوب خانم تنبل غذا اماده اس تشریف نمی ارید؟-

:پرند خندید و گفت
.االن می ام بانوی عزیز-

غروب فقط غروبای :صدای مھیار در گوشش پیچید.پرند برای اخرین بار بھ تابلو خیره شد.بیرون رفت پونھ لبخند زنان از اتاق
:گوشی را برداشت و گفت.صدای زنگ تلفن بلند شد.لبخند تلخی زد و لباسش را تعویض کرد.دریا

بلھ؟-
.سالم پرند-
سالم چی شده؟-
اینم عوض احوالپرسیتھ؟ھیچ چی؟-
.ھ من تازه حالتو پرسیدمببخشید خوبی پوریا؟اخ-
می خواستم بدونم طرح ھایی کھ خواستی چی باشھ؟.پیش دوستم ھستم-
.گفتم کھ بھ سلیقھ خودت باشھ-
منظره باشھ جنگل دریا نمی دونم یا ادم باشھ از این بچھ مچھ ھا گربھ سگ؟-
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پوریا گفتم سلیقھ خودت؟-
!اگھ بد باشھ بھ من مربوط نیست ھا-
.گفتم کھ قبولھ-
.تا چند ساعت دیگھ می ارمشون-
.ممنونم-

:پرند گفت.تلفن قطع شد
.دیوونھ خداحافظی ھم نکرد-

حوصلھ .بعد از غذا بھ اتاقش رفت و مشغول مطالعھ شد.غذا در فضایی ارام صرف شد.دست ھایش را شست و سر میز نشست
و بھ خود .شاید خواب باشھ:با خود اندیشید.سھ بود نزدیک.بھ ساعت نگاه کرد.اما خوابش نمی امد.دلش می خواست بخوابد.نداشت

گوشی را .مادرش مشغول تماشای تلویزیون بود.از تخت پایین پریدو بھ پذیرایی رفت.اگھ خواب بود کھ خواب دیگھ:جواب داد
:دقایقی بعد صدای سھیال در گوشش نشست.شماره خانھ عموفرھاد گرفت و منتظر شد.برداشت و بھ اتاقش برد

بلھ؟-
.سالم-
خوبی؟.سالم-
از خواب بیدارت کردم؟-
.مردم از بس کھ از صبح تا حاال خوابیدم.نھ بابا بیدار بودم-
بھتر شدی؟-
.اره بابا خوب خوبم فقط یکی نیست اینو بھ مامان بگھ-
.گفتم زنگ بزنم حالتو بپرسم-
لطف کردی پوریا بھت تلفن زد؟-
اره چطور مگھ؟-
.اش کار داشتی و یادت رفتھ بگیاخھ دیشب می گفت تو باھ-
.اره بھم زنگ زد-

:پرند روی تخت نیم خیز شد و گفت.صدای زنگ امد
.فکر کنم سارا اومد-
مھمون داری؟-
.تو ھم اگھ حال داری بیا.سارا می خواست بیاد-
.برو بھ مھمونت برس.ببینم مامانم راضی می شھ-

کاری نداری؟
.خداحافظ-
.خداحافظ.بیاتونستی حتما -

:پرند بھ استقبالش رفت و گفت.سارا با سروصدای زیاد وارد خانھ شد
خدای من تو دوباره اومدی؟-

:پونھ اخم کردو گفت
پرند این چھ طرز استقبال کردن از مھمونھ؟-
.من عادت دارم خالھ دیگھ بھم اثر نمی کنھ-
.خوش اومدی-
.ادم گردو می ریزه ببین خالھ اول سر ادمو می شکنھ بعد تو دامن-
.بیا بشین این قدر ادبیاتتو بھ رخ ما نکش-

:سارا روی مبل فرود امد و گفت
.چیکار کنم نقاشیم خوب نیست مجبورم دوتا ضرب المثلی رو کھ بلدم علم کنم-

:پونھ روی مبل نشست و پرسید
مامان و بابا چھ طورند؟-
.خوب رفتن سفر-

:پرند گفت
پس تنھایی؟-

:اعتش نگاه کردو گفتسارا بھ س
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.دقیقا از سھ ربع پیش-
:پونھ پرسید

تنھا می مونی؟-
.بی بی ھست تا چند روز دیگھ ھم میان-

:پرند گفت
.کاش ازشون اجازه می گرفتی مثل دفعھ پیش پیش من می موندی-
.اجازه گرفتم گفتن نھ دفعھ پیش ھم مزاحمشون شدی-

:پونھ گفت
.ی ھم بھمون خوش گذشتخیل.چھ مزاحمتی؟خوشحالم شدیم-

:سارا بھ مبل تکیھ داد و گفت
.منم گفتم پرند از خداشھ باورشون نشد-

:پرند گفت.پونھ در حالی کھ لبخند می زد بلند شد و بھ طرف اشپزخانھ رفت.و بھ قھقھھ خندید
.وقت کردی یھ کم خودتو تحویل بگیر-
.جون پرند تحویل گرفتنی نیستم-

:سارا ھم بھ خنده افتاد و گفت. پرند خندید.ت مجسمھ بھ خود گرفتسرش را باال برد و حال
چھ خبر؟-
!سالمتی-

:صدایش را پایین اورد و پرسید
بازم با پسر عمھ ات دعوات شد؟-
.بره گم شھ عوضی-

:سارا کمی روی مبل جا بھ جا شد و گفت
.سرگرمی شنبھ ھای من شده گوش دادن بھ دعوای تو و پسر عمھ ات-
.کھ دیوونھ ای از بس-
.دیوونھ نھ فضولم خانم جان فضول-

:پرند بھ خنده افتاد و گفت
!دیوونھ-

:سارا نگاھی بھ طرف اشپزخانھ انداخت و با صدایی اھستھ پرسید
نگفتی چھ خبر؟-
.جدا فضولی سارا-

:سارا بھ مبل تکیھ داد و گفت
اینو کھ خودم گفتم تو بگو چھ خبر؟-

:پرند گفت.پز خانھ بیرون امدپونھ سینی بھ دست از اش
.می ریم تو اتاق واسھ ات تعریف می کنم-

:پونھ سینی را روی میز گذاشت و پرسید
از درسات چھ خبر؟-
.فعال کھ می رم کالس کنکور-

:پرند گفت
.لیوانتو بردار بریم تو اتاق من-

:سارا لیوان شربت را بردشت و رو بھ پونھ گفت
.حرفای دخترونھ با اجازه خالھ بریم واسھ-

:پونھ لبخند مھربانی زد و گفت
.برید خالھ-

:نگاھش بھ تابلو افتاد و گفت.سارا بھ دنبال پرند وارد اتاق شد ودر را پشت سرش بست
اوه چی ساختی؟-

:پرند لیوان شربتش را روی میز گذاشت و ھمان طور کھ لبھ تخت می نشست گفت
ھنوز کار داره؟-
.موجاش طبیعی طبیعیھخیلی قشنگ شده دختر -
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:پرند خندید و گفت
.زیاد ھندونھ زیر بغلم نذار-

:سارا روی صندلی نشست و گفت
.باید یکی لنگھ ھمین واسھ ام بکشی-
.بعدا فعال کھ نمی تونم-
چھ خبر از پسر عمھ ات؟.تو بکش صد سال دیگھ بکش-
.مثل ھمیشھ خوب بود-
مثل تو پسر عمھ پسر خالھ دختر دایی دختر خالھ نمی دونم از این چیزا داشتم و تو تو دیوونھ ای پرند من ارزوم این بود کھ -

.داری و قدرشون رو نمی دونی
.حرفای احمقانھ نزن سارا من با کمال میل حاضرم تقدیمشون کنم بھ تو-
.قدر نشناس-
.گاھی وقتا فکر می کنم این ھر ھفتھ ھمدیگھ رو دیدن دیوونھ کننده اس-
.ن خودتو تقصیر مھمونیاتون نندازھی،خل بود-
!مسخره-

:سارا بھ قھقھھ خندید و گفت
مھیار چطور بود؟-
گیر دادی بھ مھیارھا؟-

:سارا با لودگی گفت
.بھ شنیدن اخبار مربوط بھش عادت کردم-

:و دوباره بھ خنده افتاد و ادامھ داد
.بد دارهفکر می کنم شخصیت جال. راستش یھ جورایی ندیده ازش خوشم میاد-
.مھیار؟خل نشو اون ھر چیز ممکنھ باشھ اما شخصیت جالب نداره-
.تو این حرفو ازروی کینھ می زنی-

:سارا با خنده گفت.پرند چپ چپ نگاھش کرد
.اعتراف کن کھ ازش عصبانی ھستی-
.ھیچ وقت نمی تونھ اعصاب منو خورد کنھ.مھیار غلط کرده-

:روی تخت جا بھ جا شد و گفتپرند .سارا از گوشھ چشم نگاھش کرد
.اون جوری نگاه نکن اره گاھی وقتا اونقدر از دستش عصبانی می شم کھ دلم می خواد سرشو بکوبم بھ طاق-

:سارا خندید و گفت
.غلط می کنھ دوست عزیز منو اذیت می کنھ.بھ من معرفیش کن حالشو بگیرم-
.حرفشم نزن ھمین مونده کھ باعث ناراحتی تو ھم بشھ-

:سارا با شیطنت گفت
.این قدر خسیس نباش-

:و با لودگی گفت
.چطور بگم می خوام با پسر عمھ ات اشنا بشم-

:پرند لبخندی زد و گفت.سارا ابروھایش را باال کشید و بھ قھقھھ خندید.پرند خیره نگاھش کرد
!فکر کردم جدی می گی-
.شوخی ھم نکردم-

.زیر خندهپرند دوباره نگاھش کرد و سارا پقی زد 
.واقعا کھ سارا تو مرز شوخی و جدی رو گم کردی

تو منو درک نمی کنی؟-
.سوای از شوخی باور کن مھیار ادمی نیست کھ بشھ تحملش کرد-
.مواظب حرف زدنت باش ممکنھ اگھ ببینمش در موردت فضولی کنم-
.من جلوی روی خودشم می گم-
.وشت نمی اداز مھیار مھیار کردنت معلومھ کھ اصال ازش خ-

:سارا بھ خنده افتاد و گفت.پرند با دلخوری بھ سارا نگاه کرد
.شوخی کردم ببخشید-
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:پرند با ناراحتی گفت.و دست ھایش را بھ نشانھ تسلیم باال برد
سارا چرخی زد و روبروی پرند بر روی .من ھیچوقت از اون عوضی خوشم نیومده.دیگھ با من از این شوخیھای بی مزه نکن-

:ین نشست و گفتزم
....دروغگو رو بردن جھنم-

سارا بھ سرعت .چند ضربھ بھ در خورد. سارا خودش را روی زمین انداخت و با صدای بلند بھ خنده افتاد.پرند بھ طرفش چرخید
:پرند گفت.خودش را جمع و جور کرد

بلھ؟-
:ندلی بر گشت و گفتسارا دوباره بھ روی ص.در باز شد و پونھ سینی میوه در دست وارد اتاق شد

.خستھ می شین.تورو خدا زحمت نکشین خالھ-
.زحمتی نیست در ضمن صدای خنده ھای تو خستگی رو از تن ادم بیرون می کنھ-

:سارا گفت.پونھ سینی را روی زمین گذاشت و از در بیرون رفت
.دو روز چھ اتفاقاتی افتادخب حاال من میوه می خورم و تو ھم واسھ ام مو بھ مو تعریف می کنی کھ تو این -

:پرند گفت.وسیبی را برداشت و مشغول پوست کندن ان شد
.راستش من فکر می کنم ما اگھ ھر ھفتھ تو رو با خودمون ببریم مھمونی بھتر باشھ-

:سارا با لحنی جدی گفت
.اوضاع دستم می ادچون ممکنھ تو مواردی رو فراموش کنی خودم باشم بھتر .اره بھ نظر من ھم این جوری بھتره-

.واقعا کھ رو داری
:سارا با خنده گفت

.خودت تعارف کردی-
.تو ھم از خدا خواستھ-

.خسیس تو کھ ھنوز منو نبردی خونھ فامیالتون غر می زنی
:سارا گفت.پرند خندید

.زود باش دیگھ کار دارم-
چیکار؟-
می ای؟.گفتم اگھ تو حوصلھ داری بریم بیرون یھ کم خرید دارم-
.فکر نکنم بتونم بیام-
چرا؟-
.منتظر پوریا ھستم یھ کم وسیلھ قراره برام بیاره-

:سارا کمی اندیشید و گفت
پسر عموت برادر سھیال درستھ؟-

:پرند خندید و گفت
.تو فک و فامیل منو بھتر از خودم می شناسی-
.اشون رو از حفظ شده بودماگھ ختگم بودم تا حاال ھمھ .تو تقریبا ھمیشھ از فامیالت صحبت می کنی-
.تو حافظھ ات خوب کار می کنھ خانم وگرنھ یاد گرفتن اسم این فامیل گسترده کار ھر کسی نیست-
.از داداششون چھ خبر؟اسمش چی بود؟فردین، نھ فرزین-
.بھ زودی امتحاناش تموم می شھ-
.خوش بھ حالتون.خوبھ پس جمعتون جمع می شھ-
.اسھ ات کباب می شھاون جوری حسرت نکش دلم و-
تو مگھ دلم داری؟-
.بدجنس-
.ھی حرف تو حرف بیار و واسھ ام تعریف نکن-
  .ھیچی بابا،مثل ھر ھفتھ رفتیم دیدیم گفتیم شنیدیم و اخر سر قھر اومدیم خونھ-

.شما دو نفر ادم بشو نیستید-
.تقصیر مھیار بود-
.ھمش تقصیر اونھ؟کی تو مقصری بانو-

:لبخندی زد و گفت.ان باز کند کھ صدای زنگ بلند شدپرند می خواست دھ
.ببخش سارا جون.باید پوریا باشھ-



www.ebook4download.blogfa.com

٢٩

www.ebook4download.blogfa.com

صدای شاد پوریا در فضای خانھ پیچید کھ سالم .سارا سرو وضعش مرتب کرد و روی صندلی صاف نشست.از در بیرون رفت
اینا رو کجا بذارم؟- . و احوالپرسی می کرد

.بعدا برشون می دارمدستت درد نکنھ بذارشون اینجا خودم -
کجا بذارمشون؟.نھ دیگھ دختر عمو کار را کھ کرد ان کھ تمام کرد-

:پونھ بھ جای پرند جواب داد
.تو اتاقش لطفا-

:پوریا گفت
.اطاعت می شھ زن عمو-

:بھ طرف اتاق پرند بھ راه افتاد و در ھمان حال گفت
قلم موی جدیدم واسھ ات .جبورت می کنم ھمھ طرح ھا رو بخوریاز االن گفتھ باشم اگھ غرغر کنی و بگی بد سلیقھ ام م-

.یھ قلم موی باد بزنی ھم زوری ازش گرفتم.گرفتم
پرند .پوریا کھ خجالت زده و دستپاچھ شده بود جلوی در ایستاد و سالم او را جواب گفت.سارا ایستاد و سالم کرد.وارد اتاق شد

:گفت
.وم پوریامعرفی می کنم دوست عزیزم سارا پسر عم-

:سارا گفت
.خوشوقتم-

:پوریا کھ سرخ شده بود جواب داد
منم ھمینطور اینا رو کجا بذارم؟-
.لطفا ھمین جا بذار برشون می دارم-

:سارا گفت
حالتون خوبھ؟-

:پوریا کارتن را روی زمین گذاشت و گفت
.ممنون-
:چشمان سارا از شیطنت درخشید و گفت-
.زیاد شنیدمتعریف شما رو از پرند -
من؟-

:پرند چشم غره ای بھ سارا رفت و خطاب بھ پوریا گفت.وبا تعجب بھ پرند نگاه کرد
.سارا داره سربھ سرت می ذاره-
.بفرمایید پوریا خان.پرند مگھ من با پسر عموی تو شوخی دارم-

:پوریا کھ خود را بازیافتھ بود لبخندی زد و گفت
.ممنون-

:ولی سارا بیتوجھ بھ او گفت))بس کن((پرند بھ سارا اشاره کرد
!حال خواھرتون چطوره؟سھیال خانم-
.خوبھ خیلی بھتره-
مگھ خدا نکرده کسالتی داشتن؟-

:پوریا بھ پرند نگاه کرد و با دودلی گفت
.مسئلھ خاصی نبود-
.بھ من نگفتی پرند-
.یھ سرم زد و خوب شد.فشلرش اومده بود پایین.چیز مھمی نبود-
.فتھ داغی داشتینپس اخر ھ-

:سارا روی صندلی نشست و تعارف کرد.پوریا دل دل می کرد بنشیند یا برود
.بفرمایید-

:پوریا خود را برای نشستن اماده می کرد کھ پرند گفت
.بھ سھیال سالم برسون.ایشاءاهللا کھ جبران کنم.پسر عمو مزاحمت شدم--

:می کرد لبخند بزند گفتپوریا دستھایش را بھ ھم مالید و در حالی کھ سعی 
.بلھ بزرگیتون رو می رسونم-

:و رو بھ سارا گفت
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.با اجازه خانم-
تشریف می برید؟-
.بلھ-
.از اشنایی با شما خوشحال شدم-
.منم ھمینطور-

:پرند لبخندی تصنعی بھ سارا زد و گفت.از در بیرون رفت
.زود بر می گردم-

پوریا مشغول خداحافظی بود و پونھ تعارف می کرد کمی استراحت کند و .رفت از کشوی میزش پول برداشت و از در بیرون
:پرند پول را بھ طرف پوریا گرفت و گفت.بعد برود

بیشتر کھ خرید نکردی؟.بیست و ھشت ھزار تومن-
این کارا چیھ؟-
ری کن کارم کھ بھت افتاد خجالت یھ کا.ببین پوریا تعارف کھ نداریم دفعھ اول ھم کھ نیست دفعھ اخرم ھم مطمئن باش کھ نیست-

.نکشم
:پونھ ھم گفت

.حق با پرنده زن عمو تعارف بردارم نیست-
:پوریا پول را گرفت

قابل نداشت؟-
:پرند پرسید

بیشتر کھ نشد؟-
.یھ جوری واسھ ات وسیلھ گذاشت کھ دقیقا انگ پولت شد-
:پوریا سرش را تکان داد و گفت. برسونممنون ببخش باید یرم پیش دوستم بھ سھیال و زن عمو جون سالم -
.کاری داشتی تعارف نکن-

:سارا پرسید.پرند لبخند زنان از او دور شد و وارد اتاقش شد
رفت؟-
داره می رھو-
.چقدر با مزه بود-
!سارا-
  .بھ زور جلوی خنده ام رو گرفتھ بودم.دیدی چطور دست و پاش گم کرده بود-

.نباید سربھ سرش می ذاشتی-
.فکر می کردم بدت نیاد یکی حال این پسرای فامیلتون رو بگیره-
.بدم نمی اد اما نھ جلوی چشمای خودم-

:بعد صدایش را کلفت کردو گفت
پس رگ غیرتت کجا رفتھ؟-

:سارا گفت.و ھر دو بھ خنده افتادند
.اگھ پسر کوچیکھ فامیلتون اینھ،دلم داره واسھ دیدن بزرگھ پر می زنھ-
.زیاد نکن دیگھ رو تو-
.خسیس-

:سارا گفت.دوباره ھر دو بھ خنده افتادند
حاال می ای بریم خرید؟-
اگھ بگم نھ ناراحت می شی؟-
.می دونی کھ ناراحت نمی شم-
.پس نھ-
.تعارف کردم دختر-
.گرفت کاریشم نمی شھ کرد-

 :سارا خندید و گفت
از اولم می دونستم داری بھونھ می اری؟-
.دلم می خواد تا دو ھفتھ دیگھ کارش تموم شده باشھ.ر کن می خوام امروز کھ سر کیفم رو این تابلو کار کنمبھونھ نیست باو-
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:سارا کمی فکر کردو گفت
واسھ روزی کھ مھمونی می افتھ خونھ شما؟-

  .تو عین ساعت ھای سوئیسی می مونی سارا

.واجور بودمن فقط یھ نفرم کھ دلم می خواست زندگیم پر از فامیالی جورو -
:پرند خندید و گفت

.ومن از این نظر خوشبختم-
:پرند پرسید.سارا بلند شد

کجا؟-
.گفتم کھ خرید دارم-
با این عجلھ؟-
.خانم خانما بھ ساعت نگاه کن نزدیک پنجھ،تا من بگردم و ببینم وبخرم،شده ده-
حاال نمی شد خریدتونیاری واسھ من؟-
.فکر کردم تو ادمی باھام می ای-

:پونھ پرسید.از در بیرون رفت
کجا با عجلھ خانم؟شما کھ تازه اومدی؟-
.بھ پرندم گفتم خالھ می خوام برم خرید-

:چپ چپ بھ پرند نگاه کردو کفت
.......بی معرفا ھم کھ تنھام گذاشتن و-

:پونھ خندید و رو بھ پرند گفت
تو نمی ری؟-
.موجھھ دلیلش رو واسھ اش توضیح دادم می دونھ کھ عذرم-
.داره خودشو توجیھ می کنھ-
......بدجنس تو کھ گفتی-

  :پونھ با لبھای خندان گفت.سارا بھ خنده افتاد

.نمی دونم چرا ھمیشھ با طناب تو می رو توچاه-
.زرنگی بھتره بری بخری-

:سارا گونھ پرند را بوسید و گفت.پونھ خندید
.بھت زنگ می زنم-
.سا تنھایی کردی بیا پیش مااگھ احسا.منم بھت زتگ می زنم-
.حتما قول می دم-

:پونھ گفت.خداحافظی کردند و او رفت
.دختر شادیھ-

:پرند خندید و گفت
.روحیھ اش از زمین تا اسمون با من فرق می کنھ-
چایی بیارم؟-
.نھ برم ببینم پوریا واسھ ام چی گرفتھ-

بلند شد و روبھ روی تابلوش .بھ طرح ھا نگاھی انداخت.اه کردکارتن را باز کرد و یک بھ یک وسایل را نگ.بھ اتاق رفت
.باید تابلو را تمام می کرد.لباسش را پوشسد و قلم مو بھ دست در مقابل تابلو ایستاد و مشغول شد.ایستاد

فصل ششم

:سھیال بازوانش را برای در اغوش کشیدن پرند از ھم گشود و گفت
.فکر کردم از ترس اذیتای من نمی ای-

:پرند گونھ اش را بھ نرمی بوسید و گفت
.مزخزف نگو-

:اقای نوری گفت
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.تقصیر منھ عمو جان من یھ کم دیر اومدم-
:نرگس خانم گفت

.چند بار زنگ زدم خونھ اتون دلم شور افتاده بود-
:پونھ گفت

.بھ محض اینکھ منوچھر اومد راه افتادیم-
ھمھ کھ از دیر کردنشان احساس نگرانی کرده .بھ گرمی حال یکدیگر را پرسیدند.مثل ھر ھفتھ ھمھ جمع بودند.وارد خانھ شدند

:نادره کنار خود جاباز کردوپرندبین او ومھسا نشست وگفت.بودند با خوشحالی جویای حالشان شدند
حالتون کھ خوبھ؟--

:مھسا جواب داد
بھ مرحمت شما چرا این قدر دیر اومدید؟-

.مھیار با اشاره سر سالم کرد و پرند ھم با اشاره سر جوابش را داد.ردپرند لبخند بھ لب سر بلند ک
:ناصر از ان سوی پذیرایی فریاد زد

.مامانم داشت بابام رو می فرستاد دنبالتون-
:مژگان خانم ھم گفت

.دیگھ اذیتشون نکنید.حاال کھ اومدن جمعمون ھم جمع شده-
:سینھ گذاشت و خم شدو گفتپوریا دستش را روی .پرند سری بھ اطراف چرخاند

.چاکر دختر عمو-
:پوریا پرسید.پرند سری تکان داد

دختر عمو چطوره؟-
.خوب تو کھ امروز صبح حالمو پرسیدی-

:پوریا با شیطنت گفت
.یھ گره تو زندگیم افتاده کھ بھ دست شما باز می شھ دختر عمو-

:مھسا گفت
.پس تمام ادا اصوالت سیا کاریھ-
.پرند گوش نکن اینا می خوان بین ما رو بھ ھم بزنن.روی صداقتھ نخیر ھمھ از-

:ناصر با خنده گفت
  .بچھ مردم مرد.پرند خانم اینو دریاب-

:سھیال گفت
.پوریا بسھ دیگھ-

:اقای نوری پرسید.مھیار مجلھ ای را کھ ورق می زد بھ گوشھ ای انداخت و نفس عمیقی کشید
چھ خبر از شرکت دایی جان؟-
.اصی نیست داییخبر خ-
اون بار رو فرستادین؟-
.بلھ باالخره فرستادیمش-
پولشو چطور گرفتین؟دالر یا ریال؟-
.دالر دایی جان خودتون کھ می دونید من این جوری کار می کنم-

:پوریا گفت
.عمو این بچھ مایھ دار خسیس فامیلھ--

:مھیار خندید و گفت
.رکت مال من تنھا نیست ما سھ تا شریکیمدر ضمن اون ش.من فقط اینده نگری می کنم-

:ناصر گفت
.حسابت کھ پرو پیمونھ مھیار دیگھ اه و نالھ سر نده-

:مھسا گفت
.داداشم فردا تو زندگیش خرج و مخارج داره عروسی خونھ زن بچھ-

:پوریا گفت
.نشمر کھ االن باید یھ چیزی ھم دستی بھش بدیم-

:مھیار بھ پرند نگاه کرد و گفت.و ناارام بھ نظر می رسیدسھیال دست ھایش را بھ ھم می مالید 
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.پول جمع نکردم خرج زن کنمش-
:پرند کھ متوجھ لرزش دست ھای سھیال شده بود بھ ارامی پرسید

تو خوبی؟-
:سھیال بھ زحمت لبخندی زدو گفت

.اره-
:وبرای اینکھ حرف را عوض کند گفت

.فرزین دیشب زنگ زده بود-
:پونھ پرسید

الش خوب بود؟ح-
.بھ ھمھ سالم رسوند گفت تو مھمونی ھفتھ اینده حتما ھست-

:پرند لبخند بزرگی زدو گفت
.اخی خیلی دلم براش تنگ شده-

:پوریا خودش را روی زمین کشید و بھ طرف پرند رفت و بھ ارامی گفت.مھیار با حرص دندانھایش را بھ ھم سایید
.درک می کنیخوشحالم کھ تو ھم احساس دلتنگی رو -

:پرند با تعجب گفت
منظورت چیھ؟-

:اقای توفیقی گفت
!اھا اھا پوریا در گوشی نداشتیم ھا-

:پوریا گفت
.اول باید پرند رو راضی کنم بعد بھ ھمھ می گم-

  :پرند گفت

منظورت چیھ؟-
:ستپاچگی گفتپوریا کھ متوجھ شده بود سوءتفاھم شده با د.مھیار نیشخند کوچکی زد.ھمھ بھ خنده افتادند

.منظوری نداشتم بھ خدا منظورم چیز دیگھ بود-
:اقای عظیمی گفت

.پوریا جان اگھ حساب کوچکی و بزرگی ھم باشھ تو توی فامیل از ھمھ کوچکتری-
:پوریا ایستاد و گفت.ناصر بھ قھقھھ می خندید.پرند با عصبانیت بلند شد

.شما ھمھ اتون توطئھ گرید-
:اقای نوری گفت

.ا فورا از پرند عذر خواھی کنپوری-
.بھش توضیح می دم.بابا من کھ حرفی نزدم-

:مژگان خانم گفت
!پوریا-

:پوریا چھره در ھم کشید و گفت
.بابا من منظورم اون بود-

:پوریا گفت.پرند چپ چپ نگاھش کرد
.اون دیگھ......اون-

:پونھ با خنده ریزی گفت
.اون باباش پولش از پارو باال می ره.یا جاناون یکی نھ پور.......اوه.......اوه-
ا،زن عمو راست می گی؟یھ داماد سرخونھ خوب نمی خوان؟-

:پرند با قاطعیت گفت
.فکرشم نکن-

:پوریا بھ طرف پونھ چرخید و گفت.ھمھ ھاج و واج مانده بودند.و روی زمین نشست
زن عمو خوبی؟-

:اقای عظیمی گفت
!اگھ ما غریبھ ایم بگید ھا-
:وریا گفتپ
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.در رحمت خدا باز شده و من قراره اخر عمریھ پولدار بشم-
:مژگان خانم گفت

.پوریا شورش رو در اوردی بسھ-
:سھیال بلند شد و گفت.و بھ سھیال اشاره کرد

.دخترا بیان اتاق من-
پوریا .ی کرد نظری افکندو از جا بلند شدپرند بھ مھیار کھ با نیشخند تلخی بھ او نگاه م.نادره و مھسا با طمانینھ از جا بلند شدند

:گفت
احوال دختر عمو؟-
.حرفشم نزن-
.سلیقھ ام حرومت بشھ-

ھمھ بھ خنده افتادند و پرند در حالی کھ سعی می کرد عصبانیتش را پنھان کند بھ دنبال دخترھا وارد اتاق سھیال شد و در را 
:مھسا روی تخت نشست و گفت.بست

حرف می زد؟پوریا در مورد کی -
:سھیال لبخند تصنعی زد و گفت

.پرند بشین-
:نادره گفت

فرزین چند شنبھ می اد؟-
:پیش از انکھ سھیال دھان باز کند مھسا دو باره پرسید.پرند روی صندلی نشست و بھ زمین خیره شد

نگفتی پرند؟-
:پرند نگاھش کردو گفت

.ادت دارهتو کھ پوریا رو می شناسی بھ گفتن حرفای احمقانھ ع-
کی رو می گفت؟.اما حرفاش احمقانھ بھ نظر نمی رسید-

:سھیال گفت
.خودتونم کھ می دونید اون ھیچ وقت یھ حرف درست و حسابی نمی زنھ.حرفای پوریا رو جدی نگیرید-

:مھسا گفت
.من فقط کنجکاو شدم

:و رو بھ پرند ادامھ داد
دوست توئھ؟-
.پوریا مزخرف می بافھ-
.نمی فھمی واسھ ھمینم ھست کھ حرفای اونو مزخرف می دونیتو عشق رو -
از ستاره ھای ھالیوود گرفتھ تا دختری کھ وقتی سوار .عشق؟ما ھر ھفتھ ھمدیگھ رو می بینیم و پوریا ھر ھفتھ عاشق یھ نفره-

.اتوبوس بوده دیده کھ کنار خیابون وایستاده و داره تاکسی می گیره
  :سھیال خندید و گفت

.رنده پوریا فقط حرف می زنھحق با پ-
:نادره گفت

من کھ سر در نمی ارم این مسئلھ چھ ربطی بھ ما داره؟-
:مھسا گفت

.تو تقریبا ھیچ وقت متوجھ ھیچ چی نمی شی-
:پرند کھ حالتی تھاجمی بھ خود گرفتھ بود گفت

.بھ ھر حال سارا بھ درد پوریا نمی خوره دنیای اون با دنیای پوریا فرق داره-
.از ستاره ھای ھالیوود کھ باالتر نیست-
.یادم نمی اد پوریا ستاره ھی ھالیوود رو ھم بھ دست اورده باشھ-

:سھیال گفت
.بسھ دیگھ خواھش می کنم-

:پرند دست ھایش را بھ نشانھ تسلیم باال برد و گفت
.حتی یک کلمھ ھم در موردش حرف نمی زنم-

مھسا عصبی و بی حوصلھ بھ نظر می .پرند بھ سھیال اشاره کرد.سر بھ زیر نشستھ بودنادره با چھره ای در ھم کشیده و گرفتھ 
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:سھیال گفت.رسید
نادره از کالسات چھ خبر؟-
.خبری نیست-

:سھیال گفت.چند ضربھ بھ در خورد و پوریا با سینی چای وارد اتاق شد
.خودم االن می ام-

:پوریا بی توجھ بھ او بھ طرف پرند رفت و گفت
.ن ھفتھ خودم می خوام از دختر عموم پذیرایی کنمای-

:مھسا بلند شد و با عصبانیت گفت
.واسھ اختالط تنھاتون می ذارم-

:پوریا متعجب پرسید.وبا ناراحتی از در بیرون رفت
چی شد؟-

:سھیال گفت
.ھمھ اش تقصیر توئھ-
بھ من؟بازم کسی رو پیدا نکردین دق دلیتون رو سرش در بیارین گیر دادین -

:پوریا صدایش را پایین اورد و گفت.تادره ھم بلند شد و از اتاق بیرون رفت
پرند جان الھی کھ ناصر واسھ ات بمیره می شھ بھ من بدبخت رحم کنی؟-
.سارا بھ درد تو نمی خوره-

ه کنار مادرش نشستھ بود و نادر.نگاھش بھ مھیار کھ مشغولشطرنج بازی کردن با پدرش بود افتاد.بلند شد و از اتاق بیرون رفت
:بھ ارامی بھ طرف پدرش رفت و پرسید.پونھ مشغول صحبت با عمھ مھری بود.مھسا کنار اقای توفیقی

اجازه ھست؟-
:مھیار نیم نگاھی بھ او انداخت و پدرش گفت

.بشین بابا کھ بھ موقع اومدی.مھیار جان نیروی کمکی رسید-
:پرند ھمان طور کھ می نشست گفت

.ونید کھ از تقلب بدم می ادمی د-
.دختر جان دارم مات می شم-

:پرند لبخند شیرینی زد و گفت
.واسھ اینھ کھ بھ حرفم گوش نمی کنید و با من تمرین نمی کنید-

:مھیار گفت
.ببخشید دایی جان ولی پرند خانم این بھ خاطر قدرت من در بازی کردنھ نھ ضعف دایی جون.کیش و مات-

:اقای نوری گفت
.باختم رو قبول می کنم-

:پرند بھ مھیار خیره شد و گفت
با یھ مسابقھ چطوری؟-

:مھیار لبخندی زد و گفت.ھمھ سرھا بھ طرفشان چرخید
مھره ھای سفید یا سیاه؟-

:اقای نوری گفت
.من ھنوز تو رو نبردم.صبر کن ببینم ما باید یھ دست دیگھ با ھم بازی کنیم-
.ن بھ جات بازی کنماگھ اجازه می دی بابا م-

((مھیار دخلت اومده))((باختی پرند))((بذار باھم بازی کنن((صداھا از اطراف بلند شد کھ
:اقای نوری گفت

.ابرومو بخر دختر-
:پرند روبھ روی مھیار نشست و گفت

.مھره ھای سیاه-
:مھیار نیشخندی زد و گفت

.نباید پا تو کفش بزرگترا بکنی-
!یت می کنم پسر عمھواسھ ات ارزوی موفق-

اقای توفیقی و اقای عظیمی و پوریا و اقای نوری طرفدار پرند بودند و نادره و مھسا و ناصر و عمو فرھاد طرفدار مھیار ولی 
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:ناصر گفت.سھیال بی انکھ اظھار نظر کند بھ صفحھ شطرنج خیره شد
خانما نمی ان این تور نمنت یک جانبھ رو تماشا کنن؟-

:اب دادمژگان خانم جو
.خانما کارای مھمتری دارن-

:نادره رو بھ سھیال کرد و گفت
تو طرفدار کی ھستی؟-

:پوریا بھ دادش رسید و گفت.سھیال از روی خجالت و دستپاچگی نگاھش کرد
.سھیال نخودیھ-

:مھیار پرسید.ھمھ خندیدند و سھیال ھم بھ خنده افتاد
اماده ای؟-
:پرند با لحنی جدی گفت-
.شروع کن-

مھره ھا یکی پس از دیگری از صفحھ شطرنج بیرون می رفتند و تماشاچیان با ھر حرکت عکس العمل نشان .بازی شروع شد
:اقای نوری دست ھایش را بھ ھم کوبید و گفت.بیشتر از یک ساعت بود کھ بازی می کردند.می دادند

.مساوی....تمام-
:مھیار گفت.تماشاچیان کف زدند

  .بازی خوبی بود-

:رند سر تکان داد و گفتپ
.دفعھ بعد نمی تونی از دستم فرار کنی-

:مژگان خانم گفت
.اگھ شطرنج انتخابی المپیک تموم شد سفره رو بندازم-

:پرند بلند شد و گفت
.االن می ام کمک زن عمو-

:وبعد رو بھ مھیار ادامھ داد
.بعد از شام یھ بار دیگھ مسابقھ می دیم-

:ناصر گفت
.ه شروع نکنیدنھ دوبار-

:مھیار گفت
.می بینی کھ مسابقھ امون بقیھ رو خستھ کرده-
بھونھ می اری؟-
.اگھ این راضی ات می کنھ از پیش تو برنده منم قبول می کنم-
.چون بھ ھر حال من برنده ام.عقده برنده شدن ندارم الزمم نیست تو بھم بگی-

:سھیال گفت
پرند می شھ بیای کمک؟-

:زدو گفت مھیار لبخندی
.زیادم بھ خودت امیدوار نباش-

:پرند غرید.سھیال دست پرند را کشید و او را از انجا دور کرد
.باید بزنم تو دھنش-
.سر بھ سرش نذار تو کھ مھیار رو می شناسی-
.از دست پرو بازی ھاش حرصم می گیره-

:پرند با عصبانیت گفت.سھیال خندید
بھ چی می خندی؟-
.ن ھمید ھر دوتاتون باور کنتو و مھیار عی-
.من اصال مثل اون نیستم-

:نادره بھ اشپزخانھ امد و گفت.صورت پرند ھم از ھم باز شد و او ھم بھ خنده افتاد.سھیال با صدای بلندی بھ خنده افتاد
.صدای خنده ھاتون ھمھ جا پیچیده بگین ما ھم بخندیم-

:سھیال گفت
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.چیزی نیست-
:ال کوبید و گفتپرند دستی بھ شانھ سھی

.با این ھمھ اون از من پر رو تره-
.مطمئنم تو پیش اون کم نمی اری-

:مژگان خانم گفت.پرند خنده کنان سرش را تکان داد
بچھ ھا می شھ ھم بخندین و ھم سفره رو بندازین؟-

:پرند گفت
چی رو ببرم؟-

سر خوش نشان می داد و مھیار بیشتر با غذایش بازی  در تمام مدت پرند خود را شاد و.شام در محیطی گرم و شاد صرف شد
پوریا لیوان دوغ را .دلش می خواست در کنارش بنشیند و قاشق غذا را در دھانش بگذارد.سھیال با نگرانی مراقب او بود.می کرد

:از دھان دور کرد و گفت
.حیف کھ ناراحتم و اصال اشتھا ندارم-

:مھسا گفت
.خدا دردتو دوا کنھ-

:پرند گفت.ھ خنده افتادندھمھ ب
.تا ھفتھ دیگھ یادش رفتھ-

:پوریا با حالت کشداری گفت
.این بار دلم خونھ-

:مھیار خودش را عقب کشید و گفت
.دستتون درد نکنھ-

:مژگان خانم گفت
.زن دایی بخور-
.سیر شدم دستتون درد نکنھ-
تو کھ چیزی نخوردی؟-

:بلند شد و گفت
.معذرت می خوام

:اقای توفیقی گفت.سھیال نگران بود و پرند بی خیال مشغول خوردن بود.ھمھ بھ یکدیگر نگاه کردند.تاق بیرون رفتو از ا
.کاراش تو شرکت زیاد شده-

:مھری خانم گفت
.شما شامتون رو بخورید از دھن می افتھ-

؟))چھ شده((بپرسدسھیال احساس کرد میلی بھ غذا ندارد دلش می خواست بھ دنبال مھیار بدود و از او 
بھ اسمان سیاه شب نگاه ))چت شده دیوونھ؟تو اصال معلومھ چھ مرگتھ؟:((مھیار بھ دیوار تکیھ کرد و بھ خود نھیب زد

خل :((بر سر خود غر زد.می خواست تنھا باشد.دلش می خواست برود خانھ.خودش ھم نمی دانست چرا دلش گرفتھ.کرد
((.اخھ چھ ضعفی؟من حتی نمی دونم چم شده..... ضعف نشون بدی شدی؟ھیچ می فھمی چی داری می گی؟نبینم

:ناصر از در بیرون امد و پرسید.از داخل خانھ ھیاھو می امد و مھیار نمی دانست چرا اینجا ایستاده و بر سر خود غر می زند
حوصلھ امو داری یا برگردم تو؟-
.بیا بیرون-

:روبرویش ایستاد و گفت
چت شده؟-
.قراره بزرگ شم نمی دونم کی-
از این گنده تر؟-
.حرف بیخود نزن-

:پوریا ھم از در بیرون امد و با ھیاھو گفت
.کی بھ یھ عاشق درمونده بدبخت کمک می کنھ-

:مھیار با کج خلقی گفت
.تو واقعا ادم بشو نیستی-
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:پوریا خودش را جمع و جور کرد و گفت
.دکترا می گن بی درمونھ اقا امکانات نبود اقا ما این طوری شدیم اقا حاال-

:مھیار پوزخندی زد و گفت
.عوضی-
.خندوندمت اھا خندوندمت-
شام تموم شد؟-

:ناصر نفس عمی قی کسید و گفت
.اره-

:پوریا با شیطنت گفت
.اھت از حسرت تموم شدن شام بود-

:مھیار گفت
حوصلھ دارین بریم شب گردی؟-
االن؟-

:مھیار بھ ساعتش نگاه کرد و گفت
.ھنوز ده و نیم ھم نشده-

:ناصر گفت
.منم موافقم-

:مھیار گفت
.االن می گم دخترا ھم اماده شن-

:ناصر گفت
با اونا چیکار داری؟-

:پوریا گفت
.بذار بیان-

:گفت.سھیال و پرند در اشپزخانھ مشغول شستن ظرف ھا بودند.مھیار بھ داخل پذیرایی رفت
.گھ می ان اماده شندخترا ا.ما می خوایم بریم بیرون-

:مژگان خانم صدا زد.نادره و مھسا ھیاھو بھ راه انداختھ بودند.سھیال از گوشھ چشم بھ صورت بی تفاوت پرند نگاه کرد
.خودمون بقیھ اشو می شوریم.بچھ ھا بیاین برین بیرون-

:سھیال با نگرانی پرسید
می ای؟-
.حوصلھ اشو ندارم.تازه شام خوردیم-
.اگھ تو نیای منم نمی رم.نخودتو لوس نک-

:مژگان خانم بھ اشپزخانھ امد و گفت
.شما برین بقیھ اش بھ عھده من-

:پرند دستھایش را زیر اب شست و گفت
.ببخشید زن عمو-
.چیزی نمونده.بیاین برین-

:مھیار لبخند معنا داری زد و گفت.سھیال لبخندی زد و بھ دنبال پرند از اشپزخانھ بیرون رفت
.کنید من معطل کسی نمی شم عجلھ-

:پرند گفت
.ما با ماشین بابا می اییم-

:مھیار با لحنی خشک گفت
.بھ ھر حال عجلھ کنید-

ھمھ در .پرند سوئیچ را از پدرش گرفت و بعد از ھمھ از در بیرون رفت.دخترھا بھ سرعت اماده شدند و از در بیرون رفتند
:اد و گفتسوئیچ را در دست تاب د.حیاط منتظرش بودند

کجا می ریم؟-
:مھیار گفت

.تو راه تصمیم می گیریم-
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.ھمین جا ھم می تونیم تصمیم بگیریم-
.مقصد خاصی مد نظرم نیست-
بقیھ چی؟-

:پوریا گفت
.واسھ ما ھم فرقی نمی کنھ-
.باشھ بریم-

:مھیار پیش از ان کھ از در خارج شود گفت
.پشت سر من حرکت کنید-

:گفتپرند نیشخندی زد و 
.شایدم شما پشت سر ما حرکت کنید-

.دخترھا سوار یک اتو موبیل و پسرھا سوار اتوموبیل مھیار شدند.واز در بیرون رفت
:نادره وحشت زده گفت.پرند روی پدال گاز فشرد و ماشین از جا کنده شد

.یواش تر-
:گفتپرند از ایینھ بھ عقب نگاه کرد و در حالی کھ لبخند لبش را پوشانده بود 

.می بینم کھ پسرای فامیلتون عقب موندن-
:سھیال بھ عقب برگشت و با نگرانی گفت

.پرند رانندگی دیگھ لجبازی ھای توی خونھ نیست-
:مھسا ھم با عصبانیت گفت

.بھتره یواش تر بری-
:مھیار غرید

.این دختره واقعا یھ چیزیش می شھ-
:پوریا خندید و گفت

.اون دو تا چیزیش می شھ-
:مھیار لبخندی زد و گفت

.مثل یھ ماھی لیزه-
:ناصر ابروھایش را بھ طور مرموزی باال کشید و گفت

.اما ماھی ھا ھم بھ قالب ماھی گیری گیر می کنن-
:پرند از ایینھ عقب را نگاه کرد و گفت.مھیار خودش را بھ انھا رساند.پرند از سرعتش کم کرد

.ن مجبورن دنبال شما بیاناقایو.خب خانم ھا بھتون تبریک می گم
:مھسا بھ تندی گفت

.اصال ھم بامزه نیست-
:سھیال نگاھی بھ عقب کردو گفت

.بھ مھیار بر می خوره
:پرند لبخندی از سر شیطنت زد و گفت

.منم می خوام بر بخوره--
:پوریا با لحن ھیجان الودی گفت

.ازش سبقت بگیر-
.رخاند اما پرند اجازه نمی داد سبقت بگیردمھیار چند باری فرمان را بھ چپ و راست چ

:سھیال گفت
.بسھ دیگھ پرند این کارا خطر ناکھ-

:ناصر گفت
.این دختره واقعا دیوونھ اس-

:مھیار دستش را روی بوق گذاشت و زیر لب غرید
.دیوونھ احمق-

:پرند قھقھھ ای زد و گفت
.نمی ذارم ازم جلو بزنھ-

:سھیال بھ تندی گفت.و مھسا عصبانی بود نادره محکم بھ در چسبیده بود
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.نگھ دار-
.داریم کیف می کنیم-
.ھمین االن نگھ دار پرند رانندگی لجبازی ھای بچھ گونھ توی خونھ نیست-

:پرند سرعتش را کم کرد و گفت.سھیال سرخ شده بود و کامال جدی بھ نظر می رسید.پرند نگاھش کرد
.معذرت می خوام-

:مبیلش رسید و با عصبانیت فریاد زدمھیار بھ کنار اتو
دیوونھ شدی؟-

:مھسا گفت.پرند اھستھ تر کرد تا مھیار از او جلو بزند
!واقعا کھ پرند-

بھ جز صدای پخش کھ برای شکستن سکوت مرثیھ سر داده بود صدایی از کسی بر نمی .و سکوت تلخی در ماشین حکمفرما شد
پرند ھم اتومبیل را کنار کشید و کمی جلو تر از انھا پارک .بزرگی نگھ داشتمھیار چراغ زد و کنار کافی شاپ .خاست

:سھیال گفت.نادره ھم پیاده شد.مھسا پیاده شد و در را با عصبانیت بھ ھم کوبید.کرد
.کارت بچھ گونھ بود-
.می دونم-

:پوریا کنار ماشین پرند ایستاد و گفت
.تو خل شدی؟می خواستی ھمھ رو بھ کشتن بدی-
:ھیال بھ جای پرند جواب دادس
.دیگھ شورشو در نیارین اونقدرام خطرناک نبود-

:و رو بھ پرند گفت
.بھتره پیاده شیم-

اشک در چشمان پرند حلقھ .پوریا ضربھ ای روی سقف ماشین کوبید و بھ دنبال سھیال بھ راه افتاد.و خود پیاده شد و بھ راه افتاد
انقدر زیاد کھ احساس .برود خانھ خودشان توی تخت خودش و گریھ کند.شن کند و بروددلش می خواست ماشین را رو.زده بود

:ناصر غرغر کنان گفت.سبکی کند
اون نمی خواد بیاد؟-

:مھسا گفت
.شاھکار کرده روش نمی شھ-

:مھیار با لحنی تدافعی گفت
.منم بودم بھ اون راه نمی دادم.یھ مسابقھ بود و اون جلوتر بود-

:نادره گفت
.وقتی ما تو ماشین ھستیم حق مسابقھ دادن نداشت-

:مھسا با عصبانیت گفت
فکر می کنھ کیھ کھ می خواد رو ما خطر کنھ؟-

:مھیار بھ طرف ماشین پرند بھ راه افتاد و گفت
.یھ میز خوب انتخاب کنین ما ھم االن می اییم-

:بھ طرفشان برگشت و گفت
.ھ نکنین زیادتر از پنج تومن بشھ باید خودتون بدیدفکر جیب حاجی تونم بکنین خودتونو خف-

:ناصر گفت
.ھورا بچھ ھا حملھ کھ مھمون مھیاریم-

سھیال نگاھش کرد و مھیار بی ان کھ حتی متوجھ نگاه او بشود بھ طرف پرند بھ راه افتاد کنار ماشین رسید دستھایش را روی 
:سقف گذاشت و خم شد و گفت

.امشب دو دفعھ منو بردی-
سھیال اخرین نفری .مھیار بھ طرف کافی شاپ نگاه کرد.پرند سرش را برگرداند و قطرات اشک بھ روی گونھ ھایش سر خورد

:مھیار گفت.بود کھ وارد کافی شاپ شد
حاال چرا نمی ای پایین؟-

:پرند با لحنی بغض الود گفت
.می خوام برم خونھ امون-
.نبینم پرند گریھ کنھ...اه اه اه-
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.م برم خونھمی خوا-
:مھیار گفت.سرش را روی فرمان گذاشت و با صدای بلند بھ گریھ افتاد

خل شدی داری راستی راستی گریھ می کنی؟-
.نھ...خو.....برم....م....خوا......می-

:مھیار با لحن دلجویانھ ای گفت.پرند ھنوز ھم گریھ می کرد.مھیار چرخی زد در را باز کرد و سوار شد
.بسھ دیگھ-
:رند سرش را از روی فرمان بلند کرد و گفتپ
.بچگی کردم-
منم ھمین طور حاال باید گریھ کنم؟-
.....اگھ سھیال سرم داد نکشیده بود.نادره داشت از ترس سکتھ می کرد-

:مھیار بھ میان حرفش دوید و گفت
.سھیال غلط کرد سرت داد کشید-

:پرند بھ رو بھ رو خیره شد و گفت.مھیار شرمنده سر بھ زیر انداخت.پرند نگاھش کرد
.ھمھ اش تقصیر توئھ.یادم رفت کجا ھستم-
بھ من چھ؟...ا-
.اگھ تو لجم رو در نیاری این طوری نمی شھ-
.اگھ تو منو بھ لج نندازی نمی خوام لجت رو در بیارم-
.تقصیر توئھ-
.تو فقط می خوای یھ مقصر پیدا کنی تا خیال خودت راحت بشھ-
.می بینی اتفاقی نیفتاده اونقدرام شجاعت دارم کھ اگر کاری کردم پاش وایستمفعال کھ -
.خانم شجاع پس لطف کنید بنده رو از این بازی بزن برو معاف کنید-
.اگھ فرزین بود ھیچ وقت این اتفاق نمی افتاد-

:با عصبانیت گفت.مھیار احساس کرد بخار از سرش بلند می شود
.سھ اش تنگ شده مثل ھفتھ پیش تو خونھ می موندی صداشو می شنیدیاگھ این قدر دلتون وا -
منظورت چیھ؟-
.خودتو بھ کوچھ علی چپ نزن اخ باورم شد-
تو حق نداری بھ من توھین کنی؟-
.پرند جون ھر کی دوست داری قلقلکم نده دختر دایی من خر نیستم-
.خودتو تو اینھھ ندیدی.....ھا...ھا-

:گفت مھیار با لحنی غمگین
.اره حق با توئھ ولی امشب خودمو تو چشمای تو دیدم-

درھا را بھ سرعت قفل کرد و با قدم ھایی بلند خود را بھ مھیار .پرند شیشھ ھا را باال کشید و پیاده شد.در را باز کرد و پیاده شد
:رساند و گفت

.ھی تو یادت رفت از من معذرت خواھی کنی-
:گرداند گفتمھیار ایستاد و بی انکھ رو بر

واسھ چی؟-
.تو ھمین االن تو ماشین بھ من تو ھین کردی-
.من فقط حقیقت رو گفتم-

:بھ راه افتاد و پرند با عصبانیت گفت
.مگھ کری؟عوضی با توام...ھی....با توام-

:پرند گفت.مھیار بی توجھ بھ او می رفت
.تو رو می گم.....عوضی.....با توام...ذرت بخوایمی شنوی تو باید از من مع.من ھیچ رابطھ ای با ھیچ کس ندارم-

پرند درد شدیدی را در دستش .مھیار بھ سرعت دستش را چسبید و بھ طرفش چرخید.پرند کتش را گرفت و کشید.مھیار رفت
:پرن گفت.مھیار مچش را بھ شدت فشار می داد.صورتش در ھم رفت.احساس کرد

.دستم...دستم-
.من عوضی نیستم خرم نیستم-
.دستم.....مھیار....دستم-
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می شنوی؟-
...دستم تو باید.........باید از من معذرت--
.باور نمی کنم ازتم معذرت نمی خوام-
.مھیار....تو ھین کردی....دستم مھیار....تو بھم.....معذرت بخوای ...باید ازم....دستمو ول کن-

:پرند گفت.مھیار در چشمانش خیره شد
.دستم-

:بھ نرمی گفت.ارامش کرد مھیار احساس
.نباید اون حرفا رو بھت می زدم.معذرت می خوام-
.دستم-

:پرند نفسی بھ راحتی کشید و گفت.دستش را شل کرد
.اوخ اوخ دستم شکست...اوخ-

بھ  اما پیش از انکھ بر پشت دستش بوسھ بزند ان را.پرند متعجبانھ نگاھش کرد.مھیار مچش را باال اورد و بھ لب نزدیک کرد
:چھره در ھم کشید و گفت.سرعت پس زد

  .معذرت می خوام-

مھیار در مقابل .پرند در جا خشکش زده بود و ناباورانھ بھ مھیار نگاه می کرد.پشت بھ او کرد و بھ طرف کافی شاپ بھ راه افتاد
:عصبی گفتبا لحنی گرفتھ و .پرند نگاه خیره اش را بھ او دوختھ بود.در ایستاد و بھ طرف پرند چرخید

.بیا تو-
سھیال کھ نگاه نگرانش را بھ در دوختھ بود با دیدن مھیار لبخندش را پشت .پرند سالنھ سالنھ بھ راه افتاد.ووارد کافی شاپ شد

:نادره گفت.نقابی از تعجب پنھان کرد
.مھیار اومد-

:پوریا گفت
.پرند باھاش نیست-

:مھسا غرید
.بھتر-

:سھیال بھ ارامی پرسید.زیادی در کافی شاپ دور میز ھا نشستھ بودند جوانان.مھیار سر میز ایستاد
پرند؟-

:نادره گفت
.اومد-

نگاه ھای زیادی پرند را تا .مھیار صندلی را عقب کشید و نشست.با گام ھایی اھستھ بھ میز نزدیک شد.سرھا بھ طرف او چرخید
:سھیال گفت.سر بھ زیر داشت.میز مشایعت کرد

.بشین-
.می خوام از ھمھمعذرت -

:نادره گفت.مھیار لبخندی زد
.عیب نداره کار خوبی کردی کھ اومدی-

:مھیار گفت.پرند صندلی را عقب کشید و در کنار مھسا نشست
منو کھ سر کیسھ نکردین؟-

:نادره با ھیجان گفت.وبا دست بھ پیشخدمت اشاره کرد
.ما بستنی سفارش دادیم-

:پوریا خندید و گفت
.دم می تونید بنشینید و ما رو تماشا کنیدتو و پرن-

:مھسا گفت.ناصر ھم ریز خندید و با چشم و ابرو بھ مھیار اشاره کرد
اھای بھ کی اشاره می کنی؟-

:پوریا با لودگی گفت
.المذھبو ببین رو ھوا مچتو زد-

سھیال کھ متوجھ نگاه مھیار و .نگاه کرد مھیار از گوشھ چشم بھ پرند کھ غم زده و سر بھ زیر نشستھ بود.ھمھ بھ خنده افتادند
:صورت غم زده پرند شده بود گفت

.ھفتھ دیگھ با فرزین می اییم بیرون-
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:ناصر گفت.مھسا سرخ شد و رنگ مھیار پرید
.البتھ اگھ اقای مھندس بھ ما افتخار بدن-

ر دو بھ سرعت چشم از ھم در یک لحظھ نگاھشان بھ ھم گره خورد و ھ.پرند سر بلند کرد و بھ مھیار نگاه کرد
:پیشخدمت بھ مھیار نزدیک شد و ھمان طور کھ منو را بھ دستش می داد گفت.دزدیدند

.خوش اومدین قربان-
:پوریا گفت

اقا بستنی ما چی شد؟-
.االن می ارن خدمتتون قربان-

:مھیار منو را بھ طرف پرند گرفت و گفت
چی می خوری دختر دایی؟-
.ھر چی بقیھ می خورن-

:مھیار از مھسا پرسید
چی سفارش دادین؟-
.من بستنی توت فرنگی نادره و سھیال شکالتی ناصر و پوریا وانیلی-

:مھیار دوباره خطاب بھ پرند پرسید
تو از کدومشون می خوری؟-
.بستنی کرم دار-

:مھیار گفت
.دو تا بستنی کرم دار واسھ ما بیار-
.بلھ قربان-

پسرھا چشم ھایشان را گشاد کرده بودند و دخترھا دزدانھ بھ اطراف چشم می .اطراف ردو بدل می شدنگاه ھا بین میزھای 
مھیار متوجھ او بود و سھیال نگران انچھ در بیرون .پرند دست ھایش را بھ میز تکیھ داده بود و در فکر فرو رفتھ بود.دوختند

:بھ پرند گفت خطاب.پوریا پر حرفی می کرد و ھمھ را می خنداند.گذشتھ بود
.جدی نگیری ھا پرند جون-

:پرند بھ خود امد و پرسید
چی رو؟-
:پرند ھم لبخندی زدو گفت.ھمھ خندیدند.این اصال اینجا نبود.ای بابا بندو اب دادم-
.جدی گرفتم-
بھ چی ......کیش.......من پسر خوبی ھستم.تقصیر این دختراست........کیش........کیش.بھ جون ھمون دوستت شوخی کردم-

.نگاه می کنین
.کور بشھ چشم بد این دخترا-

:سھیال زیر چشمی بھ مھیار نگاه کردو گفت
.ایشاءاهللا-

:پرند با خنده ادامھ داد
.نمی دونم چرا این قدر عواسشون بھ توئھ-
.می بینی دختر عمو خوشتیپ بودنم بالی جون من شده-

:مھیار گفت
.دیدن دست خودشون نیستبیچاره ھا یھ ھمچین عظمتی رو ن-
.من صاحاب دارم.چی می خواین از جون من....کیش.اره بھ خدا می بینین-

:پرند گفت
.با خودشون می گن این چھ خلقتی داره-

:پوریا اھی کشید و گفت
.ای گفتی چی کار کنم خواست خدا بوده دیگھ اینا رو بھ دوستتم بگو-

:ناصر گفت.بچھ ھا ریز می خندیدند
.تندزدن-
.چشم حسود کور بشھ-

:پرند با خنده گفت
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.با خودشون می گن اینا اینو از کدوم باغ وحش اوردن-
:پوریا تقریبا با فریاد گفت

.می کشمت پرند-
:پرند خودش را عقب کشید و گفت.و از ان طرف میز بھ طرف پرند خیز برداشت

.بھ سارا نمی گم ھا-
:سھیال گفت

.ابرومون رفت-
:دندان گزید و گفت مھیار لب بھ

.اوردمتون یھ جای با کالس چھ خبرتونھ-
:پوریا گفت.پرند خجالت زده سر بھ زیر انداخت.ھمھ بھ ھم نگاه می کردند

.بھ ھمھ می گم باج می گیری ھا.این چھ ربطی بھ سارا خانم داره-
:مھیار تشر زد

.پوریا بسھ دیگھ-
مھسا عصبانی بھ نظر می .دید و نادره سعی می کرد لبخندش را فرو بخوردناصر خن.و با چشم و ابرو بھ اطراف اشاره کرد

رسید و چشمان پرند از خوشحالی می درخشید و از غم دقایقی قبل در ان اثری نبود و مھیار خوشحال از این کھ یک بار دیگر 
:مھسا غرید.سعی می کرد لبخندش را پنھان کند.او را شاد می بیند

.خواھش می کنم پرند-
:پرند نشست و گفت

.ببخشید-
سربرگرداند و پیشخدمت بستنی ھا را اورد و روی .سر بلند کرد در میز مقابل دو چشم سیاه بھ او خیره شده بود و لبخند می زد

:پوریا گفت.میز چید
کی می خواد با من مسابقھ بده؟-

:سھیال تشر زد
.پوریا ادم باش-

ھمھ مشغول .پرند چھره در ھم کشید و سربرگرداند.نشستھ بود با اشاره سر سالم کرد پسری کھ در میز روبرو.پرند سر بلند کرد
رنگ .قاشق را در ظرف بستنی رھا کرد و تلفن ھمراھش را از جیب بیرون کشید.صدای زنگ تلفن مھیار بلند شد.خوردن شدند

.سھیال پریده بود و چشمان مھسا می درخشید
.بلھ-
.سالم مامان-
.سالم مامان-
کجایید؟-
.قراره کجا باشیم بیرون-

:مھسا پرسید
مامانھ؟-

.و مھیار با اشاره سر جواب مثبت داد
حالتون خوبھ؟-
.اره مامان بچھ کھ نیستیم-
.فقط می خواستیم حالتونو بپرسیم خوش باشین مامان جان خداحافظ-
.خداحافظ-

:پوریا گفت.ارتباط را قطع کرد و گوشی را در جیبش گذاشت
.فتیم االن می ری بیرون یک ساعت دیگھ می ای بستنی ات رو می زنیم تو رگاه گ-
.واسھ ات متاسفم-

:پرند ظرف بستنی اش را پس زد و گفت
.بستنی منو بخور-

:مھیار پرسید
چرا خودت نمی خوری؟-
.ممنون-
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:سھیال گفت.از شادی دقایقی پیش اثری نبود.مھیار بھ صورتش دقیق شد
چی شد پرند؟-
.زی نیست دیگھ نمی خورمچی-

:پوریا گفت
.خوب بھش اصرار نکنین نمی تونھ بخوره-

:مھسا ھمان طور کھ قاشق بستنی اش را پر می کرد گفت
.اگھ یھ نفرم بھ من زل می زد نمی تونستم بخورم-

:پرند گفت.ھمھ سرھا بھ جھت مقابل پرند چرخید
منظورت چیھ؟-

:سھیال گفت
  .بستنی تون بخورید بریم-

:مھیار گفت
.بستنی تونو بخورید ما جایی نمی ریم-

:مھیار با لحنی جدی گفت.پرند در حالی کھ اشک در چشمانش حلقھ بستھ بود بلند شد
.بشین-

:مھیار گفت.ان قدر محکم و سریع این کلمات را گفت کھ پرند بر روی صندلی نشست
.بستنی ات رو بخور-

:پرند با لحنی بغض الود گفت
.ارممیل ند-
.بخورش-

:مھیار گفت.ظرف بستنی را پیش کشید و قاشق را بھ زحمت در دھانش گذاشت
.اشکت در بیاد بھت قول می دم بھ خونھ نرسی-

.پرند چشم بھ زیر انداخت و دو قطره اشک روی گونھ ھایش غلطید
:مھیار ھمان طور کھ بستنی می خورد گفت

.مشغول باشید.بود کھ نگاھش کنندوقتی یھ دختر خوشگل با ادمھ باید منتظر -
:پرند گفت

....اما.سعی کردم با شوخی با پوریا فراموشش کنم.من فقط بھ خاطر اتفاقی کھ افتاد ناراحت بودم-
:مھیار بھ میان حرفش دوید و گفت

.کسی از تو توضیح نخواست-
.اما من باید توضیح بدم-
.تو مجبور نیستی-
من دستور می دی؟ تو فکر می کنی کی ھستی کھ بھ-
تو فکر می کنی کی ھستی کھ با من این جوری صحبت می کنی؟-
.پاتو از گلیمت دراز تر نکن پسر عمھ-
...برو بابا یکی یھ دونھ-

:ھمھ میز با خنده و یک صدا گفتند
.خل و دیوونھ-

:ند بھ خنده افتاد و گفتپرند ھم کھ سعی می کرد لبخند نز.مھیار ابروھایش را باال کشید.ھمھ بھ خنده افتادند
.ھمھ اتون بدجنسید-

:بلند شد و گفت
.پوریا می شھ جامونو عوض کنیم-

:پوریا گفت
.با کمال میل-

پوریا ھم در کنار مھسا نشست و لبخندی بھ .پرند بی انکھ بھ میز مقابل نگاه کند از جا برخاست و مابین سھیال و مھیار نشست
:میز مقابل زد و گفت

.اقربون شم-
:نادره گفت
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!پوریا-
.داریم حال و احوال می کنیم-

:سھیال لبخند زنان گفت
.عوضی مسخره-
پرند اینا یادت باشھ ھا سارا خانم اسمش ھمین بود دیگھ؟-
.اون فکرو از سرت بنداز بیرون-
.اه بستنی ام رو کوفتم کرد-
.گفتم کھ بی فایده اس-
.عمری بھ یھ نوایی برسمای خدا چرا این حسودا نمی خوان من اخر -

:مھسا گفت
.از دوستای من یکی رو انتخاب کن سر سھ سوت می ارم با ھم حرف بزنین-
.نھ دیگھ مھسا جون دلم یھ جای دیگھ گیر افتاده-

:مھیار گفت
ای بابا کی دلتو از کاترین زتا جونر پس گرفتی؟-

:ناصر گفت
.بوداه کجای کاری؟تازه خبر نداری دلشو بھ کی داده -

:پوریا گفت
.این دفعھ دیگھ جدی ام-

:پرند خندید و گفت.و لحنش بھ گونھ ای بود کھ ھمھ را متعجب کرد
.تو ادم بشو نیستی منم خودمو خراب تو نمی کنم.فیلم بازی نکن سارا ھزارمین نفریھ کھ فرق داشتھ-

:نادره گفت
.گناه داره-

:سھیال گفت
.پوریا بسھ دیگھ.منم شریکت می شم-
تقصیر ندارین شما اصال نمی فھمین عشق یعنی چی؟-

:مھیار لبخندی زد و گفت.رنگ سھیال پرید و پرند زیر چشمی بھ مھیار نگاه کرد
.دختر دایی واسھ اش یھ کاری بکن-

:پرند بھ ارامی جواب داد
.یھ ھفتھ دیگھ از صرافتش می افتھ-
.نخیر واقعا باور نمی کنھ جدی ام-
.بم داره خورد می شھبسھ پوریا اعصا-

:سھیال گفت
.شلید جدی می گھ-

:ھمھ نگاه ھا بھ طرف سھیال چرخید گفت
.چیھ؟نظرمو گفتم-

:ناصر بھ خنده افتاد و گفت
!وقتی سھیال تایید می کنھ-

:سھیال سر بھ زیر انداخت و گفت
.سھیال ھم احساس داره-

:ناصر بھ قھقھھ افتاد و گفت
.تازه حرفای تازه بچھ ھا حرفای-

:مھسا چھره در ھم کشید و ھمان طور کھ با چشم بھ اطراف اشاره می کرد گفت
.دارن نگامون می کنن-

:مھیار گفت
.ابرو واسھ من نذاشتین-

:نادره گفت.پرند بھ سھیال کھ ارام و سر بھ زیر نشستھ بود نگاه کرد
.من یھ بستنی دیگھ می خوام-



www.ebook4download.blogfa.com

۴٧

www.ebook4download.blogfa.com

.پولشو خودت باید بدی-
:ناصر گفت

.و مارو دعوت کردیت-
.ولی من نگفتم اونقدر بخورید تا بترکید-

:بھ ارامی پرسید.دستش یخ کرده بود.پرند دست سھیال را گرفت
خوبی؟-

:پرند دوباره پرسید.نگاھش از صورت پرند رد شد و روی صورت خندان مھیار ثابت ماند.سھیال سر بلند کرد
.چت شده؟دوباره یخ کردی-
خونھ؟ می شھ زودتر بریم-

:پرند بھ بقیھ کھ حرف می زدند و می خندیدند نگاه کرد و گفت
می خوای ببرمت دکتر؟-
.می خوام برم خونھ-

:مھیار کھ متوجھ اھستھ صحبت کردن انھا شده بود از پرند پرسید
چی شده؟-

:پرند جواب داد.ھمھ نگاه ھا متوجھ سھیال و پرند شد
.نمی دونم-
.چیزی نیست خوبم-
.شاید بھ خاطر ھوای اسنجاست.بریم بیرونبھتره -

:پوریا گفت
چی شده سھیال حال نداری؟-

:پرند بلند شد دست سھیال را گرفت و گفت
.چند دقیقھ کھ بیرون وایستھ حالش بھتر می شھ-

:مھسا گفت
می خواین بریم؟-

:پرند جواب داد
.فکر نکنم الزم باشھ-

:مھیار ھم ایستاد و گفت
ھمراھتون بیام؟-
!نھ-

در طول پیاده رو کھ بھ راه افتادند سھیال بھ گریھ افتاد و پرند بی ان کھ حرفی بزند .سھیال شانھ بھ شانھ پرند از در بیرون رفت
سھیال .دور ماشین چرخید و سوار شد.در را باز کرد و او را روی صندلی نشاند.دست او را گرفت و بھ طرف ماشین برد

:صورتش را پاک کردو گفت
.ذرت می خواممع-
سبک شدی؟-

:سھیال لبخند تلخی زد و گفت
.اره ممنون-
دوست داری در موردش حرف بزنیم؟-
.اگھ ممکنھ نھ-
.باشھ ھر جور تو راحتی-
.تو بھتره بری تو-
.نمی تونم تو رو تنھا بذارم-

:سھیال نگاھش را از پنجره بھ بیرون دوخت و گفت
دیوونھ شدم نھ؟-

چند ضربھ بھ .در ذھنش بھ دنبال کلماتی می گشت کھ سھیال را ارام کند اما نمی دانست چھ باید بگوید.اختپرند سر بھ زیر اند
:مھیار پرسید.شیشھ را پایین کشید.مھیار پشت شیشھ بود.پرند از جا پرید.شیشھ خورد

حالت خوبھ سھیال؟-
:سھیال سر بھ زیر انداخت و بھ ارامی جواب داد
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.بلھ-
:کرد و پیاده شد و گفتپرند در را باز 

.یھ چند لحظھ سھیال-
:مھیار گفت.پشت ماشین ایستادند.وبھ مھیار اشاره کرد کمی بھ دنبالش برود

چیزی شده؟-
:جواب داد.این اولین باری بود کھ از مھیار خجالت می کشید.پرند سر بھ زیر انداخت

می شھ خواھش کنم باھاش حرف بزنی؟-
در مورد چی؟-
.سھیال ھمیشھ از تو حرف شنوی داشتھ شاید تو بتونی ارومش کنی.ن نمی دونم چی باید بھش بگمم!نمی دونم-
....من-
.خواھش می کنم پسر عمھ-

مھیار لحظھ ای چشم بھ اسفالت کف خیابان .پیش از ان کھ مھیار عکس العملی نشان دھد پرند بھ طرف کافی شاپ بھ راه افتاد
پرند پشت بھ انھا روبروی پوریا .ر جوان لبخندی زد و پوریا بھ تندی نگاھش کردپس.پرند وارد کافی شاپ شد.دوخت
:مھسا پرسید.نشست

سھیال چطوره؟-
.خوبھ بھتر شد-

:ناصر پرسید
یھویی چش شد؟-
.تقصیر شماھاست کھ سر بھ سرش می ذلرید-

:پوریا با حالتی متفکر گفت
.معلوم نیست یھ مدتھ چش شده-

:مھسا پرسید
مھیار می ان؟با -
.اره من از مھیار خواستم یھ کم باھاش حرف بزنھ-

:پوریا گفت
اگھ الزمھ ببریمش دکتر؟-
.فکر نکنم مسخره اش کردین ناراحت شد-

:ناصر گفت
.ما منظوری نداشتیم-
.شما کھ می دونید سھیال حساسھ-

:نادره گفت
.این پسرا ھمھ اشون ھمین جورین عوضی و مسخره-

:ی زد و گفتسھیال لبخند
.نھ ھمھ اشون در ضمن بھ خاطر حرفای ناصر ناراحت نشدم-

:مھیار گفت
پس موضوع چیھ؟-

:سھیال خجالت زده سر بھ زیر انداخت و گفت
.ھیچ چی-
.پس بھ خاطر ھیچ چی حالت بد شد و اومدی بیرون-
.خوره زود بھم بر می.زود گریھ ام می گیره.یھ کم عصبی ام مھیار تازکی ھا حساس شدم-

:سرش را بھ پشتی صندلی تکیھ داد و چشم ھایش را بست و گفت
دیوونھ ام نھ؟-
.....نھ دیوونھ نھ اما-

:مھیار گفت.سھیال سر خم کرد
.عاقالنھ تر فکر کن-

:مھیار گفت. چشم بھ دستان لرزانش دوخت.سھیال احساس کرد قلبش بھ شدت خود را بھ دیوار سینھ اش می کوبد
ودتو تو دردسر نندازیومواظب باش خ-
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حتی بر عکس .سھیال احساس می کرد زبانش سنگین شده می خواست حاشا کند می خواست بگوید چیزی نیست اما نمی توانست
انقدر زیاد کھ مھیار .وسھیال گریھ کند:اون پسر خوشبخت کیھ؟:دلش می خواست مھیار بپرسد.دوست داشت مھیار ادامھ دھد
ھیار بی توجھ بھ حال او داشت او را نصیحت می کرد کھ اگر کسی را دوست می دارد عاقالنھ تر منظورش را درک کند اما م

:مھیار خندید و گفت.بیندیشد و با چشمانی باز راھش را انتخاب کند
سھیال ....کھ بھ این.من معتقدم کھ ادم باید با دید باز عاشق بشھ.البتھ سوءتفاھم نشھ.راستش بھ حرف ھایی کھ می زنم اعتقاد ندارم-

.....اما از حرفای پرند حس کردم منظورش این بود کھ تو.می فھمی کھ سھیال جون....ممکنھ
:مھیار دستی بھ سرش کشید و با خنده گفت-
.اما پرنده دیگھ.من می دونم تو عاقل تر از این حرفایی کھ خودتو تو یھ ھمچین دردسرایی بندازی-

:سھیال بھ ارامی گفت
.من خودمو تو درد سر نمی ندازمحق با توئھ -
.می دونستم بھ خاطر حرفامم معذزت می خوام-

:وحالتی جدی بھ خود گرفت و ادامھ داد
اما اگھ واقعا یھ ھمچین مسئلھ ای ھست کھ از نظر من بودنش اصال مھم نیست چون دوست داشتن مسئلھ ایھ کھ تو زندگی ھمھ -

.بگیر اتفاق می افتھ عاقل باش و عاقالنھ تصمیم
مھیار ان قدر ساده در مورد این کھ او کسی دیگر را دوست داشتھ باشد .سھیال احساس کرد قلبش می خواھی از حرکت باز بایستد

:نزدیک بود از ماشین پیاده بشود و پا بھ فرار بگذارد کھ مھیار گفت.صحبت می کرد کھ انگار اصال برایش مھم نبود
.خوره پای غریبھ تو خونواده امون باز شھ اما خودمونیم ھا بھ غیرتم بر می-

:سھیال کھ با این جملھ احساس ارامش بیشتری می کرد لبخندی زد و گفت.و بھ قھقھھ افتاد
.این اتفاق ھیچ وقت نمی افتھ-

:مھیار خنده کنان گفت
.خیالم راحت شد-

:گفت مھیار شیشھ را پایین کشید و.پرند چند ضربھ بھ شیشھ زد.سھیال ھم می خندید
.اینم دختر عموی شما صحیح و سالم-

:پوریا خم شد و پرسید
سھیال خوبی؟-
.اره بھترم-

:مھسا و نادره حالش را پرسیدند و ناصر گفت.سھیال ھم پیاده شد.مھیار پیاده شد
.من منظوری نداشتم-
.حرفشم نزن ناصر-

:پرند نگاھی بھ ساعتش انداخت و گفت
.بھتره بریم-

:ساعتش نگاه کرد و گفتمھیار ھم بھ 
.ای بابا تازه سر شب بچھ التاس-

:سھیال ھمان طور کھ بھ ساعتش نگاه می کرد گفت
.دیر وقتھ.منم با پرند موافقم بھتره بریم-

:ناصر گفت
.وقتی ادم با دخترا می اد بیرون ھمینھ دیگھ-

:مھسا گفت
ما ھم دوست داریم بیرون باشیم مگھ نھ نادره؟-
.باشیم پرنداره بیرون -

:مھیار حالت پیروز مندانھ ای بھ خود گرفت و گفت
.رای گیری می کنیم-
.نتیجھ رای گیریتون برام مھم نیست چون من می رم خونھ-
.ولی ما می مونیم-
.ھر جورمیلتونھ-

:پوریا گفت
.یھ دوری می زنیم با ھم می ریم دیگھ-
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.من باید برم-
.دوباره شروع نکن پرند-
.وم کردنا رو بلدی تمومش کنتو کھ تم-
.من می مونم می خوام برم شبگردی ھر کی می خواد بره خونھ می تونھ با این بره.باشھ بچرخ تا بچرخیم-

:پرند بھ تندی گفت
.این اسم داره اقا اسمش پرنده

!ھر کی-
کرد و با چھره ای در ھم کشیده سوار  پرند در ماشین را باز.مھسا و نادره ھم بھ دنبالش بھ راه افتادند.وبھ طرف ماشینش رفت

سھیال بین ماندن و رفتن مردد مانده .پوریا شانھ ای باال انداخت و بھ طرف ماشین مھیار بھ راه افتاد.ناصر بھ پوریا نگاه کرد.شد
ھ پشت مھیار ک.سھیال بھ ارامی بھ طرف ماشین مھیار رفت.از اینھ نگاھی بھ عقب انداخت.پرند ماشینش را روشن کرد.بود

ناصر دستش را در ھوا تکان .پرند روی گاز فشرد.ناصر کمی این پا و ان پا کرد.فرمان نشستھ بود لبخندی از سر پیروزی زد
:داد و فریاد زد

......پرند.....پرند-
:در را باز کرد و سوار شد و گفت. ناصر بھ طرف او دوید.پرند ایستاد

.منم می ام خونھ-
:پوریا گفت.سرعت از کافی شاپ دور شد پرند روی گاز فشرد و بھ

.ای ناصر نامرد-
:مھیار گفت

.کار خوبی کرد باھاش رفت نگرانش می شدم-
:نادره پرسید.روی گاز فشرد و بھ دنبال پرند بھ راه افتاد

خب حاال کجا می ریم؟-
:مھیار جواب داد

  .می ریم خونھ-

فصل ھفتم

:سارا بھ قھقھھ خندید و گفت
؟بعدش چی شد-
.پشت سرم اومد خونھ-
.شما دو تا تماشایی ھستید-
.مخصوصا قیافھ من بعد از اومدنش دلم می خواست کلھ اشو بکنم-
اون چی؟-
.خندید و واسھ ام شکلک در اورد-
سھیال چی؟باالخره فھمیدی چش بود؟-
.یھ بابا گفتم کھ مھیار باھاش حرف زد-
نپرسیدی بھش چی گفتھ بود؟-
.چیبھ من چھ؟ھر -
.وای اگھ من جای تو بودم از فضولی می مردم-
.ھمون بھتر کھ جای من نیستی-
......ناصر چی؟نکنھ-
.بره گم شھ ناصر بچھ اس-

:سارا خودش را روی تخت ول کرد و گفت
.دلش گنده باشھ-
.حرف بیخود نزن تا دم در خونھ یھ کلمھ ھم حرف نزدیم-
حسابی خورده تو ذوقش مھیار چی؟-
.یشب کھ برگشتیم خونھ دیگھ محلش نذاشتمتا د-
.پسر بھ اون خوشگلی رو.حیفت نیومد-
ببخشید جنابعالی ایشونو کجا دیدن؟-
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!تو رویاھا-
:پرند گفت.وبھ قھقھھ خندید

.ھمچین اش دھن سوزی ھم نیست-
ببینم این ھفتھ اینجان؟.نگو کھ دلم اش خواست-
.اره این ھفتھ خونھ ما ھستن-
.ابی شلوغھپس سرتون حس-

:پرند بلند شد و روبروی تابلوی غروب دریا ایستاد و گفت
.این ھفتھ فرزین ھم ھست-
.حتما مھیارم حسابی می ره تو نخ کارای شما دو نفر-

:پرند با صورت غمگینی جواب داد
.فکرشم نمی کردم اون در موردم این جوری فکر کنھ-
.رکھبھش اھمیت نده بر عکس بذار از زور حسودی بت-
.نمی خوام کسی در موردم این جوری فکر کنھ-

:پونھ صدا زد
.پرند می شھ چند لحظھ بیای-

:پرند بلند شد و گفت
.االن می ام-

:سارا با خنده گفت
.مطمئنم مامانت می خواد منو پروار کنھ-

سینی را بھ دست پرند داد و .تاده بودمادرش با سینی ای کھ در ان میوه و بشقاب گذاشتھ بود منتظرش ایس.پرند از در بیرون رفت
:گفت

.سرگرم باشین-
.ممنون-

:سارا گفت.پرند بھ اتاق برگشت
.من کھ گفتم-
.بھ قول مامانم واسھ سرگرمیھ-

خیاری را از سینی برداشت و ھمان طور کھ ان را گاز می زد بھ طرف سھ پایھ رفت و روبروی .سارا از روی تخت بلند شد
:سارا پرسید.ھم سیبی را برداشت و روی صندلی نشست پرند.تابلو ایستاد

نگفتی اینو واسھ کی کشیدی؟-
.واسھ خودم-
.می خرمش-
.چند بار گفتی چند بارم جواب شنیدی فروشی نیست-
پس ھدیھ اس؟-
.واسھ خودم کشیدمش-
.می دونم کھ ھدیھ اس-
.اگھ راحتت می کنھ ھدیھ اس-
خب واسھ کی؟-
؟!سارا-

:گفت سارا خندید و
.فکر کنم پسر عمھ ات حق داره عصبانیت می کنھ-
چرا؟-
.وقتی عصبانی می شی قیافھ ات دیدنیھ-
.ممنون-

:سارا نگاھی بھ ساعتش انداخت و گفت
.باید برم-

:پرند با تعجب گفت.وتھ خیار را در بشقاب انداخت
کجا با این عجلھ؟-
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خانم محترم بھ ساعت نگاه کردین؟-
:ی دیوار نگاه کردوگفتپرند بھ ساعت رو

.تازه ساعت ھفتھ-
.باید برم جای دیگھ ھم کار دارم-
خونھ ھمھ دوستات رو یھ روزه سرویس می دی دیگھ؟-
.دوستای خاصھ ام رو-

:پرند گفت.وخندید
مثل ھمیشھ ھم اصرار بی فایده اس اره؟-
.خودت کھ منو بھتر از خودم می شناسی-

:پرند لبخندی زد و گفت
.ان و بابات سالم برسونبھ مام-
.نمی رسونم خواستی خودت بیا بھشون سالم برسون-
.روز دوشنبھ اگھ خونھ باشی می ام-
.واسھ ناھار-
نخیر بانو مگھ جنابعالی ناھار و شام اینجا می مونین؟-
ببخشید اخرین بار کی بھ یھ ناھار رسمی خونھ اتون دعوت بودم؟-
:پرند گفت-
.اون قبول نیست-
.دوشنبھ ناھار.ی ھم قبولھخیل-

:پونھ سرش را از الی مجلھ بیرون کشید و پرسید.از در بیرون رفتند
می خوای بری؟-
.با اجازه اتون-
شام پیش ما می موندی؟-
.نھ دیگھ باشھ یھ وقت دیگھ-
.این جوری کھ نمی شھ-
.گوش نمی ده کھ.منم بھش می گم مامان-
.ت می کننفضولی موقوف دوتا بزرگتر دارن صحب-
.سارا-

:سارا گفت.پونھ ھم بھ خنده افتاد.خندید
.خالھ بھ پرندم گفتم بھ شما ھم می گم دوشنبھ ناھار بھ ھیچ کس قول ندین حتما با پرند بیاین-
.مزاحم نمی شیم-
.ا خالھ مامانم دلش واسھ اتون تنگ شده اگھ دعوت منو قبول ندارین می گم شب خودش زنگ بزنھ-
........اخھ-
.اصال می دونید چیھ شب کھ مامانم زنگ زد حرفاتونو باھاش بزنید فعال خداحافظ.خالھ خواھش می کنم نھ نیارین-

:سارا خنده کنان از در بیرون رفت و گفت.پرند ابروھایش را باال کشید.پونھ بھ پرند نگاه کرد
.خداحافظ خالھ.شب باھات حرف می زنم-
.ا سالم برسونبھ مامان و باب.خداحافظ-
.چشم حتما خداحافظ-
.خداحافظ-

:پونھ گفت.در را پشت سرش بست و بھ سرعت از پلھ ھا سرازیر شد
.نباید واسھ دوشنبھ بھش قول می دادی-
چرا؟-
.می خواستیم بریم خونھ عمو فرزین داره می اد-

:پرند با حالتی متفکر گفت
اصال یادم نبود چیکار کنم؟-
.کھ بھش قول دادیعیبی نداره حاال -

صدای .پرند با چھره ای متفکر بھ طرف اتاقش بھ راه افتاد.پونھ بھ روی مبل نشست و دوباره مجلھ را در مقابل صورتش گرفت
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:گوشی را برداشت و گفت.زنگ تلفن در خانھ پیچید
!بفرمایید؟--
.سالم خانم-
شما؟-
.شما پرند ھستید-
شما؟-
.من می خوام با پرند صحبت کنم-
گفتم شما؟-
.گفتم کھ با پرند کار دارم-

:مادرش پرسید.قلبش بھ شدت می تپید و رنگش پریده بود.پرند گوشی را قطع کرد
کی بود؟-

:پرند بھ زحمت جواب داد
  .یھ مزاحم عوضی.....-

فصل ھشتم

:گفت.گرفت صدای زنگ تلفن کھ در خانھ پیچید پرند بھ سرعت بھ طرف گوشی خیز برداشت و گوشی را در دست
بلھ؟-
.سالم پرند-
شما؟-
.پریروزم زنگ زدم.نشناختی ھمون ھستم کھ دیروز زنگ زدم-
.اشتباه گرفتی اقا-
.د نھ د می دونم کھ درست گرفتم-

:چند بار پونھ از اشپزخانھ بیرون امد و گفت.تلفن دوباره زنگ زد.پرند مکالمھ را قطع کرد
می دی؟ا تو کھ کنار تلفنی چرا جواب ن....-

.مزاحمھ-
:پونھ بھ طرف تلفن امد و گفت

.من جواب می دم-
:پرند بھ سرعت گوشی را برداشت و گفت

مگھ مرض داری؟-
.نھ بھ خدا فقط می خوام با ھم حرف بزنیم-
.من ھیچ حرفی ندارم با شما بزنم-
.شنیده بودم لجبازی-
.مرده خودش بھم زنگ بزنھ پس لطف کنید بھ ھمونی کھ بھتون گفتھ من لجبازم بگید اگھ-
.خودش وقت نداشت خواست من زنگ بزنم-

:پونھ پرسید.پرند ارتباط را قطع کرد
چی می گفت؟-
.می گھ با من کار داره می خواد باھام حرف بزنھ-
باتو؟-
.مزاحمھ دیگھ مامان-
بھش فکر نکن اماده ای؟-
اره اماده ام شما اماده این؟-

:نگاه وارسی کرد و بعد از اینکھ مطمئن شد ھمھ چیز سر جای خودش است گفتپونھ سر تاسر خانھ را با 
.بلھ منم اماده ام-

بھ سر .تمام طول راه در سکوت تلخی سپری شد.پرند گره روسری اش را سفت کرد و با چھره ای در ھم و خستھ بھ راه افتاد
:کوچھ کھ رسیدند پونھ جعبھ شیرینی را در دستش جابھ جا کرد و گفت

.نای راه رفتن واسھ ادم نمی مونھ.چقدر دوره-
ساختمان سفید رنگ خانواده اقای سلیم از دور می .پرند سرش را تکان داد و بی انکھ حرفی بزند بھ راھش ادامھ داد
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بھ دقایقی بعد در بھ رویشان باز شد و سارا ھیاھم کنان .پرند زنگ زد.پونھ روسری اش را مرتب کرد.پشت در رسیدند.درخشید
سارا پرند را .پشت سر او خانم سلیم با طمانینھ و وقار از در بیرون امد و روی ایوان بزرگ و سنگی اشان ایستاد.استقبالشان امد

:سارا گفت.پونھ از کنارشان رد شد و لبخند زنان بھ طرف خانم سلیم رفت.در اغوش کشید و بھ پونھ سالم کرد و خوش امد گفت
چطوری؟-
.خوبم-
ھ ات معلومھ چیزی شده؟از قیاف-
.از شنبھ تا حاال یھ مزاحم زنگ می زنھ اعصابمو خورد کرده-
.اینو باش حرص چی رو می خوره گور باباشون مزاحمن دیگھ-
.منو بھ اسم می شناسھ.این یکی از از اون مزاحم خرکی ھاس-
.بھش اھمیت نده حالش می اد سر جاش-

.رد و سالم کردپرند دستش را بھ طرف خانم سلیم دراز ک
سالم پرند عزیز حالت چطوره؟-
خوبم شما خوب ھستین؟-
.ممنون بھ مامان می گم چھ عجب افتخار زیارت شما رو پیدا کردیم-
.خواھش می کنم کم سعادتی از ماست-

:سارا دست پرند را کشید و گفت
.مامان ما می ریم تو اتق من-

  :چشمکی زد و ادامھ داد

.حرفای دخترونھ شما حرفای زنونھ ما-
:خانم سلیم با لبخند ملیحی گفت.وپرند را بھ دنبال خود کشید و از پلھ ھا باال برد

.سارا واقعا شیطونھ-
:وبھ پونھ تعارف کرد بنشیند و ھر دو روی مبل نشستند و مشغول صحبت شدند سارا پرند را داخل اتاقش ھول داد و گفت

برو تو ببینم تازه چھ خبر؟-
.تازه ای ندارمھیچ خبر -
یعنی چھ؟-
.یعنی ھمین-
مھیار بھت زنگ نزده؟-
.من با مھیار کاری ندارم کھ اون بھم زنگ بزنھ-
تو چی؟-
!مثل این کھ نشنیدی چی گفتم-

:خداحافظی کھ می کردند سارا گفت.تمام روز با خوشی بودن در کنار سارا و شیطنت ھا و صدای خنده ھای بلند او سپری شد
.بینمت خیلی زودمی -

:پرند جواب داد
.منتظرتم-

بھ خانھ کھ رسیدند صدای زنگ تلفن در ھال .در مسیر بازگشت پونھ از خانم سلیم می گفت و پرند از شلوغی ھای سارا
:پونھ بھ سرعت خودش را بھ تلفن رساند و ان را برداشت و پرسید.پیچید

بلھ؟-
.سالم زن عمو-
.سالم زن عمو رسیدن بھ خیر-
.ممنون-
حال اقای مھندس ما چطوره؟-
خوبھ شما خوب ھستید؟عمو جان خوب ھستن؟-
ما ھم خوبیم کی رسیدی؟-
یھ چند ساعتی می شھ چند بار تماس گرفتم نبودید؟-
.ناھار دعوت داشتیم شرمنده ام زن عمو جان پرند قولش را داده بود-
.خواھش می کنم زن عمو-
مامانت خوبھ؟-
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.ه می گھ نگرانتون شدیمخوبھ سالم دار-
.پرند بھ طرف اتاقش رفت

.از طرف من از مامانتم عذر خواھی کن انشاءاهللا اخر ھفتھ خدمت می رسیم-
خدمت از ماست زن عمو پرند چطوره؟-
.خوبھ سالم داره-

:پونھ با نگاه بھ دنبال پرند گشت و گفت
.چند لحظھ گوشی صداش کنم-
.ممنون-

:صدا زد
.انھپرند فرزین خ-

:پونھ گوشی را بھ طرفش گرفت و گفت.پرند از اتاقش بیرون امد
!فرزین-

پرند با .پونھ اخم کرد و گوشی را بھ طرف پرند تکان داد.پرند با حرکات سر و دست اشاره کرد نمی خواھد با تلفن صحبت کند
:نارضایتی گوشی را گرفت و گفت

.سالم-
سالم خوبی؟-
.ممنون رسیدن بھ خیر-
حاال دیگھ واسھ این کھ منو نبینی بھونھ می اری می ری مھمونی؟ مرسی-
.نھ بھ خدا اصال حواسم نبود شما امروز می ایید ببخشید-
چی گفتی؟-
.........گفتم حواسم نبود شما-
ھمین جا صبر کن کی؟-
.تو-
.افرین دختر خوب-

:پرند خندید و گفت
.دیگھ شدی اقای مھندس-
.کوچیک شمام-

:گفت.روی لبھای پرند محو گشت لبخند از
.پنج شنبھ می بینمت-
یعنی تا قبل از اون روز نمی خوای منو ببینی؟-
.تشریف بیار از دیدنت خوشحال می شم-
.سعی می کنم تا پنج شنبھ یھ جوری طاقت بیارم-
کاری نداری؟......خب-
می خوای قطع کنی؟-
بلھ؟-
.بھ می بینمتھیچ چی؟گفتم خداحافظی نمی گم چون پنج شن-
.خداحافظ-

:پونھ شروع کرد بھ حرف زدن و گفت.پرند گوشی را قطع کرد
البتھ مژگان اصال از این اخالقا نداره اما ھر چی باشھ توقع داره پسرش .خیلی بد شد نرفتیم ممکنھ زن عموت ناراحت بشھ-

.......فارغالتحصیل شده ولی ما
در را کھ بست سیل افکار و اندیشھ .تی صدای مادرش را بشنود بھ طرف اتاقش رفتپرند با چھره ای متفکر و مغموم بی انکھ ح

این طوری نیست مھیار .چرا باید فکر کنم فرزین احساسی نسبت بھ من داره:با خود اندیشید.ھای گوناگون بھ ذھنش ھجوم اورد
بچگی با من مھربون بود اونم واسھ من  عوضی فقط می خواست منو عذاب بده خب این درستھ کھ فرزین با من مھربونھ اون از

اگرم من باھاش خوبم واسھ اینھ کھ . کھ ھیچ خواھر و برادری نداشتم و فرزین مثل یھ برادر بزرگ تر از من حمایت می کرد
.اگھ اون مھیار دیوونھ فکر می کنھ کھ چیزی جز اینھ داره اشتباه می کنھ.اونو مثل داداشم می بینم
:پرسید.در می خورد او را بھ خود اوردصدای ضرباتی کھ بھ 

بلھ؟-
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:پونھ در را باز کرد و ھمان طور کھ در استانھ در ایستاده بود پرسید
خوبی؟-
.بلھ-

.....پس
:گفت.روی تخت افتاد.پرند بھ اطراف نگاه کرد

.چیز خاصی نیست.یھ کم خستھ شدم-
.باشھ استراحت کن-

  .ز افکار عجیب و غریب تنھا گذاشتاز در بیرون رفت و پرند را با دنیایی ا

فصل نھم

:صدای زنگ در کھ بلند شد پرند چھره در ھم کشید و گفت
.شروع شد-

:اقای نوری با تشر گفت
.پرند ھمین االن از حرفی کھ زدی معذرت بخواه-
.معذرت می خوام-

:پونھ در را باز کردو گفت
.نرگس خانم و اقای توفیقی-

میوه .بوی غذا در خانھ پیچیده بود.بلند شد و برای استقبال از انھا بھ طرف در ورودی اپارتمان رفتاقای نوری از روی مبل 
ناصر با سروصدای .ھای تمیز کھ با سلیقھ خاصی در ظرف بزرگ بلورینی چیده شده بودند روی میز خودنمایی می کردند

:زیادی وارد شد
.ز کسی نیومده؟ببین مامان ھی می گی ما عقب موندیم ھنوز ھیچ کس نیومدهمزاحم ھای ھفتگی ھنو.سالم.......سالم......سالم-

:اقای نوری لبخند زنان ھمان طور کھ تعارف می کرد بنشینند گفت
.ھر جا خواستید بنشینید.عوضش تو گرفتن جا مشکلی ندارید-
حق با دایی جونھ از این نظر شانس با ماست پرند چطوره؟-
.خوبم ممنون-

:نادره گفت
.دایی جان شما ناصر رو بھ بزرگی خودتون ببخشید-
.ناصر کھ حرفی نزد دایی جان-
.می بینید دایی اینا ھمھ اشون با من دشمن-

:پرند گفت
.بلبل زبونی بسھ-

:وصورت عمھ اش را بوسید و گفت
.خوش اومدین عمھ-
.قربونت بشم عمھ جان-

:خانم پرسیدنرگس .پونھ در کنار نرگس خانم نشست.ھمھ نشستند
دوشنبھ نیومدین خونھ داداشم؟-
.تلفنی کھ گفتم دعوت داشتیم پرند یادش نبود و بھ دوستش قول داده بود بریم اونجا-

:نادره پرسید
سارا؟-

:پرند چشم غره ای بھ ناصر رفت و جواب داد.وناصر ریز خندید
.اره تقصیر منھ پاک فراموش کرده بودم دوشنبھ فرزین از سفر می اد-

:پونھ گفت.اقای نوری و اقای تو فیقی ھم خیلی زود مشغول صحبت شدند
حتما مژگان از دستمون ناراحت شد؟-
مژگان می گفت نکنھ خدایی نکرده واسھ اشون اتفاقی افتاده باشھومخصوصا این کھ .نھ فقط نگرانتون بود ھمھ نگران بودیم-

.تلفنتون ھم جواب نمی داد
ده بودین؟حتما حسابی دلواپسمون ش-

:ناصر بھ اھستگی گفت
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.مخصوصا فرزین مثل اسفند روی اتیش باال و پایین می پرید-
:نادره گفت.پرند خود را بھ نشنیدن زد

.سھیال چند بار زنگ زد-
:پرند گفت

.تقصیر سارا شد ازم قول گرفت بعدش مامان گفت ھمون روز فرزین می اد-
:یز یافتھ بود گفتپرند کھ راھی برای گر.صدای زنگ بلند شد

.من باز می کنم-
:گوشی را برداشت و پرسید.بھ سرعت بھ طرف ایفون رفت

کیھ؟-
:پوریا گفت

.باز کن اقای مھندس تشریف اوردن-
:گفت.ھمھ نگاه ھا بھ او خیره شده بود.پرند در را باز کرد

.عمو اینھا ھستن-
:ناصر گفت

.واقعا کھ حالل زاده ان-
:با لودگی گفت.پوریا اولین نفری بود کھ وارد خانھ شد.ا باز کردپرند در اپارتمان ر

.جناب مھندس فرزین نوری-
:فرزین لبخند بھ لب وارد خانھ شد و گفت.وخم شد

.خودتو لوس نکن پوریا-
:با نگاھی گرم بھ پرند خیره شد و گفت

.سالم-
.سالم خوش اومدی-

ژگان خانم و سھیال وارد خانھ شدند و ھمھ با ھم مشغول احوالپرسی و دیده م.اقای نوری بھ طرفش رفت و او را در اغوش کشید
پونھ .فرزین از فراز سر ھمھ بھ پرند کھ با سھیال خوش و بش می کرد نگاھی انداخت و لبخند شادی بر لبانش نشست.بوسی

  :سھیال گفت.تعرف کرد بنشینند و ھمھ بھ طرف پذیرایی رفتند

چرا دوشنبھ نیومدین؟-
:بھ اھستگی زیر گوش پرند گفت پوریا

.بگو بھ جای پوریای دل شکستھ رفتھ بودم دیدن سارای عزیز-
:اقای نوری گفت

.خب عمو جان از دانشگاه بگو-
:پرند جواب داد

.بھت کھ گفتم ببخشید-
.یادت باشھ بی معرفتی ھا-

:فرزین لبخند بھ لب و سر بھ زیر گفت
.دیگھ تموم شد عمو-

:پوریا گفت
حاال حالش خوب بود؟-
بھ تو چھ؟مگھ فضولی؟-

:ناصر گفت
.اقا تو پچ پچ ما ھم ھستیم ھا-

:اقای نوری پرسید
داداش مثل ھمیشھ دیر می اد؟-

:مژگان خانم جواب داد
.گفت مثل ھر ھفتھ یھ کم دیر می رسھ.می اد-

گفت و ھر از چند گاھی نگاھی بھ پرند کھ با  فرزین از دانشگاه می.نادره کھ کنار سھیال نشستھ بود با او مشغول صحبت شد
پوریا .صدای زنگ در دوباره بلند شد.ناصر در مورد حرف ھای فرزین اظھار نظر می کرد.پوریا صحبت می کرد می انداخت

:گفت
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.مھیار خان با خانواده-
.پرند با تانی از جا بلند شد و بھ طرف ایفون رفت.وباصدای بلند خندید

بلھ؟-
.مھ جانباز کن ع-
.سالم عمھ بفرمایید-

:ناصر گفت.در را باز کرد
.افرین بھ عقل پوریا ترشی نخوری پسر جان-

:مھیار کنار فرزین نشست و پرسید.دوباره احوالپرسی و دیده بوسی
چطوری؟-
.خوبم-

:ھ ارامی از مھسا پرسیدسھیال ب.نادره حرف می زد و پرند مشغول پذیرایی بود.مھسا لب بھ دندان گزید و سر بھ زیر انداخت
دیر اومدید؟-

:مھسا کمی اطراف را پایید و گفت
.مھیار نمی اومد-
چرا؟-
:فرزین با محبت نگاھش کرد و گفت.پرند سینی شربت را در مقابل فرزین گرفت.مھسا با ابرو بھ پرند اشاره کرد-
حالت خوبھ؟-

:پرند جواب داد.ولیوان را از داخل سینی برداشت
.بلھ-

:مھیار لیوان شربت را برداشت و خطاب بھ فرزین کھ بھ پرند خیره شده بود گفت.ینی را در مقابل مھیار گرفتوس
کمکت کنم مھندس جان؟-

:ناصر کھ متوجھ انھا بود خندید و گفت
.منم ھستم اقا جون-

:پرند چھره در ھم کشید و زیر لبی گفت
.تو لطفا خفھ شو-

:عمھ نر گس گفت.فرزین شرمنده سر بھ زیر انداختمھیار با صدای بلندی خندید و 
.چیز خنده داری ھست بلند بگید ما ھم بخندیم-

:مھسا بھ ارامی گفت
.این دختره مھره مار داره-

:سھیال گفت
!مھسا-

:نادره کھ متوجھ نمی شد پرسید
از کی؟-

:ناصر لیوان شربت را برداشت و گفت
حاال دیگھ من خفھ شم؟-
.دیگھ ندارم ناصرحوصلھ تو رو -

:پرند سینی را بھ دست ناصر داد و گفت.صدای زنگ تلفن بلند شد
.اینو بگیر-

:وبھ طرف تلفن رفت و گوشی را برداشت و گفت
بلھ؟-
.سالم پرند-

:پشت بھ بقیھ کردو گفت.رنگ پرند پرید
.خواھش می کنم مزاحم نشید ما مھمون داریم-
.می دونم-
.پس لطفا مزاحم نشید-
.بابا بھ چھ زبونی بگم خانم گل من دوستت دارم.ا وقتی کھ منو از خودت برونی من دست بردار نیستمت-

:اقای نوری گفت.پرند گوشی را قطع کرد
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کی بود بابا؟-
:پرند بھ خود امد و گفت

.اشتباه گرفتھ بود-
دستش گرفت و با صورتی متفکر بھ طرف  پرند سینی را از.سینی را بھ طرف پرند گرفت.ناصر بھ بقیھ شربت تعارف کرده بود

:ناصر گفت.اشپزخانھ بھ راه افتاد
.دستم درد نکنھ-

:سھیال پرسید.پرند پشت میز نشستھ بود.سھیال بلند شد و بھ دنبال پرند وارد اشپزخانھ شد.پرند بی توجھ بھ او بھ اشپزخانھ رفت
کمک نمی خوای؟-
.نھ ممنون-
چیزی شده؟-
.نھ چیزی نیست-

:د از پشت میز بلند شد و گفتپرن
.بریم پیش بقیھ-

:پوریا گفت.وارد پذیرایی شدند.وبازوی سھیال را گرفت و او را بھ طرف بیرون ھدایت کرد
اینم خودش پرند جان مگھ من واسھ ات رنگ و طرح و از این جور چیزا نخریدم؟-
.بلھ-

:ناصر گفت
پس تابلوی جدید تو کاره؟-
.نکردمھنوز کاری رو شروع -

:فرزین گفت
کار جدید چی داری؟-
.چیز خاصی ندارم-

:اقای نوری گفت
چرا کار جدیدت رو بھ بچھ ھا نشون نمی دی؟-

:مھری خانم گفت
.چرا نمی اری ببینمش-

:پرند سر بھ زیر انداخت و گفت
.اصال قشنگ نشده-

:نرگس خانم گفت
.ما دلمون می خواد ببینمش-

:پونھ گفت
.بیارش مامان-

:مھیار گفت. ھمھ نگاه ھا بھ پرند خیره شده بود
.نترس بدتر از بقیھ تابلوھات کھ نیست-

:مھری خانم گفت.ھمھ خندیدند
.مھیار شوخی می کنھ-

:نادره گفت
.ھمھ تابلوھای پرند قشنگھ-

:فرزین گفت
.من عاشق تابلوھات ھستم-

:مھیار گفت
.معلومھ کھ تو با ھنر اشنایی نداری-

:تسھیال گف
چرا تابلوت رو نمی اری ببینیم؟-
.االن می ارم-

:اقای توفیقی گفت.پرند بھ طرف اتاقش رفت
.مھیار خیلی بی انصافی باید اعتراف کرد کھ کارھای پرند خیلی قشنگھ-
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:اقای عظیمی گفت
.مھیار گاھی مواقع مرز بین شوخی و جدی رو گم می کنھ-

:مھیار گفت
.اما من جدی ام-

:فرزین گفت
.ولی من عاشق تابلوھای پرند ھستم.......

صحنھ ای از غروب دریا با موج ھای .مھیار می خواست چیزی بگوید کھ پرند تابلو بھ دست از اتاقش بیرون امد
.حتی برق تحسین در چشمان مھیار نیز درخشید.صدای تحسین از ھر طرف بلند شد.خروشان

:اقای توفیقی گفت
.واقعا زیباست-

:ت زده سر بھ زیر انداخت و گفتپرند خجال
.از تعارفتون ممنون-
.ولی من تعارف نمی کنم-

:فرزین گفت
.واقعا ھنر مندی پرند-

:مھسا با پوزخندی گفت
!ھنر-

مھسا دست ھایش را بھ سختی بھ ھم مالید و فرزین بھ .سھیال زیر چشمی بھ مھیار کھ با لیوان شربتش بازی می کرد نگاه کرد
:ناصر گفت.چشم دوختھ بودتابلوی پرند 

!غروب دریا-
.وھمان طور کھ بھ مھیار نگاه می کرد ریز خندید

:اقای توفیقی گفت
می شھ از نزدیک ببینمش؟-

بحث بر سر تابلو شروع شد و ان را دست بھ دست می دادند و ھر کس .پرند محجوبانھ بھ طرفش رفت و تابلو را بھ دستش داد
مھیار سر بلند .پرند بھ مھیار نگاه کرد.مھسا حتی ان را نگاه نکرد و تابلو را بھ دست نادره داد.در موردش اظھار نظر می کرد

ان را در مقابل .تابلو بھ دست مھیار رسید.ھر دو بھ سرعت چشم چرخاندند.کرد و در یک لحظھ نگاھشان بھ ھم گره خورد
:اقای توفیقی گفت.صورتش گرفت و بھ ان خیره شد

مھندس جان؟ خب نظر شما چیھ-
.بدک نیست-

:فرزین کھ بھ طرف تابلو سرک می کشید گفت
.ھنر مندانھ اس-
.می شھ بیشتر روش کار کرد-

:پرند گفت
.گفتم اصال قشنگ نشده-
.نھ اونم دیگھ شکستھ نفسیھ من می گم جای کار بیشتر ھم داره-

:فرزین گفت
.من واسھ دفتر کارم می خرمش-
.فروشی نیست-

:لبخند بھ لب ان را بھ طرف فرزین گرفت و گفتمھیار 
شفارش چی؟سفارش می تونیم بدیم؟-

:ناصر گفت
نکنھ تو ھم می خوای؟-

:پوریا گفت
.منم می خوام واسھ اتاق کار بعد از اینم-

:پرند گفت
.قبل از شما سفارش دادن-

:پوریا گفت
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:تپونھ گف.ھمھ بھ خنده افتادند.خاک بر سرم من حتما می خوام-
تو از کجا فھمیدی کی سفارش داده؟-
.حس شیشم زن عمو-

:پرند گفت
.فعال نمی تونم سفارش کسی رو قبول کنم-

:فرزین گفت
.ھر وقت کھ تونستی-
.ھر وقت تونستم بھتون اطالع می دم-

مھیار افتاد کھ با مھربانی از اتاقش کھ بیرون می امد نگاھش بھ .تابلو را گرفت و بھ اتاقش برگشت و ان را روی سھ پایھ گذاشت
پرند چھره در ھم کشید و سر بھ زیر .مھیار لبخندی زد.ھنوز ھم حرف ھا بر سر تابلو نقاشی پرند بود.نگاھش می کرد

عمو فرھاد کھ دیر تر از ھمھ .پوریا شیرین زبانی می کرد و ھمھ را می خنداند.شب بھ ارامی و سر خوشی سپری شد.انداخت
دوران کودکی اشان می گفت و بقیھ را ھم بھ این ھیجان انداختھ بود کھ خاطرات گذشتھ را زیر و رو  امده بود از خاطرات

سھیال در عوامل خود غرق بود و مھسا .ھر گاه نگاه مھیار و پرند بھ ھم گره می خورد ھر دو بھ سرعت چشم می چرخاندند.کنند
نادره ریز می خندید و ناصر با چشمانی تیز بین ھمھ جا را .ودمدام مراقب حرکات فرزین و پرند بود و بھ شدت عصبی می نم

:سھیال پرسید.برق ھا کھ خاموش شد پرند از پنجره اتاقش بھ اسمان سیاه اما پر ستاره شب نگاه کرد.زیر نظر داشت
خوابت نمی بره؟-

:پرند چشم ھایش را بست و گفت
.فردا حتما از امروز بھتره-

:مھسا با کنایھ گفت
.ھ واسھ بعضی ھاالبت-

در حالی کھ بی اختیار لبخندی روی لبش نشستھ بود .پرند چشم باز کرد و دوباره بھ اسمان نگاه کرد.نادره بھ خواب رفتھ بود
:گفت

  !شاید-

فصل دھم 

:پوریا با ھیاھو گفت
.حریف شطرنج-

:اقای توفیقی خنده کنان گفت
نج بازی کنی؟پوریا تو واقعا از خواب بیدار شدی می خوای شطر-
.....چیکار کنم عمو مردم صبح جمعھ می رن کوه پارک دشت و-

:مھیار گفت
.......جنگل دشت بیابون-
.از روی بی کاری ھم می زنھ بھ سرمون می خوایم شطرنج بازی کردن مردمو تماشا کنیم.ای گفتی ما تو خونھ می مونیم-

:فرزین گفت
.من پا ھستم-

:ناصر گفت
.یدپرندو صدا کن-

:پرند از اشپزخانھ فریاد کشید
.من حوصلھ ندارم-

:ھمھمھ ھا باال گرفت و صداھا بلند شد کھ
.پرند بیا-
.بیا خانمی نترس فرزین مالحظھ ات رو می کنھ-
.من بازی نمی کنم-

پرند .شروع شدشرط بندی ھا .سھیال دست پرند را گرفت و او را کشان کشان از اشپزخانھ بیرون اورد.اصرارھا باال گرفت
:گفت

.با شرط بندی اصال بازی نمی کنم-
:پوریا گفت
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می ترسی ببازی ما ضرر کنیم؟-
.نھ ھول می شم نمی تونم بازی کنم-

:مھیار گفت
.دوست دارم ببینم فرزین چھ جوری شکستت می ده-

:ناصر گفت
.شایدم پرند شکستش داد-

:اقای عظیمی گفت
.من رو ھر دوتاتونم حساب می کنم-

:نادره گفت.پرند روبروی فرزین نشست.وھمھ را بھ خنده انداخت
.مثل ھھفتھ پیش شد-

:پوریا گفت
ِا مگھ ھفتھ پیشم این دوتا با ھم بازی کردن؟-

:نادره گفت.دوباره ھمھ بھ خنده افتادند
.بی مزه-

:فرزین پرسید
سیاه یا سفید؟-
.سیاه-

پرند ھمان .مردھا با ھم مشغول صحبت شدند و زن ھا با ھم.پرند جای گرفت سھیال ھم در کنار.مھیار در کنار فرزین نشست
:طور کھ مھره ھا را می چید گفت

.فقط می خواستید منو بندازید تو دردسر خودتون برید در مورد کارای شرکت و ساختمون و بازار حرف بزنید دیگھ-
:اقای نوری گفت

.ما حواسمون بھتون ھست عمو-
:پوریا گفت

منوچھر شمام عقب کشیدی؟ عمو-
.من بھ کار خوونا کار ندارم-
:مھسا در سمت دیگر فرزین نشست و گفت.فرزین حرکت را اغاز کرد-
.ماشکستتون می دیم-
:فرزین گفت-
.خدا نکنھ-

:مھیار دستی بھ موھایش کشید و گفت.پرند با عصبانیت مھره اش را روی صفحھ شطرنج کوبید
.دخلت اومده-

:خندید و گفت.ھا بھ طرف مھیار چرخیدھمھ نگاه 
.فقط دخلت اومده-

:نادره پرسید
دخل کی؟-

:پرند گفت.و مھیار قھقھھ زنان بلند شد و بھ طرف جمع مردھا رفت
.کیش و مات-

:پوریا فریاد کشید
را بھ نشانھ تسلیم فرزین دست ھایش .مھیار کھ ھنوز جایگیر نشده بود بھ طرف انھا برگشت.مات شد تو چھار حرکت مات شد-

:باال برد و گفت
.من تسلیمم-

:مھسا سرسختانھ گفت
.این دست و پنجھ نرم کردن بود-
:سھیال گفت-
.اما مسابقھ بود رسمی و قانونی-

:مھیار گفت
.گفتم کھ دخلت اومده-
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:ناصر گفت
!ای دودوزه باز-

:اقای توفیقی گفت
.این دختر ھمھ چیز تمومھ-

:پونھ با تعجب پرسید.صدای زنگ در ھمھ را ساکت کرد.بھ پرند چشم دوخت و پونھ افتخار کنان
کیھ این وقت صبح؟-

:اقای نوری گفت.چیزی بھ یازده نمانده بود.و پرند بی اختیار بھ ساعت روی دیوار نگاه کرد
.من االن باز می کنم می بینم کی پشت دره-

:مژگان خانم گفت
.شاید اشتباه زنگ زدن-

:ایفون را برداشت و پرسیداقای نوری 
کیھ؟-

:صدای اشنای سارا در گوشش طنین انداخت
.سالم عمو-
.سالم عمو جان-

:پرند ناباورانھ گفت
.ساراست-

:پوریا ھیجان زده گفت
!سارا خانم-

:ایفون را گذاشت و بھ پرند کھ ھاج و واج مانده بود گفت.اقای نوری در را باز کرد.وھمھ را بھ خنده انداخت
.پاشو دختر واسھ ات مھمون اومده-

:سارا از پاگرد پیچید و از ھمانجا گفت.پرند بھ سختی از جا بلند شد و بھ طرف در اپارتمان رفت و ان را باز کرد
سالم مزاحم نمی خوای؟-

:پرند کھ خود را باز یافتھ بود جواب داد
.سالم مراحم می خوایم بیا تو-

:پرند گفت.جوان ھا ایستادند.ارد پذیرایی شد و با صدای بلند سالم کرددست یکدیگر را فشردند و سارا و
.معرفی می کنم بھترین دوست من سارا خانم-

:سارا گفت
.خوشوقتم-

:پرند گفت
.از ھمین اول معرفی می کنم سارا جان عمھ نرگسم ھستن-

:سارا دستش را فشرد و گفت
.تعریف شما را زیاد شنیدم-
.پرند لطف داره-
.ن عمو مژگانمز-
.ھمیشھ دلم خواستھ از سوپ ھای خوشمزه اتون بخورم-

:پرند خندید و گفت
........زن عمو من-
.خوشحال می شیم تشریف بیارید در خدمت باشیم-

:سارا با شیطنت گفت
.چشم اگھ پرند منو بیاره البتھ نھ برای سوپ-
.عمھ مھری-
.تعریف شما رو زیاد شنیدم-
.داره پرند بھ من لطف-
.مامانم رو ھم کھ می شناسی-
خوبین خالھ؟-
تو چطوری؟مامان چطوره؟-
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.خوب ھر دوتامون-
.عمو حجت-
.خوشوقتم اقا-
.بھ ھمچنین-
.عمو فرھاد-
......پدر سھیال خانم و اقا فرزین و-

:پوریا گفت.کمی فکر کرد
.اقا پوریا-

:سارا ھم خندید و ادامھ داد.ھمھ بھ خنده افتادند
.ا پوریا خوشوقتماق-
.منم خوشوقتم-
بابا رو کھ می شناسی؟-
خوبین عمو؟-
بابا چطوره؟-
.خوبھ گفت بھتون بگم مشتاق دیدار اقای نوری-
.از طرف من بھش بگو افتخار نمی دین اقای سلیم-
.عمو مھدی-
.از اشناییتون خوشوقتم-
.ممنون منم خوشوقتم-
.اما بقیھ نادره دختر عمھ ام ھستن-

:را دستش را بھ گرمی فشرد و گفتسا
احساساتی و زود رنج درست گفتم پرند؟-

:اقای نوری گفت
.مثل اینکھ پرند حسابی پتھ ھا رو ریختھ رو اب-
.تقصیر پرند نیست من زیادی فضولم-
.اختیار دارید خانم-
.سھیال دختر عموم-
.با بھتون حسودیم می شھاون قدر زیاد کھ تقری.تعریف شما رو کھ زیادتر از بقیھ شنیدم-
.پرند حتما بھ من لطف داره-
.من واقعیت رو گفتم ناصر پسر عمھ ام-
.خوشحالم کھ با شما اشنا می شم-
.برای ما ھم باعث افتخاره-
.پوریا پسر عموم-
بلھ با ایشون کھ از قبل اشنا شده بودم حالتون خوبھ؟-
.بھتر شدم....بلھ...بلھ-

:پرند ادامھ داد.سارا لبخند موذیانھ زد
.مھیار پسر عمھ ام-
.خوشوقتم-
.ممنون-

:پرند کھ سردی مھیار را دید بھ سرعت گفت
.فرزین پسر عموم-
اقای مھندس درس تموم شد؟-
.بلھ خدا رو شکر-
.بھتون تبریک می گم-
.ممنون-
.و مھسا دختر عمھ ام-
.خوشوقتم خانم-
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.من خوشوقتم-
:پرند بھ ارامی پرسید.سایھ افکند ھمھ نشستند و سکوت بر ھمھ جا

چھ خبر؟-
ناراحت کھ نشدی اومدم؟-
.معلومھ کھ نھ خیلی ھم خوشحال شدم-

:سارا باصدای بلندتری گفت
.اون ھم بی دعوت.من معذرت می خوام کھ تو مھمونی خانوادگی شما شرکت کردم-

:پونھ گفت
.این حرفا چیھ عزیزم تو از خودمونی-
استش دوشنبھ تولد منھ می خواستم پرند رو دعوت کنم و این مھمونی خانوادگی بھونھ ای شد کھ از بقیھ ھم لطف دارید خالھ ر-

.یھ جمع دوستانھ اس خوشحالم می شم کھ اقوام پرند ھم تو مھمونی من حضور داشتھ باشند.خواھش کنم تشریف بیارن
:پوریا گفت

.واسھ ما مایھ افتخاره-
:م غره ای بھ پوریا رفت و گفتسھیال چش.ھمھ ریز خندیدند

.حتما می اییم برای ما باعث افتخاره-
:اقای توفیقی پرسید

ما ھم دعوتیم؟-
.خوشحال می شم تشریف بیارید ولی ممکنھ با ما جوونھ حوصلھ اتون سر بره-

:اقای نوری خندید و گفت
.این یعنی این کھ پیر شدی پسر خوب-

:سارا گفت
..........قصد من این نبود کھ..

:اقای عظیمی خنده زنان گفت
.دیگھ حرفتو زدی سارا خانم-
.من متاسفم-

:اقای نوری گفت
.سربھ سرت می ذارن عمو بھ دل نگیر-
.بھ ھر حال عذر می خوام قصد تو ھین نداشتم-
.توھینی ھم در کار نبود عمو جان واقعیت بود-

:سارا گفت
.من رو بیشتر از این شرمنده نکنید

:خانم گفت مھری
.مظلوم گیر اوردید؟سربھ سرت می ذارن اھمیت نده-

:پوریا گفت
.بلھ سربھ سرتون می ذارن

:پرند با تعجب پرسید.سارا کمی این پا و اون پا کرد و بلند شد
کجا؟-
.نھ دیگھ بیشتر از این مزاحم نمی شم-

:پونھ گفت
.این حرفا چیھ؟بشین خالھ

:سارا نگاھی بھ مھیار انداخت و گفت.بلند شدصدای تعارف کردن از ھر طرف 
.چشم-

:اقای نوری گفت
.پرند عزیزم می خوای بچھ ھا رو ببر تو اتاقت راحت باشید-

:پرند لبخندی زد و گفت
.بلھ-

:سارا با لحنی معترض گفت
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.نھ من اینجا راحتم-
:نادره بلند شد و گفت

.بریم تو اتاق بھتره-
:پوریا چشم غره ای بھ انھا رفت و پرند با شیطنت گفت.دسھیال و مھسا ھم بلند شدن

!بریم تو اتاق من-
پوریا دستش را بھ نشانھ تھدید پرند باال اورد و تکان داد و پرند کھ پشت سر ھمھ بود بھ پوریا زبان درازی کرد .سارا ھم بلند شد
:ناصر گفت.و ھمھ خندیدند

.خانما اجازه می دن ما ھم بیاییم-
:کھ کسی دھان باز کند سارا گفت پیش از ان

.خواھش می کنم-
:پوریا بھ سرعت بلند شد و گفت

!این عالیھ-
:ناصر بی توجھ بھ او گفت.ناصر ھم بلند شد پرند چھره در ھم کشید

شما نمی ایید؟-
:فرزین نگاھی بھ مھیار انداخت و گفت

.شما برید-
اخرین نفر .سارا روی صندلی و پوریا و ناصر و سھیال روی زمین.تخت نشستندنادره و مھسا بر لبھ .بچھ ھا وارد اتاق پرند شدند

سارا اشک چشم ھایش را .پرند سینی را مقابل سارا گرفت.پوریا معرکھ گرفتھ بود.پرند بود کھ با استکان ھای چای وارد اتاق شد
:پاک کرد و ھمان طور کھ استکان چای را بر می داشت گفت

.لی شیطونھپرند جون پسر عموت خی-
:پوریا دستش را روی سینھ گذاشت و گفت

.......من نوکرتونم من.من مخلص شمام-
:پرند تشر زد

.بسھ دیگھ پوریا-
:سارا گفت

.چقدر با مزه اس-
:اقای عظیمی گفت.و با صدای بلند خندید

.بھ گمونم پوریا معرکھ گرفتھ-
:اقای نوری گفت

.پسرم بھ باباش رفتھ-
منتظر بود مھیار اشاره ای کند و مھیار بی خیال از شرکت .فرزین دودل بود کھ برود یا نھ.تاق پرند قطع نمی شدصدای خنده از ا

:پونھ گفت.و کارھایش می گفت
.روحیھ ادمو عوض می کنھ.سارا واقعا سرزنده اس دوستی اون واسھ پرند غنیمتھ-

:پوریا ھیجان زده گفت
!بھ من....بھ من گفت بامزه-

:شر زدسھیال ت
!پوریا-

:و نادره در حالی کھ بھ خاطر خنده ھای سارا بھ شدت می خندید گفت
.پوریا رو-

فرزین .مھیار نگاھش کرد.بلند شد و بھ طرف اتاق پرند بھ راه افتاد.فرزین دل دل می کرد کھ برود یا نھ.پرند ھم بھ خنده افتاد
:ناصر گفت.وارد اتاق شد

.بفرما اینجا مھندس جان-
:فرزین کنار پرند نشست و گفت

مزاحم کھ نیستم؟-
:سارا خنده کنان و بریده بریده گفت

.تی...می گفت...نھ...کھ...بتھ...ال-
:پوریا گفت
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.فکرشو بکنید زیر بارون توی جوب اب وسط خیابون ولی عصر.جای شما پر با کلھ رفتم تو جوب پر از اب-
:سارا پرسید

قای مھندس؟شما خاطره خوشمزه ندارید ا-
:فرزین در حالی کھ لبخند بھ لب داشت جواب داد

.نھ اونقدری کھ پوریا داره-
:ناصر گفت

.خاطرات فرزین خان ھمھ مربوطبھ درس و دانشگاست-
:پوریا گفت

.مھندس از ما بھترونھ بابا گروه خونش بھ ما نمی خوره-
:فرزین محجوبانھ گفت

.نیست نھ فقط من زندگیم بھ شلوغی زندگی تو-
:سارا گفت

.پوریا می شھ خودت تعریف کنی-
.نوکرتم ھستم-

سارا مشتاقانھ بھ پوریا چشم دوخت و پوریا کھ جایی برای عرض اندام پیدا کرده بود دوباره با حرارت شروع کرد بھ تعریف 
.صدای خنده سارا بلند تر از بقیھ صداھا در خانھ می پیچید.خاطرات گذشتھ اش

:نرگس خانم گفت
.پوریا حسابی بھ وراجی افتاده-

:مھری خانم با خنده گفت
.بچھ یک ھفتھ بیشتره داره جز می زنھ و سارا سارا می کنھ-

:مھیار بلند شدو گفت.ھمھ بھ خنده افتادند
.تا من نباشم پوریا از باالی منبر پایین نمی اد-

:اقای نوری گفت.و بھ طرف اتاق بھ راه افتاد
.داره دل می برهسربھ سرش نذاریھا -

:گفت.ھمھ سرھا بھ طرف او چرخید.مھیار لبخند بھ لب وارد اتاق شد.و دوباره ھمھ بھ خنده افتادند
چھ خبره معرکھ گرفتین؟-

:سارا گفت
.می خواستیم شما رو بکشیم تو اتاق-

:دن مھیار ارام شده بود گفتپوریا کھ با ام.لحن سارا ان قدر نرم و طناز بود کھ پشت پرند ھم لرزاند.قلب سھیال لرزید
.خاطرات پسر عمھ ام از خاطرات منم بامزه تره-

:سارا گفت
.خوشحال می شم اگھ واسھ امون از خاطراتشون بگن-

:مھیار در سمت دیگر پرند نشست و گفت
.تعریف کن پوریا.من ترجیح می دم شنونده باشم-
!اختیار دارید-
.تعریف کن من کھ غریبھ نیستم-

:گاه طنازی بھ مھیار انداخت و گفتسارا ن
.....بگو پوریا رفتی تو جنگل-

:مھیار زیر گوش پرند گفت.سھیال رنگ پریده و پریشان بھ مھیار نگاه کرد
.دوستت خیلی زود با ھمھ پسر خالھ می شھ-

:با حالتی جدی جواب داد.لبخند روی لبھای پرند ماسید
!بلھ سارا خونگرمھ خیلی زیاد-
.ھا ازش یاد می گرفتن کاش بعضی-

:مھیار بی توجھ بھ حال او بھ خنده افتاد و گفت.پرند با تعجب نگاھش کرد
.پوریا از اون روزی کھ اومدی شرکت ما واسھ خانم بگو-

:سارا گفت.ھمھ بھ خنده افتادند
.یاهللا یاهللا.باید واسھ ام تعریف کنی-
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.چشم بانوی من-
:فرزین گفت

.ھ ما معرفی می کردی پرندباید دوستت رو زودتر ب-
:مھسا ھم خنده کنان گفت

.شما باعث می شید حوصلھ ادم سر نره
.سھیال لبخندی تصنعی زد و بھ کف اتاق خیره شد

:گفت.بھ خود کھ امد ساعت نزدیک یک بود و وقت ناھار اصرارشان برای ماندن سارا بی فایده بود
خیلی ھم بھم خوش .ریا اون قدر بامزه اس کھ اصال نفھمیدم وقت کی گذشتولی پو.زود ھم می ام.تو خونھ گفتم زود می ام-

.امیدوارم ھمھ اتون رو روز دوشنبھ ببینم.گذشت
:سارا گفت.پرند تا دم در ھمراھش رفت

.فامیالی خوبی داری-
.اونام معتقد بودن دوست خوبی دارم-
.اونا کھ لطف دارن مزاحم شدم پرند جان باید ببخشی-
.ی این جوری باھام حرف می زنی احساس غریبگی می کنموقت!سارا-
دوشنبھ منتظرتم زودتر از بقیھ بیا باشھ؟-
.چون فکر می کنم بچھ ھا ھم بخوان بیان.قول نمی دم-
قول می دی ھمھ رو بیاری؟.فکر یعنی چی؟من دعوتشون کردم-
.خودشون باید بیان-
تنھا فامیل نزدیک من تویی تو .در ضمن من کھ فامیل نزدیک ندارم.می کنناگھ تو بگی من اصرار داشتم ھمھ اشون بیان قبول -

.با فامیالت
.دیگھ ھندونھ زیر بغلم نذار-
.ھندونھ نیست دختر جان نزدیک ترین فامیل من نوه ی عموی پدرمھ-

:پرند خندید و گفت
.بسھ دلم واسھ ات کباب شد باشھ-

:سارا گونھ پرند را بوسید و گفت
.تا دوشنبھ-
.تا دوشنبھ-

:ھنوز چند قدمی نرفتھ بود کھ برگشت و گفت.سارا بھ طرف اتومبیلش رفت
مخصوصا مھیار رو قول می دی؟-

:سعی کرد خود را جمع و جور کند جواب داد.خنده از روی لبھای پرند محو شد
.قول می دم-

:تما شا کرد و زیر لب گفتپرند دور شدنش را .سارا دستش را در ھوا تکان داد و بھ طرف اتومبیلش رفت
!مھریار....بیچاره پوریا-

:در را کھ باز کرد پوریا بھ طرفش امد و پرسید.سالنھ سالنھ از پلھ ھا باال رفت
در مورد من حرفی نزد؟-

:پوریا گفت.پرند نگاھش کرد
چیزی بھ تو نگفت؟.از رفتارش کھ معلوم بود از من خوشش اومده-

  .شت و بھ سھیال کھ مغموم و گرفتھ در فکر فرو رفتھ بود خیره ماندنگاه پرن از کنار پوریا گذ

فصل یازدھم

:پوریا برای چندمین بار بھ ساعتش نگاه کرد و گفت
.پرند تو رو خدا زود باش-

:مھیار لبخندی از روی استھزاءزدو گفت
.احمقانھ اس کارمو تعطیل کردم واسھ خاطر یھ غریبھ-

:مھسا گفت
.نمی اومدی اگھ نمی خواستی-

:ناصر گفت
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!اخھ پرند جون اصرار داشتن ھمھ بیان-
:مھیار جواب داد

.من بھ خاطر سارا خانم اومدم نھ اصرار پرند-
:فرزین کمی روی مبل جابھ جا شد و گفت

.ما داریم می ریم یھ جای غریب.بھتره با ھمدیگھ مودب رفتار کنیم-
:پوریا زیر لب گفت

.تو یکی دیگھ خفھ شو-
:قریبا فریاد زدوت
.پرند تو رو خدا بیا بیرون-

:پونھ خندید و گفت
.بھتره بھش اھمیت ندی اون گاھی وقتا واقعا لجباز می شھ-

:سھیال گفت
.ما چندان عجلھ ای ھم نداریم-

:نادره گفت
پس چرا این قدر زود اومدیم؟-

:مھیار خندید و گفت
.اخھ عجلھ نداشتیم-

:یا گفتپور.و بھ پوریا اشاره کرد
.ھر چی دلتون می خواد بگین من اھمیت نمی دم-

:پوریا گفت.در باز شد و پرند در استانھ در پدیدار شد
.خدا رو شکر اومدی-

:پرند ساکی را در دست جابھ جا کرد و گفت
.دیر نشده بھ موقع می رسیم-

:مھیار بلند شد و گفت
.فکر می کنم بھتره عجلھ کنیم-

سھیال بستھ .بچھ ھا ھم یکی یکی از پونھ خداحافظی کردند و بھ دنبال مھیار بھ راه افتادند.کرد و بھ راه افتادو از پونھ خداحافظی 
:ھا را برداشت و گفت

.ھیچ کس عادت نداره تو این فامیل کارای خودشو انجام بده-
:پونھ بھ خنده گفت

.تو اونا رو لوس کردی زن دایی-
.کنممی دونم اما کاریشم نمی تونم ب-

مھسا و ناصر و نادره سوار اتومبیل او .مھیار پشت فرمان اتومبیلش نشستھ بود.پرند اخرین نفری بود کھ از در بیرون رفت
مھسا .پرند ھم پشت فرمان اتومبیل اقای نوری نشست و سھیال و پوریا و فرزین در کنارش جای گرفتند و حرکت کردند.شدند
:گفت

.ھ این جشن تولد بریممن نمی فھمم چرا باید حتما ب-
:نادره گفت

.ما دعوت شدیم زشت بود اگھ رد می کردیم-
:ناصر گفت

.بھتره بگی بھ ما تعارف کردن و ما قبول کردیم-
.ولی سارا واقعا ما رو دعوت کرد-

:مھیار گفت
.اون واقعا دختر زرنگی بود-

:ناصر پرسید
چطور مگھ؟-

:پوریا با شعف جواب داد
.من می دونم اونم از من خوشش اومده.جوری نگام می کردمگھ ندیدی چھ -

:پرند گفت
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.سارا بھ ھمھ این جوری نگاه می کنھ-
:فرزین گفت

.نگاه کردن کھ دلیل نمی شھ.منم با پرند موافقم-
:سھیال گفت

.بلھ با نگاه کردن نمی شھ چیزی رو بھ کسی فھموند-
:پرند با خنده گفت

؟می خوای من باھاش صحبت کنم-
.من کھ از خدامھ-
.باھاش حرف می زنم-
کی؟-
.دیگھ روتو زیاد نکن گفتم باھاش حرف می زنم-
.قربون دختر عموی گلم بشم-

:فرزین با تشر گفت
!پوریا-

:پرند خنده کنان گفت
ھیجان زده شدی؟-
.داره قند تو دلم اب می شھ-
.ھی زیاد بھ خودت امیدواری نده-
.من مطمئنم ھمھ چیز درستھ-

:فرزین گفت
تو واقعا این بار جدی ھستی؟-
یعنی شماھا باور نمی کنید؟-

:فرزین گفت
.تو ادمو می ترسونی-

:ناصر گفت
.ولی من در مورد خودم این جوری فکر نمی کنم-

:مھسا گفت
.منم بدم نمی اد حال این دختره گرفتھ شھ-

:مھیار پرسید
مگھ پرند چیکارت کرده؟-

:ناصر با کنایھ گفت
نکنھ می خوای ازش حمایت کنی؟-
اینجا بحث حمایت نیست مشکل من و پرند تعریف شده اس اما شما چی؟تو یا مھسا؟-

:مھسا گفت
.مشکل منم تعریف شده اس منتھی واسھ خودم-

:ناصر با خنده گفت
.منم وضعیتم عین وضعیت مھساست-

:نادره گفت
.شما ھر دو تاتونم اشتباه می کنید-

:مھیار گفت
.منم موافقم-

:ناصر با تمسخر گفت
مثل اینکھ تو واقعا داری از پرند طرفداری می کنی؟-
.بھت گفتم موضوع این نیست-

:پرند پرسید
  پس موضوع چیھ؟-
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:فرزین گفت
.بابا می خواد واسھ ام یھ جشن فارغ التحصیلی بگیره-
این کھ عالیھ کی؟-

:سھیال بھ جای فرزین جواب داد
.دیگھتا چند ھفتھ -
.پس از االن خودمونو واسھ چند ھفتھ دیگھ اماده کنیم-

:پوریا گفت
.چند ھفتھ بعدشم جشن نامزدی منھ-

:سھیال گفت
.تو ھنوز دھنت بوی شیر می ده-
.اون کھ بھ خاطر لیوانای شیریھ کھ مامان ھر شب بھ می ده-

:پرند با خنده گفت
.ون خونھ ھستعجلھ نکن پسر جان دو نفر از تو بزرگترم تو ا-

:سھیال خجالت زده سر بھ زیر انداخت و فرزین لبخند بھ لب گفت
.ھمین رو بھش بگو-

.کوچھ پر بود از اتومبیل ھای مدل باالیی کھ پشت سرھم ردیف ایستاده بودند.از دور ساختمان سفید اقای سلیم پیدا شد.پرند پیچید
:پوریا گفت

.اینجارو چھ خبره-
:فرزین گفت

.رگردیمبھتره ب-
:پرند جواب داد

.ما ھم دعوتیم مثل بقیھ مھمونا-
:پشت سر او مھریار ھم رسید و جای پارکی پیدا کرد و نادره گفت.و پارک کرد

.خوبھ کھ وسط ھفتھ اس-
.این پولدارا وسط ھفتھ اخر ھفتھ حالیشون نمی شھ-

:مھیار گفت
و وضع زندگیشون حرف بزنید؟ پیاده نمی شید تا شب می خواید بشینید در مورد پولدارا-

:پیاده شدند پوریا بھ طرفشان رفت و گفت
.انتخابم رو می بینید-

:ناصر گفت
.با این دنگ و فنگ ببین اصال ادم حسابت می کنھ-

:مھیار دستی بھ شانھ پوریا زد و گفت
.تو فکرش نباش از خداشم باید باشھ-

:رند گفتپ.پرندو فرزین و سھیال ھم بھ جمع انان پیوستند
.بھتره زودتر بریم دیر رسیدیم-

:پوریا پرسید.و بقبھ ھم بھ دنبال او روان شدند.و بھ راه افتاد
سرو وضعم مرتبھ؟-

:نادره گفت
بھ این ماشینا نیگا کن فکر می کنی بھ پای اینا می رسی؟-

:مھیار گفت.پوریا چھره در ھم کشید
.پوریا شجاع باش.اینم بھ جای روحیھ دادنتونھ-

بوی عطرھای گران قیمت در ھوا پیچیده شده بود و ھمراه باد کولر در فضا .سالن غرق نور و شادی بود.پرند در را باز کرد
.جابھ جا می شد

سارا در حالی کھ در لباس نقره ای بلندی پیچیده شده بود و نیم تاج نقره ای رنگی روی موھایش کھ انھا را در باالی سر جمع 
:بھ طرفشان امد و با خوشحالی گفت.شیدکرده بود می درخ

.سالم خوش امدید-
:سارا پرند را در اغوش کشید و گفت.کسانی کھ در نزدیکی در بودند بھ طرف انھا چرخیدند
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.خوبھ سفارش کردم زود بیای-
.تولدت مبارک-

:از اغوش پرند بیرون امد و گفت
.خوشحالم کردید دعوتم رو قبول کردید-

:سھیال گفت
.تولدتون مبارک.لطف کردید ما رو دعوت کردید شما-
.خواھش می کنم.ممنون بفرمایید-

:پرند گفت.سارا ھم تشکر کرد و تعارف کرد بھ سالن بروند.ھمھ تولدش را تبریک گفتند
کجا باید لباس عوض کنیم؟-

:زده بود نگاھی کردو گفت سارا بھ مھیار کھ کت و شلواری مشکی پوشیده بود و کراواتی قھوه ای رنگ با اشکال مشکی
.بھتره برید تو اتاق من-

پوریا در حالی کھ بھ ادم ھای شستھ و رفتھ با موھای .سھیال بستھ ھا را بھ دستش داد و تشکر کرد.پیشخدمتی بھ انھا نزدیک شد
:روغن زده و ھیکل ھای اتو کشیده نگاه می کرد گفت

.فکر کنم از ھمین حاال کم اوردم-
:ی گفتمھیار بھ ارام

.شجاع باش-
:سارا گفت.نزدیک شد.سارا با دست بھ پیشخدمتی اشاره کرد

.خانما رو بھ اتاق من راھنمایی کن-
:و خطاب بھ پرند گفت

.اگر چیزی خواستی بھ این بگو واسھ ات اماده می کنھ-
:و رو بھ مردھا ادامھ داد

.بفرمایید-
:ناصر گفت

.شلوار پوشیدنپوریا فکر کنم جز من و تو ھمھ کت و -
:مھیار گفت

.راه بیفتید دیگھ-
نگاه ھای پرشور دختران رنگ و روغن زده و سرخ و سفید با لیاس ھای یقھ باز و بی استین بلند و .و بھ دنبال سارا بھ راه افتاد

تحسن برانگیز دختران سارا کھ نگاه ھای .کوتاه بھ مھیار کھ با وقار شانھ بھ شانھ فرزین بھ میان سالن می رفت دوختھ شده بود
:ناصر گفت.از نظرش دور نمانده بود با غرور لبخندی زد

.اینجا رو پر از ونوسھ-
:پوریا کھ غمگین بھ نظر می رسید گفت

.قبول کن سارا از ھمھ اشون خوشگل تره-
:ناصر گفت

.تو بھ ھیچ کس نگاه نمی کنی از سارا خانم شما خوشگل تر ھم ھست چشم بصیرت می خواد-
:ارا مبلی را بھ انھا تعارف کرد و در حالی کھ نگاه خیره اش را بھ مھیار دوختھ بود گفتس
.من چند دقیقھ دیگھ خدمت می رسم-

:مھیار گفت
.ممنون-

:عرق پیشانی اش را پاک کرد و گفت.دستمالی از جیب بیرون اورد.فرزین ھم در کنارش جای گرفت.و روی مبل نشست
.کاش پرند زودتر بیاد-

:ناصر کنار مھیار نشست و گفت.مھیار با لبخند و اشاره سر نگاه دختران را پاسخ می گفت
خوش کھ می گذره پسر خالھ؟-

:پوریا غمزده گفت
.مثل اینکھ واسھ ھمھ خوب شد اال ما-

:فرزین گفت
.پرند کھ بھت گفت بھ خودت امیدواری نده-

:مھیار با لحنی روحیھ بخش گفت
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.گفت کھ باھاش حرف می زنھدر ضمن پرند اینم -
:پوریا لبخندی از سر شوق زد و گفت

.کاش شما ھم معرفت این اقا مھریار رو داشتید-
:سھیال ھم لباس ھایش را عوض کرد و گفت.در اتاق سارا پرند بھ مھسا و نادره کمک کرد تا اماده شوند

.خب پرند زود باش-
:پرند گفت

.می اممن کارم طول می کشھ شما برید منم -
.یعنی چی دختر؟ما بدون تو رومون نمی شھ بریم-

:نادره گفت
از پسراش کھ بگذریم دختراشونو دیدی؟.مگھ ندیدی چقدر شلوغ بود-

:پرند لبخندی زدو گفت
.مطمئن باش اونام مثل ما ادمن-

:مھسا گفت
.تو بھ این جور مھمونیا عادت داری ما کھ مثل تو نیستیم-

:پرند گفت
.ن باره کھ بھ ھمچین مھمونی ای دعوت شدممنم اولی-
یعنی قبال نیومدی مھمونی سارا؟-
.اونم از کالس نقاشی و این اولین جشن تولدشھ کھ من باھاش دوستم.من چند ماھھ کھ با سارا اشنا شدم-

:سھیال میانھ را گرفت و گفت
.ھ ایمببین پرند ما خجالت می کشیم اخھ یھ جورایی غریب!بحثتون سر چیھ؟مھسا-

:پرند بلند شد در را باز کرد و بھ پیشخدمت کھ پشت در منتظر بود گفت
.می شھ لطفا خانما رو بھ طرف پایین راھنمایی کنید-

:نادره از پشت سر گفت
.پرند ما رومون نمی شھ-

:پرند بی توجھ بھ او ادامھ داد
لطفا ببرشون پیش اون اقایونی کھ با ما بودن می شھ؟-
.بلھ خانم-
.ممنون-

:پرند در را تا اخر باز کرد و گفت
.اقا شما رو می بره پیش بچھ ھا-

:نادره گفت
.من روم نمی شھ-

:سھیال گفت
.بھتره بریم-

:از کنار پرند کھ رد می شد گفت
.زود بیای ھا ما اونجا غریبھ ایم-
.فقط می خوام لباس عوض کنم.منم غریبھ ام ولی باشھ زود می ام-

لحظھ ای بھ در تکیھ داد و بعد بھ سرعت بھ طرف .پرند در را بست.ی از پرند رو برگرداند و از در بیرون رفتمھسا بھ تلخ
.ساکش رفت تا لباس عوض کند

:مھسا غرغر کنان گفت
.واقعا کھ ادم خودخواھیھ-

:سھیال گفت
.مھسا خواھش می کنم-

:ناصر بھ باالی پلھ ھا اشاره کرد و گفت.کردوبا ابرو بھ پیشخدمت کھ جلوتر از انھا در حرکت بود اشاره 
.بچھ ھا اومدن-

:فرزین گفت.سرھا بھ طرف باال چرخید
پس پرند کجاست؟-
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:مھیار با پوزخندی گفت
.فکر نکنم گم بشھ کما این کھ تو اینجا ھر اتفاقی ممکنھ بیفتھ-

:ند شد و گفتمھیار از روی مبل بل.دخترھا خجالت زده و سرخ شده بھ نزدیک انھا رسیدند
.بفرمایید خانما-

سر بلند کرد مھیار لبخند بھ .سھیال سر بھ زیر و شرم زده روی مبل نشست.ناصر و فرزین ھم بھ ناچار از روی مبل بلند شدند
:مھیار بھ طرفش خم شدو گفت.خجالت زده تر از پیش سر بھ زیر انداخت.لب چشم بھ او دوختھ بود

.می اد باور کن ارایش بھ صورتت خیلی-
:پوریا با شیطنت گفت.سھیال احساس خوشی ای امیختھ با شرم کرد

چی در گوش ابجی ما گفتی؟-
:مھیار با خنده ملیحی گفت

.بھش گفتم خیلی خوشگل شده-
:سارا بھ انھا نزدیک شدو گفت

.ببخشید تنھاتون گذاشتم-
:پوریا گفت

.خواھش می کنم-
:تپوریا با تعجب گف.سارا بھ قھقھھ خندید

چی شد؟-
.ببخش نمی تونم نگات کنم و یاد جمعھ نیفتم-
(اه، اه، چقدر زن ذلیل).من نوکرتم سارا خانم-

:سھیال تشر زد
.پوریا یادت رفتھ کجاییم-
.خانم می خواد بھ من بخنده-

:سارا خنده کنان گفت
.تو رو خدا بذارید شیطونی کنھ مھمونی رو از کسالت در می اره-

کھ لباس قرمز رنگ بلندی بھ تن داشت و موھای مشکی اش را روی سرش جمع کرده بود بھ انھا نزدیک شد و دختری بلند قد 
:گفت

سارا جون عزیزم نمی خوای ما رو بھ ھم معرفی کنی؟-
:گفت.خنده سارا قطع شد

.سوزان عزیز از دوستان خانوادگی دوستان عزیز من.البتھ معرفی می کنم-
:سوزان دستش را بھ طرف مھیار دراز کرد و گفت.شدند دخترھا از روی مبل بلند

.سوزان ھستم-
.خوشوقتم-

:ناصر دستش را پیش بردو گفت.رنگ سھیال پرید
.ناصر ھستم-

:سوزان با اکراه چشم از مھیار گرفت و دستش را از دست او بیرون کشید و نوک انگشتان ناصر را بھ سستی گرفت و گفت
.خوشوقتم-

سارا .با بقیھ احوالپرسی می کرد.در حالی کھ ھراز چند گاھی با لبخند بھ مھیار نگاه می کرد.با ھمھ دست دادسوزان یکی یکی 
:خنده پیروزی بر لب بھ اھستگی کنار گوش مھیار گفت

.دکون ھمھ پسرا رو تختھ می کنی-
پرند در لباس مشکی .الی پلھ ھا افتادمی خواست چیزی بگوید کھ نگاھش بر با.لحنش انقدر خودمانی بود کھ مھیار را تر ساند

بلندی کھ دنبالھ دامنش روی زمین کشیده می شد و در حالی کھ موھای مشکی و مواجش را روی سرشانھ ریختھ بود و تل 
از ھر پلھ کھ پایین می امد موھایش در ھوا .قشنگی کھ مثل شکوفھ ھای گیالس بود روی سر گذاشتھ بود از پلھ ھا پایین می امد

از نگاه مشتاق مھیار کھ بھ پری .سارا مسیر نگاه مھیار را تعقیب کرد و بھ پرند رسید.ی می خورد و دل را می لرزاندموج
بھ زحمت خود را .سھیال ھم متوجھ نگاه مھیار شده بود.کوچکی کھ از پلھ ھا پایین می امد دوختھ شده بود احساس حسادت کرد

:بود پرند از پلھ ھا پایین می اید گفتناصر کھ متوجھ شده .سر پا نگھ داشتھ بود
!اینم پرند-

پرن سر بلند کرد و از ھمان باال سرتاسر سالن را با چشم کاوید و بچھ ھا را در گوشھ ای از سالن .سرھا بھ طرف باال چرخید
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قدم بھ کف سالن  پرند.سرھای بسیاری بھ طرف باال چرخیده بود و پایین امدن پری کوچک را تماشا می کردند.لبخندی زد.دید
شوزان در کنار مھیار ایستاد و با کنایھ .سارا بھ طرفش رفت.از کنار ھر کھ رد می شد نگاه ھا را بھ دنبال خود می کشید.گذاشت

:گفت
.غرق نشی-

:لبخندی زد و گفت.مھیار بھ خود امد
.شنا بلدم ممنون-

کھ قلبا زیبایی پرند را تحسین می کرد ظاھر بی تفاوتی  مھیار روی صندلی ای نشست و در حالی.فرزین بر جا خشکش زده بود
  :سارا دست پرند را گرفت و گفت.بھ خود گرفت

.وای تو چقدر خوشگل شدی فکر کنم تو و پسر عمھ ات مسابقھ گذاشتین
:پرند با نگاه بھ دنبال انھا گشت و گفت

.حتما خیلی عذاب کشیدن-
.ام معرفیت کنمتنھا نمی مونن سوزان پیششونھ بیا بھ دوست-

:پرند ھمان طور کھ بھ دنبال سارا کشیده می شد گفت
سوزان دیگھ کیھ؟-
.وای تو چقدر نگرانی-

:پرند دستش را کشید و گفت
.داری می دویی سارا-

:بعد بھ خنده افتاد و گفت.سارا ایستاد و نگاھش کرد
.من بزرگ نمی شم-

:صدای مردانھ ای از پشت سر پرند گفت
.قممنم مواف-

مرد جوانی کھ موھایش را کف سرش خوابانده بود دستش را بھ طرف پرند دراز کردو در حالی کھ .پرند خودش را کنار کشید
:کمی خم شده بود گفت

.اریا ھستم-
پرند نوک انگشتانش را بھ سستی .مھیار چشم چرخاند.فرزین عرق پیشانی اش را پاک کرد.پرند بھ طرف بچھ ھا نگاھی کرد

:بھ سرعت رھا کرد و گفتگرفت و 
.از اشناییتون خوشوقتم-

:اریا رو بھ سارا گفت
.تو کھ نمی تونی رسم ادب رو بھ جا بیاری-

:سارا گفت
.بلھ اریا پسر شریک بابا پرند عزیز من دوست خوبم-
.خوشحالم کھ با شما اشنا می شم-
.ممنون-
......اجاز-

:پرند بھ میان حرفش دویدو گفت
.واممعذرت می خ-

.وبھ طرف اقوامش رفت
:اریا بھ سارا نگاه کرد و گفت

چی شد؟-
:سارا صدایش را پایین اورد و گفت

.خیلی سرکشھ تالشت رو ادامھ بده-
:فرزین چند قدمی بھ طرف پرند رفت و گفت.وبھ قھقھھ خندید و از اریا دور شد

چی می گفت؟-
:ناصر بھ جای پرند جواب داد

.اینجا مھمونیھ ھا-
:سوزان کھ کنار مھیار ایستاده بود گفت.رند از کنار فرزین رد شدپ
ایشون کی ھستن؟-
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:مھیار کمی روی صندلی جابھ جا شدو گفت
.دختر دایی ام پرند-

:مھیار بی انکھ از جای برخیزد گفت.و کلمھ پرند را بلندتر گفت بھ طوری کھ پرند بھ طرفش برگشت
.خانم می خواستن با شما اشنا شن-
:پرند بھ طرف سوزان رفت و گفت.سھیال رنگ پریده و مشوش روی مبل تکانی خورد.با دست بھ سوزان اشاره کرد و
شما؟...پرند ھستمو-

:سوزان دستش را فشرد و گفت
.سوزان-

:اریا کھ بھ انھا نزدیک می شد لبخندی زدو گفت
.می بینم کھ خانم ھا با ھمدیگھ اشنا شدن-

:سوزان گفت.مھیار با اکراه از روی صندلی بلند شد و با او دست داد.سالم کرد وبا اشاره سر بھ مھیار
.اریا ایشون ھم مھیار-
.از دیدنتون خوشحالم-

:مھیار لبخندی تصنعی زد و گفت
.منم ھمین طور-

:پرند گفت
.ببخشید-

:وخواست از انھا دور شود کھ اریا گفت
می بینم کھ خانم از من فرار می کنند؟-

:ایستاد و در حالی کھ سر بھ زیر داشت جواب داد پرند
.این طور نیست-

پوریا و ناصر بھ جمع انان پیوستند و بھ زودی ھمھ با ھم گرم .سوزان انھا را ھم بھ ھم معرفی کرد.فرزین بھ انھا نزدیک شد
:فتفرزین عرق پیشانی اش را پاک کردو گ.اریا نگاه خیره اش را بھ پرند دوختھ بود.صحبت شدند

.واقعا گرمھ-
:سوزان گفت

.سلف تھ سالنھ بھتره برید از خودتون پذیرایی کنید-
.متشکرم-

:پوریا جمعیت را بھ دنبال سارا کاوید و گفت
منم تشنھ ام اگھ می ری با ھم بریم؟-

:فرزین کھ احساس تشنگی می کرد گفت
.اگھ تو تشنھ ای باشھ-

:ناصر گفت
.منم می ام-

:ھا کھ روی کاناپھ نشستھ بودند کرد و گفتفرزین رو بھ دختر
.اگر چیزی میل دارید با ما بیایید-

:ناصر غرغرکنان گفت
.نمی شھ بھ اونا نگی-

:پوریا لبخندی از سر شیطنت زدو گفت
.بچھ ھا بیایید-

:وصدایش را پایین تر اورد و ادامھ داد
!بخور بخوره ھا-

:نادره گفت.تکان نخوردنادره و مھسا از جا بلند شدند ولی سھیال 
تو نمی ای؟-

:وفرزین گفت
.بلند شو سھیال-

:پوریا صدا زد.سھیال بھ مھیار کھ بیت سوزان و پرند ایستاده بود نگاه کرد
!سھیال-
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.از جا بلند شد و سالنھ سالنھ بھ دنبال انھا بھ راه افتاد
:سوزان پرسید

از دوستای سارا ھستین؟-
.بلھ-

:مھیار گفت
.پرند از دوستای ساراست ما ھم بھ خاطر ایشون دعوت شدیمالبتھ -

:سارا از پشت سر گفت
.ھر کس بھ جای خودش-

:و وارد جمع انھا شد و ادامھ داد
.می دونید پیش ھر کی چند دقیقھ ھو وایستم کلی طول می کشھ.ببخشید کھ من ھی مجبور می شم تنھاتون بذارم-

:اریا پرسید
کیک ھنوز نرسیده؟-
.با گفت تماس گرفتھ تو راھھبا-

:سوزان پرسید
مھمونی ات کی تموم می شھ؟-

!ساعت ھفت
:مھیار با خنده گفت

.من فکر می کردم شام ھم می دین-
.شما واسھ شام تشریف داشتھ باشین-

:اریا گفت
ما چی؟-
.نھ دیگھ فقط ایشون-

:سوزان با کنایھ گفت
.....این یعنی-

:سارا قھقھھ ای زد و گفت
.سعی می کنم زود برگردم-

:اریا خندید و گفت.واز انھا دور شد
.سارا شروع کرد-

:مھیار گفت
بلھ؟-

:اریا گفت
.ھیچی-

:ورو بھ پرند کردو پرسید
میل دارید چند دقیقھ ای باھم توی باغ قدم بزنیم؟-

:سارا شانھ بھ شانھ پوریا ایستاد و پرسید
خوش می گذره؟-

:پوریا جواب داد
.ازم تولدتون مبارکبلھ ب-
.با من رسمی حرف نزن-

:پوریا لبخند بزرگی بھ لب نشاند و گفت
.چشم-

:سارا بھ سھیال کھ مغموم بھ روی صندلی نشستھ بود و با لیوان شربتش بازی می کرد نگاه کردو پرسید
این دیگھ چشھ؟-

:ناصر گفت
.شما خودتونو عذاب ندید-

: شده بود او را فراموش کرد و از پوریا پرسیدسارا بھ ھمان سرعتی کھ متوجھ سھیال
تو این چند روزه اتفاق بامزه ای برات نیفتاده؟-
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.چرا یھ چند تایی ھست-
.واسھ ام تعریف کن-
اینجا؟-
.خواھش می کنم-

:پوریا بھ اطراف نگاه کرد و گفت
!زشتھ اما تو می گی دیگھ-

:مھسا پرسید.بھ طرف در سالن می رفتند سھیال سر بلند کرد سوزان و مھیار و اریا و پرند
!سھیال حال نداری؟رنگت پریده-
.خوبھ فقط کاش زودتر بریم خونھ-

ناصر در حالی کھ بھ .پوریا بھ حرف افتاده بود و سارا می خندید.مھسا بھ فرزین کھ بھ لیوان شربتش خیره شده بود نگاه کرد
:ارامی می خندید گفت

.پوریا زشتھ-
سارا با گفتن ببخشید از انھا دور شد و پوریا را در .دختران زیادی بھ دور پوریا حلقھ زده بودند.را گاز گرفت ولب پایینی اش

.میان انبوه دختران جوانی کھ پیرامونش ایستاده بودند تنھا گذاشت
:مھسا بھ فرزین نزدیک شد و گفت

.فکر کنم سھیال حال نداره-
:دفرزین لیوان را روی میز گذاشت و پرسی

پرند کجا موند؟-
:مھسا با دلخوری گفت

من از خواھرت می گم تو از پرند می پرسی؟-
فرزین نگاھی بھ پوریا کھ معرکھ گرفتھ بود انداخت و بھ .مھسا رو برگرداند و بھ طرف سھیال رفت.فرزین کمی نگاھش کرد

:فرزین بھ ارامی پرسید.سھیال کمی روی صندلی جا بھ جا شد.طرف سھیال رفت
حال نداری؟-
.خوبم-

:مھسا گفت
چرا تعارف می کنی می خوای بریم؟-
.نھ چیزی نیست-

:فرزین گفت
ھوای اینجا خفھ است می خوای بریم بیرون؟-

:سھیال کھ می ترسید مھیار را دست در دست سوزان ببیند جواب داد
.نھ ھمین جا خوبھ-

:فرزین دستش را گرفت و گفت
.پنجره وایستاحداقل بیا چند دقیقھ کنار -

مھسا لحظاتی بھ فرزین نگاه کرد و بھ دنبال انھا بھ .وپیش از انکھ سھیال مقاومتی از خود نشان بدھد او را بھ طرف پنجره کشید
:فرزین پشت پنجره ایستاد و گفت.راه افتاد

.اینجا ھوای بھتری داره-
:سھیال سر بھ زیر انداخت و گفت

.ممنون-
:مھسا گفت

.برات صندلی بیارماگھ ناراحتی -
.خوبم ممنون-

:مھسا از پنجره بھ بیرون نگاه کرد و با تعجب گفت
.اونجا رو-

در حیاط ایستاده بودند و می .مھیار و سوزان پرند و اریا.فرزین مسیر انگشت او را دنبال کرد.و بھ بیرون اشاره کرد
ھر انچھ را کھ .سھیال بی انکھ بیرون را نگاه کند.بود بھ سختی تعادل خود را حفظ کرده.رنگ از صورت فرزین پرید.خندیدند

:مھسا گفت.اتفاق می افتاد می دید و بھ زحمت مانع ریختن اشکش می شد
اونا کی رفتن بیرون؟-
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:گفت.فرزین نفس عمیقی کشید تا خود را باز یابدومھسا زیر چشمی نگاھش کرد و ناگھان چیزی از ذھنش گذشت
.با این اقاھھ گل می گھ و گل می خندهمسخره اس پرندو ببین چھ -

:وقتی چیزی ندید ادامھ داد.بھ فرزین نگاه کرد تا ببیند عکس العمل او چگونھ است
.ببین چھ راحت وایستاده می گھ و می خنده.اوه نگاش کنید انگار نھ انگار کھ مھیار ما ھم اونجاست-

:مھسا با بد جنسی اضافھ کرد.فرزین مشت ھایش را گره کرد
.این جور کھ من می بینم تا چند وقت دیگھ باید بیاییم عروسی پرند-

:فرزین گفت
.ببخشید-

:مھسا لبخندی از سر رضایت زد و گفت.و از پشت پنجره دور شد
.ببخش سھیال جون-

از .کاجی ایستاده بودندانھا در حیاط زیر درخت .سھیال سر بلند کرد و از پنجره بھ بیرون نگاه کرد.و بھ دنبال فرزین بھ راه افتاد
:صدایی او را بھ خود اورد.حرکات سرو صورتشان معلوم بود کھ از در کنار ھم بودن لذت می برند

.سالم-
مرد .بی انکھ جواب او را بدھد بھ سرعت از کنار پنجره دور شد.مرد جوانی روبرویش ایستاده بود.سھیال بھ طرف صدا برگشت

:و زیر لب گفتجوان شانھ ھایش را باال انداخت 
چی شد؟-

.ودر حالی کھ خنده استھزاءامیزی روی لبش نشستھ بود بھ طرف گروھی کھ در ان نزدیکی ایستاده بودند رفت
حتی محبت ھای مھسا ھم نتوانست روح مشوش .تمام طول میھمانی برای فرزین و سھیال در حالتی بین ھذیان و تب سپری شد

.او تصمیمش را گرفتھ بود.ان گرفت و تمام مخیلھ اش را پر کرده بودچیزی در ذھنش ج.فرزین را ارام کند
:پرند گفت.مھیار و پرند کھ بھ طرفشان امدند سھیال بھ سختی لرزش دست ھایش را پنھان کرد

.ببخشید باور کنید ھر چقدر سعی کردم نتونستم نرم-
:مھسا با کنایھ گفت

.از خنده ھات معلوم بود-
:کرد و گفت پرند نگاھی بھ مھیار

.بازم معذرت می خوام-
:مھیار پرسید

سھیال خوبھ؟-
:ناصر گفت.سھیال لبخند زورکی زد

.از احوالپرسی ھای شما-
.خیلی گیر بودن-
.شما کھ از گیر بازی خوشتون نمی اد-

:فرزین از روی مبل بلند شد و بھ طرف پرند کھ مشغول خوش و بش با نادره بود رفت و گفت
پرند میشھ؟-

:فرزین ادامھ داد.پرند نگاھش کرد
.یھ چند لحظھ-
.ببخش-

:فرزین کمی این پا و اون پا کردو گفت.مھیار و مھسا بھ انھا نگاه کردند.بھ طرف فرزین رفت
.....میخوام اگھ....می خوام-
.گوش میدم-
.می شھ بیشتر مراقب سھیال باشی-

:پرند ناباورانھ نگاھش کرد و گفت
واستی ھمین رو بھم بگی؟تو مطمئنی می خ-

:فرزین سر بھ زیر انداخت و گفت
.اره-
.باشھ مواظبش ھستم-

:بھ طرف سھیال رفت و گفت
چطوری؟-
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ھیاھویی در .در ھمین لحظھ در بزرگ سالن باز شد و کیک تولد سارا کھ بھ شکل یک کلبھ جنگلی بود روی چرخ وارد سالن شد
.پرند ھم از سھیال فاصلھ گرفت و بھ طرف سارا رفت.سالن پیچید و ھمھ شروع کردند بھ کف زدن

سارا شمع ھا را فوت کرد .شمع ھا روشن شد و جمعیت یک صدا شعر تولدت مبارک را سر دادند.سالن در شلوغی فرو رفتھ بود
بعد از عکس گرفتن پیشخدمت کیک را برد و سارا مشغول باز کردن .ھمھ کف زدند و عکاس مشغول عکس انداختن شد

.دوھایش شدکا
نگاه ھا ی تحسین برانگیز حاضران بھ تابلو .یک دختر بچھ کھ روی تاب نشستھ بود.کادوی پرند تابلویی بود کھ خود کشیده بود

:سارا ھیجان زده بھ طرف پرند رفت و او را در اغوش کشید و گفت.خیره مانده بود
.این بھترین ھدیھ ای بود کھ امروز گرفتم-
.قابل تو رو نداشت-
.می دونی کھ از سرم ھم زیاده-

.سارا بھ جای اولش باز گشت.جمعیت سارا را صدا زدند تا بقیھ کادوھا را ھم باز کند
:اریا بھ پرند نزدیک شد و گفت

.برای من باعث افتخاره-
.خواھش می کنم-
.یک نقاشی زیبا ھم نقاشی زیبا و ھم نقاشی ای زیبا-
.شما لطف دارید-

:مھسا بھ ارامی بھ فرزین گفت.سھیال بھ مھیار نگاه کرد.با ھم دیدفرزین ان دو را 
!پسر دایی-

:فرزین با عصبانیت گفت
.تو دیگھ ولم کن-

بھ پرند کھ محجوبانھ و لبخند بھ لب داشت با اریا صحبت می کرد .اشک در چشمان مھسا حلقھ زد.وبلند شد و از در بیرون رفت
.لغزیدنگاه کرد و اشک بر روی گونھ ھایش 

کادوھا تمام شد و پیش خدمت ھا کیک تولد را در حالی کھ در بشقاب ھا چیده شده بر روی گاری ھای دستی بود بھ سالن اوردند 
مھیار نگاه مھربانی بھ پرند .ناصر نگاھش کرد و لبخند زد.پرند بھ کنار اقوامش رفت و در کنار مھیار ایستاد.و پخش کردند

مھسا کھ متوجھ شده .سھیال سر بھ زیر انداخت.ت و از گوشھ چشم نگاه مھربان مھیار را پاسخ گفتپرند سر بھ زیر انداخ.کرد
:بود بازوی سھیال را گرفت و گفت

می شھ چند دقیقھ با ھم حرف بزنیم؟-
:مھسا بشقاب ھای کیک را برداشت و گفت.سھیال نگاھش کرد

.ما می ریم روی صندلی بشینیم-
:نادره گفت

.منم می ام-
:مھسا بھ تندی جواب داد

.....بمون پیش اینا چون ممکنھ-
:پوریا در حالی کھ با کیکش بازی می کرد گفت.ونگاه معنی داری بھ پرند و مھیار کرد و بھ ھمراه سھیال از انھا دور شد

.اصال حوصلھ ندارم-
:پرند گفت

تو واقعا عاشق شدی؟-
:پوریا بشقاب را روی میز گذاشت و گفت

.م تو حیاطباید بر-
:نادره گفت.ھمھ بھ ھم نگاه کردند.و از انھا دور شد

.اینجا چھ خبره؟ما اومدیم جشن تولد کھ بھمون خوش بگذره فرزین رفتھ بیرون سھیال حال نداره مھسا عصبانیھ اینم از پوریا-
:مھیار با حالتی متفکر گفت

.بھ گمونم این بار پوریا جدیھ-
:تانش ایستاده بود و می خندید نگاه کرد و با خود گفتپرند بھ سارا کھ در جمع دوس

.متاسفم پوریا-
:مھیار پرسید

چیزی گفتی؟-
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:و خطاب بھ مھیار گفت. پرند لبخندی زد و سری تکان داد.سارا نگاھشان کرد و بوسھ ای برایش فرستاد
  !نھ-

  فصل دوازدھم

پوریا بھ .سھیال چشم بھ دست ھایش دوختھ بود.را بشکند انگار ھیچ کس نمی خواست این سکوت ازاردھنده.ھمھ ساکت بودند
.پشتی صندلی تکیھ داده پود و چشم ھایش را بستھ بود و فرزین در اندیشھ ھای دور و درازش بھ دنبال کلمات می گشت

:پرند گفت
چیزی شده؟-

:گفت.ھیچ کس جوابش را نداد
چرا ھمھ اتون یھ جوری شدین؟-

:گفت پوریا بی انکھ چشم باز کند
.خستھ ایم گروه خون اونا بھ گروه خون ما نمی خورد-

:فرزین گفت
.قبول کردن دعوت سارا خانم یھ اشتباه بود-

:پرند گفت
این قدر کسل کننده بود؟-

:فرزین گفت.مھیار زودتر از او رسیده بود و نادره زنگ می زد.در مقابل در خانھ اشان توقف کردند.ھیچ کس جوابش رو نداد
.کنم بھتره ما بریم خونھ فکر-
.مامانم شام درست کرده-
.مزاحم نمی شیم-
.تو حالت خوبھ؟می گم مامانم شام درست کرده-

:سھیال گفت
.منم معتقدم بریم خونھ-
.بھتره جواب مامانم رو بدید و بعد برید-

:مھیار گفت.فتھ بھ طرف ساختمان بھ راه افتادپوریا ھم پیاده شده و با صورتی گر.مھیار منتظرشان ایستاده بود.از ماشین پیاده شد
.ناراحت نبینمت-
.حالم گرفتھ اس-

:مھیار گفت.سھیال ھم پیاده شد و بھ راه افتاد
.سھیال ھم حالش گرفتھ اس-

:سھیال نگاه بی رمقش را بھ او دوخت و گفت
.مسلما حال تو از ھمھ بھتره-

:سھیال گفت.مھیار با تعجب نگاھش کرد
.خوام معذرت می-
واسھ چی؟-
.ولش کن-
.می خوای با ھم حرف بزنیم-

:سھیال نگاھش کرد و جواب داد
حرف؟-

:مھسا از روی پلھ ھا صدا زد
.سھیال من اینجا منتظر تو ھستم ھا-

:مھیار بھ طرف پرند رفت و پرسید.وسھیال بھ داخل ساختمان رفت
اینا چھ شونھ؟-
.من نمی دونم-
ھ؟فرزین چرا پیاده نمی ش-
.من نمی دونم واقعا نمی دونم-
.انگار ھمھ دیوونھ شدن مھسا از اونجا تا اینجا سرمو خورد-
می شھ با فرزین حرف بزنی؟-
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.حرف تو رو کھ بیشتر گوش میده-
.باشھ خودم باھاش حرف می زنم-
.باھاش حرف می زنم-
.پیش تو با من حرف بزنھ تو بھتره بری باال چون ممکنھ نخواد.گفتم کھ خودم باھاش حرف می زنم-

:مھیار پوزخندی زد و با کنایھ گفت
.تنھاتون می ذارم-

:در را باز کرد و گفت.پرند بھ طرف ماشین رفت
تو نمی خوای بیای پایین؟-

:فرزین گفت
مھیار بھت چی می گفت؟-

:پرند با تعجب پرسید
ھان؟-
پرسیدم مھیار بھت چی می گفت؟-
.بگم نمی خوای بیای پایینگفت کھ باھات حرف بزنم و -

:فرزین بھ پرند نگاه کردو گفت
.من یک ھفتھ اس کھ بر گشتم-
.می دونم-

:وانگار کھ با خودش حرف می زند گفت
!یک ھفتھ-

:پرند گفت
نمی خوای بیای پایین؟-

:واین بار فرزین با مھربانی بیشتری نگاھش کرد و گفت
.می ام-

مھیار در .وارد خانھ کھ شدند مھسا نگاھشان کرد.قفل کرد و شانھ بھ شانھ فرزین بھ راه افتاد پرند درھا را.واز ماشین پیاده شد
نادره و ناصر و پوریا بھ نوبت از .کنار سھیال نشستھ بود و بی توجھ بھ ورود انھا بھ ارامی با سھیال مشغول حرف زدن بود

اقای نوری و .پرند سالم کرد.وپونھ می خندید.ا غم و حسرتنادره با ھیجان ناصر عادی و پوریا ب.میھمانی تعریف می کردند
:اقای نوری گفت.فرزین ھم سالم کرد.پونھ جوابش را دادند

سالم خوب خانم خانما خوش گذشت؟-
.جاتون یھ دنیا خالی بود-

:اقای نوری پرسید.فرزین روی مبل نشست
تو چطوری عمو جان؟-
.خوبم ممنون-

:پونھ گفت
؟مھمونی چطور بود-
.بچھ ھا کھ دارن تعریف می کنن!عالی بود-

سھیال لب بھ دندان گزید و سر بھ زیر .مھسا بھ سھیال نگاه کرد و لبخند زد.و بھ طرف اتاقش رفت تا لباسش را تعویض کند
:پرسیدمھیار .مھسا سر برگرداند و چشم بھ ناصر کھ داشت از مھمانی می گفت دوخت.مھیار با تعجب بھ مھسا نگاه کرد.انداخت

حاال بھتر شدی؟-
.بلھ بھترم-
.خدارو شکر-
یعنی تو نگرانم بودی؟-

:مھیار نگاھی بھ پرند انداخت و گفت.پرند از اتاقش بیرون امد
.معلومھ دختر-

:پرند کھ نزدیک تلفن بود گوشی را برداشت و گفت.صدای زنگ تلفن در خانھ طنین انداخت
بلھ؟-
سالم پرند جون تولد خوش گذشت؟-

:پرند با تعجب پرسید
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شما از کجا می دونید؟-
بی معرفت نمی تونستی یھ تعارف بھ من بکنی؟-

:پونھ پرسید.مھیار نگاھش کرد و پوزخندی زد.پرند گوشی را قطع کرد
کی بود؟-
.اشتباه گرفتھ بود-

:اقای نوری گفت
چی بھت گفت کھ بھش گفتی از کجا می دونھ؟-
.مزاحم بود بابا-

:نده گفتمھیار با خ
.چھ مزاحمی کھ می دونست تو رفتی مھمونی-

مھیار بی خیال سر برگرداند و دنبال حرفش را با سھیال از سر .بھ مھیار نگاه کرد.ناگھان چیزی در وجود پرند فرو ریخت
:ناصر گفت.گرفت

.خشکت زده پرند-
:پرند بھ خود امد نشست و گفت

.نھ-
اقای نوری .بعد از شام پرند چای را در مقابل فرزین گرفت.گاه مھیار برخورد نداشتتمام طول شب جز یکی دوبار نگاھش با ن

:با خنده گفت
فرزین جان تو فکری؟-

:فرزین بھ اقای نوری نگاه کرد و گفت
.بلھ عمو جان...یعنی....نھ عمو جان-

:پونھ با خنده گفت
.نکنھ اقای مھندس ھم دلشون رو گذاشتن و اومدن-

ھمھ با تعجب .خنده روی لبھای ھمھ خشک شد.فرزین سر بھ زیر انداخت و چیزی نگفت.پریده بھ فرزین نگاه کردمھسا با رنگی 
:مھیار اولین نفری بود کھ بھ حرف امد و گفت.بھ فرزین خیره شدند

.تبریک می گم-
:پونھ خندید و گفت.مھسا ناباورانھ بھ فرزین خیره شده بود

تا جوونای فامیل یھ تکونی بھ خودشون بدن یاد بگیر مھیار خان چند سالھ درست .یش می اومدخدای من باید یھ ھمچین چیزی پ-
.تموم شده

.من تنبلم زن دایی جان-
:پونھ گفت-
.باید بھ مژگان خبر بدم-

:فرزین گفت
.نھ لطفا بھ کسی چیزی نگید اول باید با خودش حرف بزنم-

:ناصر گفت
نفھمیدیم؟ زرنگ تو کی باھاش حرف زدی کھ ما-
...پس چھ جوری-.ھنوز باھاش حرف نزدم-

:پرند با خوشحالی گفت.ھمھ بھ پرند نگاه کردند
.ھمین فردا پیداش می کنم-

:سھیال گفت.مھسا بھ سختی نفس می کشید.و چشمان درخشانش را بھ مھیار دوخت
.ھمھ امون رو شوکھ کردی-

:پوریا گفت
.....اقا ھمون جا دید وببین ما دختره را دیده بودیم موندیم -

:مھسا بھ سختی از مھیار پرسید
کی می ریم خونھ؟-
.می ریم-
.بریم حاال-
.چقدر عجلھ داری می ریم دیگھ-
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.خواھش می کنم مھیار-
:پونھ گفت

چیزی شده مھیار خان؟-
:مھیار بلند شد و گفت

.ما خستھ ایم اگھ اجازه بدین مرخص بشیم-
:اقای نوری گفت

تونھ؟بھ این زودی؟چھ خبره ا-
:مھسا ھم از جا بلند شد و گفت

.باید بریم دایی-
:مھیار گفت

.خب بچھ ھا ھر کی میاد بلند شھ-
:سھیال ھم بلند شد و گفت.ناصر و نادره ھم بلند شدند

.بچھ ھا بلند شید-
:اقای نوری گفت

.ھمھ اتون کھ جا نمی شید صبر کنید خودم می رسونمتون-
:پونھ گفت

مگی با ھم بلند شدید؟چرا ھ-
:مھسا گفت

.یھ جوری می شینیم-
:پرند گفت

.ھر جوری ھم بشینید جا نمی شید کھ-
:اقای نوری گفت.فرزین و پوریا ھم بلند شدند

باشھ پرند سویئچ کجاست؟.....حاال کھ ھمگی عزم رفتن کردید-
پونھ تشکر کردند و بعد از خداحافظی از در بیرون ھمھ از .پرند سویئچ را از روی میز برداشت و بھ طرف اقای نوری گرفت

:در راه پلھ ھا مھسا بھ ارامی زیر گوش فرزین گفت.رفتند
.بھ محض اینکھ رسیدیم می خوام بھت زنگ بزنم می شھ لطفا خودت گوشی را برداری-

.یین رفتپیش از انکھ دھان باز کند مھسا بھ سرعتش افزود و بھ سرعت از پلھ ھا پا.فرزین نگاھش کرد
:پوریا سھیال را ھل داد و گفت

شما دخترا نمی تونید یھ کم جمع و جور بشینید؟-
:مھیار از اینھ بھ عقب نگاه کرد و ھمان طور کھ می خندید گفت

.بھ این بیچاره ھم جا بدید-
لبخند روی لبھای .یره شده بودگرفتھ و متفکرانھ بھ روبرو خ.مھیار لبخند بھ لب نگاھی بھ فرزین کرد.ناصر سربرگرداند و خندید

:مھیار بزرگتر شد و گفت
.نبینم اقای مھندس تو فکر باشھ-

:چھره در ھم کشید و گفت.نگاه ھا بھ طرف فرزین چرخید
.مسئلھ خاصی نیست-

:پوریا با کمک ارنجش جای بیشتری برای خود باز کرد و گفت
.ن غصھ نخور این اصال عاشقی رو نمی فھمھفرزین جا.نمی شھ پیشنھاد عمو منوچھر رو قبول می کردین-

:مھیار قھقھھ ای زد و گفت
.خدایا شکرت-

:ناصر با کنایھ گفت
.آخدا این مھمونی واسھ ھمھ اومد داشت اال ما.خوشحالی مھیار خان مثل اینکھ بعد از مھندس نوبت توئھ-

:نادره گفت.ید و احساس ضعف می کردبھ سختی نفس می کش.سھیال سرش را بھ پشتی تکیھ داد و چشم ھایش را بست
واسھ چی اومد داشت؟مگھ خبریھ؟-

:مھیار جواب داد
نھ فرزین خان؟.این مھمونی فقط واسھ مھندس عزیز ما اومد داشت.شایعھ درست می کنن-

:پوریا گفت.فرزین بی انکھ نگاه از روبرو برگیرد چھره در ھم کشید
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مھسا چشھ؟-
.وصلھ تو یھ نفر رو ندارمسربھ سر من نذار پوریا کھ ح-
.یکی نیست بھ من بگھ تو فضولی این کھ ادم نیست تو حالش رو می پرسی-
.بگین سر بھ سر من نذاره ھا حوصلھ اش رو ندارم-
.بگین بره بچھ ھا-

و  سھیال غمگین و فرزین متفکر.خودش ھم نمی دانست چھ شده است؟مھسا بی حوصلھ بود.مھیار از اینھ بھ عقب نگاه کرد
نمی دانست دلیل دیگران برای بی حوصلھ غمگین و یا متفکر بودن چیست فقط خودش می دانست خودش چرا .خودش خوشحال

خوشحال بھ خاطر کنار رفتن فرزین و خوشحال بھ خاطر نگاه ھای گرم .خوشحال استوخوشحال بھ خاطر بودن در کنار پرند
.پرند

:ناصر گفت
.دکاش شماھام از این دوستا داشتی-

:مھسا غرید
.من ترجیح می دم بمیرم تا با ھمچین اشغالی دوست باشم-
.ھی تو با من لجی چیکار بھ کار سارا داری-
.تو ھم با اون سارات.برو بابا کی با تو بود-
تو اصال امشب چتھ؟بھ ھمھ گیر می دی؟-

:مھیار تشر زد
.مھسا این چھ طرز حرف زدنھ-

:چسبید و گفتنادره با نگرانی دست سھیال را 
حال نداری؟-

:سھیال بھ زحمت جواب داد
.خوبم چیزی نیست-

:پوریا غرولند کرد
.خوب سھ تایی رفتین جلو من رو با این دیوونھ ھا انداختین عقب-

:مھیار از گوشھ چشم بھ فرزین نگاه کردو گفت.ناصر دوباره بھ عقب نگاه کرد و غش غش خندید
چیزی شده مھندس؟-

:ناصر گفت.عکس العملی نشان ندادفرزین ھیچ 
.داماد رفتھ گل بچینھ-

:فرزین بھ خود امد و بھ ناصر کھ می خندید گفت.بھ جز سھیال و مھسا ھمھ خندیدند
چی پرسیدی؟-

:پوریا خنده کنان بھ جای ناصر جواب داد
پرسید با پوریا بھ درد مشترک دچار شدین؟-

:فرزین انگار کھ با خود حرف می زند گفت
!درد مشترک-

:ناصر پرسید
تو چتھ مھسا؟سھیال تو چرا تو خودتی؟-

:پوریا گفت
باور کنید مثل ندید بدیدھا از وقتی فھمیدیم چھ چیزای خوبی ھم تو دنیا پیدا می .این جشن تولد عقده ھای چند سالمون رو وا کرده-

.شھ و ما نمی دونستیم افسرده شدیم
:نادره چھره در ھم کشید و گفت

.اصال ھم ندید بدید نیستیم ما-
.مخصوصا ناصرتون-

:ناصر دستی بھ سرش کشید و گفت.وخندید
.خدا دوستای پرند رو زیاد کنھ-

:روی پدال گاز فشرد و پرسید.فرزین نگاه تندی بھ ناصر کرد کھ از چشم مھیار دور نماند
اقای مھندس چیزی شده؟-

:فرزین سر بھ زیر انداخت و گفت
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ن رو بھ اسم صدا کنی؟می شھ لطفا م-
من فکر کردم از االن تمرین کنم واسھ فردا کھ نامزد کردی پیش نامزدت کالس بذاریم کھ پسر فامیل ما مھندس بود و اومد تو -

.رو گرفت ھا
:پیش از انکھ فرزین دھان باز کند مھسا گفت

.حتما خانم از پشت کوه اومده کھ مھندس ندیده-
:شار اورد و گفتپوریا با ارنج بھ سھیال ف

.یھ کلمھ ھم از مادر عروس بشنوید-
:سھیال تشر زد

.بسھ دیگھ پوریا-
:مھسا با عصبانیت گفت

.بذار حرف بزنھ من اصال اون رو ادم حساب نمی کنم کھ بخوام بھ حرفاش اھمیت بدم-
:ناصر خندید و گفت

.حاال کھ پرند نیست شماھا بھ جون ھم افتادید.کھ بھم بپرن نمی دونم ما چرا اینقدر بدبختیم کھ ھمیشھ دونفر رو داشتھ باشیم-
:پوریا گفت.مھیار چھره در ھم کشید و بھ روبرو خیره شد

.پرند اتیشھ کسی نمی تونھ تو لجبازی حریف اون بشھ-
:مھسا غرید

.پرند بره بھ جھنم-
:مھیار تشر زد.لبھایش می لرزید و اشک در چشمانش حلقھ بستھ بود.نادره با تعجب نگاھش کرد

.مھسا این چھ طرز حرف زدنھ-
.برید بابا-

:ناصر گفت.مھیار بھ داخل فرعی پیچید.تا کسی گریھ کردنش را نبیند.چشم بر ھم گذاشت و سرش را بھ پنجره تکیھ داد
.دست شما درد نکنھ-

:مھیار در مقابل در خانھ اشان توقف کرد و گفت
.نبھ سالمت اقا بھ خالھ ھم سالم برسو-
مگھ نمی ایین تو؟-
.نھ دیگھ دیر وقتھ-
.دیر وقت چیھ بیایین تو-

:نادره مصرانھ گفت
.اره بیایید تو-

:سھیال بھ سختی چشم باز کرد و گفت
.بھ عمھ سالم برسون یھ وقت دیگھ می اییم-
.....ولی-

:ناصر گفت
.دستتون درد نکنھ.بھ ما کھ خیلی خوش گذشت-

:پوریا گفت
.نکنھ دست سارا درد-

:ناصر پوزخندی زد و گفت
.دست سارا درد نکنھ-

:نگاھی بھ فرزین انداخت و ادامھ داد
قربان شما نمی خواید پیاده شید؟-

:ناصر گفت.نادره از ھمھ خداحافظی کرد.مھسا در را باز کرد و پیاده شد.فرزین بھ سنگینی نگاھش کرد
.تو ھم کھ پاک از دست رفتی اقا فرزین ما امیدمون تو خانواده دایی بھ تو بود-

:ناصر گفت.مھیار فرمان را با دو دست محکم چسبید.فرزین با حالت استفھام امیزی نگاھش کرد
.ای بابا فرزین جان اگھ نمی خوای پیاده شی بگم مھیار پیاده شھ-

:فرزین گفت
.دیر وقتھ می خوایم بریم خونھ-

:مھیار گفت.تکان می دادونا صر خندید نادره کنار در ایستاده بود و برای بچھ ھا دست
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.منظورش اینھ کھ پیاده شو می خواد پیاده شھ-
.معذرت می خوام-

:نگاه استھزاءامیزی بھ فرزین کرد و گفت.نا صر با گفتن خدا حافظ پیاده شد.در را باز کرد و پیاده شد
.باید مواظب باشم مثل اینکھ مریضی پوریا مسریھ-

:مھیار گفت.خت و سوار شد و در را بستفرزین سر بھ زیر اندا
.بریم-

فرزین با .سکوت غریبی در ماشین حاکم بود.ماشین از جا کنده شد و بھ سرعت در خیابان بھ راه افتاد.وروی پدال گاز فشرد
یا از پنجره مھسا سرش را بھ پنجره تکیھ داده بود و سھیال بھ پشتی صندلی و پور.چھره ای درھم و متفکر در خود فرو رفتھ بود

تا بفھمد چرا ھمھ .بھ بیرون خیره شده بود مھیار در ذھن حوادث امروز بعد از ظھر را مرتب می کرد و کنار ھم می چید
.غمگینند

:کمی من و من کرد و پرسید
کسی نمی خواد بره بیمارستان؟-

:مھیار از اینھ بھ عقب نگاه کردو گفت.پوریا نگاھش کرد
.اریدانگار ھمھ اتون حال ند-

:پوریا لبخند غمگینی زدو گفت
.فکر کنم من بخوام برم حالم خوش نیست-

:سھیال بھ سختی چشم باز کرد و گفت
چتھ؟-

:پوریا سرش را بھ چپ و راست تکان داد و جواب داد
.عاشق شدم-

:فرزین غرید
.بسھ دیگھ پوریا-

:پیچید پوریا گفت مھیار بھ فرعی.ومھسا با چشمانی ابری بھ نیم رخ فرزین نگاه کرد
اینم خونھ ما اگھ دعوتتون کنم کھ حتما می گین دیر وقتھ؟-

:سھیال نھیب زد
!پوریا

.ای بابا مثل اینکھ دیواری کوتاه تر از من پیدا نمی شھ-
:بھ عقب چرخید و گفت.مھیار اتومبیل را کنار کشید و متوقف کرد

.بھ خالھ سالم برسونید-
:ھایی لرزان گفت سھیال با رنگی پریده و دست

.تشریف بیارید تو-
:ومھیار در حالی کھ لبخند شیرینی روی لبش نشستھ بود گفت

.باشھ واسھ بعد االن دیر وقتھ ھمھ خستھ ایم-
:مھیار بھ جای خالی او نگاه کرد و گفت.غرزین بی انکھ حرفی بزند از ماشین پیاده شد

.خداحافظ فرزین خان-
:پوریا خندید و گفت

.این حالش از منم بدترهبابا -
:سھیال بھ ارامی گفت.ودست مھیار را فشرد و پیاده شد

.خداحافظ دستتون درد نکنھ-
:مھیار چشمان براقش را بھ او دوخت و گفت

.مواظب داداشات باش.سر شما درد نکنھ-
:مھیار گفت.سھیال چشم چرخاند و بھ دستش خیره شد.مھسا دست سھیال را گرفت و نگاھشان بھ ھم گره خورد

.بھ خالھ سالم برسون-
مھیار بھ خاطر اشنایی با سوزان :با خود اندیشید.پشتش لرزید.چشمان مھیار از خوشحالی می درخشید.سھیال سر بلند کرد

خوشحالھ یا بھ خاطر اینکھ فرزین می خواد زن بگیره و دیگھ دور و بر پرند نیست؟
:مھیار پرسید

چیزی شده؟-
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:و جواب داد بھ سختی تکان خورد
!نھ-

:مھیار از مھسا پرسید.واز ماشین پیاده شد
نمی ایی جلو بشینی؟-
!نھ-
تو دیگھ چتھ؟-
.بریم خونھ مھیار-

مھسا بھ فرزین نگاه کرد اما فرزین ان قدر در خود غرق بود کھ متوجھ دور .پوریا دستش را در ھوا تکان داد.مھیار بوق زد
  .شدن انھا نشد

  فصل سیزدھم

بھ ساعتش نگاه .در این روزھا زنگ تلفن شده بود کابوس تلخ پرند.قلبش فرو ریخت.ای زنگ تلفن پرند چشم باز کردبا صد
:پونھ در اتاقش را باز کرد و با دیدن او کھ روی تخت نشستھ بود گفت.نزدیک نھ بود.کرد

.فرزین پشت خطھ کارت داره....بیداری؟-
فرزین؟-
.فکر کنم اتیشش خیلی تنده-

:ا خنده اضافھ کردوب
.این تو خونشونھ بابا و عمو شون ھم این جوری بودن-

:پرند ھم در حالی کھ لبخند بھ لب داشت از تخت پبیرون امد و گفت.وخنده کنان از در بیرون رفت
.امان از دست این دو تا داداش-

:بھ طرف تلفن رفت و گوشی را برداشت و گفت
.سالم اقای عاشق-
.سالم پرند-

:حالتی جدی بھ خود گرفت و گفت.ایش انقدر غمگین بود کھ پرند را ترساندصد
بلھ؟-
.می خوام ببینمت....یعنی باید....اگر وقت داری می خواستم-

:پرند با شک گفت
!...وقت-
.لطفا-
موضوع خاصیھ؟-
........در مورد ھمون موضوعیھ کھ دیشب-
.......باشھ بیا خونھ ام-

:دوید و گفت فرزین بھ میان حرفش
میشھ بیای بیرون؟-

:پرند با تردید گفت
باشھ کجا و کی؟-
می تونی االن بیای؟-

:پرند با خود تکرار کرد
!االن-

:فرزین گفت
.سر کوچھ منتظرتم-
.....خب چرا-
.نمی خوام زن عمو بفھمھ-
.باشھ-
.منتظرتم-
  .یھ چیزی می خورم و می ام-
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.باشھ-
:پرند گوشی را برداشت و گفت.صدای زنگ تلفن دوباره بلند شد.پرند گوشی را گذاشت.قطع کردبدون خداحافظی ارتباط را 

چی شد؟-
.ھیچ چی پرند جون-
.عوضی-
.ا این جای سالم کردنتھ واقعا کھ پرند جون...ا-
تو چی از جون من می خوای؟-
دونی از کی تا حاال دارم شماره اتو می گیرم؟دختر می .ھمین جوری کھ االن داشتی حرف می زدی.می خوام با ھم حرف بزنیم-
.بھتره بری بھ جھنم-
.حتی اگھ ھمھ دنیا ھم بگن یکی یکدونھ خل و دیوونھ می شھ.من ول کن نیستم-

:پشت پرند لرزید ادامھ داد
.....کد ونھیکی ی.جشن تولد می ری و ما رو نمی بری با غریبھ ھای اونجام می ری تو حیاط بازم ما ھیچ حرفی نمی زنیم-

دندانھایش را از .مادرش در اشپزخانھ بود.این مزاحم از چھ کسش خط می گیرد.حاال دیگر مطمئن شده بود.پرند گوشی را گذاشت
:روی عصبانیت بھ ھم سایید و زیر لب غرید

.حالتو می گیرم بھت قول می دم-
:گوشش پیچیدصدای مھیار در .بوق..بوق...بوق.گوشی را برداشت و شماره ای را گرفت

بلھ؟-
!واقعا بی معرفتی پسر عمھ-
شما؟-
.بھتره بھ اون دوستای اشغالت بگی دیگھ اینجا زنگ نزنن-
شما؟-
.مرد باش و مثل یھ مرد مبارزه کن.ببین مھیار خان من حوصلھ موش و گربھ بازی ندارم-
پرند تویی؟-
.برو بھ جھنم-

صدای زنگ .گلویش را بھ سختی فشار می داد با عصبانیت بھ طرف اتاقش رفتارتباط را قطع کرد ودر حالی کھ بغض تلخی 
روی تختش افتاد و سرش را در بالشت فرو کرد تا ھق ھق گریھ اش را خفھ .پرند در اتاقش را محکم بھ ھم کوبید.تلفن بلند شد

.کند
:پونھ در اتاق را باز کرد و گفت

.مھیار با تو کار داره-
.مبھش بگو بره بھ جھن-
پرند چی شده؟-
.می خوام تنھا باشم مامان-
........ولی-
.مامان تو رو خدا-

:پونھ سر بھ زیر انداخت و گفت
.باشھ-

مادرش فقط نگاھش .با بی حوصلگی بلند شد و از اتاق بیرون رفت.دقایقی طول کشید تا پرند کمی ارام شد.ودر اتاق را بست
:د و پیش از انکھ از سر میز برخیزد گفتیک چای تلخ خور.دست و صورتش را شست.کرد

.من می رم دیدن فرزین-
.اگھ حال نداری نرو-
.منتظرمھ-
.زنگ بزن بگو اون بیاد-
.بیرونھ-
بیرون؟-

:پونھ با دودلی گفت.پرند بلند شد
نمی خوای در مورد مھیار حرف بزنیم؟-
.چیز خاصی نبود-
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.اینجور کھ بھ نظر نمی اومد-
.موردش حرف می زنیم وقتی برگشتم در-
.باشھ وقتی برگشتی-

نفس عمیقی کشید و بھ طرف .پونھ نگاھش کرد.بی توجھ بھ اتاقش رفت.صدای زنگ تلفن بلند شد.پرند از اشپزخانھ بیرون رفت
.تلفن رفت و گوشی را برداشت

بلھ؟-
:پونھ نگاھی بھ در بستھ اتاق پرند انداخت و گفت.تلفن قطع شد

اینجا چھ خبره؟از دیشب تا حاال -
روسری .چشم ھایش قرمز شده بود و نشان می داد دقایقی پیش گریھ کرده است.پرند برای اخرین بار در ایینھ نگاھی بھ خود کرد

:گفت.پونھ مشغول تماشای تلویزیون بود.اش را مرتب کرد و از اتاق بیرون امد
.زود بر می گردم-
.فرزینم بیار اینجا ناھار-
.اگھ اومد باشھ-

.پرند از در بیرون رفت و پونھ با افکاری گوناگون و سردر گم کننده بر جای ماند
احساس بدی در قلبش نشستھ بود .پرند بھ سختی قدم بر می داشت.فرزین سر کوچھ ایستاده بود و بھ داخل کوچھ سرک می کشید

:مدام بھ خود دلداری می داد و می گفت.و عذابش می داد
بھ روبروی فرزین کھ رسید سر بھ .ه مھیار را لعنت می کرد و این احساس بد را بھ خاطر او می دانستحتما چیزی نیست و گا

:زیر انداخت و گفت
.سالم-
سالم خوبی؟-
اره تو خوبی؟-

:فرزین سر تکان دادو گفت
.لطف کردی کھ اومدی-
بعتر نبود می اومدی خونھ؟-
.یھ حرفایی ھست کھ باید بھ خودت بگم-

از برخورد فرزین از نگاھش از لحن کالمش بوی ترس می .فرزین بھ راه افتاد و پرند در کنارش بھ راه افتاد.لرزید قلب پرند
:پرندگفت.امد

.....در مورد سا.گوش می کنم-
:فرزین بھ میان حرفش دوید و گفت

.نھ-
بیشتر از پنجاه قدم .د و فرزین ھم ساکت شدسکوت کر.این اولین باری بود کھ پرند او را این قدر جدی و این قدر غمگین می دید

در چشمانش حالتی خشک و رسمی می .پرند زیر چشمی نگاھش کرد.رفتھ بودند و ھیچ کدامشان سکوت را نمی شکست
:بھ خود جرات داد و گفت.درخشید

نیومدیم کھ تو سکوت راه بریم؟-
بھ نظر تو این قشنگ نیست؟-
.کسالت بار ھم ھست-
.ھمیشھ حق با توئھ مثل-
.نھ ھمیشھ ھم حق با من نیست-

:فرزین بھ کفش ھایش چشم دوخت و گفت
تو می دونی من چند سالمھ؟-

:فرزین گفت.پرند با تعجب نگاھش کرد
.بیست و پنج سال-
.ھنوز خیلی جوونی-
.و می خوام جوون بمونم-
.روحیھ ات ھم واسھ این کار خوبھ-
.شغول کار می شممن درسم رو تموم کردم و بھ زودی ھم م-
.بلھ می دونم-
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.یھ چیزایی رو ھم از قدیم واسھ ام کنار گذاشتن-
:بھ من چھ فرزین ادامھ داد:پرند دلش می خواست بگوید

......حداقل یک ماه دیگھ ولی.می خواستم در مورد این موضوع بعدا باھات حرف بزنم-
:بھ پرند نگاه کرد و ادامھ داد

ای دیگھ کھ نمی خوام در موردش توضیح بدم باعث شد با خودم فکر کنم چھ یک ماه دیگھ چھ ولی جشن دیروز و یھ چیز-
.امروز

:فرزین ادامھ داد.پرند تا حدودی حدس می زد فرزین چھ می خواھد بگوید با رنگی پریده و حالتی ناباور بھ او نگاه می کرد
.....راستش.کبری نچینمصغری .....تو بزرگ شدی برازنده ای خانمی با خودم فکر کردم-

:فرزین ھم روبرویش ایستاد و گفت.پرند ایستاد
با من ازدواج می کنی؟-

:فرزین گفت.چند قدم عقب رفت.پرند سر تکان داد
مگھ .تو کھ حتما تو این چند سالھ فھمیدیمن دوستت دارم.من دوستت دارم اینو کھ دیگھ حتما فھمیدی نھ؟من ھمیشھ دوستت داشتم-

از وقتی کھ می رفتیم دبیرستان از ھمون .ھمیشھ دوستت داشتم.فھمیدی پرند بگو کھ می دونی من تو رو دوست دارم نھ پرند؟تو
.بگو پرند بگو کھ تو می دونستی بگو پرند.وقتی رفتم دانشگاه تو رو ھم با خودم بردم.موقع ھا کھ مھیار اذیتت می کرد

در حالی کھ بھ شدت گریھ می کرد می .ین را تنھا و خستھ بر جای گذاشتپرند عقب عقب رفت و بعد پا بھ فرار گذاشت و فرز
.دوید

:صدای پونھ در ایفون پیچید.زنگ زد.چشمش کھ بھ ماشین مھیار کھ جلوی درشان ایستاده بود افتاد گریھ اش شدت گرفت
کیھ؟-
.بگو اون پسره بیاد از خونھ ما بره بیرون-
.پرند-
.ونبھش بگو از خونھ ما بره بیر-
پرند بچھ شدی؟-
.تا اون بیرون نره من نمی ام تو-
این حرفا چیھ؟-

:مھیار پرسید
چی شده زن دایی؟-
.چیزی نیست-
.بھش بگو بیاد بره من ھمینجا تو کوچھ می شینم-

:مھیار گفت.پونھ ایفون را گذاشت.روی پلھ جلوی در نشست
تا من ھستم باال نمی اد درستھ؟-
.شرمنده ام زن دایی-
.من می رم پایین باھاش حرف می زنم-

:پونھ شرم زده گفت
بھ خدا نمی دونم چی باید بگم؟-
.عیبی نداره زن دایی عصبانیھ مھم نیست-

:پرند بی انکھ سر بلند کند با گریھ گفت.در را باز کرد.مھیار خداحافظی کرد و از پلھ ھا سرازیر شد
.من نمی رم باال-

:مھیار گفت
.پایینباشھ من اومدم -

:پرند سربرگرداند و گفت
.بھتره بری و دیگھ برنگردی-
فقط بھم بگو چرا؟-
.برو مھیار فقط برو-

:مھیار روبروی پرند روی زمین چمباتمھ زد و گفت
.تا نفھمم چرا نمی رم-
.برو-
بھ خاطر من گریھ می کنی؟-
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تو فکر می کنی کی ھستی؟-
فرزین بھت چیزی گفتھ؟-
.اتونبرین گم شین ھمھ -

:مھیار گفت.وبا صدای بلند بھ گریھ افتاد
موضوع چیھ؟-
ھمیشھ با خودم می گفتم یکی یکدونھ نیستم یھ عالمھ .با ھمھ اتون.من فکر می کردم ما با ھم فامیلیم فامیل نھ برادر و خواھریم-

.....خواھر و برادر دارم حاال اون یکی از من
:پرند ادامھ داد.از سرش بلند می شودمھیار احساسا کرد بخار .وبھ ھق ھق افتاد

.از تو دیگھ انتظار نداشتم-
حداقل بھم بگو من چیکار کردم؟-
مھیار چطور تونستی با من این کار رو بکنی؟....وقتی اون شب جلوی کافی شاپ دستم رو گرفتی-
.دیوونھ ام کردی دختر حداقل بگو چیکار کردم؟ِد بگو دیگھ المصب-

:پرند ایستاد و گفت
....تو...می خوای ببینی باھاشون حرف می زنم یا نھ مھیار تو.شماره تلفن من رو می دی بھ دوستات مزاحمم بشن-

پرند در را .پونھ وسط ھال منتظرش بود.بھ درو ن ساختمان رفت و در را محکم بھ ھم کوبید و ھق ھق کنان از پلھ ھا باال رفت
بھ طرف مادرش رفت و خودش را .ادرش افتاد کھ نگاه نگرانش را بھ او دوختھ بودچشمش بھ م.باز کرد و بھ تندی وارد خانھ شد

:پونھ دستی بھ سر او کشید و گفت.در اغوش او رھا کرد و با صدای بلند گریھ کرد
.اوم باش عروسکم اروم-
.دلم می سوزه مامان دلم می سوزه-
.اروم باش کوچولوی من-
!مامان...مامان-
.روماروم باش دخترکم ا-

:او را روی مبل نشاند و بھ اشپزخانھ رفت و برایش یک لیوان اب اورد و گفت
.اروم باش خانمم-

:پونھ پرسید.سرش را بھ شانھ مادرش تکیھ داده بود و در دوردست ھا گم شده بود.کم کم گریھ پرند کم و کمتر شد و بند امد
می خوای در موردش حرف بزنیم؟-

:ھ گفتپون.پرند ھیچ جوابی نداد
  .باشھ گلم ھر جور تو را حتی ھر وقت خواستی در موردش حرف می زنیم-

بھ فرزین فکر می کرد بھ روزھای کودکی بھ حمایت ھا .پونھ موھای پرند را نوازش می کرد و پرند ارام ارام بھ خلسھ می رفت
.بان ھای تلخو محبت ھایش و بھ مھیار با ان نگاه ھای دزدانھ ان محبت ھای پنھانی و ان زخم ز

:پونھ گفت
.مھسا زنگ زده بود کارت داشت-

:پونھ گفت.پرند عکس العملی نشان نداد
.گفت می اد دیدنت-

:پرند گفت
کی؟-
.گفتم کھ با فرزین رفتی بیرون گفت ھمین االن راه می افتھ گفت باید خیلی زود ببینتت-

((ناراحت شد احساس کردم اون از این کھ شنید تو با فرزینی((وپونھ نگفت
:پرند گفت

.حوصلھ ھیچ کس رو ندارم-
.گفت باھات کار خیلی مھمی داره-

.من نیستم مامان:پرند گفت.تلفن زنگ زد
:پونھ سر او را از روی شانھ برداشت و گفت

.باشھ-
:وبھ طرف تلفن رفت و گوشی را برداشت و گفت

بلھ؟-
.سالم خالھ-
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.سالم سارا جان-
:سارا گفت.ند سر تکان دادپر.بھ پرند نگاه کرد

خالھ پرند ھست؟-
پرند؟-
میشھ لطفا صداش کنید؟-

:پونھ گوشی را بھ طرف پرند گرفت و گفت
.ساراست-

:پرند با تانی از جا بلند شد و گوشی را از مادرش گرفت و روی زمین نشست و گفت
بلھ؟-
.علیک سالم-
بلھ؟-
چتھ دختر؟سالمت کو؟-
سالم بلھ؟-
.اده؟گریھ کردی؟صدات گرفتھاتفاقی افت-
سارا جان بلھ؟-
می خوای بعدا زنگ بزنم یا نھ بیام اونجا پیشت؟-
.نھ چیزی نیست حرفتو بزن-
.زنگ زدم ھم حالتو بپرسم و ببینم دیروز بھتون خوش گذشت و ھم ازتون تشکر کنم-

:چشم باز کرد و گفت.پرند لحظھ ای چشم ھایش را بست و بھ خود ارامش داد
.خش از جای دیگھ عصبانی بودمبب-

می خوای بیام پیشت؟
.نھ چیز مھمی نیست حاال بھترم-
اتفاقی افتاده؟-
!نھ-
بھ من کھ دروغ نمی گی؟-
.باور کن سارا جان بھ خاطر مھمونیت ھم ازت ممنونم بازم تولدت رو بھت تبریک می گم-
.....اورده می گھ اگھ ممکنھراستش پرند جان می دونی اریا از دیشب تا حاال پدر منو در -
.حرفشم نزن سارا خواھش می کنم-
.....ولی-
.قطع می کنم بھ خدا-
نھ نھ دیگھ حرفشم نمی زنم مھیار چطوره؟-
.نمی دونم بی خبرم-

:سارا خندید و گفت
اجازه دارم حرف این یکی رو بزنم؟-
.حوصلھ اونو ھم ندارم-
!چھ بی حوصلھ-
نداری؟سارا جان با من کاری -
.دارم باھات حرف می زنم-
.باشھ واسھ یھ وقت دیگھ می شینیم و مفصل در مورد ھر چیزی کھ تو دوست داری حرف می زنیم-
.....منظورت مھ-
سارا باشھ واسھ بعد خب؟-
.خب خب عصبانی نشو-
:خندید و گفت-
.خداحافظ-
.خداحافظ-

:گرفت و گفت پرند گوشی را بھ طرف پونھ کھ باال سرش ایستاده بود
.می شھ اینو بذارین سر جاش مامان-
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:مادرش گوشی را گرفت و ھمان طور کھ ان را روی تلفن می گذاشت گفت
.نباید باھاش این جوری حرف می زدی-

:پرند روی زمین دراز کشید و گفت
.دلم می خواد تنھا باشم-

:پونھ در کنارش نشست و پرسید
:پونھ پرسید.قی افتاد؟پرند نگاھش کرددیروز تو جشن تولد سارا چھ اتفا-
دیروز چی شد پرند؟-

خودش را روی تخت انداخت و بھ سقف اتاقش خیره .پرند بلند شد و بی انکھ جواب مادرش را بدھد بھ اتاقش رفت و در را بست
اند و بھ سارا حتی ان را بھ عقب برگرد.دلش می خواست زمان را متوقف کند.افکار گوناگون بھ مغزش ھجوم می اورد.شد

:بگوید
.نمی تونم دعوتت رو قبول کنم-

خودش ھم می دانست بھ خودش و مھیار دروغ .اما بیشتر کھ فکر می کرد می اندیشید این موضوع بھ تولد سارا ارتباطی ندارد
کھ گاھی مواقع  خودش ھم می دانست.او ھیچ وقت انھا را بھ جای خواھر ھا و برادرھای نداشتھ اش تصور نکرده بود.گفتھ است

روی تخت نیم غلتی .محبت ھای فرزین پررنگ تر از محبت ھای فامیلی بوده است و می دانست کھ او دوستش می داشتھ است
خوب او ھیچ گاه فرزین را دوست نمی داشت اما ھیچ وقت این را در عمل نشان .زد و بھ پھلو خوابید و دنبالھ افکارش را گرفت

یاد مھیار خاطره .اما تمام این ھا بھ خاطر مھیار بود.جبازی با مھیار ھم شده با فرزین گرم گرفتھ بودبر عکس برای ل.نداده بود
اما احساس کرد در .مھیار می توانست مرد رویاھای ھر دختری باشد.تلخ مزاحمت ھای تلفنی را بار دیگر در ذھنش زنده کرد

کردن ھا زبان درازی کردن ھا و حاال مھیار او را چون نخالھ ای در تمام لجبازی ھا یکی بھ دو .مورد او ھم اشتباه کرده است
با خود اندیشید رفتار مھیار با ان نگاه ھای گرم و دزدانھ .دوباره غلتی زد وبھ سقف خیره شد.مقابل دوستان خود انداختھ بود

ط خانھ سارا بھ اریا گفتھ بود پرند ھمین دیروز بود کھ در حیا.نمی توانست درک کند او چرا چنین کاری کرده.ھمخوانی ندارد
بھ شما حسودی می کنم :ھمین دیروز بود کھ سوزان بھ او گفتھ بود.و پرند خندیده بود.عزیز ترین موجودیھ کھ من می شناسم

.وپرند احساس کرده بود چقدر دلش می خواستھ روزی این جملھ را بشنود.مھیار خیلی دوستتون داره
این راز من و تو بود مھیار تو بودی کھ غروی :اندیشید.کھ روی سھ پایھ خوش نشستھ بود نگاه کرد سر برگرداند و بھ تابلویی

.....دریا رو دوست داشتی و من بھ خاطر تو بود کھ
لحظاتی بعد مادرش در .پرند بھ تابلو خیره شد و قطره اشکی از گوشھ چشمش سر خورد و روی بالشتش ریخت.صدی زنگ امد
:و گفت اتاق را باز کرد

.مھسا اومده-
:پرند با بی حوصلگی گفت

.باشھ-
پرند بلند شد لباسش را .پونھ چند ثانیھ نگاھش کرد و در حالی کھ سر خود را بھ چپ و راست تکان می داد از اتاق بیرون رفت

باز کرده بود و حاال با پونھ در را بھ روی مھسا .روبروی اینھ ایستاد دستی بھ موھایش کشید و از اتاق بیرون رفت.تعویض کرد
:از ھمانجا گفت.نگاه مھسا از کنار بازوی پونھ رد شد و بھ پرند افتاد.او گرم احوالپرسی بود

.سالم-
:پرند گفت.صدایش گرفتھ و تلخ بود

.سالم خوش اومدی-
پونھ بھ پرند .داختپونھ تعارف کرد و مھسا با صورت غمگین روی مبل نشست و سر بھ زیر ان.دستان ھم را بھ سردی فشردند

:نگاه کرد و با اشاره پرسید
چشھ؟-

:پرند شانھ باال انداخت و پرسید
عمھ چرا نیومد؟-
.نمی دونست میام اینجا-

:پرند کھ حس بدی زیر زبانش نشستھ بود گفت.پونھ با تعجب بھ او نگاه کرد
.بلھ...بلھ--

:پونھ کمی این پا و ان پا کردو گفت.وسکوت کرد
.ز خنک واسھ ات بیارم بیرون حتما خیلی گرمھبرم یھ چی-

:مھسا با کنایھ پرسید.و بھ اشپزخانھ رفت
چھ خبر؟-
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:گفت.رنگ پرند پرید
ھیچ چی؟-

ایا مھیار او را فرستاده شاید ھم پوریا از او خواستھ کھ بھ دیدن :با خود اندیشید.پرند چشم بھ زمین دوخت.مھسا بھ او خیره شد
.رزینپرند بیاید اما اگر ف

:گفت.صدای مھسا او را بھ خود اورد
.باید باھات حرف بزنم-

:پونھ از اشپزخانھ گفت.پرند نگاھش کرد
.می گم زنگ بزنیم مھری جونم بیاد ناھار دور ھم باشیم-

:مھسا ھمان طور کھ بھ پرند خیره شده بود گفت
.ممنون زن دایی ولی من باید برم-

:پونھ ازاشپزخانھ بیرون امد و گفت
.کجا؟مگھ من می ذارم-

:سینی را از دست مادرش گرفت و گفت.پرند بلند شد
.فکر می کنم بھتره بریم تو اتاق من-

:پونھ گفت.مھسا از جا بلند شد
.بلھ منم فکر می کنم این طوری راحت ترید-

اینجا چھ خبره؟و بھ اشپزخانھ :خود گفت در اتاق پرند کھ بستھ شد پونھ با.مھسا با گفتن کلمھ ببخشید بھ دنبال پرند بھ راه افتاد
.رفت تا یک لیوان شربت ھم برای خودش درست کند

:روی لبھ تخت نشست و گفت.پرند سینی را روی میز گذاشت
.گوش می کنم-

:مھسا روی صندلی نشست و گفت
.می دونم کھ تو از من خوشت نمی اد-
.اشتباه می کنی-
.دلیل تو رو نمی دونم اما من واسھ خودم یھ دلیل خوب دارم.منم از تو خوشم نمی اد.کنمتو حرفم نپر بذار جملھ ام رو کامل -

:مھسا ادامھ داد.پرند بھ زمین خیره شد
.من فرزین رو دوست دارم-

:مھسا گفت.پرند سر بلند کرد و با تعجب بھ مھسا خیره شد
.کھ امروز صبح ازت خواستگاری کرد نگو نھ می دونم.اون تو رو دوست داره.....من دوستش دارم اما اون-
.من نمی دونستم-
.اگھ می دونستی ھم فرقی نمی کرد-
...من...من-
چی تو فکرش می .تو چشاش می خوندم.تو چی؟من دیشب بھ فرزین زنگ زدم چون فھمیده بودم کھ اون دیروز زیرورو شد-

تو چی؟یعنی می خوای قبول کنم کھ ھیچ چی رو نفھمیدی؟.گذره
:ی زد و ادامھ دادپوزخند

.ھمون طوری کھ می دونی و بھ روی خودت نمی اری.کما این کھ اگرم می فھمیدی فرقی نمی کرد-
منظورت چیھ؟-

:مھسا بلند شد و گفت
:با تعجب گفت.رنگ پرند پریده بود.ببین پرند پاتو از زندگی من و فرزین و مھیار و سھیال بکش بیرون-
.متوجھ منظورت نمی شم-
.مدیگھ رو دوست داریم منتھی اگر تو نباشیما ھ-
...من-
:مھسا گفت.پرند سر بھ زیر انداخت.نگو کھ نمی فھمی چون حالم از این حرفت بھم می خوره-
اون .اون وقتھ کھ مھیار می فھمھ سھیال دوستش داره داداشم از تو بدش می اد.اگھ تو نباشی فرزین منو می بینھ مھیارم سھیال رو-

.خاطر لجبازی با تو کسای دیگھ رو ھم نمی بینھ قدر کھ بھ
.من نمی دونستم سھیال مھیار رو دوست داره-
تو اونقدر خودخواھی کھ ھیچ وقت نفھمیدی کی کیو دوست داره تو می خواستی بدرخشی می خواستی از ھمھ دل ببری می -

.خواستی ھمھ دوستت داشتھ باشن فقط تو رو
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.ولی تو اشتباه می کنی-
پرند برو از اینجا دور شو اگھ تو نباشی .اشتباه می کنی اگر فکر کنی تو سیندرالی فامیل ھستی.این تویی کھ اشتباه می کنینھ -

.اگھ ھیچ کس نتونھ پیدات کنھ فراموش می شی.ما ھمدیگھ رو پیدا می کنیم
این نظر سھیال ھم ھست؟-

:مھسا با قاطعیت گفت
ن اونقدر عاشق فرزین ھستم کھ ھمون جوری کھ دیشب بھ فرزین التماس کردم االن ھم اره اون روش نمی شھ بھت بگھ ولی م-

.بھ تو التماس کنم از اینجا بری
:وکنار پای پرند زانو زد و با تغییر لحن گفت

.خواھش می کنم برو پرند برو نخواه کھ سد راه خوشبختی ما چھار نفر بشی-
.کسی باشم.....راهسد .... نخواستم....من ھیچ وقت-
.پس برو-

:ایستاد و گفت
......تو می تونی از دوستت کمک بگیری اون پسره اریا-

:پرند بھ میان حرفش دوید و گفت
.من بلدم مشکالتم رو حل کنم-

:مھسا دوباره در مقابلش زانو زد و در حالی کھ چشمانش پر از اشک شده بود گفت
ری کنار؟قول میدی کھ از سر راه زندگی ما ب-

:پرند بھ چشمان مواج او خیره شد و گفت
.می رم بھت قول می دم-

پرند بھ تابلوی غروی مواج دریا نگاه کرد او .مھسا سرش را روی زانوھای پرند گذاشت و شانھ ھایش شروع بھ لرزیدن کرد
  .تصمیمش را گرفتھ بود

  فصل چھاردھم

:اقای نوری با تعجب گفت
متوجھ نمی شم پرند جان؟-
می خوام برای یھ مدت برم شیراز این چیز غریبیھ؟-
یھویی بی مقدمھ-
.باید برم بابا االنم احتیاج بھ یھ بلیط دارم-

:پونھ گفت
موضوع چیھ پرند؟تو از صبح تا حاال یھ جوری شدی؟-
دتشم نا معلومھ نمی خوامم فکر نمی کنم خواستھ زیادی ازتون داشتھ باشم می خوام برم دیدن مامانی م.من حالم خوبھ باور کنید-

.ھیچ کس در این مورد چیزی بدونھ ھیچ کس حتی سارا
:اقای نوری گفت

بھ ما حق نمی دی نگران باشیم؟-
.البتھ فقط بھم اعتماد کنید-

:پونھ گفت
.اعتماد بھ چی؟وقتی تو حتی نمی خوای حرفت رو بھ ما بزنی-
.باید برم مامان اینجا اصال موضوع حرف زدن و نزدن نیست من-
چرا؟-
.می خوام برم دیدن مامانی-
چطور یھویی بھ این نتیجھ رسیدی اونم با این وضعیت ھیچ کس نفھمھ تو کجا ھستی؟-

:پرند نگاه ملتمسش را بھ پدر دوخت و گفت
.خواھش می کنم-

:پونھ با قاطعیت گفت
.ی دماز صبح تا حاال بھ ھر سازی کھ زدی رقصیدم اما این یکی رو اجازه نم-
.خواھش می کنم-

:اقای نوری گفت
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حق با مادرتھ اگھ بھمون بگی چرا یھ ھمچین تصمیمی رو گرفتی روش فکر می کنیم اما این جوری؟نھ حتی منم نمی تونم اجازه -
.بدم

.باور کنید توضیحش برام سختھ اگھ می تونستم حتما بھتون می گفتم-
ال ما بھشون چی بگیم؟حداقل بگو چرا ھیچ کس چیزی نباید بدونھ اص-
.فقط کافیھ بھشون چیزی نگید این جوری ھیچ چیزی نمی فھمن-

:پونھ گفت
و اگر ازمون پرسیدن دختر خانمتون نیستن؟-

:پرند لبخند ملیحانھ ای زد و گفت
.این بھترین دفاعھ!سکوت-

:اقای نوری گفت
.دوباره غیر منطقی شدی-
.خواھش می کنم-
!فقط دلیلش-

:فکر کردو گفتپرند کمی 
.وقتی کھ برگشتم بھتون میگم-

:اقای نوری با لحن دلجویانھ ای گفت
تو مشکلی داری؟-
.نمی تونم جواب بدم-
.شاید ما بتونیم کمکت کنیم-
.خواھش می کنم.بھم اعتماد کنید.بھتره دوباره شروع نکنیم.بابا ما قبال در مورد ھمھ چیز صحبت کردیم-

:گوشی را برداشت و گفت.ند خیره شداقای نوری دقایقی بھ پر
.فقط یادت باشھ چھ قولی بھمون دادی-

:پرند با شادمانی گفت
.بھتون قول می دم قول میدم-

:پونھ با دلخوری گفت
یعنی تو بھش اجازه می دی بره؟-
.فکر می کنم مادرتم از دیدنش خوشحال بشھ-
منو چھر تو متوجھ می شی چیکار داری می کنی؟-

:ری لبخندی بھ پرند زد و گفتاقای نو
البتھ مگھ نھ پرند؟-

:پونھ روی مبل نشست و گفت.و چشمکی بھ او زد
.خب حاال کھ اینجوریھ منم باھاش می رم-

:پرند گفت
!مامان-
.منم باھات میام-

:اقای نوری لبخندی زد و گفت.پرند بھ پدرش نگاه کرد
یعنی من تنھا بمونم؟-

:پونھ نگاھش کرد و گفت
تو ھم می تونی بیای؟-
.می دونی کھ نمی تونم کار دارم-

:پرند گفت.پونھ دوباره نگاھش کرد حاال دیگر مثل دقایقی پیش شق و رق ننشستھ بود
.قول می دم ھم مواظب خودم باشم ھم مراقب مامانی-
......ولی-

:اقای نوری گفت
.دختر ما دیگھ بزرگ شده-

:پونھ بھ مبل تکیھ داد و گفت
ر می مونی؟چقد-
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پرند کھ سعی می کرد خود را واقعا خوشحال نشان بدھد و در این کار ھم موفق بود .اقای نوری لبخندی زد و شماره ای گرفت
:گفت

.بھ محض این کھ بتونم برگردم-
یعنی کی؟-

حرف زدن شد و با اقای نوری مشغول ))ھر وقت عروسی بچھ ھا باشھ شاید خیلی زود((و پرند بھ فکر فرو رفت و در دل گفت
گوشی را کھ قطع .شیراز برای پرند رزرو کرد- اصرار و خواھش صندلی ای را برای فردا صبح در ھواپیمای مسافر بری تھران

:کرد گفت
.بھتره چمدونت رو ببندی-

:پرند لبخند تلخی زد و گفت
.بستم-
بستی؟-
.می دونستم شما مھربون تر از اونی ھستید کھ بھم نھ بگید-
این یھ نقشھ از پیش تعیین شده بوده؟پس -

:پرند بھ گل ھای قالی خیره شد و گفت
.نھ نھ اون قدر زیاد-

:اقای نوری گفت.بلند شد تا بھ اتاقش برود
بھ مامانی چی خبر دادی؟-
:نھ میشھ لطفا بھش زنگ بزنید؟اقای نوری بھ ساعت نگاه کردو گفت-
.بھتره فردا صبح این کار رو بکنیم-

:م بھ ساعت دیواری نگاه کرد و گفتپرند ھ
.اره موافقم-

:در اتاقش کھ بستھ شد رو بھ پونھ کرد و پرسید.اقای نوری دور شدنش را تماشا کرد.و بھ طرف اتاقش بھ راه افتاد
تو می دونی اون چش شده؟-
.من ھیچی نمی دونم-

سرش را در بالش .بغضش ترک خورد.ب نگاه کردبھ تابلوی غرو.پرند روی تختش دراز کشیدوبغض تلخی گلویش را می فشرد
  .فرو کرد و ھق ھق گریھ اش را در سکوت تلخ اتاق شکست

  فصل پانزدھم

صدای قدم ھای خستھ مادر بزرگش را .قدمی بھ عقب برداشت و دستھ چمدانش را محکم تر چسبید.زنگ در را فشرد
.دستھ چمدان گره خورده بودند خیره شدلبخند تلخی روی لبانش نشست و بھ دست ھایش کھ محکم بھ .شناخت

مادر بزرگش با ان موھای سفید کھ دو طرف صورتش ریختھ بود و لپھای تپل .پرند سر بلند کرد.در بھ نرمی روی پاشنھ چرخید
.و گلی رنگش را خوش رنگ تر جلوه می داد روبرویش ایستاده بود

.سالم-
:چشمانش از خوشحالی برق می زد جواب داد مادر بزرگ دست ھایش را از ھم گشود و در حالی کھ

.سالم دختر گلم-
.پرند در اغوش مادر بزرگ جای گرفت و بعد از مدت ھا احساس ارامشی ژرف بر جانش نشست

.دلم براتون تنگ شده بود-
:مادر بزرگ او را از اغوش بیرون کشید و گفت

مامان و بابا چطورن؟-
.سالم رسوندن-
اونا چرا نیومدن؟-

:ند لبخندی زد و گفتپر
مامانی میشھ بیام تو در موردش حرف بزنیم؟-
.ای وای پیر شدم دیگھ مادر جون بیا تو بیا تو کھ حتما حسابی خستھ ای-

یک حیاط نقلی کھ دو درخت بھار نارنج وسط ان نشستھ بودند و عکس ھایشان را توی .پرند چمدانش را برداشت و وارد خانھ شد
دو تا اتاق در ان سوی حیاط پشت ایوان کوچکی نشستھ بودند و پنجره ھای .خودشان تماشا می کردند حوضی مربع شکل بین

:پرند نفس عمیقی کشید و گفت.بزرگشان رو بھ حیاط باز می شد
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.خوشحالم کھ اینجام-
:مادر بزرگ لبخندی زد و گفت

.بیا تو کھ خیلی حرف باھات دارم-
یاد مھیار غم .مھیار عاشق عطر بھار نارنج بود.اال می رفت بھ درخت ھای بھار نارنج نگاه کردپرند بھ راه افتادواز پلھ ھا کھ ب

سرش را تکان داد تا فکر او را از سر بیرون کند و با صورتی غمگین .غمی امیختھ بھ تنفر و ترس.را روی صورتش نشاند
ال پرند را جویا می شد و گاه سر بھ سرش می احو.حال ھمھ را یکی یکی می پرسید.مادر بزرگ حرف می زد.وارد اتاق شد

گذاشت و نقلی می خندید و پرند در حالی کھ سعی می کرد چھره اش را پشت لبخندی زورکی خوشحال نشان بدھد جواب 
.سوالھایش را می داد

عمو و زن عموت خوبن؟-
.بلھ-
عمھ نرگس و عمھ مھری ات چطورن؟-
.اونام خوبن-
ی؟شوھراشون و بچھ ھاشون چ-
.ھمھ خوبن-
ھنوزم واسھ مھمونی ھای ھفتگی اتون غرغر می کنی؟-
!مامانی-

:مادر بزرگ سینی چای را در مقابل پرند گذاشت و گفت
چطور شد یادی از ما کردی؟-
.من ھمیشھ یادتون ھستم-

:پرند موھایش را بست و گفت
.می خوام یھ مدتی پیشتون بمونم-
.می دونم-

:پرند با تعجب پرسید
می دونید؟-
...مامانت بھم زنگ زد و-

:پرند کھ متوجھ منظور مادر بزرگ شده بود گفت
شما رو مامور کرده سین جیمم کنید؟-
.اون مادرتھ نگرانھ-
.........مامانی من اومدم یھ مدت تنھا باشم تنھا و دور از ھمھ حاال اگھ مزاحمتون ھستم-

:مادر بزرگ بھ میان حرفش رفت و گفت
.فقط می خواستم بدونم تو چی می گی.وقت خواستی پیشم می مونی نگران مادرتم نباش من خودم جوابش رو دادمتا ھر -

:پرند گفت
.ممنونم مامانی ممنون-
.ھر وقتم کھ دلت خواست بھم بگو چی شده-
.باشھ حتما-
.حاال پاشو زنگ بزن خونھ و بھشون بگو سالم رسیدی-

مادر بزرگش بلند شد و بھ طرف اشپزخانھ بھ راه افتاد .شم بھ طرف تلفن رفت و گوشی را برداشتپرند بلند شد و با گفتن کلمھ چ
:و گفت

.سالم منو ھم بھ مامانت برسون-
:با ھمان زنگ اول پونھ گوشی را برداشت و گفت

.بفرمایید-
.سالم مامان-

:پونھ نفس راحتی کشید و گفت
سالم مامان جان خوبی؟-
.م بگم من رسیدمبلھ مامان زنگ زد-

:مادر بزرگش فریاد زد
نگرانش نباشین-
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:پونھ بغضش را بھ سختی فرو خورد و گفت
.مواظب خودت باش-

:پرند کھ لحن بغض الود مادر دلش را ازرده بود گفت
!مامان-
کاری نداری؟-
!مامان-
.بھ مادر بزرگ سالم برسون خداحافظ-
!مامان-

پونھ اشک ھایش را بھ سرعت .تلفن زنگ زد.این اولین بار بود کھ از پرند دور شده بود.تادپونھ گوشی را گذاشت و بھ گریھ اف
:پاک کرد و گوشی را برداشت و پرسید

بلھ؟-
:غرید.اما قطع شد

.مردم ازار-
:گوشی را برداشت و با عصبانیت گفت.تلفن دوباره زنگ زد.گوشی را قطع کرد و بلند شد

بلھ؟-
.صدای سارا ارامش کرد

.سالم خالھ-
.سالم سارا جان ببخش فکر کردم مزاحمھ-
خالھ جون می تونم با پرند حرف بزنم؟.خواھش می کنم خالھ ما ھم از این دردسرا داریم-

:پونھ بغضش را فرو خورد گفت
.خونھ نیست عزیزم-
کجا رفتھ؟-
.رفتھ سفر-
سفر چھ بی خبر چیزی بھم نگفت کجا رفتھ؟کی می اد؟-
.سارا جان از من خواستھ چیزی بھ کسی نگمشرمنده اتم -
چی خواستھ خالھ؟-
.معذرت می خوام سارا جان نمی تونم چیزی بگم-

:سارا لحظھ ای بھ فکر فرو رفت و گفت
.عیب نداره خالھ فقط اگھ زنگ زد بگید یھ تماسی با من بگیره-
.باشھ بھش می گم-
.کاری نداری خالھ-
. کھ پرند رفتھ نکنھ منو فراموش کنیھر وقت تونستی بھم سر بزن حاال-
چشم خالھ جون کاری ندارید؟-
.نھ عزیزم لطف کردی تماس گرفتی-
.خداحافظ-
.خداحافظ-

:سارا گوشی را گذاشت و با تعجب بھ تلفن خیره شد و با خود گفت
  .اینجا یھ خبرایی ھست-

  فصل شانزدھم

:نرگس خانم اولین کسی بود کھ پرسید.عجب بھ انھا دوختھ شدمنو چھر و پونھ کھ وارد خانھ شدند ھمھ نگاه ھا با ت
پرند کجاس؟-

:اقای نوری با خنده گفت
.سالم و علیک سالم-

پونھ در کنار مھری خانم نشست و منو چھر بین برادر و اقای .اقای توفیقی تعارف کرد بنشینند.صدای سالم از ھمھ طرف بلند شد
مھسا لبخند بھ لب داشت و .فرزین سر بھ زیر داشت و بھ شدت غمگین بود.ختھ شده بودھمھ نگاه ھا بھ انھا دو.عظیمی نشست

:اقای نوری گفت.چشمانش می درخشید و مھیار شرمنده و ناراحت بھ زانوانش خیره شده بود
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.این جوری بھم زل نزنید نمی خوام کھ نطق کنم-
:نادره پرسید

دایی جان پس پرند کجاست؟-
:اقای نوری گفت.سھیال خجل سر بھ زیر انداخت.مھسا لبخندی بھ او زد و با ابرو بھ مھیار اشاره کرد.کرد سھیال بھ مھسا نگاه

.رفتھ سفر-
:ناصر پرسید

کجا؟-
.متاسفم نمی تونم بگم0

:اقای نوری گفت
نکنھ رازه؟-

:پونھ در حالی کھ سعی می کرد ناراحتی اش را پنھان کند گفت.و خندید
.نگیم کجا رفتھ گفت کھ بھ ھیچ کس-

:پوریا گفت
.ای کھ ھی.ای بابا حاال کھ ما چشم امیدمون بھ اون بود گذاشت و رفت-

مھیار .حتی پونھ ھم زورکی خندید و نگاھش بھ مھیار و فرزین افتاد کھ ناراحت نشستھ بودند و دلش لرزید.ھمھ بھ خنده افتادند
:بلند شد و گفت

.ببخشید-
:مھری خانم گفت.تعجب بھ ھم نگاه کردندھمھ با .و از در بیرون رفت

.دیگھ ھیچ کس نیست کھ باھاش کری بخونھ ناراحتھ-
:نادره گفت.فرزین بھ مھسا کھ خوشحال تر از ھمھ بود نگاه کرد و ناگھان چیزی در وجودش فرو ریخت

.چھ بی سروصدا-
:پوریا سقلمھ ای بھ ناصر زد و گفت

.ن خوشت نمی اومدتو چرا رفتی تو ھم تو کھ زیاد از او-
مھیار کنار باغچھ نشستھ بود و گلبرگ ھای گل وسط باغچھ را نوازش .ناصر بلند شد و با خنده بھ دنبال مھیار از در بیرون رفت

می اندیشید پرند بھ خاطر او بھ سفر رفتھ و خواستھ است بھ کسی نگویند او بھ کجا .او خود را مسئول می دانست.می کرد
:ناصر گفت.رفتھ

می تونم تلفنت رو قرض بگیرم؟-
.تلفنش را از جیب بیرون اورد و ان را بھ طرف ناصر گرفت.مھیار نگاھش کرد

:مھسا بھ کنار سھیال رفت و گفت
.پاشو ما ھم بریم بیرون-

:مھسا بھ ارامی گفت.سھیال خیره نگاھش کرد
.خوشحالم کھ اون رفتھ-

:ا او را بھ کنار مھیار برد و گفتمھس.سھیال بلند شد و با مھسا از در بیرون رفت
خدا رو شکر کھ پرند رفتھ سفر تا چند ھفتھ ھمھ با ھم مھربونند مگھ نھ مھیار؟-

:مھسا پرسید.مھیار گلبرگ را کند و ان را در دھان گذاشت.سھیال با چھره ای گرفتھ سر بھ زیر انداخت.و چشمکی بھ سھیال زد
ناصر با کی حرف می زنھ؟-

:مھیار چرخی زد و بھ روبرو خیره شد و گفت.وبروی مھیار نشاندو سھیال را ر
.نمی دونم-

:بھ زحمت پرسید.در عمق چشمان مھیار غم غریبی نشستھ بود.دلش لرزید.سھیال بھ نیم رخ در ھم مھیار نگاه کرد
تو ناراحتی؟-

:مھیار سر بھ زیر انداخت و گفت.لبخند روی لبھای مھسا ماسید
.اره-

:مھسا پرسید
واسھ چی؟-
.فکر می کنم پرند بھ خاطر من رفتھ-

:مھسا با تردید گفت
بھ خاطر تو؟چطور یھ ھمچین فکری بھ سرت زده؟-
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:ناصر بھ طرف انھا امد و گوشی را بھ طرف مھیار گرفت و گفت
.دستت درد نکنھ-

:پوریا کھ تازه از اتاق بیرون امده بود گفت
.تلفن می زنھاوه نبینم ناصر خان یواشکی تو حیاط -
.تلفنش کاری بود-

:پوریا با تاکید روی کلمھ کار گفت
کاری بود یا فقط کاری بود؟-
.ھر جور دوست داری فکر کن-

:نادره ھم از در بیرون امد وگفت
.زن دایی داره گریھ می کنھ-

:ناصر گفت.مھیار بیشتر سر بھ زیر انداخت
واسھ چی؟-
.خب بھ خاطر پرند دیگھ-

:مھسا با خونسردی گفت.ھیار نگاه کردسھیال بھ م
.فراموش می کنھ براش عادی میشھ خیلی زودتر از اون چھ کھ تصورشم بکنھ-

:نادره گفت
.مگھ تا کی می خواد بمونھ.خب پرند زود می اد-

:پوریا گفت.سھیال بھ مھسا کھ صورتش از خوشحالی می درخشید نگاه کرد
نگفت با سارا حرف زده یا نھ؟-

:گفتمھیار 
.تو ھم کھ فقط بھ فکر سارایی-

:ناصر با کنایھ گفت
فکر می کردم تو بیشتر از ھر کسی خوشحال بشی؟-
.می بینی کھ نیستم-

:مھسا بھ سھیال کھ رنگ پریده بھ نظر می رسید نگاه کرد و گفت
.چرا کھ نباشی خیلی ھم خوشحالی-
برید بابا شما چی می دونید؟-

:ناصر گفت
.....نکنھ توھم-

:مھسا گفت.سھیال دستھایش را بھ سختی در ھم گره کرد
.اصال این جوری نیست-

:مھیار گفت
.تو چیزی کھ بھ تو مربوط نیست دخالت نکن-

:نادره گفت
یعنی چی؟-

:پوریا با خنده گفت
...........یعنی این کھ مھیار خان دل-

:مھیار بھ میان حرفش دوید و گفت
توی مسائلی مھ بھتون مربوط نمی شھ دخالت کنید؟ شما ھمھ اتون عادت دارید-

:مھیار گفت.سھیال بھ سختی نفس می کشید
.تقصیر منھ کھ اون رفتھ-

:مھسا گفت
بازم کھ حرف خودتو می زنی اخھ این چھ ربطی بھ تو داره؟-

:ناصر گفت
.من فکر می کنم حق با مھسا باشھ تقصیر تو نیست-
.اما تقصیر منھ-

:گفتناصر با خنده 
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.خب منم فکر می کنم یھ جورایی تقصیر منھ کھ اون رفتھ-
:نادره پرسید

تو؟تو واسھ چی؟-
...........خب یھ مسئلھ خصوصیھ یھ چیزی بین من و پرند و-

:بھ مھیار نگاه کرد و گفت
.یھ جورایی ھم مھیار-

:مھیار گفت
من؟-
.م اون واسھ ھمین رفتھراستش من تصمیم گرفتم یھ کم سر بھ سر پرند بذارم فکرکن-

:پوریا گفت
سر بھ سرش بذاری؟-
.........می دونم مسخره اس من شماره اش رو می گرفتم و گوشی رو می دادم دست دوستم و-

:شنید کھ ناصر با خنده گفت.چشمانش سیاھی می رفت و از سرش دود بلند می شد.مھیار دیگر چیزی نمی شنید
.فکر نمی کردم این جوری بشھ.یھ نقشھ ای واسھ اش کشیدم یادت می اد مھیار اون شب گفتم-

:مھیار بھ تندی از جا بلند شد و بھ طرف ناصر رفت و گفت
ھیچ می دونی چیکار کردی؟-

:ناصر کھ شوکھ شده بود سعی کرد خود را از دستان مھیار برھاند و گفت
حاال مگھ چی شده؟-
.کار من بودهاون فکر کرد کار من بوده می فھمی؟فکر کرد -
خب بھ من چھ مربوطھ؟-
!خدای من ناصر تو واقعا کھ پرویی-
.اون فقط یھ شوخی بود-
زن دایی داره اون تو گریھ می کنھ پرند رفتھ رفتھ و گفتھ کھ بھ ھیچ کس نگین من کجا رفتم اون وقت تو می گی ھمھ اون -

.ماجرا یھ شوخی بود
:ا تشر گفتاز صدای انھا فرزین از در بیرون امد و ب

شما چتونھ؟نمی فھمین زن عمو ناراحتھ؟-
:پوریا گفت

.ناصر خان دستھ گل بھ اب داده-
منظورت چیھ؟-

:مھسا بھ طرفداری از ناصر بلند شد و گفت
.....اون فقط شوخی بوده حاال پرند جنبھ اش رو نداشتھ-

:مھیار بھ میان حرفش دوید و گفت
!این می گی شوخی؟واقعا کھ ھیچ می فھمی چی داری می گی؟تو بھ-

:فرزین گفت
یکی بھ من بگھ چھ خبره؟-

:مھیار ناصر را بھ عقب ھل داد و گفت
.نمی تونم ببخشمت-

:ناصر گفت.وبھ سرعت از حیاط بیرون رفت
.من فقط خواستم شوخی کنم-

:فرزین گفت
کسی نمی خواد بگھ اینجا چھ خبره؟-

مھسا در کنارش نشست و او را در اغوش .ات اشک روی گونھ ھای سھیال سر خوردقطر.مھسا با نگرانی بھ سھیال نگاه کرد
:کشید و گفت

.مھیار بر می گرده-
:فرزین تقریبا داد زد.سھیال بھ گریھ افتاد

اینجا چھ خبره؟-
باز کرد و  پوریا در را.مھیار ماشین را روشن کرد.پوریا بھ طرف کوچھ دوید.مھیار با عصبانیت پشت فرمان اتومبیلش نشست
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:پوریا داد زد.مھیار روی پدال گاز فشرد.خودش را بھ کوچھ انداخت
.مھیار-

.و مھیار بی توجھ بھ او بھ سرعت از خانھ دور شد
خود را مالمت و بھ ناصر لعنت می .روی گاز می فشرد و بی ھدف می رفت.دلش می خواست فریاد بکشد.بھ شدت عصبانی بود

صورت ارام پرند با ان نگاه ھای دزدانھ و مصمم یک دم ارامش نمی .ر وجودش زبانھ می کشیداحساس ھای مختلفی د.فرستاد
.بھ یاد لحظھ ای افتاد کھ روبروی او ایستاده بود و دستان گرمش را در دست داشت و پرند چقدر زیبا شده بود.گذاشت

نمی دانست بھ کجا؟مثل پرند پرندی کھ رفتھ بود و  می رفت و.فقط مھیار بود کھ می رفت.ھیچ کس نبود.از اینھ بھ عقب نگاه کرد
.با خودش مھیار را ھم برده بود

نگاه خیس اخرین باری کھ .یاد پرند در قلبش اتشی بر پا کرده بود.سرش را بھ فرمان تکیھ داد.ماشین را کنار کشید و توقف کرد
از تو انتظار نداشتم سر بلند کرد و از ایینھ بھ خود نگاه  او را دیده بود دری کھ با شدت بھ ھم خورده بود و صدایی کھ گفتھ بود

از روزی کھ پرند را در قنداق سپید مقابلش گرفتند و .از روز اول ھم ھمین را می خواست.می دانست چھ می خواھد.کرد
ست چھ کسی یادش نی.با صدای خنده ھمھ و صدای گریھ پرند.عروس گلت رو ببین حرفی کھ ھمان روز اول فراموش شد:گفتند

شش سال و از ھمان روز بود کھ لجبازی .مھیار شش سالھ بود.و دوباره ھمھ خندیدند.عروس خانوم با گریھ می گھ نھ:بود گفت
شروع شد تا این دخترک سرکش را رام کند و ھر قدر بزرگ تر شدند مھیار بیشتر عاشق او شد و او بیشتر از مھیار دور 

من دوستش :زیر لب تکرار کرد.مھ را با خود تکرار کرد و نگاه خیس پرند در چشمانش نشستدور؟دور؟مھیار چندین بار این کل
من دوستش  :من دوستش دارم من دوستش دارم و فریاد زد.......وصدایش ارام ارام اوج گرفت:دارم من دوستش دارم

ی اگر مجبور بام ھفت تا کفش اھنی پیدات می کنم حت:وناگھان سکوت تلخی در ماشین حکم فرما شدومھیار با خود گفت.دارم
پیدات می کنم پرند بھ جون خودت قسم بدون ھیچ لجبازی و غروری بھت می گم .بپوشم و ھفت تا عصای اھنی بھ دست بگیرم

.دوستت دارم اون وقت اگھ تو بھم بگی برو گمشو می رم و گم می شم پرند می رم
تلفنش زنگ .تصمیمش را گرفتھ بود می دانست چھ می خواھد بکند.راه افتاددور زد و بھ .فرمان را چرخاند.ماشین را روشن کرد

:لحظھ ای اندیشید و بھ تلفن جواب داد.گوشی را از جیب بیرون کشید و بھ صفحھ ان نگاه کرد.بھ خود لرزید.زد
بلھ؟-
مھیار جان خالھ کجایی؟-
.ببخشید خالھ دارم می رم خونھ-
یعنی چی؟-
.می تونم بیاممعذرت می خوام خالھ ن-
........مھیار جان-

:ناصر گوشی را گرفت و گفت
مھیار از دست من ناراحتی؟-
.نھ می شھ لطفا بھ مادرم بگی نگرانم نباشھ-

:مھسا گوشی را گرفت و گفت
یعنی چی نگران نباشھ؟-
نگران نشین من می خوام بھ یھ سفر در ضمن اگھ اومدین من نبودم .ببین مھسا نمی تونم بیام از طرف من از ھمھ معذرت بخواه-

.چند روزه برم
سفر؟مھیار تو چتھ؟-
.خداحافظ برگشتم واسھ اتون تو ضیح میدم-
!مھیار-

.ان را روی صندلی انداخت و بر پدال گاز فشرد.تلفنش دوباره زنگ زد.مھیار گوشی را قطع کرد
دلش می خواست زودتر پرند را .برای رفتن عجلھ داشت.فتپیاده شد و بھ طرف خانھ ر.بھ شدت مقابل در خانھ اشان ترمز کرد

می خواست او را برای ھمیشھ داشتھ .می خواست او را با خود بیاورد.می خواست ھر چھ زودتر بھ او بگوید دوستش دارد.ببیند
.باشد

در کمتر از .ایلش شددر ان را باز کرد و بھ سرعت مشغول جمع اوری وس.چمدانش را از زیر تخت بیرون اورد.بھ اتاقش رفت
.او فردا صبح قبل از سپیده دم در مقصد بود.از پنجره بھ بیرون نگاه کرد.ده دقیقھ چمدانش را بست
با دیدن مھیار بھ .مھسا وسط پذیرایی ایستاده بود و با نگاه اطراف را می کاوید.از اتاقش بیرون امد.صدای بھم خوردن در امد

:طرفش رفت و گفت
تو دیوونھ شدی؟-
.اتفاقا این اولین کار عاقالنھ ایھ کھ می خوام بکنم-
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:مھسا ھم بھ دنبالش بھ اتاق رفت و گفت.مھیار بھ اتاقش رفت.پوریا و سھیال ھم وارد پذیرایی شدند
.تو حسابی عقلت رو از دست دادی-

:مھیار چمدانش را برداشت و گفت
.تو ھر جور دوست داری فکر کن-

:ناصر وارد اتاق شد و گفت
مھیار تو بھ خاطر کار منھ کھ می خوای بری؟-
.باعث شد بتونم بعد از مدت ھا بھ این شجاعت برسم کھ حرفم رو بزنم.نھ اتفاقا کار تو روشنم کرد-

:مھسا گفت
چھ حرفی؟-

:مھیار او را از سر راه کنار زد و گفت
.االن اصال وقت توضیح دادن ندارم-

:ستھایش را بھ دو طرف در حایل کرد و گفتد.مھسا بھ سرعت بھ مقابل در دوید
کجا می خوای بری؟-

:مھیار دستھ چمدان را فشار کوچکی داد و گفت.سھیال و پوریا پشت سر مھسا ایستاده بودند وناصر در کنارش
.می رم دنبال پرند-

:مھسا با عصبانیت گفت.سھیال بھ سختی خود را سر پا نگھ داشتھ بود
جاست؟ن ک.مگھ تو می دونی ا-
.ھر جایی رو کھ فکرم می رسھ ممکنھ پرند اون جا باشھ.نھ نمی دونم اما ھمھ جا رو می گردم-
.مھیار عاقل باش-

:پوریا لبخندی زد و گفت
.مھیار من برات ارزوی موفقیت می کنم-

.سھیال رنگ پریده و سست بھ نظر می رسد.مھسا بھ سھیال نگاه کرد
:مھسا گفت

.ر رو بکنیتو حق نداری این کا-
.خود منم برش می گردونم.اون بھ خاطر من رفت.اما من این کار رو می کنم-
.تو اشتباه می کنی-
.حداقل این یک بار رو اشتباه نمی کنم.نھ اشتباه نمی کنم-
.می دونی خونھ خالھ چھ خبره؟مامان داره دیوونھ می شھ.نھ اشتباه می کنی-
.حال زن دایی ھم بده-
.....فھمی داری چیکار می کنی خونھمھیار تو می -
ببین مھسا من دارم تاوان یھ کار .نمی خوام بدونم خونھ خالھ چھ خبره؟بعد از این کھ برگشتم ھمھ چیز رو بھ ھمھ توضیح میدم-

.نکرده رو پس می دم حداقل باید اونو از اشتباه در بیارم
.ن از اون خواستم برهم.چرا بھ حرف من گوش نمی دی؟می گم اون بھ خاطر تو نرفتھ-

ناصر با تعجب بھ مھسا نگاه کرد و سھیال چند قدمی رفت و بھ دیوار تکیھ داد تا زمین .چودان از دست مھیار بھ روی زمین افتاد
:مھیار بھ سختی دھان باز کرد و پرسید.نخورد

چرا؟-
:مھیار دوباره پرسید.تدست ھایش را از مقابل در برداشت و چشم بھ زمین دوخ.چشمان مھسا بھ اشک نشست

چرا مھسا؟چرا ازش خواستی بره؟-
.اون مانع خوشبختی ما بود-
خوشبختی ما؟-
.من و تو-
من و تو؟-
.....من می دونستم تو........پرند....پرند.ھمھ زندگیت پرند بود.تو ھمیشھ حواست بھ اون بود-

:مھیار گفت.بھ گریھ افتاد
تو چیکار کردی مھسا؟-

:طرف مھسا رفت و گفتپوریا بھ 
مھسا این حرفا چیھ کھ می زنی؟-
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.من ازش خواستم بره شماھا نمی دونید دورو برتون چی می گذره ھیچ کدومتون نمی دونید-
:مھیار گفت

تو بھش چی گفتی؟...اون دختر معصوم.چطور تونستی مھسا-
:مھسا گفت

.ھ ھیچ کس رونمی بینی حتی ادمایی رو کھ دوستت دارنگفتم تو دوستش نداری گفتم این قدر سرگرم تنفر از اونی ک-
تو در مورد دوست داشتن چی می دونی دختر؟-
ببی .مھیار بھ اطرافت نگاه کن.من نمی تونستم تحمل کنم..پرند ھمیشھ حواسش بھ....من می دونستم تو دوستش داری اما اون-

...سھ
:سھیال با صدای لرزانی گفت

.من می دونم پرند کجاست-
:مھسا بھ لبھای لرزان سھیال خیره شد و گفت.ھمھ سرھا بھ طرف سھیال چرخید

..ولی-
:سھیال بھ میان حرفش دوید و گفت

.می تونی تو شیراز تو خونھ مادر بزرگش پیداش کنی.پرند ھمیشھ می گفت اگھ از ھمھ دنیا خستھ بشم می رم پیش مامانیم-
:مھسا گفت

.....ولی-
:داد او حرف بزند و گفتسھیال دوباره اجازه ن

.قول بده راضیش کنی قول بده-
:مھیار چمدانش را برداشت و در حالی کھ چشمانش مب درخشید گفت

.یھ دنیا ممنونم سھیال-
.بیارش مھیار با خودت بیارش

:مھیار گفت
.وقتی برگشتم واسھ ھمھ توضیح میدم اره توضیح می دم-

:تلخی زدو گفت ناصر لبخند.و بھ سرعت از در بیرون رفت
.حیف شد راستش منم پرند رو دوست داشتم-

:دستی بھ پشت سرش کشید و گفت
:پوریا روی لبھ تخت نشست و گفت.ولی خوب پرند ھیچ وقت منو ادم حساب نکرد-
.من کھ حسابی گیج شدم-

:او را در اغوش کشید و گفت.مھسا گریھ کنان بھ طرف سھیال کھ پاھایش شل شده بود رفت
.....این کار رو کردی؟چرا نذاشتی چرا-

:سھیال زیر گوشش گفت
.این یھ رازه بین ما دو نفر بھم قول بده قول بده مھسا تو باید حرفایی رو کھ تو جشن تولد سارا بھت زدم فراموش کنی-
.ولی-
.بھ خاطر من مھسا خیالتم از طرف فرزین راحت باشھ من باھاش حرف می زنم-

قطرات اشک بر روی گونھ ھای سھیال .از قبل در اغوش کشید و صدای ھق ھق گریھ اش فضا را شکافتمھسا او را محکم تر 
.او احساس ارامش می کرد.سر خورد

فصل ھفدھم
.شما کھ گفتین دیر بر می گردین یعنی بھ این زودی زیارتتون تموم شد-

:مھیار لبخند بھ لب گفت.در را باز کرد
.سالم-

:باورش نمی شد مھیار پشت در ایستاده است. بود پرند بر جا خشکش زده
......بھ مامان و بابام-
.کسی بھ من چیزی نگفت خودم پیدات کردم-

مھیار دستش را روی زنگ گذاشت و با لگد بھ در .بھ سختی نفس نفس می زد.پرند در را بھ شدت بھم کوبید و بھ در تکیھ داد
:مھیار گفت.انگار می خواست مانع وردو او بشود.در تکیھ زده بود در را چسبیدپرند با ھر دو دست ھمان طور کھ بھ .کوبید

!پرند!باز کن پرند-
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.برگرد تھران-
.مھیار دستش را از روی زنگ برداشت و کمی ارام شد

.من اومدم باھات حرف بزنم-
.ما ھیچ حرفی نداریم کھ با ھم بزنیم-
.اومدم بھت تو ضیح بدم-
.بھتره برگردی تھران.بول نمی کنممن ھیچ توضیحی رو ق-
.پرند باور کن اون مزاحم تلفنی دوست من نبوده-
.برگرد تھران پسر عمھ-
.تو باید بھ حرفام گوش کنی-
.تو حق نداری بھ من دستور بدی-

:مھیار ھر دو دستش را روی در گذاشت و بھ نرمی گفت
:د را باز یافت و گفتاما بھ سرعت خو.قلب پرند لرزید.این دستور نیست خواھشھ-
.تو فقط می خوای خودتو توجیھ کنی-
.لجباز یکدنده-

:پرند محکم تر بھ در تکیھ داد و گفت
.اگھ نری اون قدر جیغ می زنم کھ ھمھ ھمسایھ ھا بریزن بیرون-

:مھیار مشت محکمی بھ در کوبید و گفت
.جیغ بزن جیغ یزن اینجام نشون بده خل و دیوونھ ای-
.تو عاقل ترمحداقل از -

:مھیار پوزخندی زدو گفت
.کامال معلومھ-
.اگھ عقلت کم نبود راه نمی افتی دوره.چھ معلوم چھ مجھول-
.عقلم کمھ کھ مثل خر پاشدم اومدم شیراز.حق با توئھ-
.باالخره تو ایینھ بھ خودت نگاه کردی-
.پرند در رو باز کن خواھش می کنم-

:پرند با قاطعیت جواب داد
.د تھرانبرگر-

:پرند فریاد کشید.مھیار دوباره دستش را روی زنگ گذاشت و با لگد بھ در کوبید
.بسھ دیگھ وحشی-
.در رو باز کن-
.حتی نمی خوام کھ ببینمت-
.اصال اومدم کھ ببینمت.اما من می خوام کھ ببینمت-

:الی در ایستاد و گفت.پرند در را باز کرد
.خب نگاه کن-

:مھیار گفت
.سالم-

:پرند در را بھ شدت بھ ھم کوبید و گفت
.حاال برگرد تھران-
.پرند پرند-
.برو تھران پسر عمھ-
.من اومدم کھ باھات حرف بزنم-
.تو تھران کسایی رو داری کھ منتظرن.میشھ یھ حرف رو صد دفعھ تکرار نکنی-
.ھیچ کس منتظر من نیست-

:پرند با عصبانیت گفت
.اری ھادیگھ داری حرصم رو در می -
ببینم حرصت در بیاد چی می شھ؟-
.کور خوندی نمی تونی حرصم رو در بیاری-
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.تو ھمیشھ لجباز و یکدنده ای-
.تو ھم امروز از ھمیشھ تکراری تری-
.پرند بھ خاطر خدا در رو باز کن-
.نھ تو ھم بھ خاطر خدا برگرد تھران-

:مھیار با مھربانی ای کھ برای پرند عجیب می نمود گفت
پرند بھ .پرند در رو باز کن من اومدم کھ یھ چیزی رو بھت بگم فقط چند دقیقھ بعد اگھ تو بخوای میرم برای ھمیشھ می رم-

.خاطر مھیار در رو باز کن
:پرند با صدایی لرزان گفت

.برگرد تھران من ھیچ حرفی ندارم کھ با تو بزنم-
مھیار شروع کرد بھ کوبیدن در .کنار حوض نشست و اشکش سرازیر شدپرند .مھیار دستش را روی زنگ گذاشت.و بھ راه افتاد

برگرد مھیار این جا ھیچ کس :و زنگ زدن و پرند ھمان طور کھ منار حوض نشستھ بود و گریھ می کرد زیر لب می گفت
.منتظر تونیست برگرد و برو دنبال بختت

لی کھ بھ سختی سعی می کرد خود را کنترل کند ابی بھ پرند برای لحظاتی گوش داد و در حا.دقایقی بعد ھمھ جا ساکت شد
سکوت موحش خانھ جز با صدای ضربان .صورتش زد و بھ درخت بھار نارنج تکیھ داد و بھ عکس خود در حوض خیره شد

.قلب پرند کھ احساس می شد واضح تر از ھمیشھ بھ گوش می رسد نمی شکست
االن ھمھ دور ھم جمعند بھ جز من و مھیار من؟مھیار؟چرا این :خود اندیشیدبا .پرند سر بلند کرد و بھ اسمان شھر خیره شد

اما .یا اینکھ اگھ من جای اون بودم روم نمی شد بیام.طوری شد؟اون نباید می امد دنبالم حداقل بعد از اون کارش
رگ منھ اما ممکن بود من مثال پیش اصال نمی فھمم اون از کجا فھمید من تو شیراز ھستم؟درستھ کھ مامانی مادر بز.........مھیار

دایی پرویزم تو یزد باشم یا حتی خونھ خالھ پریسا تو تبریز اما چرا شیراز اون از کجا فھمیده یعنی مامان بھش گفتھ؟شایدم بابا اما 
تو حق .یارهسھیال عاشق مھ.اصال اومده کھ چی؟یادت باشھ پرند یادت باشھ مھسا بھت چی گفت.اونا نمی گن می دونم کھ نمی گن

تو بھ خودت قول دادی ھر چیزی کھ مربوط بھ اونھ توی تھران بذاری و بای .نداری ھیچ احساسی نسبت بھ مھیار داشتھ باشی
مھیار توی زندگیت بوده حتی تابلوی غروب دریا رو ھم کھ این قدر دوستش داشتی فقط بھ خاطر این .اینجا بیای کھ فراموش کنی

حتی .پس خرابش نکن.تو خوب مقاومت کردی سھ روز تمام طاقت اوردی و این عالیھ.یده بودی نیاوردیکھ اونو با یاد مھیار کش
.قول بده دختر قول بده.بھ مھیار فکرم نکن

ان قدر در خودش غرق بود .بھ بھار نارنج تکیھ داده بود و بھ عکس خود کھ با ھر تکان موج روی حوض می رقصید خیره شد
وھر چھ .پرند حتی فکرشم نکن:خاطرات گذشتھ را مرور می کرد و ھر بار بھ خود نھیب می زد.دکھ زمان را درک نمی کر

اگر ان جملھ .مھیار را می دید و مھربانی ھایی کھ خاص او بود.سعی می کرد نمی توانست از بند خاطرات کودکی رھایی یابد
اما مھیار؟نمی .ود حتما روابطشان بھترین رابطھ ھا بودکذایی یکی یکدونھ خل و دیوونھ کھ اولین بار مھیار بر زبان اورد نب

اگر پرند می گفت سفید مھیار حتما می گفت سیاه و اگر مھیار می گفت باال پرند حتما .دانست از کی ولی ھمیشھ با ھم لج بودند
دوست می دارد؟بھ  خودش ھم نمی توانست درک کند چرا؟حتی یادش نمی امد از چھ موقع احساس کرد مھیار را.می گفت پایین

بارھا و بارھابا خود کلنجار رفت و .خودش کھ امد عاشق مردی شده بود کھ در مقابلش ایستاده بود و بھ او دھن کجی می کرد
او مھیار را لحظھ لحظھ نفس کشیده .وقتی بھ خود نگاه کرد ان قدر عاشق مھیار شده بود کھ زندگی بدون او برایش متصور نبود

.یشھ دوستش داشت از کی؟تا کجا؟و ترس از برخورد بد مھیار او را ھمیشھ روبروی مھیار نگاه داشتھ بود؟ھم..بود و حاال
صدای مادر بزرگش .صدای باز شدن در کھ بھ گوشش رسید سعی کرد برخیزد اما ھر چھ بھ خود فشار اورد توان حرکت نداشت

:در گوشش پیچید
.اوا اینجایی ببین کی اومده دیدنمون.پرند-

:گفت.سر برگرداند مھیار پشت مادر بزرگش ایستاده بود
.سالم-

:پرند بھ عکس خودش در اب نگاه کرد و زیر لب گفت
.برگرد تھران-

:مادر بزرگش خطاب بھ مھیار گفت
.خوش اومدی خوش اومدی-

:و رو بھ پرند ادامھ داد
پرند پاشو بھ پسر عمھ ات تعارف کن تو اصال چرا اینجا نشستی؟-

:ر پرسیدمھیا
حالت خوبھ؟-

:بھ سختی از جا بلند شد و گفت.پرند نگاھش کرد
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بعد از ناھار تشریف می برید؟-
:مادر بزرگش چھره در ھم کشید و با تشر گفت

!پرند-
:و لبخندی بھ مھیار زد و گفت

.شوخی می کنھ بیا تو مادر-
مھیار لبخند .اخم ھایش را در ھم کشید و بھ تندی سر برگرداند از مقابل پرند کھ رد می شدند پرند.ومھیار را بھ دنبال خود کشید

.تلخی زد و بھ دنبال مادر بزرگ وارد اتاق شد
.خوش اومدی خیلی خوشحالم کردی کھ اومدی-

:صدایش را پایین اورد و گفت
.پرندم از تنھایی در می اد-

:پرند وارد اتاق شد و گفت
.رفتمن اومدم کھ تنھا باشم مامانی یادتون -

:مھیار گفت
.من زیاد مزاحم نمی شم-

:مادر بزرگ گفت
.من برم یھ چیزی بیارم بخوری خنک شی-

:پرند گفت
.من می رم-
اقا مھیار بھ خاطر تو اومده و گرنھ من پیرزن کھ سال تا سال چشمم بھ دیدن مھمونای گلی مثل اقا .تو میشینی پیش مھمونت-

.مھیار روشن نمی شھ
.کم سعادتی از ماستاختیار دارید -

:مھیار از گوشھ چشم نگاھش کرد و گفت.پرند دستھایش را بر روی سینھ بر ھم گره کرد.مادر بزرگ از در بیرون رفت
نمی خوای بشینی؟-
نھ-
.مثل خانوم معلما وایستادی-
ھھ ھھ خندیدم-
مواظب باش رو دل نکنی-
نگران نباش مادر بزرگم قرص دل درد داره-
.ی نکردیتو ھیچ فرق-
بھت گفتم برگرد تھران-
.تو حق نداری واسھ من تعیین تکلیف کنی-
.تو ھم حق نداری منو تعقیب کنی-

:بھ ارامی گفت.مھیار نرم تر شد
.مزاحم تلفنی ھا کار من نبود باید اینو بھت می گفتم-

:بھ سختی خود را نباخت و گفت.صدای گرمش قلب پرند را لرزاند
.گردحرفتو زدی حاال بر-
تو باید یاور کنی-
.دم خروس رو یا قسم حضرت عباس رو-
...پرند تو-

مادر بزرگ با سینی ای کھ دو لیوان شربت بھار نارنج روی ان دلبری می کرد وارد اتاق شد و مھیار جملھ اش را نیمھ کاره 
.رھا کرد

.باعث زحمت شدم-
.بھ خدا تو رو مثل نوه خودم دوست دارم اختیار دارید پسرم مھمون رحمتھ تو ھم کھ پسر گل خودمی-
.شما لطف دارید-
.پرند تو چرا ایستادی؟بیا سینی رو بگیر تعارف کن-

عطر بھار نارنج در روحش .در مقابل مھیار خم شد و سینی را در مقابلش گرفت.پرند با اکراه سینی را از مادر بزرگش گرفت
نگاه پرند بھ چشمان او خیره ماند و .دست پیش برد و لیوان را از سینی برداشتمھیار ھمان طور کھ بھ او چشم دوختھ بود .پیچید
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:دستان پرند لرزید و مھیار بھ ارامی گفت.ھر یک خود را در چشمان دیگری دید
.ممنون-

:و پرند بھ ھمان ارامی جواب داد
.خواھش می کنم-

:مادر بزرگ گفت.لیوان دیگر را در مقابل مادر بزرگش گرفت
.تو ریختم واسھ-

لیوان شربت در مقابلش بودو او حتی توان بلند کردن سر خود را .روبروی مھیار و بھ زمین خیره شد.پرند روی زمین نشست
.نداشت

با .سنگینی نگاه مھیار را احساس می کرد اما نمی خواست نگاھش کند.مادر بزرگ حرف می زد و پرند بھ لیوان خیره شده بود
بلند شد و بھ سرعت .و ان قدر این جملھ را در ذھن تکرار کرد کھ گریھ اش گرفت.ھ مھسا بھت چی گفتیادت باش:خود اندیشید

:مادر بزرگ گفت.از اتاق بیرون رفتومھیار با نگرانی بھ جای خالی او پشت در اتاق نگاه کرد
.از وقتی کھ اومده تو خودشھ-

:و گفتمادر بزرگ لبخندی زد .مھیار خجالت زده سر بھ زیر انداخت
اومدی دنبالش؟-
.بلھ-
.پس ببرس از چشاش میشھ فھمید کھ اونم می خواد باھات بیاد-
......ولی اون-
.یھ کم مغروره درست مثل مامانش اما دلش یھ دنیا مھربونیھ-
.از من بدش میاد-
.مطمئن باش کھ اشتباه می کنی-
.....ولی-
.فھمھکافیھ بھش بگی اون حتما می ..بھم اعتماد کن-
.ولی اون نمی خواد بھ حرفام گوش کنھ-

مھیار ناگھان خجالت کشید او داشت با مادر بزرگ پرند صحبت می کرد و چھ بی محابا ھر ان چھ در دل داشت بھ زبان می 
:مادر بزرگ کھ حال او را دریافتھ بود گفت.سر بھ زیر انداخت.اورد

.ی بھ حرفات گوش بدهاگھ واقعا دوستش داشتھ باشی می تونی وادارش کن-
:بلند شد و ادامھ داد

.برم ببینم کجاست-
حق با :با خود گفت.سر بلند کرد چشمانش درخشید.مھیار بھ جمالت اخر مادر بزرگ اندیشید.وسالنھ سالنھ از در بیرون رفت

:مادر بزرگ بھ اشپزخانھ رفت و صدا زد.مادر بزرگھ اون باید بھ حرفام گوش بده
پرند-

.اب را باز کرد و بھ سرعت صورتش را شستپرند شیر 
.اینجایی مھمونت تنھاست-
.اون مھمون من نیست-
.خب مھمون من بھ ھر حال مھمون کھ ھست برو پیشش-
.بره گمشھ نمی خوام ببینمش-
از کی تا حاال بی ادب شدی؟-
.ببخشید-
.ای لوس و بی ادب حرف بزنیبرو تو اتق تنھا نباشھ زشتھ دیگھ ھم تو خونھ من حق نداری مثل بچھ ھ-

.پرند سر بھ زیر انداخت
بازم کھ وایسادی؟-

:پرند با من و من گفت
.می خوام یھ چیزی واسھ ناھار درست کنم-
.تو برو پیش پسر عمھ ات من درست می کنم-
......ولی من-
.برو تو اتاق.پرند رو حرف من حرف نزن-
.چشم-
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:ھ رسید سر برگرداند مادر بزرگش گفتبھ در اشپزخانھ ک.پرند بھ راه افتاد
.برو دیگھ پسره تنھا مونده-

:مھیار ایستاد و گفت.در را باز کرد و وارد شد.پرند سر خم کرد و بھ طرف اتاق رفت
سالم-

:پرند خجالت زده جواب داد
.سالم-

اولین .سر بھ زیر انداخت.بھ شدت می تپیدقلبش .پرند نشست.و این اولین باری بود کھ انھا از بودن در کنار ھم خجالت زده بودند
انگار ھیچ کدامشان .سکوت سکراوری در اتاق حاکم بود.باری بود کھ از بودن در کنار مھیار احساس ارامشی ژرف می کرد

ھر دو بھ دیوار تکیھ زده بودند و ھر دو بھ .مھیار لحظاتی بھ او خیره شد و روبرویش نشست.جرات شکستن سکوت را نداشتند
ھزاران حرف در ذھن ھر یک النھ کرده بود کھ توان گفتنش را در خود نمی .ھای سرخ و سورمھ ای قالی خیره شده بودند گل

.دیدند
مھیار کھ با این .پرند بھ سرعت نگاه از او دزدید.نگاھشان بھ ھم گره خورد.پرند سر بلند کرد تا زیر چشمی بھ مھیار نگاه کند

:نگاه جرات پیدا کرده بودگفت
.باید باھات حرف بزنم-
.نمی خوام بشنوم-
.اما تو مجبوری بشنوی-
تو می خوای مجبورم کنی؟-
.نھ من می خوام بھت التماس کنم-

:مھیار ادامھ داد.پرند سرش را بیشتر خم کرد
ا می خوایم با ھم برگردیم و بھ ھمھ بگیم م.اومدم بھت بگم برگرد بگم بیا با ھم برگردیم.من اومدم دنبالت چون دوستت دارم-

.ازدواج کنیم
:پرند در حالی کھ بھ سختی کنترل می کرد تا گریھ نکند جواب داد

.این امکان نداره-
:بھ زحمت گفت.رنگش پرید و نفسش بند امد.پشت مھیار لرزید

چرا؟-
.بھت کھ گفتم مھیار بھتره برگردی تھران.ما نمی تونیم با ھم ازدواج کنیم-
چرا؟-
.مھیار برگرد تھران-

:پرند سر بلند کرد و بھ چشمان مھیار خیره شد و گفت
......من دوستت ندا-

:سر بھ زیر انداخت و گفت.و قطرات اشک روی گونھ ھایش جاری شد
.تو تھران یھ نفر منتظر توئھ-

جای دیگری پرند نگاھش را بھ .دستش را زیر چانھ پرند گذاشت و سرش را بیلند کرد.مھیار خودش را روی زمین کشید
:مھیار گفت.دوخت

.ھیچ کس منتظر من نیست-
.تو از ھیچ چیزی خبر نداری-
.باید از چی خبر داشتھ باشم-

:پرند سرش را عقب کشید و گفت
.سھیال تو رو دوست داره-
.این حقیقت نداره-
.چرا این حقیقت داره-

:مھیار خندید و گفت
.تو دروغ می گی-
.نھ دروغ نمی گم-
.سھیال خودش بھ من گفت بیام اینجا دنبالت.......ولی-

:مھیار گفت.پرند با ناباوری بھ مھیار خیره شد
.اون بھم گفت اگھ بیام شیراز پیدات می کنم-
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.تو دروغ می گی-
.باور کن پرند-
.مھسا بھ من گفت...ولی سھیال-
.معذرت می خوامگفت بھت چھ حرفایی زده من از طرف مھسا ازت .مھسا ھمھ چیز رو بھ من گفت-
اون مزاحم تلفنیا رو چی اقا؟-
اگھ بھ من اعتماد نداری می تونی از .خودش گفت پیش ھمھ گفت.اونا کار ناصر بود.باور کن کار من نبود.اونا کار من نبود-

.سھیال بپرسی
:پرند با خود تکرار کرد

.سھیال-
با من بر می گردی تھران؟-

خنده ھای سارا در گوشش پیچید و دست ھای سرد سھیال در .ی در چشمان پرند نشستو ناگھان عکس فرزین بھ صورت پررنگ
:سر بلند کرد و گفت.دستانش نشست

نھ-
این حرف اخرتھ؟-

  .مھیار بھ سختی نفس می کشید.پرند بلند شد و بھ سرعت از اتاق بیرون رفت

فصل ھجدھم
:مھیار گفت

.بھم لطف کردی کھ اومدی-
:ره بھ بیرون دوخت و بھ تلخی جواب دادپرند نگاھش را از پنج

.بھ تو لطف نکردم اصرار مادر بزرگ بود-
:مھیار می خواست چیزی بگوید اما بھ زحمت مانع خود شد و گفت

.باشھ ولی بھ ھر حال بھم لطف کردی-
.بھتره برگردی تھران-
.داری بھم می گی برگرد تھراناالن دو روزه کھ من اینجام و دو روزه کھ تو .خدای من پرند تو خستھ نشدی-
.دو روز ھم ھست کھ تو با پرویی چسبیدی بھ ما و نمی ری-
.می رم می رم ولی با تو-
.بھت کھ گفتم پسر عمھ نھ-
تو با کی لج می کنی؟-

:وجواب داد.با خودم:پرند در دل گفت
.اگھ خیالت رو راحت می کنھ با تو-
.کسی این جوری حرف نمی زنمپرند تو کھ من رو می شناسی من با ھر -
.تو ھیچ چی نمی دونی-
.خب بگو بدونم-
.ولم کن مھیار خواھش می کنم-
.باشھ باشھ اگھ تو رو راحت می کنھ من دیگھ حرفی نمی زنم-

خودش ھم باورش نمی شد روزی در .دو روز بود کھ مھیار برای بدست اوردن دل پرند تالش می کرد.و ھر دو ساکت شدند
مھیار در این دو روز .با ھمون غرور و سماجت.ند لحن ملتمس داشتھ باشد و پرند ھنوز ھمان پرند دوران کودکیش بودمقابل پر

.از جان مایھ گذاشتھ بود و جواب پرند ھمیشھ یک کالم بود نھ و نگاه گرم مادر بزرگ ھمیشھ امید دھنده بود
مھیار بھ صندلی خالی او نگاھی انداخت و با عصبانیت .د و پیاده شدپرند بی انکھ حرفی بزند در را باز کر.ماشین را پارک کرد

دلش می خواست دستش را بگیرد و او را .مھیار ماشین را دور زد و بھ کنار پرند رسید.پرند کنار اتومبیل منتظرش بود.پیاده شد
پرند با چھره ای در .سقف زندگی کنددلش می خواست مجبورش کند با او بھ تھران برگردد و با او زیر یک .بھ دنبال خود بکشد

:ھم گفت
.اونجوری بھ من نگاه نکن-
.دلم می خواد سرتو بکوبم بھ طاق دلم می خواد خفھ ات کنم-

پرند احساس کرد قلبش بھ .پشت مھیار لرزید و نگاھش در چشمان پرند خود را جستجو کرد.پرند سر بلند کرد و نگاھش کرد
:نگاه از نگاه مھیار برگرفت و گفت.سرش گیج می رفت و نفسش بھ سختی بیرون می امد.زودی از سینھ بیرون خواھد زد

اگھ اومدی بریم حافظیھ بریم چرا وایستادی؟-
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انگشتانش را از دست مھیار .پرند احساس کرد ستون فقراتش تیر کشید و تمام بدنش یخ کرد.مھیار نوک انگشتانش را چسبید
:بیرون کشید و گفت

.بھتره بریم-
خیلی مغروری مثل بچگی ھات مغرور و سرکش پرند من ھمھ تالشم رو :مھیار در دل گفت.و با قدم ھایی بلند از مھیار دور شد

می دونم کھ اگر امروز راضی نشی یعنی این کھ رو حرفت وایستادی و دیگھ .کردم امروز ھم تا اخر وقت بھ خودم وقت می دم
.پرند پرند من.دارم و بدون اگھ الزم باشھ حتی حاضرم بھت التماس ھم بکنممن امروز رو فقط وقت .نظرت عوض نمی شھ

:گفت.بھ پرند کھ رسید بھ نفس نفس افتاده بود.و بھ سرعت بھ دنبال او بھ راه افتاد
داری می دویی؟-
.می تونی دنبالم نیای-

:مھیار عصبانیتش را پشت لبخندی پنھان کرد وگفت
.ترممی دونی کھ من از تو لجباز -
.می دونی کھ نیستی-
.بچرخ تا بچرخیم دختر دایی-
.مواظب باش سرت گیج نره-
.نگران من نباش من بلدم مواظب خودم باشم-

بارھا و بارھا در رویاھایش دیده .چقدر دلش می خواست شانھ بھ شانھ مھیار قدم بزند و سرش را مغرورانھ باال بگیرد
بارھا و بارھا در کنار او شعرھای حافظ .اند و بر سر مزار حافظ تفالی بھ دیوانش زده اند دوشادوش او قدم بھ حافظیھ گذاشتھ.بود

حاال اینجا بودند در حافظیھ و او بر عکس تمام رویاھایش با تلخ زبانی دل مھیار را .را خوانده بود و بھ روی مھیار لبخند زده بود
.می سوزاند

:دست ھایش را در ھم گره کرد و گفت
بدیھدنیای -

:مھیار پرسید
چی گفتی؟-

:پرند سر بھ زیر انداخت و جواب داد
ھیچ چی-

:مھیار گفت.پرند بھ سنگ مزار خیره شده بود و مھیار بھ پرند.کنار مزار حافظ نشستند
.خوشحالم کھ اینجام-
برگرد تھران-
تو نمی خوای از حرفت برگردی؟-

:ه بود ادامھ دادمھیار کھ جراتی پیدا کرد.پرند سر بھ زیر انداخت
........ما حتما با ھم خوش-

:پرند بھ میان حرفش دوید و گفت
.این امکان نداره-

:مھیار گفت.و برای اینکھ بھ بحث خاتمھ بدھد دیوان حافظش را از کیف بیرون اورد
.باشھ ھر جور تو را حتی-

:مھیار بھ ارامی گفت.پرند دیوان را بھ دست گرفت
فال واسھ من بگیری؟ دختر دایی می شھ یھ-

:گفت.پشت پرند لرزید
.نیت کن-

:مھیار برای لحظھ ای چشم بست و گفت
.نیت کردم-

:پرند دیوان را گشود و خواند
درد عشقی کشیده ام کھ مپرس

زھر ھجری کشیده ام کھ مپرس
گشتھ ام در جھان و اخر کار
دلبری برگزیده ام کھ مپرس
:مھیار گفت.شدپرند دیوان را بست و بلند 
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!دختر دایی-
:مھیار در مقابلش ایستاد و گفت.پرند چشمان خیسش را بھ زمین دوخت

!دختر دایی-
:اما جواب داد.بیا واسھ ھمیشھ با ھم باشیم با ھم.بیا ھمین امروز برگردیم تھران مھیار:دلش می خواست بگوید

.نھ مھیار نھ-
!حتی اگھ بھت التماس کنم پرند-

:گفت.روی گونھ ھای پرند لغزید دو قطره اشک
.نھ مھیار خواھش می کنم-

:مھیار ھمان طور کھ دور شدنش را تماشا می کرد زیر لب گفت.و بھ سرعت از مھیار دور شد
  .فردا بر می گردم تھران-

فصل نوزدھم
قسمت اخر

تمام بعد از ظھر در .ز چشم دوختدست ھایش را زیر سرش حایل کرد و بھ اسمان پر ستاره شیرا.مھیار روی تخت دراز کشید
.تلخی عذاب اوری گذشتھ بود

چشم ھایش .تو دیگھ اینجا کاری نداری برگرد تھران:بھ خود گفت.نھ او و نھ پرند توان نگاه کردن بھ چشمان یکدیگر را نداشتند
:زیر لب گفت.را بست صورت مھربان پرند پشت چشمانش نشست

.فردا می رم تھران-
:مادر بزرگ گفت

نگرانشی؟-
:پرند خجالت زده از پشت پنجره کنار امد و گفت

نھ-
.من از بچھ ھای دروغگو خوشم نمیاد-

:مادر بزرگ گفت.پرند روی رختخوابش نشست و سر بھ زیر انداخت
اون باھات حرف زد؟-

.پرند با تعجب نگاھش کرد
.فکر نکم جواب خوبی بھش داده باشی-
.....من نمی تونم-
.مھیار پسر خوبیھ.بھ بچھ ھام چیزی از نتونستم یاد ندادم کھ اونا ھم بھ بچھ ھاشون یاد بدن تو می تونی-
.بلھ خوبھ-
.تو ھم دوستش داری-

:مادر بزرگ لبخند ارام بخشی زد و گفت.پرند سر بلند کرد و بھ مادر بزرگش نگاه کرد
.اگھ دوستش داری تردید نکن-
...........جواب ف-
ست داری یا نھ؟تو مھیار رو دو-

:مادر بزرگش گفت.پرند سر بھ زیر انداخت
.ھر وقت جواب این سوال رو بھ خودت دادی و مطمئن بودی کھ جواب درستیھ از در برو بیرون و بھش بگو-

:مادر بزرگ لحظھ ای اندیشید و گفت
.ھمھ چیز رو بھش بگو حتی این رو کھ فرزین ازت خواستگاری کرده-

:مادر بزرگ خندید و گفت.مادر بزرگش خیره شدپرند با تعجب بھ 
.مامانت کھ بھم گفت تو بعد از قرارت با فرزین از این رو بھ اون رو شدی حدس زدم باید چھ خبر باشھ-
.......ولی من-
.پس اون جوری کھ دوست داری زندگی کن.تو یک بار بھ دنیا می ای یک بار عاشق می شی و یک بار زندگی می کنی-

:طھ نا معلومی خیره شد و انگار کھ با خود حرف می زند گفتبھ نق
....پسر عموم منو می خواست اما من-

:خندید و گفت
..حرف می زدی می زدن تو دھنت اما من.اون وقتام کھ مثل حاال نبود.جلوی روی ھمھ وایستادم حتی بابام-
.ھیچ وقت واسھ ام تعریف نکرده بودین-
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.اون پسره بیرون منتظره-
:مادر بزرگ گفت.پرند بلند شد و پشت پنجره ایستاد

چرا نمی ری بھش بگی تو ھم دوستش داری؟-
:پرند سر بھ زیر انداخت مادر بزرگ لبخندی از سر زضایت زد و گفت

 وقتی سر سفره عقد نشستھ بودیم جفتمون ھم کبود و سیاه بودیم اما سر سفره عقد.منم ھمون کاری رو کردم کھ دلم می گفت-
.چون ھر دو تامون می خواستیم واسھ یک بارم کھ شده زندگی کنیم.بودیم

پرند لبخندی زد و بھ ارامی بھ طرف .مادر بزرگ چشم بست و سرش را بھ نشانھ تایید تکان داد.پرند بھ مادر بزرگش نگاه کرد
.در رفت

پلک بر .صدای پایی بھ گوشش خورد.می کرد مھیار بھ دور دسترس ترین ستاره خیره شده بود و صورت پرند را روی ان نقاشی
خیال کرد مھیار خوابیده بھ ارامی قصد برگشت کرد کھ .پرند بھ کنار تخت رسید.بوی عطر تن پرند را شناخت.روی ھم گذاشت

.صدای مھیار او را بر جا نگاه داشت
کاری داشتی دختر دایی؟-

از خواب بیدارت کردم؟-
.نھ بیدار بودم-

:یار بی انکھ تکان بخورد گفتمھ.پرند برگشت
.اگھ اومدی بھم بگی فردا برگردم خودم می رم-

:پرند بر خود لرزید و گفت
.نیومده بودم اینو بگم ولی حاال کھ می خوای بری چیزی نمی گم-

:مھیار گفت.سر برگرداند تا برود
.اگھ تو بگی بمیرم می میرم-
......ولی من نمی خوام تو-

مھیار نشست و بھ پرند .دور دست ترین ستاره ای کھ او بھ ان چشم دوختھ بود با شدتی عجیب می درخشید.مھیار چشم باز کرد
:مھیار گفت.پرند کھ سنگینی نگاه او را بر پشتش احساس می کرد سر بھ زیر انداخت.خیره شد

.من واسھ شنیدن اماده ام-
مھیار بھ پرند نگاه می کرد و پرند در .ھر دو ساکت بودند.نشستپرند بر روی لبھ تخت .مھیار خودش را کنار کشید.پرند برگشت

:حالی کھ بھ دست ھایش تکیھ داده بود و بھ اسمان خیره شده بود گفت
.خیلی قشنگن-
.بلھ خیلی-
.کاش ھمھ چیز مثل این ستاره ھا سر جاشون بودن-
.اگھ تو بخوای ھمھ چیز سر جای خودشھ-
سھیال میونھ .یم زندگی می کردیم ھمین یھ ماه پیش بود کھ من و تو داشتیم دعوا می کردیمچرا این طوری شد مھیار؟ما داشت-

.داری می کرد و پوریا و ناصر اتش بیار معرکھ شده بودن
.ھیچ چیزی عجیب نیست.دنیا ھمین جوریھ توی دنیایی کھ تو ھر ثانیھ اش ھزار تا ادم بھ دنیا می ان و ھزار تای دیگھ میمیرن-
........مھسا فرزین رو دوست داره و فرزین از من خواس.پوریا عاشق ساراست سارا عاشق تو.زی سرجاش نیستھیچ چی-

:مھیار گفت.سر بھ زیر انداخت
کسی بھ من نگفت فرزین از تو خواستگاری کرده؟-

:مھیار نفس عمیقی کشید و گفت.پرند لب زیرینش را بھ دندان گرفت
.تو از ھمھ ما فرار کردی.ینجاحاال می فھمم تو چرا اومدی ا-
.دنیلی بدیھ پسر عمھ ھیچ چیزی سر جاش نیست-

:مھیار بھ او خیره شد و گفت
.بھ جز من و تو-
.من و تو؟کاش نمی رفتیم تولد سارا-
.بھ قول زن دایی پونھ جشن تولد سارا ھمون تلنگر بود.ھمھ ما بھ یھ تلنگر احتیاج داشتیم.اتفاقا خوب شد کھ رفتیم-
.چند روز از جشن تولد سارا می گذره؟ببین دنیامون چھ رنگی شده-
.من و تو می تونیم تمومش کنیم پرند. دنیامون سفیده از ھمیشھ سفید تر-

.پرند سر بلند کرد و بھ چشمان مشتاق مھیار خیره شد
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!مت-
.بھ من اعتماد کن پرند-
....ولی-
کار کردم و گذاشتم کنار تا بھترین زندگی رو واسھ تو .خاطر تو کار کردم شب و روز بھ.من دوستت دارم ھمیشھ دوستت داشتم-

از ھمون روز کھ برای اولین بار اون صورت .ھیچ وقت حتی یھ لحظھ ھم فکر نکردم کھ ممکنھ تو رو نداشتھ باشم.فقط تو.بسازم
.ف می زنمسرخ و سفیدت رو توی قنداق دیدم تا االن کھ تو روبرومم نشستی و من دارم باھات حر

پسر عمھ-
.جان پسر عمھ-

:مھیار گفت.پرند خجالت زده سر بھ زیر انداخت
ھمھ چیز .بیا با من بریم تھران اگھ ما با ھم عروسی کنیم ھمھ چیز درست میشھ سارا بھ پوریا فکر می کنھ و فرزین ھم بھ مھسا-

.تموم می شھ
سھیال چی؟-
ھیال عاقلھ ببین پرند من تو رو دوست دارم فقط تو رو منظورم رو می خودتم می دونی کھ س.سھیال از ھمھ عاقل تره-

.فخمی؟سھیال ھم اینو فھمیده
...ولی-
تو دوستم داری؟چ.بھم اعتماد کن-

:پرند سر بھ زیر انداخت و بھ ارامی گفت
.اره-
پس بھم اعتماد کن باشھ؟-

راز شعرھای حافظ را در خود منعکس می کرد و صدای اسمان پر ستاره شھر شی.مادر بزرگ از پشت پنجره نگاھشان می کرد
خودش .بھ قاب عکس روی دیوار نگاه کرد.مادر بزرگ لبخندی از سر زضایت زد.الالیی از دل تمام ستارگان بھ گوش می رسید

:گفت.بود و ھمسرش کنار بارگاه امام ھشتم
من بھ قولم عمل کردم ھمون . ری کھ من و تو بھم رسیدیمھمون جو.بھت قول داده بودم ھر چی عاشق تو دنیا دیدم بھ ھم برسونم-

.جوری کھ تو بھ قولت عمل کردی و اومدی دنبالم
:مھیار گفت

.پرند-
:پرند سر بلند کرد و گفت

.ما فردا صبح بر می گردیم تھران-
:بھ ارامی گفت.مھیار نفسی بھ راحتی کشید و لبخند سر تا سر صورتش را پوشاند

.ممنون ممنون-
:بعد لبخند موذیانھ زد و گفت.رند لبخندی زد و محجوبانھ سر بھ زیر انداختپ
.من بردم-

:مھیار با تعجب نگاھش کرد و گفت
.تو کم اوردی دختر دایی.اتفاقا من بردم-
.اوه نگو کھ االن پس می افتم-
.بھتره پس نیفتی چون من ھمین جوریشم پیش افتادم-
.شدو زار بده اش بھ ھمین خیال با-
.حاال می بینی-
.اره می بینی-

:مھیار گفت.لبخند روی لبھای ھر دو نشست.صورت ھایشان حالت تھاجمی داشت.ھر دو بھ ھم نگاه کردند
.تو درست بشو نیستی-
.بھت کھ گفتم دخترا اھل عملند-
عمل جراحی؟-
.شما مردا ھمھ اتون چندش اورید-
اشکش را با گوشھ چارقدش پاک کرد و بھ .بزرگ از پشت پنجره نگاھشان می کردمادر .ھر دو با صدای بلند بھ خنده افتادند-

:مھیار گفت.عکس داخل قاب عکس لبخند زد
.فردا می ریم تھران فردا-
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:و فریاد زد
.ای خدا جون چاکرتم-

:پرند تشر زد
.یواش تر مامانی خوابھ-

:مھیار دستش را روی سینھ گذاشت و کمی خم شد و گفت
.شھ بانوی من اطاعت می-

:پرند محجوبانھ سر بھ زیر انداخت و گفت
.بھتره زودتر بخوابیم فردا صبح زود بلند شیم-

:پرند از لبھ تخت بلند شد و گفت.مھیار با لبخند نگاھش کرد
.شب بخیر-

:مھیار صدا زد.و بھ راه افتاد
.پرند

:پرند بھ طرفش چرخید و گفت
!بلھ-
.دوستت دارم-

:انداخت و لبخند بھ لب گفت پرند سر بھ زیر
.منم دوستت دارم-

.دور دست ترین ستاره اسمان بھ روشنی می درخشید.مھیار روی تخت افتاد و بھ اسمان خیره شد.و بھ سرعت از مھیار دور شد

  پایان

  تبدیل بھ جاوا توسط امین کیوان

  


