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با صدای زنگ تلفن از خواب پریدم ...با غر غرو صدای خواب آلود گفتم:
 وای اینم دیگه شورشو در آورده ....اه..بابا مریضی...مزاحم االن چند روزه گیر دادی و زنگ میزنی ....این مامانم کهمعلوم نیست این وقت صبح کجا رفته...
صدای تلفن قطع شدولی بازم بعد از چند دقیقه در ست وقتی که تازه می خواستم دوباره بخوابم بخوابم شروع کرد به
زنگ زدن....
نه دیگه باید جواب بدم این ول کن نیست....و گوشیو برداشتم:
الو بفرمایید...الو....مگه اللی...آخه تو کی هستی.....و صدای بوق اشغال....انقدر عصبانی شدم ...این کارش بود هرروز صبح زنگ میزدم بعدم ...یه شاخه گل رز جلو در
خونه امون بود این چجور ابزار عشقی بود واال من نمیدونم....
با صدای مامان به خودم اومدم......
یلدا...نمیری گل امروزو تحویل بگیری.....با تعجب برگشتمو دیدم مامان با لبخند تکیه داده به در آشپز خونه...
وا ...مامان ...شما که خونه ای چرا جواب تلفن ندادی...بابا من بدبخت...یه امروز کالس ندارم گفتم بخوابما...بهم یه نگاهی کرد ..که معنیشو متوجه نشدم و گفت:
دختر گلم به غیر تو مگه دختر دیگه ایم تو این خونه هستخوب نه...لبخندی زدو گفت:
خوب یلدا جان برا من که گل نمیاره ...برا من که صبحا زنگ نمیزنه ... مامان بی خیال ..قرار نیست هرکی که یه گل میزاره دم درو هرروز صبح تلفن میکنه...بشه خواستگار که ...منزیادی ام ...شمام می خوایین منو به هرکی شوهر بدین...
مامان اخم کردو گفت:
دیگه نشنوما یلدا..حاالم برو گلتو از دم در بردار...با اون اخمی که مامان کرد خدایش ترسیدم رفتم سمت در حیاط...درو که باز کردم با دیدن گل ناخداآگاه لبخند
زدم...دوباره مثل همیشه سرتاسر کوچه رو از نظر گذروندمو گل و برداشتم و گلبرگ قرمز خوشرنگ شو لمس
کردمو آروم با خودم گفتم:
آخه تو کی هستی.....چرا خودتو نشونم نمیدی....چرا...**********
 هی .....ساقی اصال معلومه ...چه مرگته تو دختر ....تو کالس اصال حواست نبود استادم داشت چپ چپ نگاهتمیکرد...
ساقی بهم نگاه کردو گفت:
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بی خیال یلدا اصال حوصله هیچی رو ندارم...اخم کردمو گفتم:
چته دختره...خوب جون بکن دیگه...مردد نگام کردو گفت:
حمید...دوباره پیداش شده...با تعجب گفتم:
چی ؟؟؟؟؟؟حمید...مگه نرفته بود زندان....مگه ازش شکایت نکرده بودین.. وایییی یلدا خنگ جون..خوب آزاد شد دیگه انتظار نداشتی که به جرم مزاحمت تا آخر عمر زندان نگه اش دارنکه....
حاال می خوای چیکار کنی...به بابات گفتی؟؟؟؟؟ وای نه یلدا ...اگه بگم که دوباره عصبی میشه....و حاال بیاو درستش کن..میترسم بالیی سر این پسره بیاره... وای یعنی دوباره باید مزاحمتاشو تحمل کنی ..نمیفهمم تو چرا باهاش درست برخورد نمیکنی....و دستامو مشت کردم
دوباره بهم نگاه کردو گفت:
دختره خوش خیال ...دیروز میدونی چی میگفتسرمو تکون دادمو گفتم:
چی گفت مگه؟؟؟؟گفت اگه ایندفعه بیام خواستیگاریت و جواب مثبت ندی....میدزدمت...از این حرفش اینقدر ترسیدم که شیشه ها ماشینو کشیدم باال سریع قفل مرکزی رو زدمو با سرعت رفتم سمت
خونه....داشت دنبالم میومد....رسیدم دم خونه حتی ترسیدم از ماشین پیاده شم ...
کالفه گفتم:
اینطوری نمیشه.....باید یه فکر درست و حسابی بکنیم ساقی...وگرنه این پسره ...یه کاری دستمون میده...سرشو به نشونه تایید تکون دادو گفت:
آره...خصوصا این اخری که بابا انداختش زندان...عین یه ببر زخمی میمونه....دوتامون ساکت شدیم و بعد دوباره صدای ساقی رو شنیدم که گفت:
راستی.....از عاشق مشکوک چه خبر؟؟؟؟؟؟؟خندیدمو گفتم:
هیچی بابا....خبری نیست که یعنی امروز ازش خبری نبود خداروشکر.ولی برا خودمم عجیب بود که چرا امروز نه زنگ زده بود....نه از گل رزش خبری بود...انگاری بهش عادت کرده
بودم....واقعا خلما...
از ساقی تو پارکینگ دانشگاه خداحافظی کردمو ..سوار ماشینم شدمو رفتم سمت خونه...........
************
-سالم به اهل خونه یلدا اومددددد...بابا ..مامان کجایین
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صدای مامانو شنیدم که گفت:

بابا خونه نیست....منم تو آشپز خونه ام بیا ....رفتم تو آشپز خونه دستمو حلقه کردم دور کمر مامانو گونه اشو بوسیدم و گفتم:
قربون مامان خوشگلم بشم شام چی داریم؟؟؟؟فسنجون .شکمو...آرزو به دل موندم یه بار تو بیای خونه نگی شام چی داریم.......خوب مامان دیگه نمیگم خودم میام سرک میکشم ...ناخنکم میزنم...اخم کردو گفت :
الزم نکرده ...همون بپرسی راحت ترم....راستی از ساقی چه خبر..همونطور که برا خودم چای میریختم گفتم:
حمید دوباره پیداش شده؟؟؟؟دیروز رفته سراغش و گفته اگه باهام ازدواج نکنی میدزدمت!!!!!!!!!مامان زد رو گونه شو گفت :
واااااااا خاکبسرم ......یعنی چی؟؟؟؟شونه انداختم باال و گفتم:
یعنی درد سر..........این پسره مثل اینکه دلش می خواد آقای نجفی یه بالیی سرش بیاره ها عجب دل نترسی داره زندانم آدمش نکردهیه قلپ از چایی رو خوردمو گفتم:
 چی بگم ...مامان میگه عاشق ساقیم....ولی خوب ساقی نمی خوادش دیگه زور که نیست.....اونم تو کتش نمیره کهنمیره بیچاره ساقی کلی ترسیده ...هنوز به بابا ش هیچی نگفته.....
داره اشتباه میکنه ...باید بگه........شونه انداختم باال در حالی که بلند میشدم تا برم لباسامو عضو کنم گفتم:
چی بگم مامان ...ساقی رو که میشناسی لجبازو یه دنده است************
االن چندروزه میگذره و ااز اون عاشق مشکوک بقول ساقی دیگه خبری نیست االن که ازش خبری نیست حس میکنم
که بهش عادت کردم..........عجیبه ولی خوب عادت کردم دیگه ....با صدای زنگ تلفن به خودم اومدم چون نزدیکش
بودم سریع گوشی رو برداشتم:
الو ....بفرماییدصدای گرفته زنی رو شنیدم ...صداش آشنا بود یکم که فکر کردم فهمیدم خاله الهه است دوست مامان ولی چرا
صداش گرفته
سالم یلدا جان خوبی عزیزم........سالم خاله خوبی...چه خبر...چرا صداتون گرفته نشناختمتون...جواب سواالمو ندادو فقط گفت:
گوشی رو بده به فریده........-بله چشم چند لحظه گوشی......

4

غریبه ی آشنای من – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا

و مامانو صداش کردم و اومد گوشی رو از دستم گرفت
منم تو بهت صدای گرفته ی خاله الهه بودم...یکی از دوستای قدیمی مامانم بود هرچند از نزدیک ندیده بودمش
چون قبل از اینکه من به دنیا بیام با شوهرش بعد از ازدواج رفته بود لندن و اونجا موندگار شده بودن البته اینجام یه
کارخونه داشتن که بعد فوت شوهرش بچه هاش اداره اش میکردن و گاهی میومدن ایران یکی از پسراشم یه بار
اومده بود ایران البته من ندیده بودمش......
با صدای گریه مامان به خودم اومدم با عجله رفتم تو سالن و دیدم که داره گریه میکنه
مامان جونم چی شده ...چرا گریه میکنی......با صدای بریده گفت:
ایلیا....تصادف کرده و فوت شده......اونم دارن میارنش ایران ...گیج گفتم:
ایلیا؟؟؟؟؟؟مامان سرشو تکون دادو گفت:
آره مادر...وای چه پسر نازنینی بود...خیلی جوون بود..دلم برا الههمی سوزه ...ای وای........
رفتم برا مامان از آشپز خونه آب آوردمو دادم تا بخوره یکم آروم شه و شروع کردم به ماساژ دادن شونه هاش....
گفتم:
مامان جونم...خودتو اذیت نکن ...بخدا برا قلبت خوب نیستابا اینکه هیچکدومشونو ندیده بودم ولی از رو تعریفای مامان یه اطالعاتی داشتم ...منم از اینکه ایلیا ..پسر خاله الهه
فوت شده بود دلم گرفت...........
خالصه با هزار رحمت مامان آروم شدو گفت:
وصیت کرده ایران دفنش کنن...اونام دوروز دیگه میرسن.......البته نیکا و شوهرش بنیامین امشب میرسن ایران تا کارارو جفت و جور کننو ترتیب مراسمو بدن........
برام جالب بود پسری که هیچوقت ایران زندگی نکرده و وقت گاهی به اینجا سفر کرده ...وصیت کرده که اینجا
دفنش کنن.......
آهی کشیدمو براش ...فاتحه خوندم و رفتم س راغ جزوهام اما اونقدر ذهنم مشغول بود که هیچی تو مخم نمیرفت و
تصمیم گرفتم به ساقی تلفن کنم و کمی باهاش حرف بزنم
***************

الو سالم دوست جونی خودم خوبی.....صدای غمگین ساقی رو شنیدم ای بابا امروز مثل اینکه من باید همش خبرای بد بشنوم........
سالم یلدا .....چه عجب یادی از ما کردی...-وا ....ما صبح باهم دانشگاه بودیما ....
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چه میدونم یه چیزی گفتم بیکار نباشیم...هه چه خوشمزه شدی تو عزیزم........سکوت کردوبعد چند لحظه گفت:
خودتمو زدم به اون راه ...حمید امروز از دانشگاه تا اینجا دنبالم اومده..االن دم درمونه ...وای یلدا میترسم...االن بابا پیداش شه حاال بیا و درستش کن.......
ای بابا این پسره ام عجب سیریشیه به خدا...خندیدو گفت:
سیریش برا یه لحظه اشه .....فکر کن من برم زن این شم......با شیطنت گفتم:
چه شود..........یه جیغ بنفش کشیدو گفت:
حاال من یه چیزی گفتم پرو..باز به روت خندیدم تو کیفور شدی..یه مدت همینطوری پشت تلفن کل انداختیمو منم جریان فوت ایلیا رو گفتم ....اونم با ابراز تاسف خداحافظی
کرد......
داشتم به حمید فکر میکردم که با چه اعتماد بنفسی راه افتاده بود دنبال ساقی....یه پسر الوات و خالف کار که اصال
نمیدونیم این ساقی رو کجا دیده بود و بند کرده بود بهش که می خوادش.....ولی خوب ساقی.....اونو نمی خواست
عاقالنه اشم همین بود.......حمید تیکه ی ساقی نبود....اصال کسی نباید باهاش ازدواج میکرد.....
یاد امیر افتاد...پسر عموم...اون ساقی رو خیلی دوست داشت ولی خوب تاحاال حرفی نزده بود ولی از رفتارش و اینکه
هر دفعه راجع بهش ازم می پرسید.....متوجه عالقه اش به ساقی شدم...
یهو یه فکری به ذهنم رسید....
آره ....اگه ساقی ازدواج میکرد...حمید باید دست از سرش بر میداشت......با این فکر گوشیمو برداشتمو به امیر زنگ
زدم:
الو...سالم ....امیر جون خوبی... سالم دختر عموی بی معرفت..معلومه کجایی حتما من باید ازت سراغی بگیرم آره.....خندیدمو گفتم:
پسر زبون به دهن بگیر دیگه.....خوبم ..خوب االن زنگ زدم دیگه که حالتو بپرسم...امیر بالحن بامزه ای گفت:
برو دختر خودتو سیاه کن...من که میدونم هروقت بهم زنگ میزنی دست زیر سنگه......با یه لحن مثال عصبانی گفتم:
اصال منو بگو به فکر تو هم...اصال منو بگو دلم برا تو می سوزه...بعد با لحن شیطونی گفتم:
اصال منو بگو زنگ زدم بگم ساقی آخر هفته عروسیشه گفته تورو هم دعوت کنم.......یهو کالممو قطع کردو گفت:
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-تو چی گفتی...

منکه فهمیدم می خواد چیو بشنوه ولی گفتم:
هیچی گفتم ...اصال منو بگو که به فکر توهم...عصبی گفت:
یلدا جدی پرسیدم.....راجع به ساقی چی گفتی؟باز شیطون گفتم:
ااااا من اصال راجع به اون حرف زدم...یلدا تورو خدا اذیت نکن ...گفتی داره ازدواج میکنه؟؟؟؟؟من گفتم...خوب اصال بگم...عروسی ساقی که آشفتگی نداره......به تو چه...
ایندفعه دیگه صداش رفت باالو گفت:
یلدا ...میشه درست حرف بزنی...خندیدمو گفتم:
پس من تا االن داشتم چجوری حرف میزدم...با اتماس گفت:
یلدا ....خواهش میکنم ...اذیت نکن..بگو راجع به ساقی شوخی کردی دیگه...یهو گفتم:
دینگگگگگگگگ......یافتم...یعنی دوسش داری دیگه؟؟؟؟اعتراف کن...کالفه گفت:
تو فکر کن آره......نه دیگه نشد پسر عمو جونم آره یاااااا آره؟؟؟؟؟؟از دست تو.....آره دوسش دارم راحت شدی...حس کنجکاویت ارضاءشد حاال...دیگه دلم نیومد بیشتر اذیتش کنمو گفتم:
اره شوخی کردم...ولی یه سر بیا اینجا ..باید باهات حرف بزنمباشه فردا بعداز ظهر میام خوبه...یکم فکر کردم و گفتم:
آره عالیه.....فرا منم کالس ندارم ....پس تا فردا خداحافظ...راستی بابا ...مامانم خوبن...خندیدو گفت:
از دست تو حواس نمیذاری برا آدم که؟؟؟؟؟عمو زن عمو خوبن؟؟بد نیستن ...سالم دارن خدمتتون...در ضمن اون ساقی جونته که برات حواس نذاشته ..نه من...مگه دستم بهت نرسه یلدا...آره ولی فعال بهم احتیاج داری یادت که نرفته...-همیشه یه جوابی تو آستینت داری دیگه ....
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خندیدمو گفت:

کمال همنشین.....خداحافظ فردا منتظرتم...خداحافظ....و گوشی رو قطع کردمو .....
دیگه واقعا باید برم سر جزوهامو بخونمشون....چون پس فردا امتحان داشتم............
یلدا ...مادری برو درو باز کن من دستم بنده .....سریع رفتم سمت آیفون با خودم گفتم:
حتما امیره...بله....صدای یه خانوم بود با یه لهجه ی عجیب که گفت:
منزل آقای خطیب؟؟؟؟؟؟با تعجب گفتم:
بله ...همینجاستشما ...خاله فریده هستین؟؟؟؟؟نه من دخترشونم....امرتونیلدا جان!!!!!!من نیکا هستم ...میشه باز کنی لطفا...اسم نیکا رو با خودم زمزمه کردم و یهو گفتم:
خدای من ..ببخشید نشناختم بفرماییدو دکمه آیفون رو فشردم و مامانو صدا کردم:
مامان...مهمون داریم...نیکامامان با شنیدن اسم نیکا ...سریع از آشپزخونه اومد بیرون وبا تعجب گفت:
نیکا!!!!!!!!!!و از در سالن رفت بیرون و بعد مدتی هر دوشون با چشمای گریه ای اومدن تو ...من که برا اولین بار بود یکی از
اعضای خانواده خاله الهه رومیدیم ...عین این ندید بدیدا زل زده بودم به نیکا....اوه اوه ....چه هیکل باربی داشت قد
بلند و موهای رنگ کرده ...و صورت کشیده و پوست برنزه و ابروهای کوتاه و چشم و ابرو مشکی .....بینی قلمی و
لبای کوچولو کال جیگری بودا.......داشتم براندازش میکردم که با صدای مامان به خودم اومدم....
یلدا ..جان...کجایی دختر؟؟؟به چی زل زدیبه خودم اومدم یعنی خاک تو گور ضایعت کننا....یلدا تو دیدار اول ..
سریع رفتم جلو سالم کردم و اونم در کمال تعجب منو کشید تو بغلش و با همون لهجه ی با مزه اش گفت:
سالم عزیزم ...اگه بدونی چقدر دوست داشتم ببینمت ...ولی موقعییت بدیه...از بغلش اومدم بیرونو گفتم:
نیکا جان منم مشتاق بودم ببینمتون ولی....تسلیت میگم...غمه آخرتون باشهدستمو که تو دستش بود فشردو گفت:
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مرسی عزیزم و بسمت سالن پذیرایی راهنماییش کردیمو نشست و مامان گفت:بنیامین کجاست عزیزم؟منو رسوند اینجاو خودش رفت تا کارای مراسم رو انجام بده ...یه ساعت دیگه میاد دنبالم....منم گفتم بیام بهتونسر بزنم برا مراسم جمعه خبرتون کنم...که مامان کلی بهم سفارش کرد
مرسی عزیزم....مامان نفس عمیقی کشیدو گفت:
 چطور شد نیکا....که ایلیا؟؟؟؟؟دیگه ادامه نداد و چشماش پر اشک شد و نیکا هم همینطور و گفت:
همونروز که از ایران برگشت تو ر اه فرودگا تا خونه تصادف کرد خاله ...چند روزی تو کما بود و بعدشم.........انگار خودش میدونست می خواد اتفاقی بیوفته وقتی تو ایران بودو باهاش تماس گرفتیم گفت:
اینجارو خیلی دوست داره و بهش آرامش میده اگه یه روزی براش اتفاقی افتاد......دیگه گریه امونش نداد و دلم گرفت سکوت بدی بود ....گاهی صدای گریه نیکا اونو میشکست ...مامان گفت:
عزیزم ...اتفاق بدی بود که افتاد ...شما باید مراقب مامان باشین...نیکا با بغض گفت:
 بیچاره مامان ...انقدر شکسته شده که....حتی تصورشم نمی تونین بکنین....از بیشتر نگران مامانو ارمیاییم ...خاله...مامان که خوب مادره و واقعا از دست دادن فرزند براش سخته...و ارمیام که با مشکل قلبش هممونو نگران کرده که
خیلی هم جدیه..
مامان آهی کشیدو گفت:
 میدونم ..نیکا جون خیلی سخته....کار ارمیا به کجا رسید؟؟؟؟هیچی خاله تو نوبت پیوند قلب .......نمیدونم چی شد ؟خدا چرا داره مارو اینجوری امتحان میکنه اون از ارمیا....که هنوز مشکلش حل نشده....مرگ ایلیام
بهش اضافه شد.
مامان گفت:
درست میشه خاله....به خدا توکل کنینهمون لحظه ...صدای زنگ آیفون اومد منم که عین این بچه های اضافی داشتم به حرفه مامانو نیکا گوش میکردم
رفتم سمت آیفون...
بله....ببخشید بنیامینم میشه لطف کنین به نیکا بگین بیاد....نه بابا این لهجه اش خراب تر بود که با ز صد رحمت به نیکا...
دکمه آیفونو فشردمو گفتم:
بفرمایید داخلو رفتم سمت نیکا و گفتم:
-نیکا جان ...همسرتون ..اومدن....
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بعد رفتن اونا ..مامان خیلی غمگین بود...رفتم کنارشو گفتم:
نبینم مامانم غمگین باشه....لبخندی زدو گفت:
دلم برا الهه میسوزه اون از ارمیا ...اینم از ایلیا..با کنجکاوی گفتم:
مامان حاال این ارمیا خان کیه؟؟؟؟؟برادر دوقلوی ایلیا...مشکل قلبی داره و باید پیوند شه....هیچی نگفتم  .سرمو تکون دادم.....عجب سرنوشتی........
تو دلم گفتم :
 خدا کنه براش یه قلب پیدا شه که خاله الهه اینم از دست نده ...که واقعا سخت بود.....با صدای دوباره زنگ آیفون به خودم اومدم و در حالی که به سمت آیفون میرفتم گفتم:
این دیگه امیره.....مامان گفت:
حاال چیکارش داری؟؟؟؟؟این طفلکو که کشوندیش اینجابا لبخند گفتم:
می خوام زنش بدم......مامان سرشو تکون دادو گفت:
امان از دست شما جوونا......و منم آیفونو جواب دادم که خود امیر بود درو باز کردمو منتظر شدم بیاد تو............

سالم امیر جان خوبی.......امیر با تعجب نگام کردو گفت:
وا یلدا چه لفظ قلم حرف میزنی....امیر جان!!!!!!!!خندیدمو گفتم :
بیا خودت نخواستی باهات قشنگ حرف بزنماااااااااابرو داد باال و خیره شد تو چشمامو گفت:
زلزله برام چه نقشه ای کشیدی؟؟؟حرف آخرو اول بزن!!!!رو مبل جابه جا شدمو گفتم:
با ساقی ازدواج میکنی؟؟؟؟؟؟از حرفم شوکه شدو چند لحظه مات موند و بعد آروم گفت:
 چی میگی یلدا؟؟؟من از خدامه ....ولی نمیدونم این حسی که من نصبت بهش دارم اونم داره یا نه؟؟؟چشمکی زدمو گفتم:
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دوست داره امیر جون ....من مطمئنم...ببین راستش ساقی دچار یه مشکلی شده که....من فکر میکنم
با ازدواج حل میشه....
ترس و تعجب تو چشاش موج میزد و گفت:
چه مشکلی؟؟؟چه اتفاقی براش افتاده مگه؟؟کمی مردد بودم که چجوری بهش بگم قضیه حمیدو با من من گفتم:
ببین امیر....ساقی یه مزاحم داره!!!که ول کنش نیست..میگه ساقی رو دوست داره و چند بارم رفتهخواستگاریش...آخرین بارم بابای ساقی به جرم مزاحمت ازش شکایت کردو یه مدت زندان بود و االنم اومده بیرون
وبه ساقی گفته که اگر باهاش ازدواج نکنه میدزدتش.....
یهو امیر با صدای بلندی گفت:
چیییییییییییییی؟؟؟؟؟؟میدز دتش یعنی چی؟؟؟اصال این پسره کیه؟؟ساقی رو از کجا میشناسه ؟؟؟
نفسمو بلند دادم بیرونو گفتم:
 یه روز که منو ساقی رفته بودیم دادگاه اونجا ساقی رو دیده و اومده دنبالش و خالصه .....از همون موقع مزاحمششدو گفت که دوسش داره؟؟؟؟
امیر عصبی دستی به موهاش کشیدو گفت:
من ساقی رو دوستش دارم یلدا ....دوسش دارم....سرمو تکون دادمو گفتم:
 میدونم اینو نباید به من بگی باید به خودش بگی بخدا ساقی هم دوست داره ...ولی خوب چون تو تاحاال هیچ اقدامینکردی فکر میکنه
که تو نصبت بهش احساسی نداری.......
پوزخندی زدو گفت:
جالبه همون فکری که من میکنم.......گفتم:
حاال می خوای چیکار کنی؟؟؟؟شماره ساقی رو بهم بده با این تفاسیر باید جدی جدی دست به کار بشم......دستامو کوبوندم بهمو با خوشحالی گفتم:
قربون پسر عموی گلم ....خندیدو گفت:
من باید ممنونت باشم....که روشنم کردی...چشمکی زدمو گفتم:
به پا سر نری پسر عمو....اخمی کردو گفت:
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اگه این ساقی مثل تو زلزله باشه نمی خواما.....سوت کش داری کشیدمو گفتم:
اگه من زلزله ام ...اون سونامیه....به پا اعتماد بنفس کاذب کار دستت نده ...که خودم زیر آبتو میزنمااااااا...با یه حالت با مزه ای گفت:
من قربونه زلزله و سونامی برم........تا کی باید بهت باج بدم؟؟؟؟خندیدمو گفتم:
باید فکر کنم .....اینطوری نمیشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟خالصه کلی باهاش کل کل کردمو آخر سر هم شماره ی ساقی رو ازم گرفت و منم با کلی سفارش که پیش ساقی
نگه که من شماره رو دودستی تقدیمش کردم....که اگه میگفت ساقی پوستمو میکند...
ازش خداحافظی کردم.......
شب تو اتاقم بودم از کی به بهانه ی خواب اومده بودم تو اتاق تا مثال بخوابم اما انگار که داشتن تو دلم رخت
میشستن.....
نمیدونم استرس امتحان فردا بود ....یا جریان امیرو ساقی و عکس العمل ساقی  ........یابرای جمعه دلهره داشتم که
می خواستم با یه سری شخصیت جدید آشنا شم....آدمایی که تا اونروز فقط چند باری اسمشون رو از زبون مامان
شنیده بودمو چند باری هم صدای خاله الهه رو شنیده بودم فقط همین اما تعجب میکردم ....این که دلهره
نداشت.............

یلدا جان مادر .....کجایی بیا دیگه دیر شدنیم ساعت بود تو آینه خودمو نگاه میکردم مثال داشتم میرفتم مراسم خاکسپاری ........ای بابا دل بکن دیگه
یهو صدای بابام هم اومد
یلدا نیای ما میریما........سریع کیفو برداشتمو در حالی که یه نگاه دیگه تو آینه می انداختم گفتم:
اومدمممممممم.......از پله ها که اومدم پایین مامان گفت:
قربونت برم بزنم به تخته میگم چرا اینقدر طولش دادی یلدا جانداریم میریم ختم بخدا....
از خجالت سرمو انداختم پایین و گفتم:
مامان خانوم من هزچی بپوشم بهم میاد لباسامم که همه مشکیهبابا برا اینکه بحثو خاتمه بده گفت:
دیر شداااااااااابا این حرف بابا سریع رفتیم سمت حیاط و سوار ماشین شدیم
**********
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وقتی رسیدیم بهشت زهرا دلم عجیب گرفت همیشه همینطور بودم ..
از محیط اونجا بیزار بودم ....چون آدمو یاد این می نداخت که یه روز جامون اینجاست......
آهی کشیدمو همون لحظه ام رسیدیم به محل مورد نظر ...اونجور که مامان گفته بود ایلیا رو تو آرامگاه
خانوادگیشون دفن میکردن ....
بابا ماشینو نگه داشت و اولین چیزی که نظرمو جلب کرد صدا گریه و زجه بود .......متنفر بودم خیلی حالم بد میشد
اصال با روحیه ام سازگار نبود دلم بدجور گرفت و ناخودآگاه گریه ام گرفت
مامانم حالش بهتر از من نبود تازه اونکه ایلیا رو دیده بودو حاال معلوم بود که به حال جونیش تاسف می خوره.....
وقتی رفتیم ورودیه آرامگاه یه پسر جوون حدود 72.72سال که فوق العاده شبیه نیکا بود اومد سمتمون مامان با
دیدنش قدماشو تندتر کردو رسید بهش و گفت:
سالم نیکیا جان....خاله ...قربونت برم....غم آخرتون باشه...تسلیت میگم.....نیکیام که چشاش قرمز بود و صداش ملرزید و لهجه ی بامزه ای مثل نیکا داشت گفت:
غم نبینی خاله فریده برین داخل آرامگاه اگه مایلین مامان منتظره..مامان جلوتر از ما رفت و نیکیا....به طرف بابا رفت و بابام بهش تسلیت گفت و بعد اومد سمت من ...نگاه عمیقی به
صورتم کرد که واقعا تعجب برانگیز بود...انگار که محو صورتم شده باشه ...وااا...معلوم نیست دنبال چی میگرده
...نخیر اگه من چیزی نگم با نگاش قورتم داده رفته......
سالم آقا نیکیا....از آشنایتون بی نهایت خوشوقتم ...ولی موقعیت بدیه....تسلیت میگم.با این حرفم یه تکونی خوردو به خودش اومد.....ولی بازم نگاش به من بود دستشو آورد جلو باهاش دست دادمو
گفت:
منم همینطور یلدا جان....خیلی دوست داشتم ببینمت...یه نگاهی بهش کردمو تو دلمو گفتم:
کامال معلومه....دوباره گفت:
اگه ناراحتتون میکنه ...نرین داخل...بذارین وقتی خاکسپاری تموم شد.....منم که واقعا دوست نداشتم تا خاکسپاری تموم نشده پامو اونجا بذارم با کمال میل قبول کردمو رفتم به ماشین تکیه
دادم و به رفتو آمد آدما
و صدای گریه ها گوش میدادم....
*********
تقریبا نیم ساعت گذشتو خاکسپاری تموم شد....اکثر اونایی که اونجا بودن ....سوار ماشیناشون شدن و رفتن حاال فقط
خانواده خاله الهه
اونجا بودن ...دوباره از جو حاکم بر اونجا اشک مهمون چشام شد....و با قدمای لرزون رفتم داخل آرامگاه ...نیکاو
نیکیاو بنیامین و خاله الهه و یه دختر جوون دیگه اونجا بودن به عالوه بابا و مامان ...مامان خاله الهه رو محکم نگه
داشته بود چون حال خوبی نداشت .....اونای دیگه ام همینطور.....صدای گریه هاشون رو مخم بود.......یعنی اصال
طاقت گریه نداشتم....آروم رفتم
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سمت ...قبری که با خاک پرش کرده بودن.....
چشمام ....خورد به قاب عکس و تابلو ی مشکی که روش با سفید نوشته شده بود:آرامگاه جوان ناکام.....ایلیا
صدرا....و نگام سر خورد روی قاب عکس ...و تو همون نگاه اول یه جفت چشم سبز نظرمو جلب کرد .....نشستم کنار
قبرشو براش فاتحه خوندم و دلم سوخت چقدر جوون بود آهی کشیدمو بلند شدم رفتم سمت خاله الهه تا منو دید
بلند زد زیر گریه و گفت:
یلدا...چقدر دوست داشتم ببینمت ...خاله ..ولی نه تو این موقعییت...منم از گریه اش گریه ام گرفت و گفتم:
منم همینطور خاله ......خاله الهه اینقدر بی تابی کرد....که حالش بهم خوردو مامان گفت که با بابا میبرنش خونه تا حالش بهتر بشه و منم به
خواسته نیکا و نیکیا ....باهاشون رفتم به همون هتلی که قرار بود ناهار بدن
توی ماشین نشسته بودیم تازه حرکت کردیم که یهو نیکا گفت:
 وای ....نیکیا ...یه زنگ به ارمیا بزن ...طفلک با اون حالش از صبح تو هتله و نمیدونم قرصاشو خورده یا نه....نیکیام سرشو تکون دادو گفت:
باشه زنگ میزنم ....ای کاش زودتر میگفتی...و با موبایلش مشغول شماره گیری شد....من که همه ی خانواده ی صدرا رو دیده بودم و حاال منتظر بودم که ارمیا رو
هم ببینم....خیلی دوست داشتم بدونم چه قیافه ایه و چه جور شخصیتی داره....
مکالمه نیکیا با ارمیا که تموم شد....نیکا بهم گفت:
چقدر خوب میشد تو یه موقعییت بهتر همدیگرو میدیدیم ...یلدا...سری به نشونه ی تایید تکون دادمو گفتم:
آره......من همیشه دوست داشتم ببینمتون ...البته ایلیا...یه بار اومده بود منزلمون که من دانشگاه بودم.....سکوت سنگینی فضارو گرفت که دوباره نیکا شکستشو گفت:
چی می خونی؟؟؟؟دانشجویی ترم  5حقوقم...سری تکون دادو گفت:
چقدر عالی...موفق باشی...مرسی عزیزم....دیگه بقیه راه به سکوت گذشت تا وقتی به هتل رسیدیم....
وقتی از ماشین پیاده شدیم....دم در ورودیه هتل از کسی که روبرم بود غرق تعجب شدم.....با خودم گفتم:
یعنی اینقدر شباهت!!!!!!!!!.هممون با هم از ماشین پیاده شدیم و رفتیم سمت ارمیا که جلو در ورودی بودوقتی بهش رسیدیم نیکا گفت:
سالم داداشم.....تورو خدا شرمنده دیر شد....نگاهی به هممون کردو سرشو تکون داد و نگاهش رو من ثابت موند..
تو اون نگاه اول ازش بی جهت ترسیدم آخه تو نگاش یه ابهت خاصی بود .....نا خودآگاه با لکنت گفتم:
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-س...سالم...م........

بدون اینکه جواب بده روبه نیکا کردو گفت:
معرفی نمیکنین؟؟؟؟؟؟با خودم گفتم:
بابا ابهت...چه صدای جذابیییییییی!!!!!!نیکا گفت:
یلدا...دختر خاله فریده.....یهو اخم کرد سری تکون دادو از کنارمون سریع رد شد
وا پسره ی خل ...بی ادب ...یه جواب سالمم نداد.....
نیکا دستمو گرفتو با لحنی شرمنده ای گفت:
تورو خداببخش یلدا جون....ارمیا..با جنس مخالف.میونه ی خوبی نداره...سرمو تکون دادمو در حالی که تو دلم برا بی ادبیش فحش نثارش میکردم گفتم:
-نه..اشکالی نداره ...مهم نیست.....

شب بود روتختم دراز کشیده بودمو به اتفاقات امروز فکر میکردم....به خانواده خاله الهه ....بچه هاش....چقدر
صمیمی بودن ..همه شون به دلم نشسته بودن به جز اون ارمیا بی ادب......که به خاطر رفتارش...
کلی نیکای بیچاره عذر خواهی کرد....وقتی چشمش به من می خورد انگار باهاش پدر کشتگی داشتم چنان اخمی
میکرد که ....البته منم اخماشو بی جواب نمیذاشتم.....همش تو این فکر بودم که یعنی اخالق ایلیام اینطوری بود....ولی
خوب دلم براش می سوخت شاید دلیل رفتاراش بیماریش بود که نیکا میگفت بی نهایت افسرده اش کرده......یه
لحظه از فکر اینکه براش قلب پیدا نشه و اونم مثل ایلیا
بمیره.....چقدر بد میشه ...بعد خودمو به خاطر این فکر مسخره
سرزنش کردم....یعنی خاک تو سرت با این فکرای دربو داغونت...
ولی خدایش عجب ابهتی داشت.....اصال نمی تونستی تو چشاش مستقیم نگاه کنی.....واقعا ترسناک بود....چارشونه
بود قدش  595میرسید یعنی من در مقابلش جوجه بودم.....موهاش بلند بودو حالت دارو اونا رو به سمت عقب
هدایت کرده بود کنار شقیقه هاش سفید بود....لب و بینیش مثل نیکیا و نیکا بود لبای کوچیک و بینی قلمی...
ولی رنگ چشماش....سبز ....پوست برنزه.....کامال شبیه به ایلیا...
یه لحظه به خودم اومدم و دیدم من دارم راجع به اون پسره ی بی ادب فکر میکنم تازه اجزای چهره اشم تجزیه
تحلیل میکنم...
سرمو تکون دادم تا فکرش از ذهنم بره بیرون که موفق شدم
اصال ارزش فکر کردن نداشت......ولی دلم براش می سوخت آخه حیف بود ....خیلی جوون بود یعنی بهش می
خورد27و2سالی داشته باشه...با خودم گفتم:
-خوب خنگ جون جوونه دیگه.....اگه عین داداشش ناکام از دنیا بره که ....
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نوک زبونمو گاز گرفتم....که دیگه این حرفو تکرار نکنم....و از ته قلبم با وجودی که اصال ازش خوشم نمی اومد دعا
کردم که حالش زودتر خوب بشه چون خانواده صدرا تحمل یه داغ دیگرو نداشتن....
*********
صبح با صدای زنگ موبایلم از خواب بیدار شدم...با همون صدای
خواب آلو جواب دادم:
الوووووو.......صدای ساقی شنیدم که کلی عصبانی بود:
الو...زهرمار....یلدا ..هیچوقت به خاطر اینکارت نمیبخشمت....برق سه فاز از کله ام پرید این چی میگفت دیگه مگه چیکار کرده بودم.....
با تعجب گفتم:
چی میگی ساقی؟؟؟چه خبر شده؟؟؟؟با همون صدای عصبانی گفت:
یعنی تو نمیدونی...ساکت شد...
گفتم:
واال اگه بدونم...بال اگه بدونم تو اول صبح چه مرگته......اشتباه نمیکردم داشت گریه میکرد و با گریه گفت:
 تو چرا...شماره امو دادی به امیر...فکر کردی اگه من با اون ازدواج کنم همه چی درست میشه آره......تازه هوشیار شدم...پس امیر باهاش صحبت کرده بود...
با خونسردی گفتم:
آره به نظر من درست میشه!!!!!با صدای بلند گفت:
آره از نظر تو بله ......ولی تو اون حمید دیوونه رو نمیشناسی...زنگ میزنی به امیر و میگی فکر منو از سرش بیرون کنه فهمیدی...
و صدای بوق اشغال....
ای بابا این دوباره آتیشی شد ..به ساعت نگاه کردم51..صبح بود...
باید هم میرفتم پیش ساقی تا مفصل باهاش صحبت کنم
و هم به امیر زنگ میزدم...
با این فکر تند شماره امیرو گرفتم:
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است.....با عصبانیت قطع کردمو گفتم:
-اااه...تو دیگه چرا گوشی رو خاموش کردی...دیونه....
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سریع لباسامو پوشیدمو رفتم که با ساقی صحبت کنم البته بماند که مامان چقدر سرم غر زد که چرا دارم صبحانه
نخورده میرم ولی بی توجه به حرفای مامان سوار ماشینم شدم و تو راه بیشتر از صد بار شماره
امیرو گرفتم ولی بازم خاموش بود.......
رسیدم دم خونه ساقی و بعد پارک ماشین پیاده شدمو دکمه ایفون رو فشردم بعد چند لحظه صدای مادر ساقی
روشنیدم :
یلدا جان تویی.بیا داخل عزیزمدر با صدای تیکی باز شدو رفتم داخل از حیاط طوالنی شون گذشتم وقتی رسیدم به در ورودیه سالن .....در باز شدو
ساقی با اخم اومد بیرون لبخندی زدمو گفتم:
سالم دوست جونی خوب خودم.....با اخم گفت:
 به فرض که علیک سالم....چرا اومدی اینجا؟؟؟؟؟؟؟لبخندی زدمو گفتم:چقدر تو با ادبی عزیزم...نمی خوای تعارف کنی بیام داخلنه نمی خوام مامان چیزی بفهمه........دیگه از رفتارش قاطی کردمو گفتم:
ساقی .معلومه چه مرگته تو خوب امیر ازت خواستگاری کرده....اینکه دیگه عصبانیت نداره
اومد حرفی بزنه که مامانش اومد بیرونو رو به ساقی گفت:
ساقی.....چرا یلدارو اینجا نگه داشتی بیاین تو هوا سردهبعدم بامن احوالپرسی کردو منو دعوت کرد داخل خونه
ساقی هم دستمو گرفتو در حالی که منو با خودش میکشید رو به
مادرش گفت:
مامان ما میریم اتاق منوقتی رسیدیم تو اتاق درو بستو دستمو ول کرد با عصبانیت گفتم:
چته تو دختر معلومه اصال؟؟؟؟؟دوباره اخم کردو گفت:
تو چرا شماره مو دادی به امیر؟؟؟؟؟چون اون خواست که باهات حرف بزنهچرا فکر میکنی من با امیر ازدواج کنم همه چی حل میشه؟؟با خونسردی گفتم:
 خوب حل میشه دیگهپوزخندی زدو گفت:
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که حل میشه......نخیر تازه بدترم میشه تو حمیدو نشناختی یلداو صداش غمگین شدو گفت:
 من نمی تونم با امیر ازدواج کنم....شاید اگه زودتر این پیشنهادو میداد با سر قبول میکردم ولی حاال من میترسمیلدا
من امیرو دوسش دارمو نمی خوام بالیی سرش بیاد
نزدیکش شدمو بغلش کردمو گفتم:
ساقی تو داری غیر منطقی برخورد میکنی...باالخره که چیمن با امیر حرف زدم ...اون دوستت داره و معتقده اگه باهات ازدواج کنه حمید دست از سرت بر میداره
از بغلم اومد بیرونو گفت:
امیدوارم..لبخند زدمو گفتم:
به امیر اعتماد کن....ساقی......سرشو تکون دادو گفت:
حاال کجاست؟؟؟خیلی باهاش بد حرف زدمبا نگرانی گفتم:
وقتی زنگ زدی و اون حرفارو زدی باهاش تماس گرفتم ولی گوشیش خاموشه........ساقیم با لحن نگرانی گفت:
جایی نیست که ممکنه رفته باشه اونجاکمی فکر کردمو گفتم:
نه امیر که جایی رو نداره یا خونه است .یا شرکت........شاید شرکت باشه میای بریم دنبالش
سرشو تکون دادو گفت:
میرم آماده بشم........بعد نیم ساعت با ساقی سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت شزکت عموم ....بازم با موبایلش تماس گرفتم ولی خاموش
بود به شرکت چندبار زنگ زدم ولی همش مشغول بود...........
رسیدیم دم شرکت و ماشین و پارک کردیم و رفتیم تو برجی که شرکت عموم اونجا بود امیر اونو اداره میکرد چون
عموم برای معالجه رفته بود
آلمان و دیگه ام قصد برگشت نداشت...سوار آسانسور شدیمو دکمه طبقه مورد نظرو زدم و به ساقی نگاه کردم
نگرانی از چهرهاش میبارید
به روش لبخند زدمو گفتم:
چته دختر االن میری آقا امیرت رو هم میبینیگوشه ی لبشو گزیدو گفت:
-وای یلدا ....دست از لودگی بردار.....اگه اتفاقی براش افتاده باشه چی..
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در حالی که خودمم نگران بودم ولی خوب به رو خودم نمی اوردم گفتم:
نترس امیر اینقدام بی منطق و بی فکر نیست که کاری کنه...صدای داخل آسانسور شماره طبقه رو گفت و بعد در باز شد و منو ساقی رفتیم سمت در شرکت .....
در و اروم باز کردم میز منشی روبروی در ورودی بود و منشی داشت با تلفن صحبت میکرد چشمش که به خورد
مکالمه رو خالصه کردو
قطع کرد.....از جاش بلند شد
سالم خانوم خطیب.....اخمی کردمو گفتم:
خانوم دارابی ...چرا تلفن شرکت اینقدر مشغوله....از کی دارم زنگ میزنم.....با لحن کالفه ای گفت:
خانوم بخدا تقصیر من نیست....آقای خطیب از صبح که اومدن شرکت گفتن همه قراراشونو کنسل کنم...به هیچتلفنی هم جواب نمیدن..
منم خوب از صبح دارم قراراشونو کنسل میکنم یا اینکه زنگ میزنن
ایشونو می خوان باید جوابگو باشم....
با شنیدن اینکه امیر شرکته ....منو ساقی نفس راحتی کشیدیم
و رفتیم در اتاقش و از خانوم دارابی هم تشکر کردیم وقتی میخواستیم
بریم داخل خانوم دارابی گفت:
خانوم خطیب......آقا امروز مثل همیشه نیستن....خیلی عصبانی بودن....سرمو تکون دادم ضربه ای به در زدمو رفتیم داخل....
امیرو دیدم که پشت به در رو به پنجره نشسته بود با صدای خش دارو
عصبی گفت:
خانوم دارابی....مگه نگفتم مزاحم نشین....به ساقی نگاه کردمو هلش دادم جلو آروم گفتم که حرف بزنه....
نگاهی به من کردو بعد اروم گفت:
سالم.....امیر انگار که گوشاش اشتباه شنیده باشه تعجب زده برگشت وبا نگاه
ماتو مبهوتش یه لحظه به ساقی نگاه میکرد....یه لحظه به من
ساقیم که خشکش زده بودو همینطور به امیر چشم دوخته بود
از قیافه ی دوتاشون باید تو اون لحظه فیلم میگرفتم ...پیش خودم گفتم:
عجب صحنه ای رو از دست دادم و نشد که سوژه ای ناب شکار کنمبلند گفتم:
-معرفی میکنم امیر...ساقی...ساقی ....امیر....
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چتونه بابا انگار تاحاال همو ندیدی ن.....عین ندیده ها دارین همو می خورین با نگاه.....با این حرفم دوتاشون تکونی
خوردن ساقی از خجالت سرشو انداخت پایینو امیرم از رو صندلی بلند شدو گفت:
آخ..آخه شوکه شدم...شما....اینجا.....خندیدمو گفتم:
دوتاتون یادتون باشه به من بدهکارین...خوب من رفتم....شمام سنگاتونو وابکنین....
ساقی اخمی کرد گفت:
یلداااااااااا....براش شکلکی در آوردمو گفتم:
یلدا بی یلدا...ماموریت من تموم شد....خداحافظ...و قبل اینکه بخواد دوباره اعتراضی بکنه از در رفتم بیرون...
نفس راحتی کشیدم از ته ته قلبم براشون آرزوی خوشبختی کردم..
*******
تازه رسیده بودم خونه و جریانو برا مامان تعریف کردم مامان لبخندی زدو گفت:
پس عروسی در پیش داریم....وای چقدرم که به هم میان...بعد با اخم گفت:
بیا ساقیم داره ازدواج میکنه ...تو چی هنوزم بهونه بیار...با اعتراض گفتم:
مامان جان اضافی ام بگینااااا...من هنوز قصد ازدواج ندارم...مامان سرشو تکون دادو گفت:
منم تا میام حرفی از ازدواج تو بزنم ..میگی اضافی ام...دیدم ناراحت شدو به حالت قهر ازم رو برگردوند
رفتم صورتشو بوسیدمو گفتم:
قربون مامان مهربونم ...دیر نمیشه تازه 77سالمه بابا هنوز وقت دارماومد حرفی بزنه که موبایلم زنگ خورد به شماره نگاه کردم
آشنا نبود همونطور تو این فکر بودم که جواب بدم یا نه که مامان گفت:
اگه شماره ناآشناست فکر کنم نیکاست...پیش پای تو زنگ زد...شمارتو ازم گرفت....
جواب دادم...
الو....صدای با لهجه ی بامزه ی نیکا رو شنیدم
الو...سالم یلدا جان....خوبی هستی...-سالم نیکا جون ...مرسی به خوبی شما....چه خبر خاله الهه خوبه...
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اونم سالم داره.....راستش ....مزاحمت شدم که ازت یه درخواستی کنمبا تعجب گفتم:
مراحمی نیکا جون بفرما....می خواستم دعوتت کنم که آخر هفته باهم بریم شمال...با تعجب پیش خودم گفتم:
 شمال...اونم تو این هوای سرد......تازه بعد خاکسپاری برادرشون اینا دیگه کی ان بابا.....با لبخند گفتم:
حاال چرا شمال نیکا جون...صداش غمگین شدو گفت:
به خاطر ارمیا....آخه هوای تهران زیاد براش خوب نیست ...برا همین تصمیم گرفتیم آخر هفته بریم شمال....که همروحیه امون عوض بشه ...هم ارمیا یه هوای سالم تنفس کنه...
نا خوآگاه دلم گرفت ولی تصور اینکه اون پسره ی برج زهرمارم
تو این سفر بود....نمی خواستم قبول کنم ولی خوب دور از ادب بود
بنابر این گفتم:
با کمال میل نیکا جون....با خوشحالی گفت:
مرسی یلدا....بچه ها خیلی خوشحال میشن که بفهمن تو باهامون میای...باعث افتخاره مسافرت با شماها...خوب پس تا چهارشنبه ...من دوباره زنگ میزنمو باهات هماهنگ میکنم....باشه عزیزم....خوشحال شدم صداتو شنیدم....سالم برسوناون ور خط صدای جذابی رو شنیدم که بدون شک مال ارمیا بود که نیکا رو صدا میکرد....
بعد نیکام با عجله گفت:
سالم برسون به خاله فریده ..به امید دیدار...دیگه منتظر نشد من خداحافظی کنم و قطع کرد....
به گوشی نگاه کردمو تو فکر سفر شمال بودم....اینکه اون برج زهرمارو چجوری باید تحمل میکردم....با گفتن بی
خیال شمالو عشق است....رفتم سراغ مامان که رفته بود تو حیاط تا بهش بگم که نیکا ازم دعوت کرده باهاشون برم
شمال........

*********

21

غریبه ی آشنای من – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا

باالخره چهارشنبه شدو صبح مشغول بستن چمدونم بودم خوشبختانه موقع فرجه ها بودو دانشگاه تعطیل و دوروز
مسافرت شمال خیلی می تونست تو روحیه ام اثر بذاره و خیلی خوشحال بودم که دارم با بچه های خاله الهه میرم
سفر ولی خوب همش نگران رفتار اون پسره ارمیا بودم
واقعا که رفتارش ضد حال بود ولی خوب تصمیم گرفتم منم مثل خودش باشم البته نه بی ادبا.....مغرور......
تقه ای به در اتاقم خوردو مامان اومد تو اتاق و گفت:
لباس گرم برداشتی مادر...اونجا خیلی سرده ها.....این هزارمین بار بود که مامان این سوال و ازم میپرسید
نگاهی بهش کردمو گفتم:
آره قربونت برم برا هزارمین بار لباس گرم برداشتم.......مامان چند لحظه ساکت شدو به من نگاه میکرد که داشتم چمدونومیبستم.....گفت:
راستی یلدا .......یه سوالی رو خیلی وقته می خوام بپرسم ولی خوب موقعیتش نمیشهبا تعجب گفتم:
چه سوالی مامان؟؟؟؟؟؟اون مزاحمه البته به قول تو مزاحم ...دیگه چرا پیداش نیست؟؟؟؟؟یه لحظه رفتم تو فکر خیلی وقت بود که اصال بهش فکر نکرده بودم
با خونسردی گفتم:
خوبه گفتم مزاحم مامان جان ...خوب بهتر که پیداش نیست...مامان سری تکون دادو دیگه هیچی نگفت ...همون لحظه ام صدای زنگ اومد که خبر از اومدن بچه ها میداد تند
چمدونو برداشتمو با مامان
خداحافظی کردم.....مامانم دوباره بعد کلی سفارش اومد دم در....
نیکیا پیاده شدوازم گرفت و گذاشت پیش بقیه چمدونو ....نیکا و بنیامین و ارمیام از ماشین پیاده شده بودنو داشتن با
مامان سالمو احوالپرسی میکردن...البته اینم بگم که آقا ارمیا وقتی مامانو دیدن
از ماشین پیاده شد......
**********
من و نیکا و ارمیا عقب نشسته بودیم و بنیامین جلو نشسته بود
و نیکیام داشت رانندگی میکرد......از تهران خارج شده بودیم ......
چون اول صبح بودو همه ام زود از خواب بیدار شده بودن تو چرت بودیم .......
که یهو نیکیا داد زد:
بابا منه بیچا ره چه گناهی کردم......شماها تو چرت ...من رانندگی کنم.....چشامونو باز کردیم .......ولی حواسم به اون برج زهرمار بود اصال تکون نخورد ..معلوم بود که خوابه خوابه.....
بنیامینم طفلک همچین پرید که سرش خورد به سقف ماشین ....
و گفت:
-الهی بگم....چی بشی.....آخ سرم.....
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نیکیا گفت:

خوب خوابم گرفته....چیکار کنم....می خواین بخوابم بندازمتون تو دره..بنیامین گفت:
نه قربونت االن مثل بلبل برات حرف میزنم......من زندگیمو دوست دارم....نیکا خندیدو گفت:
این بنیامین خیلی جون دوسته...بنیامین اخمی کردو گفت:
دست شما درد نکنه....مثال زنمی اینجوری طرفداری میکنی آره؟؟؟نیکیا گفت:
خواهشا دعواهارو بذارین برا بعد........بعد در حالی که آیینه ماشینو تنظیم میکرد جوری که بتونه منو ببینه
گفت:
یلدا...تازه وارد این جمع شدی ....خوب چرا از خودت چیزی نمیگی؟نگاهای نیکیار و دوست نداشتم.....تو همون دوباری که دیدمش گاهی
وقتا جوری ذل میزد بهم ....که ..البته اینو درک میکردم نگاش ناپاک نبود....اما...تو نگاش یه چیزی بود که من نمی
تونستم بفهمم چیه....
لبخندی زدمو گفتم:
خوب ...چی بگم اخه؟؟؟؟؟؟بنیامین خندیدو گفت:
بیو بده یلدا!!!!!!دوباره خندیدمو گفتم:
یلدام....یلدای خطیب...دانشجوی ترم 5حقوق...تک فرزندم ...تهران زندگی میکنم.....نیکیا گفت:
به به چه اطالعات جدیدی اینو که اصال ما نمیدونستیم...گفتم:
خوب چی بگم آقا نیکیا؟؟؟آقا بنیامین گفت بیو بده منم بیو دادم...بنیامین گفت:
این اقا چیه اول اسمامون برش دار ما ناراحتیم...با لبخند گفتم:
چشم...بنیامین...خوبه...سری تکون دادو گفت:
-عالی شد.....
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صدای زنگ موبایل...تو فضای اتومبیل پیچید....برگشتم سمت صدای زنگ که دیدم ارمیا که چشاش هنوزم بسته
است دست کرد تو جیب کتش و موبایلشو برداشت....
بعد چشماشو باز کرد....وا مگه این خواب نبود...
جواب داد گوشیو....
الو سالم خاله فریده.................بله گوشی........تعجب کردم که مامان به گوشیو اون زنگ زده چرا گوشیو گرفت سمتم....بدون اینکه چیزی بگه....اومدم گوشیو از
دستش بگیرم...
که نوک انگشتام خورد به دستش ...اولین چیزی که به ذهنم اومد...
سردی بیش از حد دستاش بود....به خودم اومدم گوشی و گرفتم:
الو سالم مامانی... سالم دختر گلم....گوشیاتون در دسترس نیست ....ولی گوشی ارمیا گرفت....خوبی....زنگ زدم ببینم کجایین....خالصه بعد صحبت با مامان ...تماس و قطع کردمو خواستم گوشی رو بهش برگردونم که دیدم باز چشماش بسته
است....گوشی رو دادم به نیکا....و گفتم:
مامان به همتون سالم رسوند....نا خود آگاه رفت تو فکر...داشتم به ارمیا فکر میکردم بدون اینکه خودم بخوام....چقدر دستش سرد..بود مثل
رفتارش....مثل نگاهش....
************
رسیدیم ویال...نیکیا با چند تا بوق ...به سرایدار خبر داد که رسیدیم
بعد چند دقیقه درو باز کرد و نیکیام ماشین به داخل حیاط بزرگ ویال هدایت کرد.......
واقعا حیاط بزرگی داشت....پر از درخت پرتغال بود....رنگ نارنجی پرتغال هایی که رو درخت بودن بارنگ سبز
برگ درختا چه تضاد جالبی
و قشنگی بود....
از ماشین پیاده شدم و نفس عمیقی کشیدم تا ریه هام پر از هوای تازه شه ....هوا خیلی سرد بود .....خودمو از سرما
جمع کردم...
صدایی منو به طرف خودش کشید....صدای جذاب ولی خشن....ارمیا!!!!!!!!!!!!!
با اخم و همون نگاه سبز و یخی گفت:
بهتره برین داخل....دست ما امانتین...از حرفش حرصم گرفته بود...این چی میگفت...انگار که من بچه ام...
این بیشتر عصبانیم میکرد که احساس کردم ته صداش پر از تمسخره
پوزخندی زدمو گفتم:
-شما بهتره ....نگران خودتون باشین....تاحاال کسی بهتون گفته
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اگه حرف نزنین قابل تحمل ترین....

اخمی کردو نگاهش خشن شد...دوباره اون ابهتش باعث شد ازش بترسم....یه قدم برداشت و بهم نزدیک شدو منم
ترسیدم
و یه قدم رفتم عقب و با صدایی که چند برابر ...خشن تر و عصبانی تر شده بود گفت:
ببین دختر......بهتره سربه سر من نذاری....میدونی اگه دیونه بشم دیگه هیچکی جلودارم.....نیست....پس سعی کنپا تو از رو اعصاب من برداری که اگه این کارو نکنی...........
کم نیاوردم به خودم جرات دادمو گفتم:
اگه این کارو نکنم چییییییی؟؟؟؟؟پوزخندی زدو گفت:
بد می بینی....اونقدر...اونقدر......دستشو مشت کردو زد به درخت کنار دستم این کارو اونقدر سریع انجام داد که نتونستم هیچ عکس العملی انجام
بدم و بلند گفت:
اََاََااااااااه........صدای نیکارو شنیدم بچه ها وقتی از ماشین پیاده شده بودن رفته بودن داخل ویال و منم که محو اطراف بودم که این
غول بهم گیر داد..
نیکا گفت:
یلدا....ارمیا...بیاین داخل....نگامو از دست ارمیا گرفتمو....به صورتش نگاه کردم....من عجب دیوونه ای بودما ...با اون همه حرفو تهدیدی که
کرد من هنوز اونجا بودم...
با صداش به خودم اومدم که با همون لحن گفت:
برو داخل....دیگه فرارو بر قرار ترجیح دادم تو دلم هزار تا فحش بهش دادم...
پسره احمق روانی...وا مگه چیکارش داشتم عین سگ پرید بهم بالنسبت سگ....واال.....
حاال تو یکی از اتاقای ویال بودم رو تخت دارز کشیده بودم و داشتم به برخورد امروزم با ارمیا فکر میکردم...واقعا
نمیدونستم این پسره چش بود.....اصال من چه پدر کشتگی با این داشتم ........که اونجوری پرید بهم....این از
اولش...خدا آخر عاقبت این دوروزو بخیر بگذرونه....
با این دیوونه...........
***********

با صدای تقه ای که به در خورد از خواب بیدار شدم .......نمیدونم
اصال کی خوابم برده بود......بعد اینکه از رو تخت بلند شدم ....خودمو
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مرتب کردم ...رفتم درو باز کردم با دیدن نیکا.....لبخندی زدمو گفتم:
سالم نیکا جونم....جانم.....نیکا گفت:
الهی خواب بودی ...اگه نیدونستم مزاحمت نمیشدم...نه بابا این چه حرفیه ....خوب شد بیدارم کردی....اومدممسافرت بگردم ...نیومدم که بخوابم
یلدا می خوایم بریم لب ساحل....اگه می خوای بیای آماده شو..لباس گرمم بپوش چون خیلی سرده...
لبخندی زدمو گفتم:
االن آماده میشم.....سریع رفتم سمت چمدونو پالتوی چرممو برداشتم با یه شال زمستونی....پوتینامم پام کردم و رفتم پایین......
همه دم در ویال منتظرم بودن ناخودآگاه نگام رفت سمت ارمیا که وحشتناک اخم کرده بود و همین که من از پله ها
اومدم پایین سریع از ویال رفت بیرون....ای بابا این کال مشکل داره...شونه هامو انداختم باال
و با خودم گفتم:به درک.....پسره ی از خود راضی....
بعد رفتنش یه لبخند به روی بقیه زدمو گفتم:
معذرت که منتظر من موندین.....نیکا خندیدو گفت:
نه بابا زود اومدی که......رفتیم سمت ساحل نیکیا و بنیامین جلو بودن و ما پشت سرشون هوا از ظهر خیلی بهتر شده بود...ولی بازم سوز
داشت ولی لذت بخش بود تو اون هوای پاک....
رسیدیم لب دریا...دریا طوفانی بود....چه قدر خشمگین موجا میزدن به ساحل و برمیگشتن....رنگ دریا...سرمه ای
شده بود من دریای خشمگین و طوفانی رو خیلی بیشتر دوست داشتم ....تا دریای آروم..
نگام رفت سمت نیکا....روبه دریا وایستاده بودو دریارو نگاه میکرد...
و خیلی دور تر از نیکا ارمیارو دیدم که نشسته بودو سرشو گذاشته بود رو زانوهاش...با خودم گفتم:
به آقارو تیریپ غمگینم بلده برداره بجز عصبانیت.....رفتم کنار نیکا نفس عمیقی کشیدو جودمو کنارش حس کرد برگشت سمتمو بهم لبخند زد....و من یهو نمیدونم این
حرفم از کجا در اومد...
گفتم:
نیکا؟؟؟؟ارمیا چرا اینقدر سرده؟؟؟؟ولی آنی از سوالم پشیمون شدم یعنی خاکبرسرم اختیار زبونم دست خودم نیست....دیگه پرسیدم دیگه کاریش
نمیشه کرد....
با تعجب نگام میکرد و گفت:
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خوب....اون همیشه اینجوریه..بعد خندیدو گفت:

عزیزم تو خودتو ناراحت نکن...اون طول میکشه تا با یکی ارتباط برقرار کنه....سرمو تکون دادمو گفتم:
نه رفتارش برا من مهم نیست همینجوری پرسیدمنگام کرد انگار داشت با نگاش میگفت:
واقعا مهم نیست اگه مهم نیست چرا پرسیدیرفتم تو فکر این چه سوالی بود یهو نگام رفت سمت ارمیا....اونجا نبود...کجا غیبش زد یدفعه یاللعجب پری هم
هست مثل اینکه...
با این فکرم خندیدمو که نیکا گفت:
کجا غرقی خوشگل خانو.......حرفشو تغییر داد...اشتباه نکردم خواست بگه خوشگل خانوم ولی گفت:
یلدا جان.......اهمیت ندادم....و گفتم:
همین جام...حوصله ام واسه اونجا موندن یهو پرید....روبه نیکا گفتم:
من برمیگردم نیکا جون....هواسرد شده...لبخندی زدو گفت:
باشه عزیزم من یکم دیگه می مونم بعد میام...رفتم سمت ویال....رفتم تو سالن و از پله ها خواستم برم باال که صدای گوشیمو شنیدم....خواستم از تو جیبم برش
دارم ولی نبود...آره صدا دور بود انگار از توی اتاق...سریع خواستم برم تو اتاقم جواب بدم که
صدا قطع شدو همزمان در اتاق بغلیم باز شد و ارمیا اومد بیرون....
چشم دوختم بهش.....یه چیزی تو دلم ریخت .....نمی تونستم نگاش نکنم.....اونم اول تو چشمام خیره شد بعد یهو
اخم کردخواست سریع از کنارم رد شه که بهم تنه زدو تکون خوردم....
تازه به خودم اومد....هنوز خودمو بخاطر اون نگاه سرزنش میکردم که با یه صدای مثل صدای افتادن...برگشتم
....ارمیا ....پایین پله ها افتاده بود......انقد ر ترسیدم که اصال نفهمیدم چطور خودمو رسوندم کنارش ...داشتم از پله
یکی منده به آخر رد میشدم که نزدیک بود با مخ بخورم زمین ....رفتم کنارش رنگش مثل گچ سید شده بود...
دستش هم رو قلبش بود....چشاش بسته بود از درد صورتشو جمع کرده بود...دلم سوخت...قلبم تند میزد....
برا یه لحظه همه اون رفتارا و اون حرفاشو فراموش کردمو صداش زدم.....البته با من من به زور!!!!!!!!
ا...رمی...ا....ارمیا...چی ..چی شده؟؟؟؟؟صدامو که شنید...چشماشو باز کرد...چشای سبزش هنوز یخی بود..
سرد سرد ولی از درد تو چشاش اشک جمع شده بود....دلم گرفت..
دستمو به زور بردم سمتشو گفتم:
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بیا کمکت کنم....بری رو مبل دراز بکشی برم بچه ها رو صدا کنم....دستمو بردم سمت دستاش از تماس دستش گر گرفتم ولی اون یه تیکه یخ بود دستش ....مثل چشماش....یهو دستمو
محکم پس زدو با اخم و صدایی که از زور درد به سختی میشنیدم گفت:
الزم نکرده تو کمکم کنی....اومد دستشو زد به نردها و بلند شد هنوز یه قدمم برنداشته بود که
خواست دوباره بیوفته که من سریع بازوشو گرفتم...ایندفعه مخالفت نکردو آروم بردمش سمت مبل تا
بخوابه....همین که خوابوندمش یهو
صدای وحشت زده ی نیکارو شنیدم که اومد سمتش و کنارش نشست و گفت:
وای داداششم چی شد....بعد منتظر جواب نشدو سریع رفت از باال قرص آوردو ارمیا گذاشت زیر زبونش و یه لبخند به نیکا زدو گفت:
نترس آبجی هنوز زند ه ام...نیکام گریه اش گرفته بود و با گریه گفت:
دیگه نشنوم ...بعد رو به من گفت:
یلدا جونم یه دقیقه مراقب ارمیا باش من برم بچه هارو صدا کنم بیانگوشیاشونو اینجا گذاشتن.....
سر تکون دادمو اونم رفت ...من روبروی ارمیا رو مبل نشستم چشماش بسته بود و من نگاش میکردم یهو صداشو
شنیدم که گفت:
میشه یه خواهشی ازت بکنم.......از تعجب شاخام داشت در میومد ارمیای مغرورو خواهش!!!!!!!!!
با همون تعجب گفتم:
هرچی باشه.....بگین گوش میکنم...چشماش بسته بود یهو بازشون کرد من دوباره قلبم ریخت.....
با لحنی که بیشتر شبیه فریاد بود گفت:
دیگه....هیچوقت اینطور نگام نکن...فهمیدیییییییییی....اگه فکر کردی من گول اون نگاه به ظاهر معصومتو می خورمکور خوندی.....یلدا خانوم.....می فهمی چی میگم ...دیگه نمی خوام.....این قلب دیگه طاقت نداره...مثل اشغال لگد مال
بشه...میفهمی ....یا نه؟؟؟؟؟
از حرفاش هم تعجب کرده بودم هم گیج شده بودم صدای فریادش منو مثل برق از جام پروند اشکام سرازیر شده
بود
بد موقعی بود نباید گریه میکردم...این یعنی ضعف اون درمورد من اشتباه میکرد اصال کدوم نگاه این چی میگفت...
اومدم حرفی بزنم که با فریاد بلند تری گفت:
گمشو از جلو چشام....اصال نمی خوام ریختتو ببینم...بلند شدم نمیدونم چرا الل شده بودم...حرف نمیزدم
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تحمل توهینشو نداشتم ...مگه من چیکار کرده بودم
که باید این حرفارو میشنیدم...
با گریه از کنارش گذشتمو از پله ها رفتم باال در اتاقو باز کردم و افتادم
رو تخت تو فکرم براش خط و نشون میکشیدم ...عوضی نشونت میدم...جواب این توهینارو یه روزی میدم حق من
این حرفا نبود اصال چرا به کدوم گناه نکرده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
*************

چشماش بسته بود و دستش رو قلبش....داشت به این فکر میکرد که کی راحت میشه...حتما با مردن راحت
میشد....ولی خانواده اش چی...هنوز کاره نیمه تموم زیاد داشت ....با این فکر با خود گفت:
 یعنی این قلب لعنتی تا اون موقع دووم میاره ...که من بتونم تنها دلیل زنده بودنمو برای یک بارم که شده ببینم!!!!!با صدای در به خودش اومدو به سمت در برگشت ....نیکا و بنیامین همراه نیکیا اومدن کنارشو نیکیا دستاشو گرفتو
گفت:
ارمیا خوبی؟؟؟؟ درد نداری؟؟؟پاشو بریم بیمارستان....ارمیا اخمی کردوگفت:
من خوبم االن....الزم نیست بریم بیمارستان....نیکا با صدای گرفته و پر ازتعجب گفت:
پس یلدا کجاست؟؟؟و نگاه پرسشگرش رو به ارمیا دوخت و ارمیا چشماشو بستو گفت:
من چه میدونم ...حتما تو اتاقشه...نیکا نگاهی مشکوک به ارمیا انداخت و گفت:
ارمیا....من بهش گفتم که اینجا بمونه تا ما برگردیم و اون االن نیستاخمی کردو گفت:
 چیزی بهش گفتی؟؟؟؟؟ناراحتش کردی؟؟؟؟بعد با ترس گفت:
ارمیا جوابمو بده!!!!!چی به یلدا گفتی؟؟؟؟ارمیا عصبانی چشماشو باز کردو گفت:
نترس حرفی نزدم....بهش...نیکا دوباره نگاهی به ارمیا انداخت و از پله ها باال رفت..
روبروی در اتاقی که یلدا اونجا بود ایستاد....اتاقی که یه زمانی برای ایلیا بود....با یاد آوری ایلیا آهی کشیدو در زد...
صدای بغض آلودو گرفته یلدا رو شنید
-بفرمایید...
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در اتاق رو آرو م باز کردبه داخل اتاق رفت با تعجب به چشمای قرمزو پف کرده ی یلدا نگاه کردو گفت:
یلدا؟؟؟؟چرا اینجوری شدی تو؟؟چرا گریه کردی؟؟؟دختر خوبو اورا محکم در آغوش گرفت و یلدا دوباره بغضش ترکید...
در میان گریه گفت:
آخه چرا نیکا...مگه من چیکار کردم...که ارمیا باهام اینجوری رفتار میکنه....نیکا نفسش را کالفه بیرون دادو گفت:
یلدا جونم به خدا من شرمنده اتم...ارمیا...اون...آخه ...تو دلش گفت:
آخه من چی به این بگم که قانع شه....و رو به یلدا دوباره ادامه داد....
یلدا جونم من از اولم گفتم که اون با جنس مخالف سرده ...اونکال اینجوریه رفتارش...به دل نگیر...
یلدا سرشو تکون دادولی در دل گفت:
قسم خوردم آقا ارمیا اگه مردی که هیچ ...ولی اگه زنده موندیهمچین حالتو بگیرم که بفهمی نباید به من توهین کنی...
مگه من چه هیزم تری بهت فروختم که اینجوری رفتار میکنی؟؟؟؟
نیکا بعد از اینکه فکر کرد یلدا آروم شده گفت:
 تورو خداشرمنده من بازم از طرف ارمیا معذرت می خوام...و از اتاق بیرون رفت....سریع به از پله ها اومدپایین حاال ارمیا نشسته بود و نیکیا هم کنارش بود ....با عصبانیت و
صدای که فقط خودشون بشنوند گفت:
به یلدا چیزی نگفتی دیگه آره؟؟؟؟ اگه اگه چیزی نگفتی پس چرا از بس که گریه کرده بود چشماش قرمز شدوپف کرده؟؟؟؟
ارمیا سرشو انداخت پایین و هیچی نگفت
نیکا وقتی جوابی از جانب ارمیا نشنید گفت:
ارمیا ؟؟مگه با تو نیستم...ارمیا که دیگه کالفه شده بودبا عصبانیت گفت:
شماها چتونه؟؟چرا همه چی یادتون رفته هان....از این دخترهمتنفرم میفهمین...ازش بدم میاد..از اون از همه ی همجنساش...
نیکا با عصبانیت جواب داد:
زندگی تو ما چه ربطی به اون داره ..اتفاقایی که برا ما پیش اومدهچه ربطی به اون داره؟؟تقدیر الهی چه ربطی به اون داره؟؟؟؟
اینو بفهم ارمیا یلدا تو مرگ ایلیا هیچ نقشی نداشته ....
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میفهمی...اون روحش ام از این قضایا بی خبره....اون زتدگی تورو بهم نزد زندگی تو خیلی قبل تر بهم خورده
بود...خیلی قبل از مرگ ایلیا..
نیکیا که تا اون لحظه ساکت نشسته بود به بحث و جدل بین خواهرو برادرش گوش میدا دگفت:
 بسه دیگه نیکا ...یادت رفته ارمیا حالش خوب نیست...ارمیا توهم بس کن صداتون هر لحظه میره باال تر ممکن یلدا بشنوه..
ارمیا کالفه دستی تو موهای بلندش کشیدو گفت:
به جهنم...بذار بشنوه و گورشو گم کنه...و به سمت پله ها رفت....
نیکا داد زد:
کجا میری؟؟؟؟؟؟؟برگشتو با پوزخند گفت:
نترس به اون خانوم خوشگله کاری ندارم...میرم کپه ی مرگمو بذارم...ای کاش این چند ماهم تموم بشه و من مثل ایلیا راحت شم...
و قبل از اینکه اجازه حرف زدن به نیکا یا نیکیا بده از پله ها باال رفت و وقتی وارد اتاق شد در رو محکم بهم کوبید با
صدای وحشتناک بسته
شدن در...نیکا چشماشو بستو گفت:
آخه چرا....اون نباید این کارو میکرد نیکیا...ارمیا....اون...اینا تقصیر یلدا نیست...همش تقصیر اون پست فطرته....
همش تقصیر اونه....
اشک از چشماش جاری شدو....نیکیا که حال نیکارو اونطوری دید نزدیک اومد و نیکارو در آغوش گرفت و گفت:
درست میشه نیکا...باالخره این روزاهم تموم میشه..و موهای نیکارو نوازش کرد........
نقدر گریه کرده بودم دیگه نا نداشتم ....کالفه از رو تخت بلند شدم که برم یه دوش بگیرم باید خودمو برا جنگیدن
با اون دیونه اماده میکردم
رفتم سمت چمدون لباس بردارم که چشمم به میز تحریر کنار پنجره خورد ...تا اون لحظه متوجه اش نشده بودم
روش یه سر رسید با جلد چرم مشکی بود رفتم سمتش....سررسید باز کردم نگاه گذرا به صفحات آخرش انداختم
آخرین صفحه رو باز کردم....با خطی زیبا نوشته شده بود:
((االن چهار روزه که ازش بیخبرم....اما یه حسی بهم میگه این
بیخبری قراره همینطور ادامه داشته باشه....برام سخته ...که
همه ی باورهام غلط از آب در اومد.....چرا دوباره من....چرا باز باید
این حس بیاد سراغم....نمیدونم فقط اینو میدونم که یه حس ناشناخته بهم میگه دیگه برنمیگردم ))...........
به تاریخش نگاه کردم مال دو سه ماه پیش بود.....
نوشته مربوط به ایلیا بود...یعنی اون عاشق کی بود...
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اینارو برا کی نوشته....یعنی اونی که دوسش داره االن باخبره که
ایلیا مرده....باید از نیکا می پرسیدم....
سررسیدو بستمو رفتم حمام دوش گرفتم.....بعد از پوشیدن لباس ...از اتاق اومدم بیرون البته کامال شادو سرحال...
اصال دوست نداشتم اون از خودراضی فکر کنه
که حرفاش برام مهم بوده....
همه تو سالن نشسته بودن به غیر از کوه یخ...
خدارو شکر کردم که نیست....
بلند به بقیه سالم کردم که سه تایشون سرشونو برگردوندن...
با لبخند گفتن:
سالم ......منم لبخندی زدمو کنار نیکا نشستم....
داشتم سبک سنگین میکردم که چجوری ازش جریان ایلیا رو بپرسم...اصال چرا اینقدر برام مهم بود االن ازش بپرسم
نمیگی دختر این فوضولیا به تو نیومده.....
کمی این پا اون پا کردم و در آخر تصمیم گرفتم بپرسم
هرچه بادا باد...روی مبل جابه جب شدمو گفتم
نیکا ...جون می تونم یه سوالی ازت بپرسم...؟؟؟؟؟؟نیکا سرشو بلند کردو گفت:
بپرس عزیزم ...حاال راجع به چی....؟؟؟؟؟؟با خونسردی گفتم:
راجع به ایلیا!!!!اینو که گفتم سه تایی با هم بهم نگاه کردن وبا تعجب گفتن:
ایلیا!!!!!!!!!......واااااا اینا چرا اینجوری شدن...چیزه عجیبی گفتم مگه
سرمو تکون دادمو گفتم:
آره ...حاال میشه بپرسم...نیکا خودشو جمع و جور کردو گفت:
آره بپرسراستش من توی اتاق یه سررسید پیدا کردم ...البته صفحه آخرو خوندم...میگم...
ایلیا کسی رو تو ایران داشت...؟یعنی منظورم اینه کسی رو اینجا دوست داشت....
نیکا اومد جواب بده نیکیا زودتر گفت:
نه ...فکر نکنم..اگرم کسی رو دوست داشته به ماها چیزی نگفته..نیکا به تو حرفی زده بود...
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نیکا که انگار تو فکر بود به خودش اومدو گفت:
ها....هان...آره..یعنی نه....به منم چیزی نگفته بود...بنبامین گفت:
 بی خیال بابا ...حاال هرچی بوده تموم شده دیگه...بریم شام بخوریم ...من دارم میمیرم...از گشنگی ها....نیکیا و نیکا هم بلند شدن...و نیکا دستش رو به طرف من
دراز کردو گفت:
بریم شام بخوریم عزیزم ذهنتو درگیر این چیزا نکن...سری تکون دادم ولی ...اینا همشون یه جورایی مشکوک میزدن...
انگار یه چیزی رو میدونستنو ....نمی خواستن بگن...
نمیدونم شایدم من اشتباه میکردم.....
اصال به من چه.....
نیکا ...نگاهی به بنیامین کردو گفت:
عزیزم میری ارمیا رو برا شام بیدار کنی ...و اشاره ای که بهش زد از چشم من دور نموند...
بنیامین رفت و بعد از چند لحظه با ارمیا اومد....
اصال یه نیم نگاهم بهش ننداختم....از بخت بدم درست روبروی من نشسته بود...
بی خیال بودنش شدمو ...مشغول خورده غذا شدم....
داشتم آخرین قاشق از غذارو می خوردم که احساس کردم نگاهش رو منه...بی اختیار بهش نگاه کردم....آره داشت
به من نگاه میکرد با اون چشمای سبز یخی به من خیره شده بود .....اما اینبار نه
اشتباه میکردم ...تو چشاش یه چیز دیگه بود......با اخمی که بهم کرد منم به خودم اومدم اخم کردمو نگاهمو ازش
گرفتم...
تو دلم گفتم:
طفلک تعادل روحی نداره......**********
بعد از شام رفتم تو اتاقم از اونا که چیزی دستگیرم نشد...
باید خودم دفتر رو می خوندم می فهمیدم چه خبره...
وارد اتاق که شدم...درو بستمو سریع رفتم سراغ سررسید...
و لی.....اونجا نبود...تموم میز تحریرو کشو ها رو زیرو رو کردم...
برداشته بودنش....ولی کی؟؟؟؟؟کالفه شده بودم ....یعنی چی
چه دلیلی می تونه وجود داشته باشه که اونا اینکارو بکنن
با برداشتن سررسید شکم بیشتر شد....اینجا یه خبرایی بود...که
من باید سردر میاوردم!!!!!!!!!!!!
*********
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**********************
امروز داشتیم برمیگشتیم البته بعد اون اتفاقا من می خواستم
برگردم ولی خوب درست ندیدم که این کارو بکنم تو ماشین نشسته بودیم همه تو عالم خودشون بودن طبق معمول
نیکیا از تو آینه گاهی نگام میکرد ..معنی این نگاهو نمی فهمیدم بعد اون شب و جریان اون سررسیدو حرفای
ارمیا.....
وای واقعا گیج شده بودم تو این خانواده چه خبر بود آخه؟؟؟؟!!!!!
ولی باید سر در می آوردم باید میفهمیدم چه خبره...
تو همین فکرا بودم که نیکیا ماشین رو نگه داشت و گفت:
خانوما ...آقایون از ماشین پیاده شین..برا خرید سوغاتی..ارمیا که تا اون لحظه چشماش بسته بود یهو چشاشو باز کرد
وقتی این یهو چشاشو باز میکردا من از ترس می خواستم پس بیوفتم
به اطراف نگاه کردو اخماش و تو هم کردو دوباره چشماشو بست
بنیامینو نیکیا از ماشین پیاده شدن....
منم منتظر نیکا شدم تا باهم بریم نیکا نگاهی به من کردوبعد
رو به ارمیا گفت:
تو نمی خوای بیای؟؟؟؟؟؟؟همونطور چه چشماش بسته بود با صدای خش داری گفت:
اینجا زجرم میده نیکا...نمیتونم فراموش کنم...کاش این قلب زودتر از کار بیوفته...نیکا نگاهی وحشتزده به ارمیا کرد منم یهو از این حرفش دگرگون شدم....
یعنی چی ..یعنی چه اتفاقی باعث شده که اون آرزوی مرگ میکنه
نیکا گفت:
معلوم هست چی میگی ارمیا...به فکر ما نیستی...تو باید برا زندهموندنت بجنگی....تو باید بمونی به فکر ما باش...فکر کردی اگه مامان توروهم ازدست بده دیگه نمی تونه دووم بیاره
گریه اش گرفت منم دیگه موندنو جایز ندیدم از ماشین پیاده شدمو در لحظه آخر شنیدم که ارمیا گفت:
می خوام زنده بمونم تا وقتی که نینا رو برا یبار ببینمشنیکا..فقط یبار اونوقت دیگه چیزی از خدا نمی خوام و تسلیم
مرگ میشم
اسمی رو که شنیده بودم تو ذهنم تکرارش کردم بارها و بارها
نینا....یعنی ارمیا اونو دوستش داره...نمی فهمم
**********
ساعت 5بعداز ظهر بود که رسیدیم تهران...بچه های خاله الهه منو
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رسوندن خونه از همشون تشکر کردم البته به غیر از ارمیا....نگاهی بهش کردم وقتی متوجه نگاهم شد اخمی کردو
رو برگردوند...
منم اخم کردمو سریع خداحافظی کردم...
وقتی وارد حیاط خونه شدم ماشین بابا نبود...با تمام وجودم یه نفس عمیق کشیدمو هوای پاک زمستونی رو فرستادم
تو ریه هام
دلم برا خونه مون و بابا و مامان تنگ شده بود...
خواستم برم داخل خونه که از همونجا صدای زنگ آیفونو شنیدم سریع
رفتم سمت درو بازش کردم ..با دیدن امیر که شیک و آراسته جلوم بود تعجب کردم یه ابرومو دادم باال و گفتم:
سالم پسر عمو از این طرفا ....اونم چه شیک!!!!!!!لبخندی زدو گفت:
سالم زلزله...من همیشه شیک بودم...همیشه ام اینجام کهخندیدمو گفتم:
بله میدونم همیشه اینجا تلپی...کی این ساقی بله رو میدهمن یکی از دستت راحت شم
چند لحظه سکوت کردو بعد گفت:
امشب!!!!!!!!!منو زد کنارو اومد تو داشت میرفت سمت در سالن....
با خودم گفتم:
این چی گفت؟امشب چی.....دوییدم سمتشو بازوشو گرفتمو گفتم:
صب ر کن ببینم ....دوروز رفتم مسافرتا...اینجا چه خبره...اومد جوابمو بده که در سالن باز شدو مامان اومد بیرون
با دیدنش تازه فهمیدم چقدر دلم براش تنگ شده ...حاال خوبه دوروز
ازش دور بودم....پریدم بغلشو گفتم:
قربونت برم مامان دلم برات یه ذره شده بودمامان گونه مو بوسیدو گفت:
منم عزیزم.....و رو به امیر گفت:
خوش اومدی پسرم بیاین داخل هوا سرده...رفتیم داخل خونه و هنوز نشسته بودیم که دوباره از امیر پرسیدم:
بگو معنی اون حرفت چی بود؟؟؟؟؟؟امیر خندیدو گفت:
-امان از دست تو .....هیچی زلزله امشب می خوایم بریم خواستگاری

35

غریبه ی آشنای من – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا
سونامی...
یه لحظه گیج شدم ...
هان سونامی دیگه کیه؟؟؟؟؟

بعد تازه به خودم اومدم یه جیغ کشیدمو گفتم:
شوخی می کنی..........ساقییییوای خدای من پس چرا حرفی به من نزدین....
امیر چشمکی زدو گفت:
خوب خواستیم سوپرایز بشی...زدم به بازوشو گفتم:
خیلی بدجنسی....مامان گفت:
عزیزم تو هم برو یه دوش بگیرو استراحت کن تا شب سرحال باشی..خواستیم بریم اونجا
بلند شدمو گفتم :
باشه....وای باورم نمیشه ...من پوست این ساقی رو میکنم..به من هیچی نگفت تازه هنوز هیچی نشده با تو دست به یکی میکنه
دارم براش...
امیر اخم کردو گفت:
آهای حواست باشه ها داری راجع به خانوم من صحبت میکنینگاش کردمو گفتم:
بله...خانوم شما ...ببخشینا ولی یادتون نره به من مدیونینامیر خونسرد به مبل تکیه دادو گفت:
من که چیزی یادم نمیاد....که یادت نمیاد االن وقتی زنگ زدم ازت پیشه بابای ساقی بد گفتماونوقت حالت جا میاد
از رو مبل نیم خیز شدو گفت:
قربونت برم حاال یادم اومد...خوب ببخشید شوخی کردمچشمکی زدمو گفتم:
حاال شد....من رفتم استراحت.......***********

امیر اونشب انقدر اضطراب داشت که کامال از چهره اش مشخص بود
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اوشب خواستگاری همه تصمیما گرفته شد و مراسم رو برا یه ماهه
دیگه گذاشتن و امیر که با تصمیم ناگهانیش که اونشب مطرح کرد
همه رو شوکه کرد ....اون تصمیم گرفته بود برا مدتی با ساقی به آلمان بره که پیش عمو زندگی کنند ...البته
میدونستم این تصمیم امیر به خاطر
وجود حمیده اره همه هم اونشب با این تصمیم موافقت کردن
چون پدرو مادر ساقی باهاش کنار اومدن و زود موافقت کرد....
اینطوری خیلی خوب میشد اون پسره دیوونه هم هوای ساقی از
سرش میپریدو دیگه براشون مزاحمتی ایجاد نمیکرد....
************
نیکا نگاهی به ساعت کرد.. .با یاد آوری اینکه امروز دکتر نظر نهایی رو
در مورد ارمیا میداد کلی نگران بود....
زهره خانوم...زهره خانوم...زهره خدمتکارعمارت صدرا....با شنیدن صدای نیکا سریع خودشو به نیکارسوندو گفت:
بله خانوم...نیکا هم با لحنی جدی گفت:
مادر داروهاشو خورده؟برادرم ارمیا تو باغه یا داخله اتاقشهزهره جواب داد:
بله نیکا خانوم ...خانوم داروهاشونو خوردن..االنم دارن استراحت میکنن...آقا ارمیام تو اتاقشوننمی خواین برم صداشون کنم
نیکا نفس عمیقی کشیدو گفت:
نه خودم میرم....تو به کارات برسچشم خانوم........نیکا دوباره نگاهی به باغ کردو بعد به سمت اتاق ارمیا رفت...
چند لحظه پشت در ایستاد و بعد به آرامی در زد....
ارمیا در حال پوشیدن لباسهاش بود که صدای در رو شنید...
بفرمایید....نیکا در رو باز کردو نگاهی به ارمیا کردو گفت:
آماده ای ...می تونیم بریم...ارمیا فقط سری تکان داد و همینطور که یقه ی پالتوی بلندش رو مرتب میکرد گفت:
من میرم پایین تو سالن منتظرم...توهم آماده شو بیا...
**********
حاال در مطب دکتر بودن ....هر چه به نوبتشان نزدیکتر میشدن...
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اضطراب نیکا هم بیشتر میشد...

نگاهی به ارمیا کرد چشمانش بسته بودو سرش را به پشتی مبل تکیه داده بود...
باالخره نوبت به آنها رسید ارمیا باشنیدن اسمش به سمت اتاق دکتر رفت نیکا نیز از رو ی مبل بلند شد
پشت سر ارمیا وارد اتاق شد....دکتر با دیدن ارمیا از جایش برخاست
و ارمیا در حالی که سالم میکرد دستش را فشردو گفت:
خیلی خوشحالم دکتر سلیمی که شمارو اینجا میبینم...دکتر سلیمی...سری تکان دادو گفت:
منم خیلی خوشحالم که می تونم به هموطنام کمکی کنمو خیلی خوشحالم که تورو سرحال میبینم...
ارمیا سری تکان دادو روبروی دکتر نشست
نیکا هم به دکتر سالم کردو روی مبل درکنار ارمیا جای گرفت
دکتر بعد از نگاهی به آزمایشات جدید ارمیا سری تکان دادو گفت:
خوبه پیشرفت خوبی داشتی....ببینم چی تورو اینقدر به زندگی امیدوار کرده...خوشحالم
تو لندن دیگه ازت نا امید شده بودم
ارمیا لبخندی زدو گفت:
یعنی منظورتون اینه حاال حاال ها موندنیم.؟؟؟؟؟؟؟دکتر سلیمی دوباره نگاهی به برگه ها کردو گفت:
چیه نمی خوای موندنی باشی....هنوز جوونی...بعد از کلی صحبت و نوشتن داروهایی جدید به ارمیا گفت:
کار تو دیگه تموم شد حاال چند لحظه بیرون باش می خوام یکم سفارشتو به نیکا جان بکنم...ارمیا لبخندی زدو از در بیرون رفت...
نیکا که تا ان لحظه با حرفای دکتر نور امیدی در قلبش تابیده بود
رو به دکتر گفت:
دکتر سلیمی حرفاتون جدی بود...دکتر حرفش را قطع کردو گفت:
ببین دخترم....باید باهات روراست باشم....اینو نتونستم در مقابل ارمیا بگم چون اون همینجوریم امیدی برا مبارزه نداره........متاسفانه اون....
و نگاهی دوباره به برگه ی آزمایشات انداخت و گفت:
متاسفانه با این وضعییت ارمیا وقت چندانی نداره....نیکا با شنیدن این حرف انگار که دنیا برسرش خراب شده ...چشمانش رابست ....نفسی عصبی بیرون داد وقتی
چشمانش را باز کرد قطرات اشک در چشمانش خود نمایی میکردند....
مضطرب گفت:
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دکتر دقیقا چقدر وقت داره.....دکتر سلیمی با تاسف گفت:

کمتر از  6ماه........البته این بستگی به مبارزه ارمیام داره...باید هرچه زودتر براش یه قلب پیوندی پیدا بشه....
نیکا در حالی که اشک هایش را پاک میکرد گفت:
ولی آخه چطوری؟؟؟؟؟فقط خدا باید کمک کنه...باید معجزه بشهتا این قلب پیدا شه....
و کالفه از دکتر خداحافظی کرد....درسرش فقط صدای دکتر پیچیده بود.....
کمتر از 6ماه.........کمتر از 6ماه........
تا رسیدن به خانه حرفی بینشان ردوبدل نشد.....ارمیا از ماشین پیاده شدو بعد از او نیکا...
نیکا از پشت سر نگاهی به برادرش کردو بعد نگاهی به آسمان و گفت:
خدا جونم این چه امتحانی برا این خانواده........ایلیا داداشم طاقت دوری نداری...می خوای ارمیام ببری.......
مامان دق میکنه...دیگه تحمل نداره......
ما هیچکدوممون تحمل یه داغه دیگه رو نداریم.....
*************

آقا....آقاااااا!!!!!!!!.....قرآن بخونم؟؟؟؟؟؟با صدای مرد به خودش آمد......سرش را بلند کردو به مرد نگاهی انداخت و نفس عمیقی کشید
دست در جیب کتش کردو یک اسکناس ده هزار تومنی در آوردو به مرد داد مرد
با تعجب نگاهی به اسکناس کردو بعد نگاهی به ارمیا انداخت و با من ...من گفت:
ولی.....آقا این خیلی زیاده.....ارمیا سری تکان دادو گفت:
خوب به اندازه این پول ...برا شادی روحش قرآن بخون...هر روز بیا....من هر وقت اومدم باهات حساب میکنم...
ولی فعال برو هر وقت رفتم بیا و قرآن بخون....
مرد دوباره نگاهی به اسکناس کردو تشکر کردو رفت......
ارمیا دوباره نگاهی به سنگ قبر مشکی براق برادر کردو نشست...
دستش را روی سنگ سرد کشیدو نفسش را بیرون دادو نگاه سردش روی
اسم ایلیا ثابت ماند....
و با صدایی گرفته گفت:
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ایلیا ..نمیدونم چی شده....نمیدونم چرا همه فراموش کردن که چی به تو گذشت...نمیدونم چرا فراموش کردن تو بخاطر اون مردی...من به خاطر اون دیگه نمی تونم
نینا رو ببینم...
با اعصبانیت از روی زمین بلند شدو ادامه داد:
قسم می خورم....اگه زنده موندم.....انتقام تورو بگیرم....این کارو میکنم.....ایلیا...به خاطر تو...به خاطر خودم....
این کارو میکنم.....
کمی دیگر انجا ماندو با برادر دردودل کردو رفت.......
*****************************
یلدا....یلدا.......با صدای فریاد ساقی یه متر از جام پریدم....
مرض چه مرگته تو ترسیدم....ساقی نگاهی از رو عصبانیت بهم کردو گفت:
معلومه کجایی؟؟؟؟؟؟؟یه ساعته دارم صدات میکنمبا تعجب گفتم:
5ساعت!!!!!!!!!!خوب حاال چی شده؟؟؟؟ساقی نفس عمیقی کشیدو گفت:
یلدا....امروزعروسی منه....تو چرا تو فکری اونوقت...خوب میدونستم واقعا حواسم نبود...حواسم پی دوتا چشم سبز بود
از وقتی که از شمال اومدیم ولم نمیکرد ....ازش متنفر بودم
ولی همش چشاش دنبالم بود تو خواب تو بیداری....شاید اینجوری یادم میموند
که نباید فراموش کنم اون چطوری تحقیرم کرد...............
************

دوباره از صدای ساقی به خودم اومدم روبروم وایستاده بودو دستشو
زده بود به کمرش یه ابروشو داده بودباال از حالت نگاهش خنده ام گرفت و گفتم:
وااااا....ساقی چرا اینجوری نگام میکنی؟؟؟؟؟با قیافه حق به جانبی گفت:
واال با این رفتار تو دیگه باید چجوری نگات کنم یه ساعته حاضر شدمهرچی صدات میکنم که نظر بدی انگار نه انگار
تو کدوم عالم سیر میکنی عزیزم......معلومه؟؟؟؟؟؟
بعد یهو زد زیر خنده و گفت:
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یلدا.....نگو که تو فکر شوهری.....اشکال نداره غصه نخورخودم برات یه پسر خوب پیدا میکنم...
همچین چپ چپ نگاش کردو که خنده و حرفشو باهم قورت دادو گفتم:
نخیر منحرف!!!!! داشتم به این فکر میکردم این پسر عموی بیچاره منبا تو سونامی می خواد چجوری کنار بیاد....خدا بهش رحم کنه......
الهی آمینننننن!!!!!!!!
پشت چشمی نازک کردو به حالت قهر برگشت سمت آینه و گفت:
اییشششششش از خداشم باشه ......از پشت بغلش کردمو گفتم:
معلومه که باید از خداش باشه ....حاال قهر نکن شوخی کردمبعد با یه حالتی که مثال خجالت کشیدم گفتم:
میگماااا ساقی جونم ...اون قوالیی که دادی روش حساب کنم؟؟؟؟؟؟ساقی با تعجب برگشت سمتمو گفت:
قول؟؟؟؟؟!!!! چه قولی؟؟؟؟؟؟خودمو زدم به ناراحتی و گفتم:
از اولشم میدونستم از تو آبی گرم نمیشه.....نخواستم بابادوباره با تعجب گفت:
جون یلدا یادم نمیاد چه قولیدوباره سرمو انداختم پایین و با من من گفتم:
چیزه....ه..همون شوهر دیگه قرار شد برام پیدا کنی.........چند لحظه ای خیره نگاهم کردو انگار که تازه متوجه شوخی من شد
زد زیر خنده و منم که تا اون لحظه جلو خودمو گرفته بودم شروع کردم به خندیدن...
ساقی میون خنده گفت:
امان از دست تو.....یهو دلم گرفت....اگه ساقی میرفت المان دلم براش تنگ میشد ولی خوب بروز ندادمو
گونه شو بوسیدمو گفتم:
خیلی دوستت دارم دوست جون .....خوشبخت بشی....اومد حرفی بزنه که خانوم مبیدی آرایشگرمون گفت که امیر اومده
ساقی که کامال مشخص بود هل کردآروم زد رو گونه اشو گفت:
وای....یلدا...من میترسم.....یعنی استرس دارم....منم چشمکی زدمو با شیطنت گفتم:
برا شب از االن استرس داری...متوجه منظورم شدو محکم زد به بازوم گفت:
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به حسابت میرسم یلدا خانوم.....نوبت منم میشه.......همونطور که میخندیدم گفتم:
تو خواب ببینی......باالخره بعد کلی کل کل با ساقی و بعدم دستورات فیلمبردار
که واقعا خسته کننده بود سوار ماشین شدیمو به سمت باغی که مراسم
عقدو عروسی اونجا برگزار میشد رفتیم.....
شب بیاد موندنی بود....واقعا خوش گذشت خانواده خاله الهه ام دعوت بودن ولی
نمیدونم چرا نیومدن.....اونشب اونقدر مشغول بزن بکوب بودم که اصال یادی از اون دوتا چشم سبز وحشی نکردم
و با خودم گفتم:
ول کن بابا ...اصال چرا باید بهش فکر کنم...مهم نیست باالخره یه موقعیتیپیش میاد که منم تالفی رفتاره اون غول بیابونی رو بکنم
***********************
کنار پنجره بزرگ سالن ایستاده بودبه تلفن نگاه میکردبا عقل و احساسش در جنگ بود
دست آ خر احساس مثل همیشه برنده شد....بادستانی لرزان شروع به گرفتن شماره
کرد...
بوق......بوقباهر بوق ضربان قلبش هم باال و باالتر میرفت بعد..........
الو.............به ذهنش فشار آورد که باید چه بگوید....بعد از این همه مدت ....
نفس عمیقی کشید ذهن بهم ریخته اش را جمع و جور کرد...
و گفت:
عذر می خوام ....باخانوم نیلوفر کار دارم....زن از پشت تلفن بعد از مکثی طوالنی گفت:
خودم هستم .....به حافظه اش لعنت فرستاد.....که چرا صدای اورا نشناخته...
خواست حرفی بزند که نیلوفر به فارسی گفت:
ارمیاااااااااا.... ...اونقدر از من متنفر شدی که صدامم یادت رفته....قلبش شروع به تپیدن کرد....پشیمان شد....که زنگ زده ولی باید از حال نینا باخبر میشد
دختری که سه سال داشت و او هرگز ندیده بودش....
با تحکم گفت:
لزومی نداره که تورو بخاطر داشته باشم....زنگ زدم که حال نینا رو بپرسم.....
صدای خنده نیلوفر در گوشش پیچید...
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-اوه ......خدای من....چه پدر وظیفه شناسی....وبعد عصبی گفت:
به توربطی نداره که نینا چطوره.....تو براش مردی ارمیا.....
ارمیا دستش را روی قلبش گذاشت و با عصبانیت و صدایی بلند گفت:
نیلو......دعا کن که زنده نمونم....وگرنه یه ثانیه ام نمی ذارم نینا دست تو باشهپست فطرت.....
دوباره خنده نیلوفر بود حالش را بد کرد.....
صدایش راشنید که گفت:
پس برو به درک......مثل برادرت.....و گوشی را قطع کرد.....
هرلحظه ضربان قلبش کندو کندتر میشد......آخرین چیزی که شنید صدای فریاد
نیکا بود.................
********************

ه هفته به عید مونده بودتصمیم گرفته بودم برم یکم خرید کالسام چون نزدیک عید بود تق ولق بود.......ساقی
خانومم که رفته بود ماه عسل و بی معرفت یه زنگم نمیزد ببینه حالم چطوره کلی براش خط و نشون کشیده بودم....
**********
صبح با صدای زنگ موبایل از خواب بیدار شدم ...کش و قوسی به بدنم دادمو رفتم سمت دستشویی که یه آبی به
سروصورتم بزنم....تو آینه به خودم نگاه کردم .....اما جای اینکه خودمو تو آینه ببینم تصویر دوتا چشم سبز وحشی
رو دیدم که بهم زل زده بود.....قلبم شروع کرد به زدن....یهو دلم شور افتاد....از خودم عصبانی بودم چرا همش اون
غول بیابونی یادم میومد....اه اول صبحی و یاد اون...
یلدا خاک توسرت با این ذهن مغشوش...اصال فکر کردن به اون چه معنی میده...آخه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ولی خدایی باید
اساسی حالشو بگیرم!!!!!!!!
به خودم اومدم دیدم همینطور زل زدم تو آینه دارم به تصویر خودم نگاه میکنم لبخند کجی به خودم زدم و یه مشت
آب تو دستم پر کردمو محکم ریختمش رو آینه و با عصبانیت گفتم:
لعنتی از ذهنم برو بیرون.......آخه چی از جونم می خوای....حوله رو برداشتمو صورتمو پاک کردم رفتم بیرون از اتاق.....از پله ها اومدم پایین که صدای مامان و شنیدم داشت
با تلفن حرف میزد...
کلی نگران و مضطرب بود.....از مکالمه اش فهمیدم داره با نیکا حرف میزنه منو که دید سر تکون داد و بعدم
خداحافظی کرد...
رفتم سمتش و گونه اشو بوسیدم
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سالم و صبح بخیر به بهترین مامان دنیا.....چی شده؟؟؟؟؟؟مامان با نگرانی گونه امو بوسیدو گفت:
یلدا....ارمیا حالش بدشده و بردنش بیمارستان....نیکا خیلی نگران بود...قلبم یهو ریخت....ولی به خودم مسلط شدمو گفتم:
کی ...مامان؟؟؟؟؟چرا...مامان سرشو با کالفگی تکون دادو گفت:
نمیدونم...نیکا میگفت با تلفن حرف میزده که اینجوری شده....االنم تو بخش مراقبتای ویژه است...منم نگران شده بودم هرچند ازش بدم میومد ولی خوب راضی به مرگش که نبودم....گفتم:
مامان خوب پاشو بریم یه سر بهشون بزنیم ....منم نگران شدم...مامان سری تکون دادو گفت:
میرم آماده بشم تو هم برو صبحانتو بخور آماده شو بریم...چشم........رفتم تو آشپزخونه و یه لقمه نون پنیر با چایی شیرین درست کردمو خوردم....حالم کال گرفته شد دیگه حس خریدم
نداشتم...دیشب چقدر برنامه ریختم...با گفتن بی خیال...
صبحانه مو تموم کردم و آماده شدم...
**********
رسیدیم بیمارستان....عجیب این بود که نمیدونم چرا اینقدر دل شوره داشتم....
نیکاو نیکیا رو از دور دیدیم تو حیاط بیمارستان باهم حرف میزدن...از دور معلوم بود که دوتاشون آشفته اند......
نیکا اومد حرفی بزنه که سر چرخوندو مارو دید ....به سمت منو مامان اومد...مامان بادیدنش در آغوش گرفتش و
گفت:
انشااهلل درست میشه خاله...به خدا توکل کنو صورت نیکارو بوسید....بعد نیکا نگاهی به من انداختو بغلم کردو گفت:
مرسی که اومدی یلدا....توروخدا براش دعا کن....سر تکون دادمو با تاسف گفتم:
حتما عزیزم همونطور که مامان گفت به خدا توکل کن درست میشه....حالش خوب میشه من مطمئنم...بعدم با نیکیا احوالپرسی کردیم مامان سراغ خاله الهه رو گرفت نیکا گفت:
 مامان از پریروز حالش اصال خوب نیست...خونه است...بهش حق میدیم اول ایلیا و حاال ام که ارمیا...تو این حاله...گریه اش گرفت و گفت:
 خاله بخدا خسته شدیم دیگه...گاهی وقتا این سوال برام پیش میاد آخه چرا ما؟؟؟؟؟؟؟....واقعا برامون سخته ماماندیگه تحمل از دست دادن ارمیارو هم نداره
مامان در حالی که دل داریش میداد گفت:
نگران نباش عزیزم....مرگ و زندگی دست خداست...فقط بهش توکل کن...من مطمئنم برا ارمیا یه قلب پیدا میشه....
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ولی مامان یه جوری گفت انگار مطمئن نبود....یه لحظه فکرم رفت رو ارمیا.....نه اون جوون بود....واقعا اگه یه قلب
براش پیدا نمی شد...چی؟؟؟؟؟
به آسمون نگاه کردمو گفتم:
خداجونم.....به خاطر خاله الهه....یه فرصت دوباره به ارمیا بده....اونو از خونواده اش نگیر....همون لحظه صدای شنیدن آژیر آمبوالنس....منو از دنیای خودم بیرون آورد...چون نزدیک اورژانس نشسته بودیم
آمبوالنس نزدیک ما توقف کرد و درباز شد و مریضی که رو برانکارد....خوابیده بود رو بیرون آوردن..یه لحظه قیافه
اشو دیدم...آشنا بود....خیلی آشنا...بی اراده از روی صندلی بلند شدم....به طرف آمبوالنس رفتم.....حاال چهره اشو
واضح میدیم...
از دیدن حمید تو اون وضعییت نزدیک بود پس بیوفتم...جلوی دهنمو گرفتم که جیغ نزنم...فقط گفتم:
وای خدای من حمید!!!!!!!!!!!!......همون لحظه دوستشو که همیشه همراش بود دیدم....با چشمای گریون....منو دیدو اومد جلو
اشکاشو پاک کردو با صدای غمگینی گفت:
شما یی خانوم خطیب...دیدی...حمیدو دیدی ؟؟؟؟؟؟دیدی دوستت چه بالیی سرش اورد....چیکارش کرد.....
تو بهت بودم...به زور لبام از هم باز شد با صدای خفه ای گفتم:
چ....چییییی......شده؟؟؟؟؟؟پوزخندی زدو گفت:
نمیبینی.....خودکشی کرده....زد تو سرشو گفت:
ای کاش الل میشدم و نمیگفتم ساقی ازدواج کرده....وقتی شنید.....چندروزی پیداش نبود....امروز اومد خونه حالش آشفته بود....بهم گفت میره حموم دوش بگیره....ولی
ساکت شدو به گریه افتاد......
رگ دستشو زد!!!!!!!!!!!انگار که با خودش حرف میزد
 چقدر بهت گفتم...پسر ول کن این جماعت الکی خوش رو....چقدر بهت گفتم این دختره تیکه تو نیست.........وآروم از کنارم گذشت و من هنوزم با بهت به مسیری که داشت میرفت نگاه میکردم....
دستامو گذاشتم رو صورتم نشستم روزمین اصالباورم نمی شد که حمید اونقدر ساقی رو دوست داشته که به خاطرش
یه همچین کاری کرده...وای واقعا دلم سوخت...ما با این پسر چی کار کردیم...در حقش ظلم کردیم ...نه تقصیر ما
نبود....خوب ساقی دوسش نداشت .. .اون درکش پایین بود...ای وای...اگه ساقی می فهمید چی...با اون روحیه ای که
من ازش سراغ داشتم اگه میفهمید حتما یه عمر خودشو سرزنش میکرد....نه ساقی نباید میفهمید ...حاال خدا کنه به
خیر بگذره...حمید چیزیش نشه....همه ی اینا رو زمزمه وار می گفتم...دستمو از رو صورتم برداشتم صورتم خیس از
اشک بود....به آسمون نگاه کردم...
گفتم:
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 وای خدا.....اگه بالیی سرش بیاد ..اگه ساقی بفهمه...درسته که حمیدو دوست نداشت اما اگه حمید بمیره خودشومسئول میدونه...خدا خودت کمک کن
صدای وحشت زده مامانو شنیدم که اومد سمتم و گفت:
وای ...یلدا ...دخترم چی شده ؟؟؟؟چرا اینجا نشستی...دستمو گرفت و کمکم کرد که بلند شمو گفت:
بلند شو دختر....نیکا هم اومد سراغم با مامان کمک کردن بشینم رو نیمکت...سرم گیج میرفت حالم واقعا بد بود...
نگاه گیجم رفت سمت مامان طفلک از ترس رنگش پریده بود نیکاهم با ن گرانی بهم نگاه میکرد..نگامو چرخوندم
سمت نیکیا...چشماش نگران بود....نگاهش چند لحظه ای روی من ثابت موند بعد انگار که دستپاچه شده باشه نگاه
ازم گرفت و با من من گفت:
من.....می...میرم آبمیوه بگیرم برات..مثل اینکه فشارت افتاده...اونقدرم حالم سر این جریان بود که اصال حوصله نداشتم نگاه نیکیا رو تعبیر کنم...
بعد چند لحظه با یه آب پرتقال برگشت و وقتی خواستم ازش بگیرم دستش به وضوح میلرزید...
بهش نگاه کردم..اما نگاهشو سریع ازم دزدید
تو دلم گفتم:
ای بابا این دیگه چه مرگش شده امروز...اصال اینا کال مشکوکنولی خوب بر خالف حرف دلم گفتم:
ممنون نیکیا.....سرشو تکون دادو رو به مامان گفت:
ماشین آوردین؟؟؟؟؟؟مامان گفت:
آره عزیزم....نیکیا نگاهی به من کردو گفت:
آبمیوتو خوردی؟؟؟؟انگار بهتر شدینگاش کردم...تو نگاهش یه چیزی بود که من سردر نمی آوردم...سرمو انداختم پایین و گفتم
آره مرسی بهترم.....مامان گفت:
حاال میشه بگی چی شد یدفعه یلدا....تو اون آمبوالنس کی بود؟؟؟؟؟؟
چشمامو بستم نفس عمیقی کشیدمو گفتم:
حمید!!!!!!!!!!!مامان با چشای گردشده گفت:
-حمید؟؟؟؟؟همون پسری که ساقی رو دوست داشت...حاال چرا اینجا؟؟؟

46

غریبه ی آشنای من – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا
نفس عمیقی کشیدمو گفتم:

خودکشی کرده ....رگ دستشو زده وقتی......وقتی شنیده ساقی ازدواج کرده....مامانم بهت زده فقط بهم نگاه میکرداومد حرف بزنه که گفتم:
فقط براش دعا کن مامان...این مسئله باید بین خودمون بمونه..ساقی روحیه اش حساسه..اگه بفهمه معلوم نیست چهعکس العملی داره...روحیه اش داغون میشه مامان
مامانم که انگار تو شک بود فقط سرشو تکون داد سکوت بدی بینمون حکمفرما بوداما مامانم این سکوتو شکست و
گفت:
یلدا جان من میرم پیش الهه....خودت میری خونهسرمو تکون دادمو گفتم:
آره مامان میرم شما نگران من نباشیناومد حرفی بزنه که نیکیا گفت:
خاله...این دخترتو چندساعت به من قرض میدی؟؟؟؟مامان لبخندی زدو من گنگ به نیکیا نگاه کردم البته نگاه مضطرب نیکا از چشمم دور نموند..
مامان گفت:
باشه عزیزم این چه حرفی....بعد با خنده گفت:
سالم تحویلت دادما...وزنشم کردم....که از حرف مامان ما هم خندیدیم
نیکیا با خنده گفت:
خیالت راحت باشه خالهوبعد رو به نیکا گگفت:
من میرم یلدا رو برسونم خونه...خاله شمام با ماشین زحمت نیکا جون افتاد گردنتون دیگه دارین میرین این خواهر مارو هم تحویل شوهرش بدین
نیکا اخمی کردو به برادرش گفت:
خیلی بی مزه اییادت نره یلدا رو رسوندی بیا خونه بعد برگرد بیمارستان
سری تکون دادو بعد از نیکا و مامان خداحافظی کردیم رفتیم بیرون از بیمارستان..ذهنم درگیر بود یعنی چه دلیلی
داشت نیکیا منو برسونه خوب مامانو میرسوند خونه خودشون منم با ماشین خودمون میرفتم خونه دیگه.....اون نگاه
هاش چه معنی میده واقعا گیج شدم......
رسیدم به ماشینش که ریموت ماشین رو فشرد و صدای باز شدن قفل درها منو از فکر کشوند بیرون بهش نگاهی
انداختم...لبخندی زدو در جلورو باز کردو گفت:
بفرمایید....از حرکتش خندیدمو گفتم:
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ممنون..ولی یادم نمیاد راننده استخدام کرده باشمبا همون لبخند گفت:
بده احترام گذاشتم...من که از خدامه راننده شخصی خانومی به این زیبایی باشمیه لحظه تو چشاش نگاه کردم برق خاصی داشت....جذاب و گیرا هرچی بود از اون چشای سبز وحشی داداشش بهتر
بودبه خودم اومدم د یدم همینجور ذل زدم به چشاش....خاک برسم آبروم رفت االن پیش خودش چه فکرایی
میکنه....
تندو دسپاچه تشکر کردمو سوار شدم....
درو بست ماشینو دورزدو سوار ماشین شدو راه افتاد...
از وقتی حرکت کردیم بینمون سکوت بود تعجب کردم هیچ حرفی نمیزد فقط گاهی نفس عمیقی میکشید انگار
فضای داخل ماشین براش سنگین بودمنم که مغرور اصال دوست نداشتم این سکوتو بشکنم که فکر کنه
خبریه...بیخیال شدمو به بیرون رفت و آمد ماشینا نگاه کردم..به حمید فکر کردم به ساقی....به ارمیا....صداش منو از
افکارم کشید بیرون
یلدا؟؟؟؟؟؟!!!!!!!برگشتم سمتش تو دلم گفتم:
چه عجب اگه چند دقیقه دیگه حرف نمیزدی فکر میکردم اللیلبخندی زدمو گفتم:
بله!!!!!!میشه یه سوالی ازت بپرسم؟؟خوب بستگی به سوالی که می پرسی داره!!!!!کمی سکوت کردو بعد نفسش را محکم بیرون داد و گفت:
یلدا !!!!تا حاال عاشق شدی؟؟؟؟؟دوتا شاخ گنده روسرم داشت در میومد این دیگه چه سوالی بود دوباره گفت:
چی شد سوالم جواب نداشتبهش نگاه کردم و خیلی جدی گفتم:
فکر نمیکنم این سوال بهت مربوط باشه ولی برا اینکه فکر بد نکنی باید بگم نه تا حاال عاشق نشدموسکوت دیگه هیچ حرفی نزدو منم که تو شوک سوالش بودم چه ربطی داشت که این سوال رو بپرسه نمیدونم اینا
خانوادگی عجیب بودن پس یه همچین سوالی اونم بی ربط همچین جای تعجب نداشت..اینجوری سوالشو پیش خودم
توجیه کردم....
جلو خونه توقف کرد.نگاهی به در خونه کردو گفت:
بفرمایید اینم خونه خانوم ........صحیح و سالمولبخندی رو لبش نشست
ممنون .واقعا لطف کردی-وظیفه بود خانوم خانوما.....
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خواستم پیاده شم درو باز کردم که یهو دستمو گرفت از این کارش دیگه واقعا فکر کنم شاخام در اومده ....باید برم
تو آینه نگاه کنم......اخمی کردمو برگشتم سمتش خواستم حرفی بزنم که انگشتشو گذاشت رولبم بچه پرروووو.......
گفت:
فقط به حرفام گوش کندستمو به سرعت از تو دستش کشیدم بیرون با عصبانیت گفتم:
این کارا چه معنی میدی؟؟؟؟؟لبخندی زدو گفت:
عصبانی نشو یلدا منظوری نداشتم ولی به حرفم گوش کنبا اینکه عصبانی بودم ولی خوب باید می فهمیدم چی می خواست بگه که این کارارو میکرد
گوش میدم!!!!!!!!!خم شدو از تو داشبورد ماشین دفتری آورد بیرون.دفتر به چشمم آشنا بودآره همون دفتری که تو ویالی شمال تو
اتاق ایلیا بود....گرفت سمتمو گفت:
بیا بگیرش.....خیلی چیزا هست که تو باید بدونی هرچند که نیکا مخالف بود ومخالف تر از اون ارمیا چون اون.....اون می خواد
دوباره نفسشو بیرون دادو گفت:
فقط اینو بخون.....و دفترو داد دستم و گفت:
خداحافظ.......هرچند از حرفاش گیج شده بودم......ولی خوب از ماشین پیاده شدم و دروبستمو گفتم:
خداحافظ.......و رفت.. ....و من به جلد سیاه دفتر نگاه میکردم یعنی چی تو این دفتر بود که به من مربوط میشد؟؟؟؟ارمیاو نیکا چرا
مخالف بودن من این دفترو بخونم؟؟؟؟ارمیا می خواد چیکار کنه.چرا نیکیا حرفشو قطع کرد................
*******************
باالخره کار خودتو کردی؟؟؟؟؟؟؟به سمت صدا برگشت نیکا بود که با او حرف میزدسویچ را روی میز عسلی وسط سالن گذاشت و خودش را روی مبل
رها کردو چشمانش را بست
نیکا با عصبانیت سمتش آمدو گفت:
نیکیا مگه با تو نیستم........دفترو بهش دادی؟؟؟؟؟نیکیا چشمانش را باز کردو گفت:
مامان و خاله کجان.....؟؟؟؟؟؟؟نیکا با بی حوصلگی گفت:
تو باغن حاال جواب بدهاینبار نیکیا با عصبانیت گفت:
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چی می خوای بدونی؟؟؟اینکه دفتروبهش دادم آره بهش دادم ...... چرا نیکیا مگه نگفتم این کارو نکن اگه قضیه رو بدونه معلوم نیست چه بالیی سرش میاد می فهمی اینو؟؟؟؟؟؟نیکیا هم با صدای بلند تر گفت:
 من فقط اینو میدونم اگه ارمیا بخواد به حرفش عمل کنه یلدا داغون میشه پس بهتر همه چیزو بدونه....قبل از اینکهارمیا دست بکار بشه.....
نیکا برا چند لحظه سکوت کردو به چشمان برادرش نگاه کرد.....نیکیا از زیر نگاه خواهرش فرارکردوسویچ ماشین
را برداشت و به سمت در سالن رفت و در همان حال گفت:
من میرم بیمارستان.....نیکا سریع خودش را به او رساند آن چیزی که به ذهنش رسیده بود را باید میگفت باید خیالش راحت میشد که
فکرش یک خیال واهی بود دستش را روی شانه نیکیا گذاشت و نیکیا به طرفش برگشت نیکا مشکوک اورا نگاه
کردو با تردید گفت:
نیکیا نگو که دوستش داری!!!!!!!باید چه میگفت.سرش را پایین انداخت تا از نگاه نیکا فرار کندنیکا اینبار محکم تر گفت:
با توام سوال من جواب نداشت؟؟؟؟؟؟؟دیگر نمیشد پنهان کندسرش را بلند کردو با صدایی بلند گفت:
آره دوسش دارم حاال میگی چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟سکوت بعدی بر فضا طنین انداخته بود نیکا واقعا شوکه شده بود دستش آرام از روی شانه ی نیکیا سرخوردو به
دیوار تکیه دادو زیرلب زمزمه کرد:
 نه خدایا.امکان نداره ..بگو دوروغ گفتی بگو...نیکیا اینبار محکم تر گفت :
دوستش دارم......آره دوستش دارم ....می فهمیو سریع از در سالن خارج شدو ودر را محکم بست با صدای بهم خوردن در بغض نیکا هم شکست.................
**********

*************
5ساعتی میشد که زل زده بودم به جلد سیاه
رنگ اون دفتر.....یعنی توش چی نوشته بود که به من مربوط میشد اصال من چرا باید خاطرات ایلیا رو بخونم.....ای
خدا دارم دیوونه میشم ...داشتم راحت زندگیمو میکردما....اون از ارمیا که اونطوری باهام رفتار میکنه اینم از
اینا......همشون یجورایی مشکوکن.....دلم....گواه بد میداد انگار قرار بود یه اتفاقایی بیوفته .....صدای زنگ موبایلم
...منو از افکارم آورد بیرون ......به صفحه اش نگاه کردم ساقی بود.....یهو یاد حمید افتادم...تصمیم گرفتم..هیچ
حرفی راجع بهش به ساقی نزنم...و جواب دادم
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-الو....بفرمایید

صدای شادو متعجب ساقی بود که گفت:
سالم...مگه نفهمیدی منم که میگی بفرمایید....گفتم:
چرا دیدم...ولی منو یادت مونده...چه عجب بابا ...یادی از ما مجردا کردیصدای خنده اشو شنیدم و بعد گفت:
زلزله...همش تقصیر امیره دیگه اینقدر برنامه چیده که بخدا اصال وقت نداشتماز صدای شاد ساقی شاد شدم....همه ی ناراحتیام به خاطر زنگ نزدنش از بین رفت...و گفتم:
سونامی....خوشحالم که خوشبخت شدی...امیر چطوره؟؟کجاست این با معرفتتو رستورانیم رفته دستاشو بشوره و بیاد منم از فرصت استفاده کردم گفتم یه زنگی بزنمخالصه بعد کلی سرو کله زدن و شوخی و خنده ازش خداحافظی کردمو تماس قطع شد
من دوباره رفتم سراغ دفتر خاطرات ایلیا...
و بازش کردم اولین چیزی که به نظرمو جلب کرد خط زیباش بودو شروع کردم به خوندن.........
...............................
((نمیدونم باید از کجا شروع کنم....با خودم چند روزه که فکر میکنم این همه اتفاق از کی وارد زندگی آروم و بی
دغدغه ی من ش د و امروز به این نتیجه رسیدم...از ورود نیلوفر به زندگی ما.......می خوام خاطراتمو مرور کنم و
بدونم اشتباه من کجا بود)).....
ارمیا چند وقتیه تو خودشه امروز تصمیم گرفتم باهاش اساسی صحبت کنم ببینم چه مرگشه این پسره...بعداز ظهر
وقتی از یونی برگشتیم....به یه به ونه ای بردمش بار ...البته مجبور شدم اونجا ببرمش چون ارمیا رو خوب میشناختم
اون هر وقت مشروبات الکلی مصرف میکرد راحت دردو دل میکردو درداشو میریخت بیرون....
حاال تو بار روی دوتا صندلی چوبی نشسته بودیم و من سفارش مشروب دادمو بعد از اینکه جرعه ای نوشیدیم رو به
ارمیا کردمو گفتم:
ارمیا خان نمی خوای بگی این چندوقته چت شده...تو خیلی شاد بودی خیلی زیادولی االن تو دانشگاه گوشه گیری...زیاد با بچه ها نمیپری...می خوام دلیلشو بدونم
ارمیا یه جرعه از مشروبشو خوردو نفس عمیقی کشید با انگشتش روی میز خط میکشید چیزای نامفهومی بود
هروقت اینکارو میکرد یعنی ذهنش بی اندازه درگیر بود...نگاهی به من کردو من سنگینی نگاهشو حس
کردم....نگامو از روی انگشتاش روی صورتش کشیدمو اون دوباره جرعه ای مشروب خوردو گفت:
از یکی خوشم اومده ....چند وقته فکرمو به خودش مشغول کردهبعد انگار تو رویا سیر میکنه گفت:
چشمای عسلیش.....موهای مشکیش...پوست سفید صورتش...هیکلش....
بعد نفسشو عصبی داد بیرونو چنگ زد تو موهاش....و ادامه داد
-داره دیوونه ام میکنه ایلیا....میفهمی
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لبخندی زدمو گفتم:

پس داداش دوقلوی من عاشق شده...درستهگنگ بهم نگاه کردو گفت:
هنوز زوده که بگم عاشق شدم...دوباره لبخندی زدمو گفتم:
حاال این فرشته خانومه خوشبخت کی هست؟؟؟؟؟؟سرشو انداخت پایینو گفت:
نیلوفررررر.........یکم افکارمو جمع کردمو آهسته زیر لب گفتم:
نیلوفررر....همون .....بعد با عصبانیت به ارمیا نگاه کردمو گفتم:
تو دیوونه شدی مگه نه....ارمیا پوزخندی زدو گفت:
میدونم االن می خوای بهم بگی...خاکبرسرت با این انتخابت...میدونم می خوای چی بگی...ولی ایلیا
دست خودم نیست...وقتی میبینمش قلبم تند تند میزنه...همه رفتاراش و کاراش یادم میره
نذاشتم ادامه بده از جام بلند شدمو گفتم:
فراموشش کن ارمیا نذار بیشتر از این تو وجودت رخنه کنه...اینو بفهم که اون مناسب تو نیست.....ارمیا هم بلند شدو گفت:
من دوسش دارم ایلیا...میدونم اشتباهه ولی دست خودم نیست...از بار اومدیم بیرون..سوار ماشین شدیم...
دیگه هیچی بهش نگفتم...اونم حرفی نزد...
بینمون سکوت بود...من ...چی می تونستم بگم....نیلوفر یه دختر دورگه انگلیسی....ایرانی...پدرش ایرانی بودو
مادرش انگلیسی همه تو دانشگاه میشناختنش به خاطر زیباییش...
به خاطر ...به خاطر...هوسباز بودنش...توی اون دوسال میتونم بگم با نصف پسرای دانشگاه رابطه داشت...حتی...وای
ارمیا نباید این کارو میکرد ...نباید میذاشتم عاشقش بشه
من نمی تونستم این حقیقتو بهش بگم
که منم یه شب تو اوج مستی باهاش رابطه داشتم.........
************
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اینجوری درست نبود باید یه کاری میکردم این پسره دیوونه حرف تو کله اش نمی رفت....تو اتاقم نشسته بودمو
فکر میکردم ....یهو فکری به ذهنم رسید خودشه باید نیلوفرو میدیدم باهاش صحبت میکردم اون نباید این کارو
میکرد ارمیا پاک بود حیف بود.......
موبایلمو برداشتمو و شماره شو گرفتم ازش متنفر بودم اون خیلی عوضی بود دوست نداشتم باهاش حرف بزنم ولی
به خاطر ارمیا!مجبور بودم
میدونستم که چه نقشه ای داره حاال که نتونسته بود منو به دست بیاره
دست گذاشته بود رو ارمیا ......
چندتا بوق خوردو صدای مست و نازش توی گوشم پیچید
الووووووو......با کمی مکث گفتم:
الو نیلوفر زنگ زدم بگم که می خوام ببینمت...نیلوفر که معلوم بود حسابی مست کرده با صدای کش داری گفت:
ااااااییلییییاااا......چق چقدددرررررر منتظر تماسسسسست بودمدلم برات تنگه منم می خوام ببینممممتت.....
با صدای عصبی گفتم:
نیلوووو به خودت بیا می خوام ببینمت چون باهات کار مهمی دارمفکرت منحرف نشه برعکس من هیچ دلیلی برا دلتنگی تو نمیبینم...
انگار که با صدای فریاد من مستی از سرش پرید
این دفعه اون هم با صدای عصبی گفت:
باشه بیا بار....من اونجا هستمبدون خداحافظی گوشی رو قطع کردمو راه افتادم
بار نزدیک به خونمون بود ده دقیقه بیشتر طول نکشید
وارد شدم صدای تند موزیک تو گوشم طنین انداز شدبا چشم دنبال نیلو گشتم
وسط سن داشت میرقصید یه جام نیمه هم دستش بود
چند لحظه ای بهش خیره شدم یه تاپ آبی پوشیده بود یه شلوارک لی
هیکل خوش فرمی داشت پاهای خوش تراشش خودنمایی میکردو هوس انگیز بودند نگاهم از رو پاهاش به صورتش
کشیده شد صورت کشیدو پوست سفید چشای درشت عسلی بینی خوش تراش و لب قرمز کوچولو گونه های
برجسته
موهای بلندی داشت  .........با برخورد یکی از مست و پاتیالی اونجا به شونه ام به خودم اومدم چند دقیقه وسط سالن
ایستاده بودم قیافه نیلوفر رو پیش خ ودم تجزیه و تحلیل میکردم برا اینکار خودمو سرزنش کردم و به طرفش رفتم
وقتی رسیدم بهش متوجه من شد جام مشروبش رو گذاشت روی میز همونطور که بدنشو تکون می داد اومد سمتم
دستاشو حلقه کرد دور گردنم با شدت دستاشو از دور گردنم جدا کردم که با صدای کشداری گفت:
-اوومدیییی عزیییییزززممم ...بیا برقصصیممممم....بیا خوشش باششییممم
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محکم دستشو گرفتمو به سمت در خروجی بار بردمش در همون حال گفتم :
الزم نکرده همون یه بارکه باهات خوش بودم به اندازه تمام عمرم برا خودم عذاب وجدان خریدم....****************

******************
کشون کشون بردمش سمت ماشین در جلو رو بازکردم تقریبا پرتش کردم رو صندلی
درو محکم بستم که با صدای بسته شدن در ماشین یهو تکونی خوردو فکرکنم مستی کال از سرش پریداهمیتی ندادم
منم ماشینو دور زدمو نشستم پشت فرمون و نیم نگاهی بهش کردم و گفتم:
خوب نیلو فر یه راست میرم سر اصل مطلب ...سرشو بلند کردو با چشمای عسلیش بهم خیره شد نمی دونم چرا از تب و تاب افتاده بود انگار یهو غمگین شد....به
خودم اومدم و دوباره گفتم:
دست از سر ارمیا بردار....فهمیدی چی گفتم اون خیلی پاکه از سرتم زیادیه ..انگشتمو به نشونه تهدید طرفش گرفتموادامه دادم:
وگرنه هرچی دیدی از چشم خودت دیدی فهمیدی؟؟؟چند دقیقه گذشت و هیچ صدایی ازش نشنیدم...سرش پایین انداخته بودو نمی تونستم صورتشو ببینم دستمو آروم
بردم سمت شونه اش و تکون دادمش و صداش کردم:
نیلوفر...سرشو آروم آورد باال تو چشام خیره شد...صورتش خیس اشک بود نتونستم طاقت بیارم هیچوقت تحمل اینکه گریه
زن ها رو ببینم نداشتم..دستمو بردم سمت صورتشو اشکاشو پاک کردم و گفتم:
 از دست من ناراحت نشو نیلو .....تو نمی تونی با ارمیا ازدواج کنینمی تونی ....
عصبی شدم صاف نشستم دستمو محکم زدم رو فرمون و با صدای بلند گفتم:
لعنتی مگه یادت رفته منو تو با هم رابطه داشتیم ...تو چطور می خوای با ارمیا ازدواج کنینیلوفر گفت:
چون دوستش دارمتند برگشتم سمتشو گفتم:
تو غلط کردی!!!!!دست از سرش بردار نیلوفر حاال هم از ماشینم گمشو بیرون..اونم عصبی فریاد زد:
-آره همیشه همینطور مغرور باش...می خوای راستشو بشنوی آره ...
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آقای ایلیا صدرا خوشگل ترین و محبوب ترین پسر دانشگاه ...من یه هرزه ام...تقصیر تو ئه...من دوستت داشتم ولی
تو بهم توجه نکردی....هیچوقت حواست به من نبود...همه جا چشمام دنبالت بود ولی تو به دختر جماعت رو نمی
دادی اوایل برا اینکه فراموشت کنم با بقیه می پریدم که عاقبتم شد این ...
بلند تر فریاد زد:
 یه دختر هرزه!!!!!با هر ترفندی بود اونشب مست کشوندمت خونه ام تا فقط برای یه بار دست نوازش رو سرمبکشی بهم محبت کنی این کارو کردی ولی چون مست بودی.. .نه از روی عشق..از روی هوس....از فرداش دوباره
همون ایلیا سنگ دل و مغرور شدی که همیشه بودی...پیش خودم فکر کردم حاال که نمی تونم تورو به دست بیارم....
زهر خندی زدو ادامه داد:
ارمیا رو به دست میارم...اونم شبیه تو هستش...پس ایلیا نشد اون....از حرفاش عصبی بودم ارمیا نباید وارد این بازی میشد:
 تو دستت به ارمیا نمیرسه نمی دونم چطوری خامش کردی ولی اینو میدونم که نمی زارم باهاش باشی....ارمیا بازیچهاین بازی کثیف تو نیست!
پوزخندی زدو گفت:
تو هنوز نیلو رو نشناختی ایلیا صدرا!!!!!!!خواهیم دیدبدون اینکه بتونم عکس العملی نشون بدم سریع بوسه ای رو گونه ام زدو در ماشین رو باز کردو به همون محکمی
که من بستمش در رو به هم کوبید....
من .......
************
صدای زنگ موبایلم باعث شد چشمم به سمت تلفن کشیده بشه ...از دفتر خاطرات ایلیا دل کندمو رفتم که موبایلمو
جواب بدم به صفحه نگاه کردم نیکا بود:
الو سالم نیکا جان....صدای شاد نیکا رو شنیدم که گفت:
سالم یلدا خوبی...وای یلدا جونم یه خبر خوب دارم...انشاهلل خیره..برا ارمیا قلب پیدا شده ....اون زنده می مونه یلدا...داداشم مارو تنها نمی ذارههرچند اصال از ارمیا خوشم نمیومد ولی خوب واقعا خوشحال شدم و گفتم:
خداروشکر ...حاال کی عملش میکنن....با همون صدای شاد گفت:
فردا...فردا ارمیا از شر این مریضی لعنتی خالص میشه...خوشحال شدم باز اگه خبری شد بهم بگو....یهو صداش تغییر کردو گفت:
یلدا؟؟؟؟؟؟از تغییر ناگهانی صداش تعجب کردم و گفتم:
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-جانم چیزی شده؟

نه فقط می خواستم بدونم اون دفترو که نیکیا داد بهت خوندی؟نگاهی به دفتر روی میز کردمو گفتم:
دارم می خونمشبا صدایی لرزونی گفت:
خیلی به نیکیا اصرار کردم اون دفترو بهت نده ولی خوب باالخره افتاد دستتولی خوب بایدم می فهمیدی
واقعا کنجکاوم بدونم چی تو خاطرات ایلیا هست که به من مربوت میشه...با صدای آرومی گفت:
همه چیزش مربوط به تو هست ...همه خاطراتش...بعد سریع گفت:
خداحافظ....منتظر نشد ازش خداحافظی کنم و قطع کرد ...با تعجب به گوشی خیره شدم
و بعد نگاهی به دفتر کردم ....و با خودم گفتم:
ایلیایی که من هرگز نمیشناختم...چرا خاطراتش مربوط به منه...کدوم خاطره؟؟؟تصمیم گرفتم سریع برم سراغشو ادامه اشو بخونم تا حاال که چیزی دستگیرم نشده بود
شاید با خوندن بقیه اش این معما حل میشد......
***********

***************************
آخه احمق من به تو چی بگم هان...چرا نمی فهمی اون تیکه تو نیست ....اینو گفتم و رفتم سمت مامان....با دیدن قیافه اش دلم براش سوخت ای کاش می تونستم حقیقت و بهشون بگم بگم
که من با نیلوفر رابطه داشتم ولی ........
با درماندگی گفتم:
مامان تو نمی خوای چیزی به پسر عاقلت بگی بابا زبونم مو در آورد....به جای مامان نیکا گفت:
ایلیا بسه دیگه مگه نمی بینی مامان حالش خوب نیست...اومدم جواب بدم که ارمیا با یه لحن جدی و محکم گفت:
این حرف اول و آخر منه ...من با نیلوفر ازدواج میکنم آخر همین هفته چه شما بخوایدچه نخواید من این کارو میکنم...من با اون خوشبخت میشم اصال برام مهم نیست گذشته نیلوفر چی بود......
میون کالمش پریدمو گفتم:
-حاشا به غیرتت!زندگی تو غرب چقدر روت تاثیر گذاشته...
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صدای عصبیش رو شنیدم که گفت:

احترام خودتو نگه دار ایلیا....تا حاال هم هرچی گفتی نشنیده گرفتمبعد با صدای بلندتری گفت:
فهمیدید چی گفتم.....و سریع از کنار ما گذشت و از در ورودی بیرون رفت در و محکم پشت سر خودش بست...
با بسته شدن در بغض مامان هم شکست....نیکا سریع به سمت مامان رفت و شانشو ماساژ دادو با نگرانی گفت:
مامان قربونت برم تورو خدا ....گریه نکن برا قلبت خوب نیستا...مامان با ناله گفت:
گریه نکنم چه خاکی به سرم بریزم هان....میبینی به خاطر یه دختر...دوتا پسرام چجوری به جون هم افتادند..از صدای گریه مامان اعصابم خورد تر شد طاقت گریه کردنش را نداشتم
رفتم کنارش زانو زدم بوسه به دستش زدمو با صدای گرفته ای گفتم:
مامان من معذرت می خوام که نتونستیم بچه ها ی خوبی برات باشیممامان به خدا به خاطر خودش میگم ....اون داره زندگیشو تباه میکنه...نیلوفر اونی نیست که ارمیا می خواد...ارمیا کور
شده نمی فهمه ....
عصبی دستی به موهای بلندم کشیدمو زمزمه وار گفتم:
آخه چجوری حالیش کنم که اون یه بازیچه است.....***********************
برام خیلی عجیب بود صفحه های بعد از اون همه اش سفید بود هیچی توش نوشته
نشده بود....
به آخر دفتر نگاه کردم فقط چند صفحه دیگر نوشته بود.....
***************
دلم می خواد بمیرم ...نمی دونم چی شد چرا اینجوری شد ....
من خیانت کردم به برادرم خیانت کردم .....هرگز باورم نمیشه و هرگز خودمو نمی بخشم...
یعنی من واقعا این کارو کردم....
با گنگی به روبرو خیره شدم ...سعی کردم اتفاقات دیشبو به خاطر بیارم....
من با نیلوفر بودم ....یعنی من....وای خدای من......
اصال دیشب چی شد...من رفتم خونه مشترک ارمیا و نیلوفر...ارمیا ایران بود...
دیشب به من زنگ زد گفت حال نیلوفر خوب نیست...من رفتم پیش نیلوفر....
چی داد خوردم...نفهمیدم ولی صبح..............
با عصبانیت دستمو فرو کردم تو موهام....فریاد زدم:
نهههههههههههه.....نهههه من این کارو نکردم من به ارمیا خیانت نکردم...من با نیلوفر کاری نکردم...
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و صدای هق هق گریه ام توی سکوت اون خیابون سرد پیچید....نمیدونم چقدر اونجا نشسته بودمو گریه کرده
بودم...
صدای موبایلم م نو از اون حال بیرون آورد...برش داشتم به شماره نگاه کردم...
نیلوفر بود....
مردد بودم جواب بدم....یا نه...باالخره تصمیم گرفتم جواب بدم.....
با صدای گرفته ای گفتم:
الو.....صدای نیلوفر توی گوشم پیچید.....ازش متنفر بودم......
الو ...عزیزم...اینقدر دیشب بهت بد گذشت که صبح بدون خداحافظی رفتی...از عصبانیت در حال انفجار بودم فقط فریاد کشیدم
خفه شو هرزه دروغگوووو.......من با تو کاری نکردم....مطمئنم.....و تلفنو وسط خیابون پرت کردم هزار تکه شد.....به تکه های شکسته شده با حالتی گنگ خیره شدم.....
دستامو رو صورتم گرفتم:
نه این حقیقت نداره...................یک ماهی از اون شب لعنتی گذشته بود.....ارمیا از ایران اومده بود و دیگه من اون نیلوفر لعنتی رو ندیده بودم بهم
هم زنگ نزده بود.....به این نتیجه رسیده بودم که من واقعا به ارمیا خیانت نکرده بودم....من با نیلوفر کاری نکردم
...اینو تو این یه ماه روزی ده هزار بار با خودم تکرار میکردم
ای کاش نیلوفر لعنتی هیچوقت وارد زندگی ما نمی شد ....ای کاش...
با صدای زنگ موبایلم به خودم اومدم مشغول بررسی آمار تولید کارخونه ای که تو ایران داشتیم بودم تا چندوقت
دیگه باید میر فتم ایران...خودم اینو خواستم ...خواستم برم که از این جا دور باشم ....
سرمو از رو ی لیست آمار برداشتمو به صفحه گوشی نگاه کردم....ارمیا بود
با یه لبخند جواب دادم:
الو سالم برادر من خوبی...نیستی کم پیدایی؟صدایی نشنیدم....یک لحظه فکر کردم نیلوفره که با خط ارمیا زنگ زده خواستم قطع کنم که صدای ارمیا رو
شنیدم....نفس نفس میزد نگران شدم...
با لحنی آشفته گفتم:
الو....ارمیا....ارمیااااا چرا حرف نمیزنی ...چی شده اتفاقی افتادهبا صدایی که به سختی شنیده میشد بریده بریده گفت:
فقط....خودتو....ب...رس..ون...خونم و....ن....و قطع شد...
با عجله از رو صندلی بلند شدم به قدری آشفته و نگران شده بودم که وقتی خواستم از کنار میز رد بشم...پام به میز
گیر کرد...با عجله سوار ماشینم شدنم ...رفتم سمت خونه مشترک ....ارمیا و نیلوفر....تو راه هزارتا فکر به سرم
زد....ارمیا....چش ش ده بود...وای خدایا خودت رحم کن...تو دلم فقط خدارو صدا میکردم...
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باالخره رسیدم ماشین پارک کردم با عجله سمت آسانسور رفتم....دکمه طبقه هفتم رو زدم تا به طبقه هفت
برسم...هزار بار مردمو زنده شدم....
صدایی طبقه هفتم را اعالم کرد....در آسانسور باز شدو من وارد راهرو شدم به سمت در آپارتمان رفتم....در نیمه باز
بود...رفتم داخل با چشم دنبال ارمیا گشتم....و صداش کردم...
ارمیا....ارمیا...رفتم تو آشپزخانه...از آونجا همونطور که نیلوفر رو هم صدا میکردم...به اتاق نشیمن نگاه کردم...همه چیز بهم
ریخته بود...انگاری که دزد اومده باشه...دکوری ها همه شکسته شده بود....
به سمت اتاق خواب مشترک ارمیاو نیلوفر رفتم ....در اتاق رو باز کردم ....
با دیدن ارمیا کف اتاق خواب ....نمیدونم چطور توصیف کنم که چه حالی داشتم...
سریع رفتم باالی سرش...گرفتمش بغلمو چند باری صداش کردم اما جوابی نشنیدم...
نبضش رو گرفتم ضعیف میزد.....
اون لحظه مغزم اصال کار نمیکرد یک آن انگار که صدایی گفت به ارژانس زنگ بزنم....
تا رسیدن اورژآنس همش به این فکر میکردم که چه اتفاقی افتاده.....
ارمیا چرا اینطور بیهوش کف اتاق افتاده بود....
نیلوفر کجا بود....؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چرا وسائل خونه بهم ریخته بود.....
یعنی چی شده؟؟؟؟
**********
از حرفی که دکتر بهم زد...نزدیک بود شاخ در بیارم....ارمیا مدتی بود که بیماری قلبی داشته و االن هم دچار حمله
قلبی شده بوده....یعنی من اینقدر از برادرم دور شده بودم .....که خبر نداشتم بیماره .....تو دلم به نیلوفر لعنت
فرستادم.....به اون که باعث شد....ما اینطور از هم جدا بیوفتیم....
به مامان و نیکیا و نیکا خبر ندادم که چه اتفاقی افتاده...نمی خواستم حرفی بزنم که باعث بشه نگران بشن...باید آروم
آروم براشون توضیح میدادم...ولی قبلش باید با ارمیا صحبت میکردم....باید میفهمیدم که چه اتفاقی افتاده...نیلوفر
کجا بودآخه لعنتی!!
دوساعت بعد بهم خبر دادن که ارمیا بهوش اومده می تونم ببینمش....
رفتم توی اتاقی که ارمیا رو اونجا خوابونده بودن....
رفتم باالی سرش...چشماش بسته بود....ماسک اکسیژن رو دهان و بینیش بود....
آروم نفس میکشید...دستشو گرفتم نفس عمیقی کشیدم....
از تماس دست من با دستاش ...چشماشو باز کرد و آروم ماسک رو از رو دهانش برداشت
با صدای گرفته ای گفت:
سالم...ببخش تو زحمت افتادی..اخم کردم و با عصبانیت گفتم:
-علیک سالم...حیف که جاش نیست بخوام بهت یه کتک حسابی بزنم داداش کوچیکه...
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لبخندی زدو گفت:

خوبه همش دو دقیقه بزرگتری اینطوری میکوبی تو سرم ...بهت میگفتم که چی بشه...چیز مهمی نیست میبنی که هنوز زنده ام
آره چیز خاصی نشده....ارمیا میدونم حالت خوب نیست و نباید بپرسم ولی می پرسم...چه اتفاق ی افتاده...تو چرا بهمون نگفتی مریضی؟ ازمون پنهون کردی...امروز چه اتفاقی افتاده؟نیلوفر کجاست؟؟؟
با شنیدن اسم نیلوفر چشماش و بست و بعد از چند لحظه قطره اشکی از الی چشمای بسته اش روی صورتش روان
شدو با درد گفت:
آتیشم نزن ایلیا.....آهی کشیدو گفت:
ای کاش به حرفات گوش میدادم....ای کاش...هرگر نیلوفرو نمیدیدم...خامش نمیشدم....امروز فهمید قلبم ناراحته...
نفس عمیقی کشیدو گفت:
گفت دوستم نداره و ترکم میکنه....گفت کس دیگه ای رو دوست داره....گفت با کسی که دوروز دیگه میمیره و یادست و پاگیرش میشه نمی تونه زندگی کنه......
با هق هق گفت:
باورت میشه...ایلیا...زن من یکی دیگه رو دوست داره...بهم خیانت کرده...با شنیدن این حرف تمام بدنم داغ شد....
زیر لب گفتم:
خیانت............********************

*************************
همه چی خیلی سریع تموم شد ... .از اون روز بیمارستان تا االن االن که دارم این قسمت خاطراتمو مرور میکنم دوسال
و نیم میگذره ارمیا و نیلوفر غیابی از هم طالق گرفته بودندما دیگه نیلوفر رو ندیده بودیم ..ارمیا هم داغون شده بود
روز به روز حالش بدتر میشد ...باید براش یه قلب پیوندی پیدا میشد تا بتونه زنده بمونه ...ولی انگار...دیگه امیدی به
زندگی نداشت..واقعا امید نداشت نیلوفری که اینهمه دوستش داشت تنهاش گذاشته بود و اونو خرد کرده بود غرور
ارمیا رو شکسته بود ارمیا بعد از اون جریان یه تیکه سنگ شده بود یه آدم بی روح و بی احساس....تو تمام این مدت
نزدیک به سه سال هروقت به ارمیا نگاه میکردم صدایی بهم نهیب میزد :
نکنه باعث خراب شدن زندگی ارمیا من باشم.....نکنه منظور نیلوفر من بوده باشم....*********
دفترو بستم چشمامو روی هم گذاشتم...سرمو به صندلی تکیه دادم....به این فکر کردم:...
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رابطه با نیلوفر.اینکه گذاشتم ارمیارو به راحتی به چنگ بیاره.با اینکه میدونستم ارمیا رو بازیچه خودش کرده...
نفس عمیقی کشیدم و زیر لب گفتم:
دیگه هیچی به حالت قبل برنمیگرده ....ایلیا تو باید از اول جلوی این ماجرا محکم وایمیستادی....نباید میذاشتینیلوفر به راحتی تو زندگی برادرت جوالن بده و به ریش تو بخنده...
با صدایی که اعالم کرد
 تا دقایقی دیگر هواپیما در فرودگاه امام....به زمین خواهد نشست و هشدار بستن کمربند به خودم اومدم...نگاهمو به پنجره دوختمو به ابرا خیره شدم....
..............
از پله های هواپیما اومدم پایین ...بعد از اینکه وارد سالن شدیم و چمدونمو تحویل گرفتم به سمت در خروجی رفتم
...به ساعتم نگاه کردم  4صبح بود...ماشین جلو پام وایستادراننده از ماشین پیاده شد در صندوق عقب رو باز
کرد...چمدونمو جا دادو منم بایه تشکر نشستم تو ماشین...راننده ام ماشینو دور زدو نشست و به انگلیسی گفت:
کجا برم؟لبخندی زدمو به فارسی جواب دادم:
نیاوران.....راننده چند لحظه از تو آینه بهم خیره شدو لبخندی زدو اینبار به فارسی گفت:
داداش قیافه ات به فرنگیا می خوره!آخه 21ساله لندن زندگی میکنم اونجا متولد شدم خوب به قول شماهاکمال همنشینه دیگه...قیافه مم شبیه اونا شده
راننده خنده بلندی کردو ماشین را به حرکت در آورد....
.....................
با صدای زنگ تلفن از خواب بیدار شدم به ساعتم نگاه کردم 7بعداز ظهر بود
چقدر خوابیده بودم وقتی میومدم ایران دوسه روزی طول میکشید تا به آب و هوا و وضعییت اینجا عادت کنم کمی
سخت بود خواب زیادمم از همین تغییر جو بود
تلفن یه سره زنگ می خوردیادم اومد که به مامان اطالع ندادم رسیدم حتما مادرم بودسریع تلفنو جواب دادم
الو.....صدای نگران نیکا را شنیدم که گفت:
پسر تو که مارو نصفه عمر کردی ...کلی نگران شدیم چرا اینقدر دیر جواب دادیچرا زنگ نزدی؟حالت خوبه؟مشکلی که پیش نیومد؟
از سواالت بی وقفه نیکا به خنده افتادم و گفتم:
علیک سالم نیکا خانوم...چه خبره خواهر من یکی یکی بپرس....نگران نباش حالم خوبه....مشکلی هم پیش نیومد ..خواب بودم شرمنده که نتونستم زنگ بزنم....مادر خوبه
نیکیا؟ارمیا؟خوب هستن همه
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همه خوبن و نگران تو....خصوصا مامان....به همشون سالم برسون بگو من حالم خوبه و خیلی زود برمیگردم پیشتون...گوشی رو میدم مامان باهاش صحبت کن کارت دارهباشه پس ازت خداحافظی میکنم ..مراقب ارمیا باشخیالت راحت باشه داداشی....از من خداحافظ...بعد از چند لحظه صدای مهربان مادر در گوشم پیچید:
سالم پسر گلم....کشتی مارو از نگرانیسالم مادرمن ...خدانکنه زنده باشی این چه حرفیهمامان نفسی کشیدو گفت:
مامان جان یه زحمتی برات داشتم...شما رحمتی امر کن....قربونت برم خاله فریده رو که میشناسی...کمی فکر کردم...فریده ؟؟؟؟؟؟
و گفتم:
آهان آره مامان جوندیروز زنگ زد گفت چندتا از عکسای قدیممونو پیدا کرده خواست برام بفرسته گفتم تو ایرانی و میری عکساروازش میگیری
به بهانه عکسا برو یه سری هم بهش بزن مامان
چشم مامان جان ....فردا میرم فقط آدرس رو لطف میکنیمامان با کمی فکر گفت:
آدرس دقیقشونو نمی دونم ولی شماره تلفنشونو بهت میدم زنگ بزنآدرس بپرس بعد برو...
چشم...امر دیگه ایمامان ریز خندیدو گفت:
قربون تو پسرم برم مواظب خودت باش....خدانکنه ...اینم به روی چشم مراقبم شماهم حواست به خودت باشه و مخصوصا ارمیا....صدای مامان با شنیدن اسم ارمیا غمگین شدو گفت:
خودش باید مراقب باشه که نیست.....خدا آخر عاقبت این پسرو به خیر کنهبرا اینکه بحث رو عوض کنم مامان دوباره به خاطر ارمیا غصه نخوره سریع گفتم:
مامان شماره خاله فریده رو ندادی؟گفت:
وای داشت یادم میرفتا.....شماره را یادداشت کردم واز مامان خداحافظی کردم....
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چند لحظه ای به شماره خیره شدم و گوشی تلفن را برداشتم و شماره را گرفتم
بعد از چند بوق پی در پی.....وقتی دیدم کسی جواب نمیده خواستم گوشی رو بزارم که یکدفعه صدای ظریف و
جذابی در گوشم پیچید...............
*******

************************
باشنیدن صدا دوباره گوشی رو محکمتر به گوشم چسبوندم نمیدونم چرا
ساکت شده بودمو حرف نمیزدم...انگار دلم می خواست یه بار دیگه بگه الو....
زود آرزوم برآورده شدو صدا گفت:
الو بفرمایید.....نفس عمیقی کشیدمو گفتم:
الو...سالم منزل آقای خطیب؟بله ....فریده خانم هستنبله چند لحظه گوشی....صداش دیگه نزدیک نبود...انگار که از گوشی فاصله گرفت و خاله فریده رو صدازد
بعد از دقایقی خاله فریده دوست مامان گوشی رو جواب داد:
بله؟!سالم خاله فریده ...ایلیا هستم سر الهه خانم به جا آوردین....فریادی از شادی کشیدو گفت:
وای باورم نمیشه...ایلیا جان خودتیلبخندی زدمو گفتم:
آره خاله ...شک نکن خود خودمم...مامان گفت بابت اون عکسا زنگ زدم...و اینکه بیام بهتون سری بزنمبا همون خوشحالی قبلی گفت:
باشه عزیزم قدمت روی چشم خیلی دوست دارم ببینمت ....آدرس رو یادداشت کن
آدرس دارم خاله...پس برا شام منتظریم...باعجله گفتم:
نه خاله شب را شام یه قرار کاری دارم نمیرسمولی فردا حتما یه سر میام....
-هرجور راحتی خاله تا فردا بی صبرانه منتظرتم....پس تا فردا خدانگهدارت باشه...

63

غریبه ی آشنای من – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا
-مرسی خاله ...خداحافظ...

گوشی رو قطع کرد ...یه لحظه به گوشی نگاه کردمو تو فکر اون صدا بودم...
مامان می گفت خاله فریده یه دختر به اسم یلدا داره....
حتما دخترش بود دیگه چه صدای نازی داشت...یه همچین صدای نازی چه قیافه ای می تونه داشته باشه...
به خودم اومدم دیدم گوشی هنوزدستمه از کار خودم خنده ام گرفته بود....
گوشی رو گذاشتم رو دستگاه ورفتم سمت حمام باید یه دوش میگرفتمو خودمو برای قرار شام آماده میکردم....
تا وقتی دوش بگیرم و لباس بپوشم وبرم سر قرار ...اون صدا یه لحظه از تو ذهنم خارج نشد...
دیگه اعصابم داشت خورد میشد به خودم نهیب زدم....
هی چته پسره دیوونه فقط یه صدا بود دیگه...ولی باز با خودم فکر کردم:
وقتی صداش اینهمه ......با صدای دکتر معینی وکیلمون....از ادامه فک رم منصرف شدمو تو دلم خدارو شکر کردم
که زود سررسیدو نذاشت فکرم زیادی به بی راهه بره....
اونشب با دکتر معینی اینقدر رو کارهاو تولیدات چند سال اخیر کارخونه سودو درآمدا
گفتگو کردیم...که دیگه به صدا فکر نکردم
********************
بعد از ظهر آماده شدم لباس پوشیدم  .با ظاهری آراسته راهی رفتم سمت خونه خاله فریده
هیجان داشتم واقعا برام عجیب بود میدونستم هیجانم از اینکه می خوام صاحب اون صدا رو ببینم ولی به روی خودم
نیاوردم....
سرراه هم یه دسته گل خیلی خوشگل که فقط سلیقه آقا ایلیا بود گرفتم...
وقتی رسیدم دم خونه خاله فریده هیجانم چندبرابرشد...
چندتا نفس عمیق کشیدمو زنگ رو فشردم بعد از چند ثانیه در باز شد من وارد حیاط شدم
داشتم به نمای خونه و گل و درختا نگاه میکردم که در ورودی ساختمون باز شدو من از دور خاله فریده رو دیدم....
اومد سمتم...منو محکم در آغوش گرفت....
و با صدای لرزانی گفت:
وای ایلیا جان سالم عزیزم...نمیدونی چقدر خوشحالم کردی....بیا داخل عزیزم....مودبانه دستمو گرفتم سمتش و باهاش دست دادم..
سالم خاله ...منم خیلی خوشحالم که بعد از سالها شمارو میبینم...همینطور که راهنماییم میکرد برم به داخل ساختمون گفت:
آره خیلی سال میگذره قبل از فوت پدر خدابیامرزتون اومدین ایران شماها خیلی بچه بودینسه سالتون بود...
دیگه وارد ساختمون شدیم.....منو به سمت کاناپه ای که وسط سالن بود راهنمایی کرد

64

غریبه ی آشنای من – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا

نگاهی به دور اطراف انداختم...انگار که کسی نبود...خاله فریده تن ها بود برای لحظه ای غمگین شدم...ولی اینقدر پرو
بودم که اصال نمی خواستم قبول کنم به خاطر اینکه نمی تونم صاحب صدا رو ببینم....
بعد از نشستن من خاله به سمت آشپزخونه رفت...با دوتا لیوان شربت پرتقال برگشت...
و در حالی که تعارف میکرد گفت:
خیلی خوش اومدی عزیز دلم....شربت رو برداشتمو تشکر کردم...
خاله نگاهی به گل هایی که آورده بودم کردو گفت:
خودت گلی خاله چرا زحمت کشیدی...قابل دار نیست ....خاله لبخندی زدو گفت:
 ماشاهلل چقدر شماها بزرگ شدین....هییییییی انگار همین دیروز بود منو الهه دوتا دختر دبیرستانی شرو شیطونبودیم...
منم از حرف خاله فریده خندم گرفت.....گفتم:
بله مامان برامون تعریف کرده..وچشمکی از سر شیطنت زدمو اون هم از حرکت من خندید...
با کنجکاوی به اطراف نگاه کردمو گفتم:
خاله مثل اینکه تنهایی؟؟؟؟آره خاله جون....یلدا با دوستاش رفته بیرون ....شوهرمم که طبق معمول سرکاره و دیروقت میاد خونه.....حوصلتون سر نمیره تنهایی.... نه خاله دیگه عادت کردم...تازه یلدا اکثرا خونه است ولی خوب با نبودنش فرق نداره که همش تو اتاق خودشو.....سری تکون دادم دیگه چیزی نگفتم تا اینکه خاله از وضعییت ارمیا پرسید و گفت که مامانم همه چی رو براش
تعریف کرده....و منم توضیحاتی بهش دادم....
خاله بعداز شنیدن حرفام سری تکون دادو گفت:
انشاهلل که یه قلب پیوندی براش پیدا شه....آهی کشیدمو گفتم:
امیدوارم ......معلوم بود می خواد موضوع رو عوض کنه با لبخنی مهربون گفت:
میرم که عکسا رو بیارم با خودت ببری...مرسی خاله لطف میکنی....بعد بلند شدو از پله ها باال رفت با نگاهم تعقیبش کردم...وقتی خاله رفت تو دلم گفتم:
لعنتی عجب شانسی حاال یه بار خواستم از رو کنجکاوی یه نفرو ببینما...با صدای خاله به خودم اومدم عکسارو گذاشت کنارم و گفت:
-اینم عکسا ازشون برا خودم هم کپی گرفتم اینا اصلش هست برا مادرت....
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پاکت عکس هارو تو جیبم گذاشتم و گفتم:
ممنون خاله ....پس من دیگه میرم....خاله فریده شاکی گفت:
میری؟؟؟؟؟مگه قرار نبود شام پیش من بمونی...با شرمندگی نگاش کردموگفتم:
ب ه خدا منو ببخش خاله قول میدم یه فرصت دیگه ...آخه برا مدت کوتاهی اومدمو باید همهکارهارو سروسامون بدمو زود برگردم...
خاله با ناراحتی گفت:
هرچند که دوست داشتم پیشم بمونی ولی خوب کارت مهمتره برو به کارات برس...از جام بلند شدمو گفتم:
بااجازه ....خیلی خوشحال شدم خاله دیدمتون ...شما هم یه سری به ماها بزنین...همدوست قدیمیتونو میبینین...هم یه تفریحیم میکنن...
تا ببینیم خدا چی می خواد....از خاله فریده خداحافظی کردمو سوار ماشینم شدم....
قبل از اینکه ماشینو روشن کنم....یه حسی بهم گفت یه نگاهی به عکسا بندازم.....
پاکتو از کنار دستم از روی صندلی برداشتم....
عکسارو بیرون کشیدم...از دیدن قیافه مامان و خاله فریده کنار هم زمانی که خیلی جوون بودن لبخندی زدم....اما با
دیدن عکس بعدی...شوکه شدم....میتونم راحت بگم برق سه فاز از سرم پرید.....یه حس عجیب اومد
سراغم .......اون چشمای مشکی....ابروی کشیده...
صورت گردو پوست سفید....و موهای مشکی...واقعا منو جذب خودش کرد....
نفس کشیدنم برام سخت شده بود.........
***********************

*****************
نمیدونم چقدر گذشته بود من به چهره زیبای عکسی که در دستم بود خیره شده
بودم.....واقعا زیبا بود...محشر یه چهره کامال شرقی...نگاه از عکس برنمیداشتم
نمی تونستم ...می خواستما ولی نمی شد...
صدای کشیده شدن الستیک رو آسفالت کوچه باالخره منو مجبور کرد چشم از عکس بردارم....یه صدایی شنیدم یه
صدای آشنا...همون صدایی که د وست داشتم چهره اشو ببینم سرمو سمت صدا برگردوندم جلو در خونه خاله فریده
بود....دستشو برا سرنشینای ماشین تکون میداد.....راننده هم بوقی زدو سریع دور شد...به چهره اش نگاه کردم...یه
نگاه به عکس انداختم....پس یلدا این بود صاحب همون صدای زیبا و این
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چهره زیبا تر ....یلدا نگاهی به باال و پایین کوچه انداخت و زنگ آیفون رو فشرد بعد از چند ثانیه در باز شدو رفت
داخل....نفس عمیقی کشیدم...تازه متوجه شدم قلبم تند تند میزد انگار داشت از حلقم در میومد...آروم گفتم:
چته پسر...چه مرگته ...برای اینکه بیشتر از این فکرمو مشغول نکنم ماشینو روشن کردم و از اونجا دور شدم
***********
اومده بودم که به کارهای شرکت برسم ولی فکرو خیال یلدا مگه میذاشت.
چقدر خواستم خودمو قانع کنم که این یه احساس زود گذر اون شب تا صبح نخوابیده بودم...عکسش دستم بودو
بهش نگاه میکردم....
دیگه داشتم دیوونه میشدم دوروز بود که جلو خونه خاله فریده کشیک میدادم تا
ببینمش این دوبار که دیدمش ...قلبم تندتر زدو نفس کشیدنم سخت تر شد...
جرات نداشتم با خودم کنار بیام....با شهامت بگم که نسبت بهش احساس پیدا کردم
یه احساس واقعی و عمیق....
********
با صدای زنگ تلفن سریع گوشی رو برداشتم
بله بفرمایید....صدای نگران نیکا رو از اونور خط شنیدم...انگاری که گریه کرده بود..
سالم ایلیا ....منم از نگرانی صداش نگران شدم و گفتم:
چی شده نیکا اتفاقی افتاده ..همه حالشون خوبه ..مامان ...ارمیا...صدای هق هقش رو شنیدم...گفت:
ایلیا...نیلوفربا فریاد گفتم:
نیلوفر چی نیکا؟د...حرف بزن دیگه دخترنیلوفر برگشته....ارمیا بیمارستانه...با برگشتن نیلو...حالش بد شدبعد با لحن التماسی گفت:
برگرد ایلیا...زود برگرد ازت خواهش میکنم....سریع گفتم:
باشه ....باشه برمیگردم...مراقب مامان باش...نیکا..ارمیا چرا بیمارستانه
نیلوفر بعد سه سال برگشته ...میگه از ارمیا بچه داره...ارمیا هم وقتی اینو شنید...حالش بد شدو بردیمش بیمارستان..
بعد با صدایی گرفته و بغض دار ادامه داد
-برگرد .....نیلوفر می خواد تورو ببینه میگه با ایلیا حرف دارم...
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اینجا خیلی اتفاقا افتاده که من نمی تونم پشت تلفن بهت بگم
تورو خدا فقط بیا...
االن زنگ میزنم و اولین بیلیط رو رزرو میکنم...نگران نباش برمیگردمما منتظرتیم ایلیا....خدانگهدار...خداحافظ..گوشی رو روی دستگاه گذاشتم ذهنم خالی از هر چیز بود...
نیلوفر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ای خدا لعنتت کنه که جز بدبختی هیچی نداری...آخه چی از جونمون می خوای
دوباره گوشی رو برداشتم و شماره آژانس هواپیمایی رو گرفتم:
آژانس هوایی.....بفرماییدسالم خانم ...صدرا هستم...چون همیشه از او آژانس بلیط میگرفتیم..جزو مشتری هایی همیشگی بودیم
مارو می شناختن....بعد از شنیدن نامم با صدایی بشاش گفت:
سالم آقای صدرا در خدمتیم؟؟؟؟اولین پرواز به مقصد لندن؟چند لحظه صبر کنید...بعد از گذشتن دقایقی گفت:
آقای صدرا خیلی شانس آوردین چند دقیقه قبل یه کنسلی داشتیم...پروازتون دوشنبه همین هفته ساعت 2صبح ......
okممنون از لطفتونخواهش میکنم...خودم امروز میام بلیط رو میگیرم...خداحافظ...منتظر خداحافظی نشدمو گوشی رو گذاشتم...
دستمو تو موهام فرو کردم...لحظه ای یاد یلدا لبخندی بر لبم نشاند ...
اما با یادآوری حرفهای نیکالبخند از لبم محو شد...
با اعصبانیت دستمو مشت کردمو گفتم:
ای لعنت به تو نیلوفر...لعنت به این زندگی!!!!!!!!**********

*************************************
تمام فکرم بهم ریخته بود به پشتی صندلی هواپیما تکیه داده بودم چشام بسته بود
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دلم گرفته بود قلبم یه جوری می زد انگار داره ازسینه ام در میاد داشتم از ایران دور میشدم اما این فقط جسمم بود
احساس میکردم که روحم همونجا مونده پیش یلدا!!!!!!!!...مسخره است میدونم هنوز یه بار از نزدیک ندیده بودمش
اما مطمئن بودم که عاشقشم...آره من عاشقشم...
********
وقتی رسیدم لندن سریع رفتم خونه....خونه که چه عرض کنم ماتم کده مامان که حالش خراب بود از غصه ارمیا اونم
تو بستر بیماری بود ....طفلک نیکا هم که اونقدر گریه کرده بود چشاش یه کاسه خون بود...
با دیدن من دویدو بغلم کرد و زد زیر گریه تو گریه گفت:
داداشی باالخره اومدی...باید بری پ یش اون نیلوفر عوضی..ایلیا اون دوباره پیداش شده...میگه از ارمیا بچه داره..موهاشو نوازش کردمو گفتم:
آروم باش عزیزم ....همه چی رو درست میکنم....آروم باشاز خودم جداش کردمو اشکاشو پاک کردم با اخم گفتم:
دیگه نبینم گریه کنی؟بنیامین سه ماه رفته اسپانیا تورو صحیح و سالم داد دست ما ...االن بیاد تورو اینجوری ببینهبهش چی بگم من؟؟
لبخندی زدو گفت:
به خدا دست خودم نیست نبودی ببینی که....انگشتمو رو لباش گذاشتمو گفتم:
هیچی نگو باشه...خودم درستش میکنم ....سرشو تکون داددیگه هیچی نگفت.
آدرس نیلوفر کجاست؟سری تکون دادو گفت:
االن برات می نویسم ولی اول بهتره یکم استراحت کنیاستراحتم به موقعش من باید زودتر برگردم ایران ...کلی کار عقب افتاده دارمولی اول باید تکلیف اینو روشن کنم
آدرسو نوشت و داد دستم ازش خداحافظی کردمو رفتم
زیاد طول نکشید تا به آپارتمان نیلوفر رسیدم...
بدون تردیدزنگ و فشردم بعد از چند لحظه در باز شد....
با دیدن نیلوفر بعد سه سال تموم خاطرهام جلو چشم رژه رفت ...هنوزم همونطور
زیبا و فریبنده ولی...یلدای من خیلی خوشگل تر بود...از دست خودم عصبانی شدم
چرا داشتم یلدارو باهاش مقایسه میکردم....
با صداش به خودم اومدم با پوزخندی گفت:
سالم...خیلی دیگه می خوای بهم اونطوری زل بزنی...آقای ایلیا صدرا؟؟!!اخم کردمو گفتم:
-علیک سالم.....
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خودشو از کنار در کشید کنارو بهم گفت که برم داخل...
منم از کنارش گذشتمو رفتم توی خونه آپارتمان خوب و نقلی بود...
یه نگاه سرسری بهش انداختم نشستم روی یکی از مبل های یه نفره
اونم نشست روبروم نفسمو با عصبانیت دادم بیرونو گفت:
خوب نیلوفر منتظرم.......لبخندی زدو گفت:
دلم خیلی برات تنگ شده بود ایلیا...اخمی کردمو با تندی گفتم:
من اینهمه راه رو از ایران نیومدم اینجا که راجع به دلتنگی باهات حرف بزنمهمینو می خواستی بهم بگی...اینکه دلت برات تنگ شده
بی تفاوت شونه هامو انداختم باال و گفتم:
 ولی برعکس نه من نه ارمیا و نه هیچکس دیگه ای دلش برا تو تنگ نشده تو این دوسال که نبودی همه چیز داشتبه خوبی پیش میرفت
دوباره اومدی که مارو بهم بریزی اومدی زندگیمونو بهم بریزی
دیگه بسه نیلوفر خواستی انتقام بگیری گرفتی می خواستی ارمیارو بازیچه ی
هوست کنی کردی...دیگه چی می خوای هان دیگه چی می خوای...
دادزد:
تورو...تورو می خوام..چرا نمی خوای باورکنی که من عاشقتمچرا نمی خوای باور کنی دوستت دارم ...چرا باورم نمیکنی...اگه ارمیا
االن به این روز افتاده تقصیر تو ایلیا صدرا
ایلیا صدارای مغرور دانشگاه که االن چندساله دارم تو حسرت محبتش می سوزم
ارمیا بازیچه شد به خاطر تو پس ادای برادرای مهربونو درنیار...
پوزخند زدمو گفتم:
تو دیو ونه ای نیلوفر دیوونه تو همه مارو قربانی هوست کردی منو ارمیاروکل خانوادمو حاال بعد از دوسال و نیم اومدی که چی بگی
با صدای بلند تری گفت:
اومدم بگم از برادرت یه بچه دارم....نمیزارم ببینتش مگر اینکه تو...تو...با من ازدواج کنی
مات نگاهش کرد این چی میگفت ...ازدواج با نیلوفر...جزو محاالت بود
با پوزخند گفت:
تو با خیلی ها بودی از کجا معلوم اون بچه بچه ارمیاست هاناز شباهت بیش از حدش...نگاش کردم وملتمسانه گفتم:
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از زندگی ما برو بیرون نیلوفر ازت خواهش میکنممن تورو دوست ندارم هیچوقت نداشتم اون یه بار رابطه هم اشتباه محض بود
دوبار....باحالت منگی گفتم:
دوبار؟؟؟؟؟سری تکون دادو با یه لبخند شیطنت آمیز گفت:
اون موقع که همسر برادرت بودم....یادت رفتهدستمو گرفتم به گوشامو فریادزدم:
خفه شو....من به برادرم خیانت نکردمسریع از جام بلند شدم از در زدم بیرون در آخرین لحظه فریادشو شنیدم که گفت:
حقیقت همیشه تلخه ایلیا صدرا!!اینو هیچوقت یادت نره!!!!!اونقدر از دست نیلوفرو اون حرفای مزخرفش عصبی بودم که موقع رانندگی چندبار نزدیک بود تصادف کنم رسیدم
خونه ماشین رو پارک کردمو یه راست رفتم تو اتاقم لپ تاب رو روشن کردم و بلیط برگشت به ایران رو رزرو کردم
برای فردا شب دلیلی برا موندن اینجا نمیدیدم ایران کلی کار داشتم و از همه مهم تر یلدا دلم براش تنگ شده بود
باید یه کاری میکردم حاال که مطمئن شده بودم عاشقشم پس باید به دست می آوردمش.........
با صدای تقه ای که به در اتاقم خورد از فکر اومدم بیرون و به سمت در نگاه کردم و گفتم:
بفرمایید...در باز شد نیکا و نیکیا هر دو باهم اومدن داخل نیکا سراسیمه اومد کنارم نشست نگاهی به صفحه لپ تابم کردو
گفت:
چی شد ایلیا با نیلوفر صحبت کردی؟چی گفت ؟چی می خواد؟اول یه نگاه به نیکا کردم و بعد خونسرد سرمو برگردوندم سمت نیکیا دیدم همونجا دم در ایستاده لبخندی زدمو
گفتم:
نیکیا چرا نمیای بشینی؟سری تکون دادو با حالتی آشفته گفت:
راحتم.فقط خواهشا زود بگو نیلوفر چی می خواد؟چی میگفت؟بی تفاوت شونه ای باال انداختمو گفتم:
هیچی حرف خاصی نزد....نیکا با یه لحنی گیج گفت:
یعنی چی؟؟میشه درست توضیح بدیاز رو صندلی بلند شدمو گفتم:
هیچی نگفت مثل همیشه یه مشت اراجیف!!!!!!!پوزخندی زدمو ادامه دادم:
-میگه باهام ازدواج کن تا بزارم ارمیا بچه شو ببینه
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زدم زیر خنده...اعصابم بهم ریخته بود ذهنم آشفته بود خودمو زده بودم به بی خیالی ولی به حرفای نیلوفر فکر
میکردم و چهره یلدا یه لحظه از جلو چشمام دور نمی شد محال ممکن بود من یلدا رو به خاطر نیلوفر ولش
کنم....ولی بچه ارمیا چی؟این وسط خود ارمیا و من یعنی من باید فداکاری میکردم که ارمیا بچه اشو ببینه اگه اون
بچه بچه ی ارمیا نباشه چطور؟؟؟
این فکرا داشت دیوونه ام میکردم سوییچ رو از رو میز برداشتم به نیکا و نیکیا نگاهی انداختم دوتاشون نگاهشون رو
من بود دستی به موهام کشیدمو گفتم:
میرم مالقات ارمیا .....فردا پرواز دارم پس میرم یه سری بهش بزنم*********
بادیدن ارمیا رو تخت بیمارستان دوست داشتم بزنم زیر گریه فقط گفتم:
خدا لعنتت کنه نیلوفر.....رفتم تو اتاق چشماش بسته بودانگار حضورمو حس کرد چون وقتی قدم به اتاق گذاشتم چشماشو باز کردو بهم
لبخند تلخی زد
دستشو گرفتم و گفتم:
سالم آقا ارمیا شما کجا اینجا کجا؟؟؟؟؟بلند شو از رو این تخت مرد گندهبچه بازی اصال بهت نمیادا!!!!
خندید ولی تلخ تر از قبلی و گفت:
سالم ایلیا کی اومدی؟چند ساعتی میشه که رسیدم.....بی مقدمه گفت:
رفتی پیش نیلوفر؟؟؟؟؟دستمو محکم گرفت و گفت:
اون چی گفت ایلیا نیلو ازت چی می خواست؟؟؟؟؟چی می خواد بزاره منه بچه مو ببینم
دستمو گذاشتم رو شونه اش و گفتم:
 آروم باش .....ارمیا از کجا معلوم که اون بچه ی تو باشه آخهبا آشفتگی گفت:
هست خودش گفت ...گفت که بی نهایت شبیه منه....سری تکون دادمو گفتم:
واقعا نمیدونم چی بگم ولی اینطوری که نمیشه باید آزمایشم بدهارمیا کمی خودشو جابه جا کردو گفت:
آره ولی من ایمان دارم .....حاال نگفتی نیلوفر ازت چی خواستهسرمو انداختم پایین و گفتم:
-یه چیزه غیر ممکن!!.....

72

غریبه ی آشنای من – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا

و سرمو بلند کردم به ارمیا نگاه کردم تعجب رو تو چشاش می خوندم گفت:
 خوب اون چیز غیر ممکن چیه؟؟؟؟؟آه بلندی کشیدم برام سخت بود که بهش بگم ولی باید می دونست نیلوفر چقدر پسته .......گفتم:
میگه بایدباهاش ازدواج کنم تا بذاره تو بچه رو ببینیبه ارمیا نگاه کردم دستش رو قلبش بود حالت چهره اش عوض شده بود خیلی ترسیدم سریع پرستار رو صدا کردم
اومدم باال سر ارمیا دستشو گرفتمو گفتم:
ارمیا ...آروم باش ....حاال اون یه حرفی زد ...به خودت فشار نیار االن دکتر میادبا درد گفت:
اون.....خ...خیلی...عوضیه ایلیا...**********
ارمیا خوابیده بود به چهره اش نگاه کردم...ازش خجالت میکشیدم چون اون نمیدونست که تو این بازی به خاطر من
بازنده شده....ولی ....نمیدونستم چیکار کنم
ذهنم آشفته بود حرفای نیلوفر رو جدی نگرفته بودم ...یعنی خدا خدا میکردم که جدی نباشه ...ازدواج با اون
محاله.......
دوباره چهره یلدا .....وای یلدا دلم داشت براش پر میکشید...چقدر دل تنگ بودم
حالی عجیبی داشتم که هیچوقت تجربه نکرده بودم......

*****************
وقتی که خیالم از ارمیا راحت شد برگشتم خونه از ماشین پیاده شدم به نمای سنگی
خونه ای که توش بزرگ شده بودیم نگاه کردم چه روزای شادی داشتیم مرگ پدر مارو از پا انداخت ولی باز
تونستیم باهاش کنار بیایم دوباره روزای شادی داشته باشیم سخت بود ولی تونستیم ...اما ورود نیلوفر ....این دختر با
زندگیمون چیکار کردکه بعد از سه سال هنوز نتونستیم مثل قبل شاد باشیم......از وقتی وارد زندگی من و ارمیا شد
همش غم بودو غم.....
************************
صبح بود که وارد ایران شدم ......حاال انگار حالم بهتر بود چون تو شهری نفس میکشیدم که عشقم نفس میکشید ....
قبل از اینکه برم خونه رفتم گل فروشی و یه شاخه گل رز خریدم وقتی به خودم اومدم دیدم جلو در خونه خاله فریده
ام کمی به اطراف نگاه کردم کوچه خلوت بود از ماشین پیاده شدم گل تو دستم بود بهش نگاهی کردمو دستم رو
بردم سمت دکمه آیفون اما سریع از کارم پشیمون شدم گل رو گذاشتم دم در و سریع نشستم تو ماشین میدونستم
امروز کالس داره و بیداره االن شماره خونه خاله فریده رو گرفتم
خدا خدا میکردم خودش جواب بده دلم برا صداش تنگ شده بود بعد از چند تا بوق گوشی رو برداشت خودش بود
یلدای من ....صداشو شنیدم و قلبم شروع کردن به تند تند زدن دستمو گذاشتم رو قلبم صدای الو گفتنش رو
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میشنیدم چند بار اومدم حرف بزنم ولی نمی تونستم زبونم قفل شده بود صدام در نیومد اونم وقتی دید کسی حرف
نمیزنه عصبی گفت مزاحم و قطع کرد....به گوشی نگاه کردم بعد به در خونه که بعد از چند دقیقه باز شد با دیدن گل
روی زمین تعجب کرد گل رو برداشت به باال و پایین خیابون نگاه کرد در رو بست و در حالی که گل رو لمس میکرد
سوار ماشینش شدو رفت.....
**********
اال ن دوهفته است که کارم شده این هرروز صبح میرم جلو درو براش گل میزارم از دور میبینمش و بهش زنگ میزنم
چند روز پیش مثل همیشه داشتم گل رو میذاشتم دم در که در باز شد من که وقت انجام هیچ عکس العملی رو
نداشتم همونجا وایستادمو به قیافه پراز تعجب خاله فریده نگاه میکردم دلم می خواست همونجا آب میشدم میرفتم
تو زمین نمیدونستم چطور براش توضیح بدم سرمو انداختم پایین و منتظر شنیدن سرزنشاش شدم بعد چند دقیقه
شنیدم که گفت:
سالم ایلیا جان ...وای تازه یادم افتاد که سالم هم نکردم شرمنده سری تکون دادمو گفتم:
سالم .....خاله...راستش من...من .اومده بودم...کهوای اصال نمیدونستم چی بگم با لبخند گفت:
پس اونی که هرروز صبح برا یلدا گل میزاره و زنگ میزنه تو هستی آره؟؟؟؟سرمو دوباره از خجالت انداختم پایین و گفتم:
خاله من واقعا شرمنده ام...منبا لحن مهربونی گفت:
دشمنت شرمنده پسرم ....این چه حرفی...دلمو زدم به دریاباید براش توضیح میدادم بهش نگاه کردمو گفتم:
خاله من ...یلدا رو دوستش دارم نمی دونم براتون چطور توضیح بدم...حرفمو قطع کرد و گفت:
بهتر نیست برم یه جای دیگه االن پیداش میشه ها امروز دانشگاه داره...دستپاچه گفتم:
بله...بله حق با شماست بهتره بریم تو ماشین صحبت کنیم....به سمت ماشین هدایتش کردم خودمم همراهش می اومدم که گفت:
یادت رفت گل رو بزاری براش....با شرمندگی گفتم:
ببخشید خاله....سریع رفتم گل رو گذاشتم دم درو اومدم سوار ماشین شدم...
داشتم به این فکر میکردم که از کجا شروع کنم صدای خاله فریده رو شنیدم که گفت:
خوب منتظرم .....ایلیا جان...چشمامو بستم نفس عمیقی کشیدمو گفت:
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 چی بگم خاله ....جز اینکه یلدارو دوست دارم...عاشقش شدم....برا زندگی می خوامش ....قول میدم خوشبختش کنمولی نمیدونم اینارو چجوری بهش بگم...
خاله فریده لبخندی زدو گفت:
 من از خدامه که پسر الهه بهترین دوستم که مثل خواهر می مونه برام بشه دامادم....ولی نظرمن این وسط مهمنیست ...مهم یلداست تو اگه واقعا دوستش داره باید به اون حرف دلت رو بزنی ...
بله خاله حق با شماست ....ولی شما چیزی بهش نگین من خودم قول میدم در اولین فرصت باهاش حرف بزنم....******************

همین دیگه هیچی ننوشته بود گیج بودم ...ایلیا ...عاشق من بود اونی که االن زیر خروارها خاک خوابیده بود همونی
که که منم ندیده بهش عادت کرده بودم احساس میکردم دوستش دارم هوای داخل خونه برام سنگین بود اشکام بی
محابا میریخت روی صورتم....باید چیکار میکردم ...مانتورو برداشتم تنم کردم...شالمو هم برداشتم بین راه انداختم
سرم ..فقط می خواستم دور باشم برم یه جای دور...زار زار گریه کنم
دلم برا خودم می سوخت ...برا ایلیا.....حس عجیبی نسبت بهش داشتم
سوار ماشین شدم انقدر اشک ریخته بودم که دیدم تار شده بود ولی هیچی جلودار رفتنم نبود....
بعد یکی دوساعت به خودم اومد ماشین رو گوشه ای پارک کردم ....به اطراف نگاه کردم ...بهشت زهرا بودم...از
ماشین پیاده شدم رفتم سمت آرامگاه خانوادگی صدرا
رفتم د اخل و به سنگ مشکی روبه روم خیره شدم چشمم به عکس ایلیا خورد و اشکام دوباره روون شد...رفتم
نشستم رو زمین دستمو کشیدم رو سنگ سرد...و با صدای خش دارم گفتم:
ایلیا صدرا....پس تو بودی...اونی که هرروز صبح برام گل رز میذاشت و بهم زنگ میزد.....با فریاد گفتم:
پ س چرا خودتو بهم نشون ندادی...از چی می ترسیدی...از چی....تو رفتی راحت شدی...ولی من موندم و یه دل پردرد....من که داشتم زندگیمو میکردم...تو از کجا پیدات شد....ای کاش هیچوقت دفتر خاطراتتو نمی خوندم که
اینطور سرگردون بشم....ندیده بودمت ولی با اون ابراز عالقه ات دوست داشتم لعنتی....آره دوستت داشتم...
سرمو گذاشتم روی سنگ و زار زدم.....
نمیدونم چقدر گذشته بود....چند ساعت....با دستی که به شونه ام خوردبه خودم اومدم.....سرمو بلند کردم...نیکیا
بود....اومد نشست روبروم....
نمیدونم چرا اشکام بند نمی اومد حالت چهره اش غمگین بود....
دستشو آورد سمت صورتم و با سر انگشتاش اشکامو پاک کرد.....
و گونه هامو نوازش داد....انقدر از چیزایی که خونده بودم گیج بودم که قدرت مخالفت با کاراشو نداشتم
....ناخودآگاه رفتم تو بغلش نمیدونم چرا شاید خواستم
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آغوش گرم کسی که خیلی به ایلیا نزدیک بود منو آرومم کنه...کارام دست خودم نبود....دوباره گریه ام
گرفت....نیکیا دستاشو محکم دور کمرم حلقه کرده بود میون گریه صدای غمگینش و شنیدم که گفت:
گریه نکن ...عزیز دل ایلیا....گریه نکن....ایلیا طاقت دیدن گریه عزیزاشو نداشت...گریه ام به هق هق تبدیل شده بود از بغلش اومدم بیرون بهش نگاه کردم
چشمای اونم نمناک بود....نمیدونم تو نگاهش چی بود نتونستم بیشتر از این چشم تو چشمش باشم...سرمو انداختم
پایین ازش فاصله گرفتم و به سنگ سیاه و اسم ایلیا خیره شدمو گفتم:
خیلی از سواالم بی جوابه ....اون دفتر نصفه بود دیگه چیزی توش نوشته نشده بود...چرا....؟؟؟؟؟؟؟برا اینکه که فرصتی برا نوشتن نداشت....چند روز بعد از اینکه با مادرت مالقات کردمشکلی توی یکی از نمایندگی ها تو شمال پیش اومد رفت اونجا و بعدم دوباره مشکل نیلوفر....ما از نیلوفر خواسته
بودیم بچه رو برا آزمایش ببره اما گفته بود باید با ایلیا صحبت کنه....ایلیا هم دوباره مجبور شد برگرده...برگشت و
به دیدن نیلوفر اومد اما.....تو راه برگشت از خونه نیلوفر سرعتش اونقدر زیاد بوده که تصادف میکنه و ........
دیگه ادامه نداد نشست کنارم و گفت :
بلند شو بریم یلدا....خاله فرید ه نگرانته...نیکا اینقدر سرزنشم کردکه مجبور شدم شهرو برا پیدا کردنت زیر پابذارم....
آهی کشیدمو گفتم:
چرا همه میدونستن و من نمیدونستم....چرا....من باید االن می فهمیدم....لبخندی زدو گفت:
ولی ای کاش نمیفهمیدی!!!به محض اینکه دفترو بهت دادم پشیمون شدمو لی باید این کار میشد....تو این موضوع رو برا این فهمیدی چون....چون..
ساکت شد....چشماش بسته بود و حرفی نمیزد از سکوت طوالنیش کالفه شده بودم...گفتم:
چون چی ؟چرا حرف نمیزنی؟ببین یلدا تو اون دفتر خوندی که نیلوفر به ایلیا گفته بود باید باهاش ازدواج کنهتااون بذاره ارمیا بچه اش رو ببینه...؟؟؟؟؟
آره خوب خوندم.....ارمیا می خواست ایلیا رو راضی کنه تا اینکارو بکنه...بعد از اینکه نینا رو دید ایلیا از نیلو طالق بگیره اما ایلیابه خاطرتو راضی نمیشد اون تورو دوست داشت غیر از تو به کسی دیگه ای فکر نمیکرد...
ح اال ارمیا تورو مقصر میدونه میگه این تو بودی که باعث مرگ ایلیا شدی این تویی که باعث شدی ارمیا نتونه نینا رو
ببینه
خواستم حرفی بزنم که گفت:
میدونم اینا هیچکدوم تقصیر تو نیست اما ارمیا بی منطق تر از اونی هستش کهحرف حالیش بشه....
تقصیر من این وسط چیه نیکیا ....من که تا همین چند ساعت پیش از همه چی بی خبر بودمسری تکون دادو گفت:
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گفتم که میدونم....ولی باید همین جا بهم یه قولی بدی؟؟با تعجب گفتم:
چه قولی؟؟!!!!!اینکه کاراو رفتارای ارمیا رو نادیده بگیری....بهش توجه نکنی...من منظورتو نمیفهمم یعنی چی؟؟؟کالفه گفت:
تو فقط قول بده...با اینکه اصال متوجه حرفاش نشده بودم ولی گفتم:
باشه قول میدمنفسش رو محکم بیرون دادو گفت:
خیالم راحت شد ...حاال بیا بریم تا خاله فریده کل شهررو خبر نکردهبا ماشین من بریم.....خودم یکی رو می فرستم ماشینتو بیاره خونه
سرمو به عالمت موافقت تکون دادم و گفتم:
باشه بریم.....نگاهی به عکس ایلیا انداختم و بی اختیار زیر لب گفتم:
خداحافظ غریبه آشنای من......اونروز حرفای نیکیا رو راجع به ارمیا جدی نگرفتم یعنی انقدر ذهنم مشغول ایلیا بود که فرصتی برا فکرکردن به
حرفای نیکیا نداشتم ...اما ای کاش بهشون عمیق فکر میکردمو زود یادم نمیرفت.......
*************

یه وقتایی تو این مدت که دلم میگیره میره سرخاک ایلیا و باهاش حرف میزنم و آروم میشم....دوباره همه چی به
روال عادی خودش برگشته ارمیا عمل پیوندش انجام شدو االن حالش خوبه البته من که ندیده بودمش مامان و نیکیا
و نیکا اینطور میگفتن..
عیدم بعد ازاون ماجراها خوندن دفتر خاطرات ایلیا کال حس حال اینکه جایی برم رو نداشتم.....ساقی و امیرم رفته
بودن آلمان که برا مدتی پیش عمو زندگی کنند....
خالصه به قول معروف فعال همه چی آرومه آروم بودو این حرفا.....
*************************
کالس که تموم شد از بچه ها خداحافظی کردم و رفتم بیرون دانشگاه که سوار ماشین بشم اومدم درو باز کنم که
متوجه شدم چرخ جلوی ماشین پنچره ....دستی به پیشونیم کشیدم و زیر لب غر زدم :
وای چه بدبختی.....حاال اینو چیکار کنم؟؟؟؟موبایلو از تو کیفم در آوردم که به بابا زنگ بزنم یکی و بفرسته
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اینو جمعش کنه که با صدای بوق ماشینی یه متر از جام پریدم با عصبانیت برگشتم
سمت صدا که هرچی از دهنم دراومد بهش بگم که با چهره خندون نیکیا
روبرو شدم....
سالم یلدا....چی شده اتفاقی افتاده؟؟؟؟تو دلم گفتم حیف که ماشینم پنچر شده و خدارسوندت اگه کارم گیر نبود میدونستم
چیکارت کنم....
لبخند مصنوعی زدمو گفتم:
سالم نیکیا....ماشینم پنچر شده...لبخندی زدو گفت :
بیا میرسونمت ...سویچ ماشینم بده من میدم دست یکی از بچه ها بیاد پنچریشو برات بگیره و تا شب بیارهخونتون...
هرچند تو دلم جشن تولد بودا ولی خوب مثال خواستم ناز کنم و گفتم:
نه مرسی آخه زحمت میشه برات....اخم ظریفی کردو ایندفعه با تحکم گفت:
تو رحمتی!!!!!!بیا سوار شو.....منم که کال از خدا خواسته عین چی رفتم سمت ماشین خواستم در جلو رو باز کنم
که گفت:
عقب سوار شو....همچین بهم برخورد یه لحظه خواستم اصال منصرف شم ولی خوب اشکال نداشت که عقب سوار شدم.....بستن در
همانا و تالقی چشمام با یه جفت چشم سبز وحشی
توی آیینه همانا....نفسم یه لحظه بند اومد....خیلی وقت بود که ارمیا رو ندیده بودم
از وقتی که رفتیم شمال تا االن....حتی وقتی عملم کرد نرفتم دیدنش و فقط تلفنی حالشو از نیکا می پرسیدم....دوباره
همون ترسه اومد سراغم به خودم اومدم سرمو انداختم پایین و با من ...من گفتم:
س...سال...سالم....نیکیا در حالی که داشت آیینه رو روی من تنظیم میکرد بچه پرووووگفت:
وااااااای یلدا! تو که لکنت زبون نداشتی؟؟؟؟از حرفی که جلوی ارمیا بهم زد تا بنا گوش از عصبانیت سرخ شدم ولی خوب حرفی نزدم البته از من بعیید بودا ولی
خوب دوست نداشتم
جلو ارمیا این بحث رو ادامه بدم....به ارمیا نگاه کردم از آیینه بغل ماشین
کامال بهش دید داشتم لبخندی زد که جذابییتش رو و صدالبته ابهتش رو صدبرابر کرد و با لحنی که بی نهاییت ازش
بعید بود منو مجبور کرد دست بکشم
روسرم ببینم شاخام درنیومده گفت:
-سالم....یلدا خانوم پارسال دوست امسال آشنا.....معلومه کجایی شما
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البته کامال مشخص بود داره طعنه میزنیه ها نمیدونم فکر کنم با قلبش
کال مغزشم یه پیوندی چیزی ...شستشویی داده بودن اخالقش به کل تغییر کرده بوداز حرف زدنش مشخص بود...
اون موقعه تو شمال همچین خشن رفتار میکردو
االن اینجا طعنه زدنشم با لبخندو شوخی بود یه بسم اهلل زیر لب گفتم و فوت کردم
سمتش البته آروم که متوجه نشدن..از کارم خنده ام گرفته بود با لبخند بهش گفتم:
من واقعا شرمنده ام ارمیا خان خودتون که می دونین درس و دانشگاه و...سری تکون دادو گفت:
بله میدونم ماشاهلل اینقدر فعال هستید تو تعطیالت عیدم میومدین یونی....واییییییییی خاک برسرم بااین حرف زدنم سرمو انداختم پایین و با خجالت گفتم:
من تسلیم شما راست میگین کوتاهی از من بوده....سرم پایین بود هنوز ...صداشو شنیدم که گفت:
امیدوارم ازاین به بعد حضورگرمتون رو بیشتر تو جمع خودمون ببینیمبا تعجب سربلند کردم تو آیینه بغل به چهره اش نگاه کردم از توی آیینه ام
سردی چشای سبز وحشیش مشخص بود اما رو لبش یه لبخند بود
که ازش سردرنیاوردم...ناخودآگاه برگشتم تو ایینه روبروبه نیکیا خیره شدم
چنان اخمی کرده بودو مشغول رانندگی بود که سریع سرمو دوباره انداختم پایین
تا رسیدن خونه دیگه حرفی بینمون ردوبدل نشد فقط گاهی نگاه سردو لبخند ارمیا بودو نگاه و پراز خشم و چهره به
اخم نشسته نیکیا....از ماشین پیاده شدم با
تشکر کوتاهی درو بستم و گفتم:
بفرمایید منزل در خدمتتون باشیمارمیا لبخندی زدو گفت:
به وقتش .....نیکیا گفت:
مرسی یلدا جان وقت زیادهروی جان از عمد تاکیید کرد متوجه شدم و نمیدونم چرا سریع به ارمیا نگاه کردم
کمی اخم کرده بودبا صدای نیکیا دوباره نگام برگشت سمتشو گفت:
راستی نیکا امشب بهت زنگ میزنه برا آخر هفته قرار شمال رو بذارهعید که جایی نرفتی باهامون بیا....
سری تکون دادمو گفتم:
 مرسی خودمم به یه مسافرت احتیاج دارم...برنامه هامو ردیف کنم ببینم چی میشه...به نیکا و خاله الهه سالمبرسون....
با تک بوقی خداحافظی کردن و خیلی سریع از دیدم محو شدن.....
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با اینکه خیلی از ماجراهارو فهمیده بودم اما هنوز اینا رفتاراشون یه جوری بود...
فکرم رفت سمت تغییر اخالق ارمیا...یهو صدای نیکیا پیچید تو گوشم
((بهم قول بده به رفتارا و کارای ارمیا توجه نکنی))
با بی تفاوتی شونه انداختم باال و گفتم:
بی خیال بابا....اینا کال باال خونه اشون اجاره است.....******************
توی سکوت رانندگی میکرد که یهو صدای ارمیا این سکوت رو شکست
برو بهشت زهرا!!!!!!!!.با تعجب نگاهی به ارمیا انداخت ولی حرفی نزد فقط سری تکون دادو مسیرو
عوض کرد.......
ماشینو روبروی آرامگاه خانوادگیشون پارک کرد و بی هیچ حرفی ازش پیاده شد و ارمیا نفس عمیقی کشیدو اونم از
ماشین پیاده شد.....
نگاهش روی سنگ مشکی و اسم ایلیا ثابت موند...بعد هم نگاهی به نیکیا کرد که روی سنگ دست میکشید بعد از
چند ثانیه بلند شدو با گفتن :
من بیرون منتظرم....رفت......
برگشت و نگاهی به نیکیا انداخت داشت میرفت سمت ماشین...وقتی نشست توی
ماشین ارمیا با خیال راحت رفت و روبروی سنگ قبر وایستاد.....
با صدای خش داری گفت:
 سالم ایلیا.....آره اومدم ولی این دفعه سالمم مریضی نیست که ترس داشته باشم از مردن و نتونم به کارای عقبافتاده ام برسم و از انتقام با تردید حرف بزنم...
نفسش رو سریع بیرون دادو گفت:
اومد اینجا که بهت بگم ....می خوام به قسمی که همینجا خوردم عمل کنم...من نابودش میکنم....چون باعث شد نابود بشم....و تورو هم به نابودی کشوند...
لبخن سردی نشست گوشه ی لبش....یه لحظه احساس کرد نسیم خنکی از کنارش رد شد...به بیرون نگاه کرد درختا
تکون نمی خوردن....بادی نبود هوا صاف
صاف بود دوباره اون نسیمو حس کردو اینبار تموم بدنش لرزید....
نفس عمیقی کشیدو زیرلب گفت:
من منصرف نمی شم.......ایلیا!!!!!!!!!!*************
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سرم تو کتاب بودو داشتم درس می خوندم که صدای زنگ موبایلم مجبورم کرد سرمو از رو کتاب بردارم با دیدن
شماره نیکا لبخندی زدمو جواب دادم:
الو سالم...سالم خانوم گل خوبی....چه خبر بابا یادی از ما نمیکنی؟وای نیکا جونم شرمنده ام به خدا درسام سنگینه ....خندیدو گفت:
من نمیدونم تو اگه این دانشگاه رو نداشتی دیگه چه بهونه ای می خواستی برا ما ردیف کنی....با شرمندگی گفتم:
نیکا جون به خدا به خاطر درساست وگرنه هیچ دلیل خاص دیگه ای نداره...با صدای مهربونی گفت:
میدونم عزیزم شوخی کردم.....نیکیا گفت امروز رسوندنت خونهآره ماشینم پنچرشده بود از شانس خوبم اونا رسیدن زحمت دادم بهشوننه عزیزم چه زحمتی نیکیا گفت ماشینت تا یه ساعته دیگه خونه است...ازش تشکر کن واقعا شرمنده ام...با صدای معترضی گفت:
دیگه ازاین حرفا نشنومااااااا...توهم عضوی از خونواده ی ما هستی...بعد صداش غمگین شدو گفت:
-یادت که نرفته تو...ایلیانتونست حرفشو ادامه بده منم بعد شنیدن این حرفش دلم گرفت و با صدای غمگینی گفتم:
نه یادم نرفته ایلیا غریبه آشنای من بود....آهی کشیدمو حرفی نزدم بعداز چند دقیقه سکوت صدای نیکا دوباره شاد شدو گفت:
امیدوارم باهامون بیای شمال....نیکیا که بهت گفتآره گفت عزیزم...تمام سعی خودمو میکنم که بتونم بیام...نه دیگه نشد تمام سعی نه...حتما میای...نمی تونم بهت قول بدم نیکا جونم ولی واقعا تمام سعی خودمو میکنم...پس امیدوارم سعی ات نتیجه بده و بتونی بیای...انشاهلل ...خوشحال میشم دوباره همسفرتون باشم....خالصه بعداز کلی حرف زدن ازهم خداحافظی کردیم منم قول دادم که کارامو جمع و جور کنم و بتونم برم
باهاشون...
تلفن رو قطع کردمو نشستم پشت میز تحریرم...دستامو میون سرم گرفتم..فکرم رفت به سفر قبلی شمال...به رفتار
ارمیا..به اون برخوردش...یعنی اگه ای نبارم میرفتم بازم رفتارش اونجوری بود...تصویر چشای سبزش اومد جلو
چشام....
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قلبم شروع کرد به زدن نمیدونم این لعنتی چش بود دیگه....صدای زنگ اس ام اس موبایلم منو از فکر کشوند
بیرون...نگاه کردم شماره ناآشنا بود...برام عجیب بود این دیگه کی بود...پیامک رو خوندمو تعجبم بیشتر شد....
((تو صمیمی تر از آنی که دلم می پنداشت...
دل تو با همه آیینه ها نسبت داشت
توهمان ساده دل سبز نجیبی که خدا
درمیان دل پاکت صدف آیینه کاشت))...
زل زده بودم به پیامک و داشتم فکر میکردم که این کیه بهم اس داده .....
که یه پیام دیگه برام اومد.....
((سالم مزاحم شدم بگم که شمال بدون شما
اصال صفا نداره.....پس منتظریم...ارمیا))
یعنی فکم افتاد وقتی فهمیدم این که بهم پیام داد ارمیاست
همینجوری به صفحه خیره شده بودم که زنگ زد...هول شده بودم نمی دونستم
جواب بدم یا نه....که باالخره جواب دادم...
بله.....صدای جذابش توی گوشم پیچید :
سالم یلدا!!!!!....هنوزم تو شوک بودم زبونم قفل کرده بود با من و من گفتم:
س ..الم....خوب هستین ...؟؟؟خندید...خنده شم از پشت تلفن جذاب بود...نفس کشیدنم سخت شده بود..
چرا من چه مرگم شده بود آخه....
الو.....الو...یلدا....به خودم اومدم نفس عمیقی کشیدمو حواسمو جمع کردمو جواب دادم...
بله.....صدای نفسی که بیرون داد رو شنیدم و گفت:
فکر کردم قطع کردی...بد موقع مزاحم شدم....گفتم شاید پیامهام نرسیده برات که جواب ندادی...خواستم زنگ بزنم....
نه آخه یه کم تعجب کردم...شما...آخه...دوباره خندیدو گفت:
 مثل اینکه واقعا بدموقع مزاحم شدم ....خواستم زنگ بزنم خودم شخصا دعوتت کنمبرا شمال....
بعد صداشو آروم کردو با لحن شرمنده ای گفت:
آخه اوندفعه برخورد خوبی باهات نداشتم خواستم جبران کنم...-نه این چه حرفیه ..باالخره خوب اون موقع شما....
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نذاشت حرفمو ادامه بدم یهو صداش تغییر کردو عصبی شدو گفت:
فعال خداحافظ...تا بعد...بعدم بدون اینکه منتظر خداحافظی من بشه قطع کرد...خیره شدم به گوشی...
واااااا......این شاخای من از دست اینا در نیاد خوبه واال...
این چرا همچین کرد مگه من چی گفتم.....
شونه ای انداختم باال و با خودم گفتم:
بی خیال بابا تعادل نداره ...حتما موقع عمل مغز اینو دستکاری کردن من مطمئنم...همشون یه جور شوت میزنن نه به پیام اول نه به خداحافظی آخر...
ای خدا به دادمن برس با این جماعت...
از حرفام زدم زیر خن ده واال این پسره با این رفتاراش منم خل کرده بود...یعنی منم خودمو کشته بودم با این حرف
زدنا...
صدای این پسره رو میشنوم الل میشم...خدایش عجیبه....
تو اتاقم نشسته بودمو لباسامو جمع میکردم که مامان اومد تو اتاقم برام یه لیوان شربت
گذاشت رو میز کنارم نشست با لبخند ازش تشکر کردم و اونم جوابمو داد و سکوت کرد
بعد از چند دقیقه صدای مهربونشو شنیدم که گفت:
قراره چندروز بمونین؟دو سه روز فکر کنم .....دوباره سکوت کرد....برام عجیب بود مامانو تاحاال اینطوری ندیده بودمبه صورتش نگاه کردم
خیره شده بود به لباسام آروم صداش زدم :
مامان....چیزی شده؟سرشو بلند کردو بهم نگاه کرد با لبخند مهربونی و با صدای غمگینی گفت:
یلدا جان منو میبخشی مادر؟؟؟؟؟تعجب کردم ببخشش برا چی مگه مامان چیکار کرده بود
برا چی باید ببخشم مامان جونم اتفاقی افتاده...؟؟چشاش خیس اشک شده بود با دستم اشکاشو پاک کردم که دستامو گرفتو گفت:
به خاطر اینکه نگفتم ایلیا دوستت داشت.....لبخندی زدمو گفتم:
مامان تو که منو نصفه جون کردی گفتم چه اتفاقی افتاده....به خدا حتی یه لحظه ام به این فکر نکردم که شما مقصر هستی
اصال شما تقصیری نداری خود ایلیا ازتون خواسته بود که چیزی نگین من باید به مامان
راز داری مثل شما افتخار کنم قربونت برم ...
واقعانم اصال به این فکر نکرده بودم که مامان مقصر این بی خبری من بود
بغلش کردمو بوسیدمش اونم اشکاشو پاک کردو با گفتن اینکه شربتتو بخور گرم میشه
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****************

صبح زود بود که بچه ها اومدن دنبالم منم با عجله از مامان خداحافظی کردمو از در اومدم بیرون
که نگام با نگاه چشمای سبز وحشیش گره خورد....از ماشین پیاده شده بودو به در ماشین تکیه داده بود.....
دوباره تپش قلب گرفتمو هول کردم.....به زور گفتم:
سالم....صبحتون بخیر....لبخند بی سابقه ای زدو گفت:
به صبح بخیر خانم خانوما....چه عجب ما چشمون به جمال شما روشن شد...لبخندی زدمو گفتم:
اختیار دارین.....من که همیشه مزاحم شما هستم....اخمی کردو گفت:
مراحمی عزیزممممم......این عزیزمو همچین کشدار گفت که یه حالی شدم...ارمیا به من گفت عزیزم..
خدایا اول صبحی این سرش به جایی نخورده....
نفسمو محکم دادم بیرون با صدای نیکا به خودم اومدم
سالم و صبح بخیر گفت و بعدهم ارمیا چمدونمو گذاشت تو ماشینو در ماشینو باز کزد که من بشینم....
نشستم کنار نیکا....بنیامی نم سمت راننده نشسته بودو نیکیا هم جلو نشسته بود بهش سالم کردم که سرد جواب سالم
منو داد......
ای بابا حاال این ارمیا رفتارش خوب شد حاال نیکیا شروع کرد اینا تا منو نبرن تیمارستان
بیخیال من یکی نمیشن.....
تو همین فکرا بودم که دیدم ارمیا کنارمن نشست و در ماشین رو بست به بنیامین گفت:
بنی......بهتره زود حرکت کنی.....از اینکه ارمیا کنارم نشسته بود انقدر نزدیک یه حالی داشتم ...نمیدونم چرا وقتی میدیدمش
یه حالی میشدم همه ساکت بودنو حرفی نمیزدن در واقع تو چرت بودن......
ارمیا کامال چسبیده بود به من گر گرفته بودم از حالت به وجود اومده خجالت میکشیدم
از رفتاراو حرکات ارمیام سردرنمی آوردم......
کمی خودمو کشیدم سمت نیکا که کمی ازش فاصله داشته باشم.....
سنگینی نگاهشو بعد از این کارم رو خودم حس کردم....با دلهره برگشتم سمتش و نگاهش کردم.....
زل زده بود تو چشام... ...یواش یواش بهم نزدیک شدو داغی نفساش که به گوشم خورد
دیگه حال خودمو نمی فهمیدم.....صدای زمزمه وارشو شنیدم که گفت:
ازاین که کنارتم ناراحتی....ازم بدت میاد.....
من که بابت رفتار اونروزم ازت معذرت خواستم یلدا.....
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الل شده بودم...اصال حرفی نمیزدم....یعنی نمی تونستم حرف بزنم....
وای من چه مرگمه آخه.....
کلی به خودم زحمت دادم که جوابشو بدم بهش نگاه کردم.....اونم خودشو کشید عقبو زل زد تو چشام نگاهی به نیکا
نیکیا کردم ظاهرا خواب بودن.....بعدم به بنیامین نگاه کردم
اونم حواسش به رانندگیش بود .....دوباره ب ه ارمیا نگاه کردم که در کمال تعجب دیدم چنان اخمی کرده که من
نزدیک بود همونجا از ترس پس بیوفتم.....نگاهشو تند ازم گرفت و خودشو چسبوند به در ماشین ازم فاصله گرفت
و چشاشو بست..........
نه دیگه من جدن باید برم تیمارستان...نه من نه باید این دیوونه رو به روانپزشک نشون بدم اصال معلوم نیست با
خودش چند چنده....یه دقیقه اینوری یه دقیقه اونوری.....
تا رسیدن به ویالی شمال چشماشو بسته بودو اخم کرده بود....نیکاو نیکیام بعد چرت کوتاهی بیدار شدن ...نیکیا که
همچنان سرد بود یه کلمه هم حرف نمیزد.....
چون میدونستم اینا کال خوددرگیری دارن اصال ذهنمو مشغول رفتارشون نکردمو تا خود ویالی شمال با نیکا یه دقیقه
ام فکمون استراحت نکرد........
*************

وقتی رسیدیم ویال همگی از ماشین پیاده شدیم بنیامین یکی یکی چمدونارو گذاشت پایینو ...منم کش و قوسی به
بدنم دادم خیلی خ سته شده بودم به اطراف نگاه کردم خیلی سرسبز بود خصوصا که ایندفعه درختای پرتقال شکوفه
داده بودنو عطر دل انگیزی فضای باغ رو پر کرده بود نفس عمیقی کشیدم که عطر شکوفه ها بره تو ریه هام....
بعد از اینکه حسابی از عطر شکوفه ها نوش جان کردم نگام سمت چمدونا رفت و میونشون چمدون خودمو دیدم
دست بردم که برش دارم که یهو دستی نشست رو دستام..با تعجب برگشتم اول به دست نگاه کردم بعد نگام رفت
سمت صورتش نیکیا بود ولی اخم نکرده بود لبخند رو لباش بود...نمیدونم چرا ناخودآگاه نگام رفت سمت
ارمیا..چنان اخمی کرده بودو مارو نگاه میکرد که من همون جا سکته ناقص رو زدم...
دوباره به نیکیا نگاه کردمو گفتم:
مرسی نیکیا خودم میارمش...نیکیا اخمی کردو گفت:
الزم نکرده سنگینه خودم برات میارمش تو اتاق....چنان جدی این حرفو زد که من دیگه نتونستم مخالفت کنمو دستمو از زیر دست نیکیا کشیدم بیرون...زیر لب تشکر
کوتاهی کردمو راه افتادم سمت ویال زیر چشمی نگاهی به ارمیا کردم....سرش پایین بود وداشت میرفت ته باغ...
دوباره سرمو انداختم پایینو به راهم ادامه دادم....نیکیاهم با قدمای سریع
به من رسیدو باهام همگام شد نگاهی به سالن انداختمو روی یکی از مبال نشستم همون لحظه صدای نیکیارو شنیدم
که گفت :
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 من میرم چمدونو بذارم تو اتاق االن برمیگردم بهش نگاه کردمو سرتکون دادمو زیر لب گفتم: هه..چه باحال داره به من میگه می خواد چیکار کنه..خوب به من چه می خوای برگردی یا برنگردیشونه ای انداختم باال و دوباره ادامه دادم:
واال...با صدای نیکا به خودم اومدم که با لحن شادی گفت:
یلدا ...چرا با خودت حرف میزنی...حالت خوبه تو دختربهش نگاه کردم لبخندی زدمو گفتم:
آره بابا خوبم داشتم با خودم میگفتم...تو این فصل شمال چقدر باحاله...نیکا لباشو جمع کردو اومد طرفمو لپامو بوسیدو گفت:
میدونی چقدر دوستت دارم....از حرف بی مقدمه اش تعجب کردمو با همون تعجب گفتم:
چقدر؟؟؟؟؟؟؟دستاشو تا اونجا که میتونست از هم باز کردو عین بچه ها گفت:
اینقدر....از لحن حرف زدنش خندم گرفت داشتم بهش میخندیدم که نیکیا از پله ها اومد پایین
و گفت:
به به باالخره ما صدای خنده یلدا خانومو شنیدیم...چه عجببعد رو به نیکا گفت:
قلقلکش دادی خواهر خانوم....نیکا هم با خنده گفت:
نه عزیزم بهش ابراز عشق کردم....نیکیا با تعجب بهم نگاه کردو گفت:
یلدا !!!یعنی هرکی بهت ابراز عشق کنه بهش می خندی؟با خنده سرمو به عالمت نه تکون دادم دیگه هیچی نگفتم
نیکا پاشد رفت سمت آشپزخونه از همونجا به نیکیا گفت:
داداشی امشب می خوایم سبزی پلو با ماهی درست کنیم میری ماهی بخری؟نیکیا نگاهی به من کردو گفت:
اگه یه خانوم خوشگل همراهیم کنه چرا که نه؟؟؟؟بعد آروم بهم گفت:
باهام میای؟؟از حرفش تعجب کردم ولی خوب بد نبود میرفتم این اطراف گشتی میزدم
از رو مبل بلند شدمو گفتم:
-آره میام باهات بزن بریم....
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نیکیا به پهنای صورتش لبخندی زدو بلند رو به نیکا داد زدو گفت:
رفتیماااااا دیگه سفارشی نداری....نیکا از تو آشپزخونه داد زد :
نه..به سالمت زودبرگردینا.....نیکیا دیگه حرفی نزد رو به من گفت:
بفرمایید خانوم خانوما...لبخندی زدم و راه افتادم شونه به شونه باهاش قدم برمیداشتم
تا رسیدیم به ماشین در جلو رو برام باز کردو من نشستم بعد هم خودش ماشین رو دور زدو نشست پشت
فرمون...وقتی داشتیم از در باغ میومدیم بیرون غیر ارادی به ته باغ
نگاه کردم ارمیا بود که نشسته بود رو یه کندیه درخت به من نگاه میکرد با یه اخم غلیظ...نمیدونم چرا از نگاههاش
میترسیدم ولی با دیدنش قلبم بی قرار بود نمیدونم
از ترس بود یا..........با فکر به عشق یهو تموم تنم لرزید به خودم گفتم:
بی خیال دختر دیوونه شدی...عاشق آدم سنگی مثل اون شدن دیوانگیه...ولی یه صدایی شنیدم که میگفت:
دیگه دیر شده....***********
با صدای نیکیا به خودم اومدم تو راه اصال باهاش حرف نزده بودم اونم همینطور خودش پیاده شده بودو ماهی خریده
بود اصال به من نگفت پیاده شم باهاش یه دوری
تو بازار بزنم..منم ناراضی نبودم تو این مدت ذهنم بدجور مشغول بود به این نتیجه رسیده بودم که من دیوونه
شدم...من ..من...عاشق شده بودم عاشق ارمیا!!!!!!!!
ولی چجوری ؟کی؟خودمم نمیدونم!!!!!!
یلدا...یلدا جان..خوبی؟؟برگشتم به نیکیا نگاه کردم و فقط سرمو تکون دادم
نفسشو بیرون دادو گفت:
تو که منو کشتی دختر االن یه ساعته دارم صدات میکنمببخش حواسم نبود.یه ابروشو داد باال و گفت:
میشه بپرسم حواستون کجا بود دختر زیبا؟؟؟؟دیگه داشت روشو زیاد میکردااا ااا شیطونی میگه...البته شیطونه غلط کرد .برا خودش گفته......لبخندی زدمو گفتم:
نه!نمی تونم بگم شرمنده!!!!با تعجب سوار ماشین شدو گفت:
داشتیم..باما به ازاین باش..سریع گفتم:
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من با خلق جهانم همینجوریمبلند خندیدو گفت:
بداخالق-ناراحتی پیاده شم

اومدم درو باز کنم که دستشو گذاشت رو دستم و عصبی گفت:
این چه کاریه خوب دارم باهات شوخی میکنم یلدابشین سر جات لطفادستمو کشیدم ...حوصله کل کل نداشتم فقط گفتم :
باشه...ماشینو روشن کردو راه افتاد در حین رانندگی گفت :
می خوام از راه فرعی ببرمت ویال سرسبزو قشنگ ترهحرفی نزدم سرمو تکون دادم خودمم نمیدونم چم شده بود
نیکیا گفت:
یلدا چیزی شده؟از دست من ناراحتی من که گفتم شوخی کردماین بغض نمیدونم از کجا اومده بود با بغض گفت:
نه!چیزی نشدهنفس عمیقی کشیدو با صدای خش داری گفت:
حرف دارم باهات بهم اجازه میدی؟با تعجب نگاش کردم دیدم داره رانندگی میکنه ولی زل زده تو چشام
چشاش نمناک بود وقتی دید نگام بهشه سریع نگاهشو ازم گرفت و دست برد ضبط روشن کرد و سکوت بینمونو
صدای آهنگ غمگینی پر کرد آهنگی که منو برد تو رویا
یه رویا که توش فقط یه جفت چشم سبز وحشی میدیدم....
کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم
پشت کدوم سد سکوت پر میکشی چکاوکم
چرا به من شک میکنی من که منم برای تو
لب ریزم از عشق توو سرشارم از هوای تو
دست کدوم غزل بدم نبض دل عاشقمو
پشت کدوم بهانه باز پنهون کنم هق هقمو
گریه نمیکنم نرو ...آه نمیکشم بشین..
حرف نمیزنم بمون....بغض نمیکنم ببین
سفرنکن خورشیدکم ..ترک نکن منونرو
نبودنت مرگ منه..راهیه این سفرنشو
نذارکه عشق من و تو اینجا به آخر برسه
بین تو مرگ من از رفتن تو سربرسه
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گریه نمیکنم نرو...آه نمیکشم بشین...
حرف نمیزنم بمون...بغض نمیکنم ببین
نوازشم کنوببین عشق میریزه از صدام
صدام کنو ببین که باز غنچه میدن ترانه ها
اگرچه من به چشم تو کمم قدیمیم ..گمم
آتش فشان عشقمو...دریای پر تالطمم
گریه نمیکنم نرو..آه نمیکشم بشین
حرف نمیزنم بمون...بغض نمیکنم ببین...
نفس عمیقشو شنیدم ....
ماشینو یه گوشه ای نگه داشت و سرشو گذاشت رو فرمون....
نمیدونم چش شده بود...اصال من چم بود چرا تو تمام آهنگ من فقط به ارمیا فکر کرده بودم
بعد چند دقیقه نیکیا سرشو بلند کردو گفت:
نگام میکنی؟؟؟؟؟چشممو از منظره بیرون گرفتمو نگاش کردم قلبم تند تند میزد...فضای داخل ماشین
سنگ ین شده بود گرمم شده بود....نمیدونم چرا از حالتی که نیکیا داشت معذب بودم...زل زده بود تو چشام هیچی
نمیگفت منم حرفی نمیزدم فقط نگاش میکردم
باالخره صداش در اومد....
نمیدونم از کی چه جوری....اون موقع که ایلیا اومد انگلیس و به ماها گفت که عاشق دخترخاله فریده شده مامانکلی خوشحال شد نیکاهم همینطور ..ارمیا ناراحت بود ...خودت میدونی چراو من بی تفاوت بودم ولی اینقدر ایلیا از
تو و اون چشمای سیاهت حرف زدو زدو که مشتاق شدم ببینمت
و باالخره هم دیدمت روز خاکسپاری ایلیا از اون چیزایی که ایلیا تعریف کرده بود قشنگ تر بودی..وقتی دیدمت
قلبم تند تند زد...دست گذاشتم رو قلبمو گفت:
 خیانت به برادرنه!!!! اما این دلم حالیش نبود که کم کم بعد هربار دیدنت تپش قلبم تند تر شدبا دیدنت هیجان زدهمیشدم...رو هوا بودم یلدا
اینا میدونی یعنی چی؟؟؟؟؟
جوابشو ندادم یعنی از حرفاش اونقدر شوکه شده بودم که نمی تونستم حرف بزنم
دوباره نگام کردو گفت:
من...یلدا من دوستت دارم!!!!!!!!!انگاری با شنیدن حرفش برق سه فاز منو گرفت یهو تکونی خوردم و بعد چشمامو بستم...
چشای سبز وحشی ول کنم نبود چشامو باز کردم ارمیارو دیدم نه ارمیا نبود رویای ارمیا بود...
نیکیا گفت:
 بگو یلدا..بگو تو هم دوستم داری...بذار از این حال در بیام بذار دستتو بگیرمو با خودم ببرمت تو رویاهام...یلدابگودستمو گذاشتم رو گوشامو داد زدم:
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نه...نهههههه ..من دوست ندارم...من احساسی بهت ندارم..در ماشینو باز کردمو پیاده شدم...و فقط میدویدم
صدای نیکیا رو از پشت سرم میشنیدم که داشت دنبالم میومدو صدام میکرد:
صبر کن یلدا...صبر کن.....********************

صدای نیکیا رو میشنیدیم که داشت دنیالم میومدو صدام میکرد نمیدونم
چرا شوکه شده بود از حرفی که بهم زد !!!!اصال چرا من داشتم میدویدم یهو
وایستادم همون لحظه نیکیاهم بهم رسید پشت بهش بودم دستشو گذاشت رو شونه ام منو آروم چرخوند سمت
خودش نفس نفس میزد منم نفس نفس میزدم همینطور زل زده بودم تو چشاش اونم به چشام زل زده بود اشک از
چشام سرازیر شده بودو رو گونه هام میریخت لعنت به این اشکاکه همیشه جاری بود....
دستای نیکیا رو رو گونه هام احساس کردم داشت با سرانگشتاش اشکامو پاک میکرد
سرمو عقب کشیدم مانع این کارش شدم اخمی کردو با صدای عصبی و بریده بریده گفت:
می تونی بگی ..دلیل..این کارات چیه یلدا؟؟؟اینقدر از من متنفری چرا؟؟می خوام بدونم چرا کس دیگه ای تو زندگیت هست؟
سرمو تکون دادم ولی بی اختیار تو ذهنم اسم ارمیا تکرار میشد نمیدونم کی ناخودآگاه اسمشو به زبون آوردم
خودمم تعجب کردم
ارمیا!!!!!!!!!فوری نگاه از صورتش گرفتم با دستاش بازوهامو محکم گرفت و تکونم دادو گفت:
به من نگاه کنهنوز سرم پایین بود
دوباره تکون دادو بازوهامو فشار دادو این بار خیلی عصبی تر از قبل داد زد:
مگه با تو نیستم به من نگاه کناز صدای بلندش ترسیدم سرمو بلند کردم صورتش از زور عصبانیت قرمز شده بود
به همون بلندی قبل گفت:
خوب می شنوم ارمیا چی؟؟؟؟؟تو دلم گفتم لعنت به زبانی که بی موقع باز شود یعنی همین!!!!!!!!!
با لکنت گفتم:
ه...هی..هیچیییییپوزخندی زدو گفت:
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هه...هیچی آرهدوباره صداش عصبی شدو گفت:

 مگه نگفتم مگه نگفتم به حرفاش و کاراش توجه نکن یلدا من هیچی اصال منو بذار کنار خوب فکر کن من بهتنگفتم دوستت دارم
دستشو از بازوهام جدا کردآخیش دیگه داشت میشکست چقدر دستش سنگینه
دستشو کالفه فرو کرد تو موهاش چرخی زدو دوباره برگشت سمتم ایندفعه آروم گفت:
یلدا من درک خودتو تباه نکن..ارمیا تیکه تو نیست..اون..اوناینبار من از اینجور حرف زدنش کالفه و عصبی شدم ای بابا آخه به این چه اصال
این کی بود برام تعیین و تکلیف میکردخوب دوستت ندارم زور که نیست هست؟
ببین من از حرفات سردر نمیارم ارمیا چه دلیلی داره از من انتقام بگیره اصال من کجایی این داستان بودم هانکجای این داستان تورو خدا ولم کنید دست از سرم بردارید
دوباره اشکام سرازیر شد نشستم رو زمین و با گریه گفت:
 من دوستت ندارم نیکیا به خدا احساسی بهت ندارم دست خودم نیست خوب چیکار کنم..من ..منآره حداقل باید به یه نفر اعتراف کنم
من دوستش دارم نمیدونم چطوری ؟کی؟ولی میدونم دوستش دارمنیکیا دست خودم نیست میفهمی چشاش یه لحظه ام ولم نمیکنه همه جا دنبالمه
تو میگی می خواد انتقام بگیره ولی من کاری نکردم عشقمو بهش ثابت میکنم
بذار تجربه کنم بذار عشقو با اون تجربه کنم
صدای بغض آلود نیکیا رو شنیدم گفت:
که سرت بخوره به سنگ آره که بشینم نابود شدنت رو ببینم تو چرا نمی فهمی دختر چرا نمیفهمی؟؟؟؟؟سکوت کرد منم سکوت کردم بعد چند لحظه آهی کشیدو دستشو سمتم دراز کرد
و دستامو گرفت و بلندم کرد همونطور که منو می برد سمت ماشین آروم گفت:
من دیگه هیچی نمیگم تا تو تجربه کنی یلدا حاال که خودت می خوای حرفی نیستولی وقتی سرت به سنگ خورد نگی نیکیا نگفت
در ماشینو باز کردو منو نشوند تو ماشین خودشم نشست پشت فرمون همونطور که ماشینو روشن میکرد گفت:
ولی بدون نیکیا همیشه دوستت دارهسرم پایین بود وقتی این حرفشو شنیدم سرمو آوردم باال زل زدم تو چشاش
اونم همینطور نمیدونم چقدر تو چشای هم زل زده بودیم که نیکیا یدفعه نگاهشو
ازم گرفت و ماشینو به حرکت درآوردو با صدای لرزونی گفت:
داشتم پشیمون میشدم از اینکه چرا دارم تورو دودستی تقدیم برادرم میکنمولبخند تلخی زد خیلی تلخ که حتی تلخیشو منم حس کردم...
دلم براش سوخت ولی چیکار می تونستم بکنم قلبم مال کس دیگه ای بود
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ولی باید برا رسیدم بهش چقدر صبر میکردم چقدر تاوان میدادم با صدای زنگ اس ام اس گوشیمو از تو کیفم در
آوردم با تعجب به شماره نگاه کردم ارمیا بود
سریع پیامو باز کردم
((منو دل هم نفسم با نفس خیال تو
نفسم.هم نفسم.هرنفسم فدای تو))...
با خوندن پیام قلبم دوباره شروع کرد به تند تند تپیدن خدایا داره چه بالیی
سرم میاد...........
****************

وفکر ارمیا بودم این پیامی که بهم داده بود منظورش چی بود یعنی اونم...اونم دوسم داشت می خواست با پیاماش
بهم بفهمونه چرا بعداز عملش اینقدر تغییر کرد
اون که از من بدش می اومد پس چرا ؟؟؟؟؟؟
یعنی حرفای نیکیا راست بود ولی مگه من چیکارکرده بودم
نه نیکیا حتما به خاطر خودش میگه شاید چون می خواد منو بدست بیاره میگه ارمیا می خواد اذیتم کنه نیم نگاهی به
نیکیا که مشغول رانندگی بود انداختم
اخماش توهم بودحتما ناراحت بود ولی تقصیر من چیه خوب دوسش ندارم
وای داشتم دیوونه میشدم به خدا ای کاش هیچوقت با این خانواده آشنا نمیشدم
ای کاش ایلیا زنده بود خوب اگه زنده بود من عاشقش میشدم
با اینکه ایلیا مرده بود ولی خوب از وقتی خاطراتشو خوندم منم نسبت بهش یه حس عجیبی داشتم حس یه عزیز که
خیلی دوستش داشتمو از دست دادمش
تو همین فکرا بودم که ماشین متوقف شد سرمو بلند کردم به در ویال نگاهی انداختم
صدای خشک نیکیا رو شنیدم که گفت:
پیاده شو رسیدیمو بعد این حرف کیسه های خریدو برداشت و خودش از ماشین پیاده شد و منم سریع از ماشین پیاده شدم دنبالش
راه افتادم چرا ماشینو نیاورد تو
جلوی در ورودی سالن نیکا رو صدا کردو کیسه ها رو گذاشت دم درو سریع از کنارم رفت
وااااااااا این چرا اینطوری شد از سوالی که از خودم پرسیدم تعجب کردم خوب یلدا خانوم معلومه دیگه جوون مردم
میگ ه دوست دارم بعد تو میگی من داداشتو دوست دارم همین میشه دیگه یهو با صدای ارمیا 51متر از جام پریدم
سالم چرا جلو در ایستادیدستمو گذاشتم رو قلبمو برگشتم سمتش نگام با نگاهش گره خوردزل زده بود تو چشام یاد پیامی که داده بود افتادم
بدنم داغ شد
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نگاهمو ازش گرفتمو از جلو در رفتم کنار و آروم زیر لب گفتم :
ببخشیداومد بره داخل سالن که یدفعه برگشت و نزدیکم شد اونقدر نزدیک که نفسای داغش به صورتم می خوردو من گر
گرفته بودم احساس کردم قلبم داره از دهنم میاد بیرون زیر گوشم آروم و زمزمه وار گفت:
بد نیست به پیامام یه جوابی بدی خانمی!!!!!و رفت من موندم و داغی تنم از نزدیکی بیش از حدش بهم
وای قلبم که نگو ای خدا من مثال قرار بود باهاش به خاطر رفتار بدی که تو سفر قبلیم داشت تسویه حساب کنم چی
شد عاشق شدم آخه اینو کجای دلم بذارم
دستمو رو قلبم گذاشتمو گفتم:
تورو خدا تو دیگه آروم بگیرصدای نیکا رو شنیدم که با خنده گفت:
دختر تو چرا اینجایی قصد نداری بیای داخل وایستادی اینجا داری با خودت حرف میزنیتو دلم گفتم:
آره دیگه بایدم بخندی واال از دست برادرای گرام شما نرم تیمارستان شانس آوردماینکه با خودم حرف میزنم که چیزی نیست
ولی خوب بجاش گفتم:
شرمنده نیکا جونم بریم داخلنیکا کیسه های خریدو برداشت و گفت:
چرا اینقدر دیر کردینبا خودم گفتم:
داداشتون مشغول ابراز عشق بودنولی جواب دادم:
بازار شلوغ بودنیکیا کجا رفتشونمو انداختم باال وگفتم:
نمیدونم به من که حرفی نزدنیکا چشمکی زدو گفت:
بی خیال آقایون موافقی یه غذای خوشمزه درست کنیممنم با چشمک گفتم:
صددرصد!!!فقط برم لباس عوض کنم بیام باشهباشه زود بیاسریع از پله ها رفتم باال و لباسمو عوض کردمو وارد آشپزخونه شدم
با نیکا شروع کردیم به آشپزی.......
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انقدر اعصابش بهم ریخته بود که نمیدونست چیکار کنه
با افکاری بهم ریخته فقط رانندگی میکرد وپایش را هرلحظه بیشتر روی گاز فشار میداد........
از دور دریا را میدید سرعتش را کم کرد و لب ساحل توقف کرد
سریع از ماشین پیاده شد بغض عجیبی داشت خفه اش میکرد با حالی خراب روی ماسه های لب ساحل نشست
دستاشو به زمین چنگ زدو پر ماسه شد همونطور به زمین کوبیدو بی خیال اطرافش فریاد زد
آخه چراااااااااااا خداااااااااا پس تو کجاییییییییییییییییییدیگه به چه زبونی باید می گفتم دوستتتت دارممممممممم
من بدون اون میمیرمممممممممممم زندگی بدون یلدا غیررررممکنهههههههه
و بغضش ترکیدو شونه هاش شروع به لرزیدن کرد
نمیدونست چقدر زمان گذشته و لب دریا نشسته فقط با گریه آروم شده بود یه گریه ی مردونه ی پردرد....درد
ازدست دادن کسی که دوستش داری درد اینکه اونی که دوسش داری عاشق یکی دیگه است سخت بود ولی به این
باور رسیده بود که تا یلدا نخوادش اون هیچ کاری از دستش بر نمیاد پس باید تماشاچی این بازی میشدو زجر
میکشید
از جاش بلند شدو دستای ماسه ایش رو تکون داد و نشست تو ماشین و حرکت کردنزدیکای ویال بود که به آیینه
نگاهی انداخت یه مگان نقره ا ی از دریاتا اینجا داشت دنبالش می اومد شیشه های دودی داشت که نمی شد تشخیص
داد سرنشیناش کی هستن.....مشکوک بود سرعتش رو زیاد کرد که اون ماشین هم سرعتش زیاد شد دیگه شکش
به یقین تبدیل شد که اون ماشین دنبالشه
سرعتش را کم کرد انگار راننده ماشین متوجه شد که نیکیا فهمیده به خاطر همین
سریع از کنارش رد شد...
بعد از چند دقیقه ای نیکیا مقابل ویال ایستاد با ریموت در ویال را باز کردو داخل شد
به محض اینکه وارد سالن شد با چهره عصبی نیکا روبرو شد نیکا سریع خودش رو به نیکیا رسوندو بازوهاشو گرفت
و با بغض گفت:
هیچ معلومه تا االن کجا بودی؟؟دلمون هزار راه رفت میدونی چقدر به موبایلت زنگ زدیم..ارمیاو بنیامین چقدردنبالت گشتن
و شروع به گریه کرد
حوصله جواب دادن نداشت نیم نگاهی به یلدا انداخت از چهره اش نگرانی میبارید
دردل گفت:
بازم جای شکرش باقیه که نگران شدی!!!!!و خیلی بی تفاوت نسبت به نگرانی همه گفت:
جای خاصی نبودم دست از سرم برداریدو به سمت اتاقش رفت
نیکا نگاهی عصبی به نیکیا کرد خواست حرفی بزنه که بنیامین گفت:
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معلوم بود حالش خوب نیست بذار تنها باشههیچکس دلیل غیبت نیکیا و این رفتارش را نمیدونست جز یلدا..........

غریبه آشنا دوستت دارم بیا
منو با خود ببر به شهر قصه ها
چه خوبه سقفمون یکی باشه باهم
بمونم منتظر تا برگردی پیشم.....
روی تخت دراز کشیده بود دستاشو گذاشته بود روی چشماش به این آهنگ گوش میکرد بعد از چند لحظه کالفه از
روی تخت بلند شدو طول و عرض اتاق و طی کرد
عصبی زیر لب گفت:
آخه چرا؟؟؟چرا یلدا؟؟؟نفسشو بیرون دادو همون لحظه صدای در اتاق اومد به در اتاق نگاه کردو نشست روی تختو گفت:
بلهدر آروم باز شدسرشو بلند کردنیکا بود با چهره همیشه نگرانش
اومد سمت نیکیا و روی تخت کنارش نشست با نگرانی گفت:
نیکیا نمی خوای بگی چی شده؟؟ولی جوابی نشنید
نفس عمیقی کشیدو دوباره پرسید:
نیکیا خواهش میکنم!!!!!!!نیکیا سرش را بلند کردو به سقف چشم دوخت بی مقدمه گفت:
بهش گفتم دوستش دارم!!!!!چشمان نیکا از تعجب گردشدو گفت:
چیییییییییی؟؟؟؟؟!!!!!نگاهشو از سقف گرفت و به نیکا نگاه کردبا بغض ادامه داد:
گفت منو دوست ندارهپوزخندی زدو گفت:
هه...گفت عاشقهکالفه دستشو الی موهاش کردویهو از جاش بلند شد به طوری که نیکا با ترس تکونی خورد
گفت عاشقه ارمیاست...میفهمی عاشقی ارمیاااااااااانیکا با صدای فریاد گونه نیکیا یکه خوردو آرام گفت:
-هیسسسسسس یواشتر...ارمیا تو سالن نشسته ممکنه صداتو بشنوه
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شنیدی چی گفتم نیکا اون عاشق ارمیا شده اون داره خودشو نابود میکنهمن باید چیکارکنم بایدچیکار کنم
و برای دومین بار امروز بغضش شکست
نیکا مستاصل بود نمیدونست چی باید بگه که تسلی دل نیکیا باشه
دستشو روی شونه نیکیا گذاشتو گفت:
از دست منو تو کاری ساخته نیست تو به یلدا گوشزد کردی ولی خوباون عاشق شده نیکیا باید همه چیزو بسپاریم دست تقدیرو دعا کنیم ارمیادست از
این لجبازی بچه گانه برداره چون یلدا واقعا این وسط گناهی نداره امیدوارم اونم
عاشقه یلدا بشه یلدا دختر الیقیه
نیکیا نگاهی به نیکا کردبا دردمندی گفت:
پس من چی من با دلم چیکار کنم؟اینبار نیکا واقعا نمیدانست که بایدچه بگوید سکوت کرد
نیکیا وقتی سکوت نیکا را دید گفت:
برمیگردم لندن اینطوری خیلی بهترهنیکا خواست حرفی بزند که نیکیا به عالمت سکوت دستش را باال بردو جدی
با تحکم گفت:
تصمیممو گرفتم نمی تونم بمونم اینجا با چشام ببینم یلدا داره نابود میشهو هیچی نگم از طرفی ارمیا هم برادرمه چیکار کنم نیکا با برادرم بجنگم
اینو می خوای؟؟؟؟؟آره!!!!!!!!
نیکا با لحن غمگینی گفت:
باشه...باشه هرجور راحتینیکیابه سمت پنجره رفت و پرده را کنار زد خواست حرفی بزند که با دیدن ماشینی
درست روبروی در ویال با تعجب به آن چشم دوخت و نیکا را صدا زد:
نیکا بیا...نیکا سریع خودرا به پنجره رساندبه بیرون نگاه کرد یه ماشین که از این فاصله
رنگ و مدلش مشخص نبود چراغ هایش روشن بود درست جلوی در ویال توقف کرده بود و از همه عجیب تر
شخصی که جلوی در ویال ایستاده بود به داخل ویال نگاه میکرد بعد از چند دقیقه برگشت و سوار ماشین شدو رفت
نیکا با ترس به نیکیا نگاه کردو گفت:
یعنی کی بود؟؟؟؟؟نمیدونم ...ولی امروز وقتی رفته بودم بیرون یه مگان نقره ای دنبالم بودموقتی فهمید که متوجه شدم تعقیبم میکنه سریع از کنارم رد شد!!!!
-من می ترسم نیکیا کی بود این خیلی عجیب و غریب بود
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ار چی میترسی مگه کاری کردیم که کسی دنبالمون باشه باالخره مشخص میشه کیه!!!!!!!!****************
ارمیا در سالن مشغول تماشای تلویزیون بود ولی برنامه خاصی نداشت کمی
کانال هارا باال پایین کردوقتی دید برنامه جالبی ندارد تلویزیون را خاموش کردو به قصد خوابیدن از پله ها باال رفت
داشت از جلوی اتاق نیکیا رد میشد که با صدای گفتگوی نیکیاونیکا جلوی در ایستاد
((-بهش گفتم دوستش دارم!!!!!
چیییییییییی؟؟؟؟؟!!!!!گفت منو دوست ندارههه...گفت عاشقهگفت عاشقه ارمیاست...میفهمی عاشقی ارمیاااااااااا))لبخند زد یه لبخند مرموز با خود گفت:
پس عاشقم شدی دخترررررر...عاشق ارمیا شدی!!!!!یک ...هیچ به نفع من!!!!!!
پوزخندی زدو گفت:
عاشقم شده!!!!آخییییی!!!!!از کنار در دور شدو از آنجا رد شد به اتاق یلدا رسید در اتاق باز شد
***************
یهو از خواب پاشدم به خاطر اینکه اعصابم بهم ریخته بود نمی تونستم درست
بخوابم خدایش این مسافرتای شمالم عجب بدبختی بود برا من اون از ارمیا با اون رفتاراش اینم از نیکیا ....شدید
احساس تشنگی کردم تصمیم گرفتم برم پایین
آب بخورم از تخت اومدم پایین رفتم سمت در اتاق باز کردن در همانا و چشم تو چشم شدن با ارمیا همانا اینم
شانسه من دارم حتما باید االن این اینجا ظاهر میشدو منو با این لباس مسخره میدید لباس خواب عروسکی!! رسما
آبروم رفت خاک عالممم....
هل شدمو یهو گفتم:
سالم!!!این سالم چی بود نصفه شبی دختره دیوونه
با حالته با نمکی که دلم غش رفت (بی جنبه)یه ابروشو باال دادو با لبخند دختر کشش (منم چقدر اینو تحویل
گرفتم)گفت:
سالم !!!!هیچی نگفتم تو چشام خیره شد وای اون چشای سبزش توی اون تاریکی چه برقی میزد نفسم باال نمی اومد یه حالی
شده بودم یه حال عجیب یه حالی که تا حاال تجربه نکرده بودم یه قدم اومد جلو تکون نمی خوردم تو چشاش زل زده
بودم
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اونم همینطور دستشو آورد نزدیک صورتمو یه رشته از موهامو که روی پیشونیم
بود زد کنار سرانگشتاش با پیشونیم برخورد کردداغ بود از داغیش گر گرفتم
یعنی اینی که من داشتم تجربه میکردم این حال االنم از عشق بود
نمی تونستم چشم ازش ب ردارم یهو نگاهش عصبی شد از اون آرامش در اومد
دستشو سریع کشیدعقب و با اخم غلیظی از کنارم رد شد مثل یه نسیم...رفت و منو با کلی احساس و سردرگمی تنها
گذاشت..........
ماشین را در حیاط ویالپارک کرد از ماشین پیاده شدبه ساختمان نگاه کردو نفس عمیقی کشیدصدای کفشای پاشنه
بلندش سکوت حیاط تاریک وخلوت ویال را
شکست به در ورودی رسیددستش را سمت دستگیره برد که دررا باز کندکه در باز شد چهره اهورا جلوی در نمایان
شد با اخم به او زل زده بوددر دل گفت:
وای خدا بازم شروع شد...صدای خشمگین اهورا را شنید :
هیچ معلومه تا االن کدوم گوری بودیاوهم اخمهایش را درهم کشید با همان عصبانیت گفت:
چه مرگته یواش تر...اهورا پوزخندی زدو گفت:
هه نگران دخترتیبا لحن مسخره ای گفت:
آخی بمیرم انقدر از گشنگی گریه کرد که خوابش بردچند لحظه به چشمان سنگی اهورا نگاه کرد واقعا قلب این مرد سنگ بود
برای خودش متاسف بودچطور عاشق او شده بود البته باید اعتراف میکرد عاشق که نه...از سر نیاز مالی با او بودو
ادعای عشق میکرد البته نمیداست که اهورا
از او زرنگ تر است از همان ابتدا دستش را خوانده با صدای اهورا به خود آمد
باالخره چیکار کردی؟بی توجه به سوال او با خشم گفت:
چرا به بچه شام ندادی؟با بی تفاوتی شانه ای انداخت باال و گفت:
به من چه مربوط مگه من باباشم ببرش پیش اون بابای بی همه چیزش اونبهش یه زهره ماری بده
اشک در چشمان نیلوفر جمع شدسرش را باال گرفت تا مانع از ریزش اشکهایش بشودوبه تندی گفت:
باباش از قبرستون بیاد بهش غذا بدهبا گفتن این حرف با دست اهورا را از جلوی در پس زدو وارد ویال شدو گفت:
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 تا االن داشتم کشیک خونه رو میکشیدم ببینم چه خبره به ظاهر که همشون اینجان ....باید زودتر دست بکار شیم ونینا رو بدم بهشون در ازاش پول بگیریم
فقط امیدوارم آزمایش این چیزا نخوان
اهورا گفت:
مگه نمیگی این بچه خیلی شبیه ارمیاست و ارمیاو ایلیا باهم برادرن پس شکی باقی نمیمونهنیلوفر در حالی که مانتویش را در می آوردگفت:
چرا شبیه هست ولی باید احتمال یه درصدهم بدیم که بخوان از نینا آزمایش بگیرنو اونوقت .......
و سکوت کرد و اهورا گفت:
اونوقت چی؟؟؟؟ خوب ارمیا باباش نشد عموش که میشهباالخره دوست ندارن تنها یادگار برادرشون پیش اونا باشه
نیلوفر نفس عمیقی کشید در دل گفت:
وای که تو چقدر سمجی رک و راست بگم که می خوام دورت بزنم ای باباولی گفت:
من خیلی خسته ام میرم بخوابم از فرداهم هرجا میرم نینا رو می برماهورا گفت:
نخیر اونو ببری که خودتم بری دیگه برنگردینیلوفر با عصبانیت جواب داد:
پس حداقل وقتی من نیستم بهش برسنمی خوای که کلی پول از دستمون بره
اهورا فقط سری تکان دادو روی کاناپه ولو شد و نیلوفر نگاهی به او انداخت سری تکان دادو به سمت اتاق خوابش
رفت......
*********

**************
کال بی خیال آب خوردن شدم رفتم توی اتاقم دیگه مگه خوابم می برد
یاد ارمیا اون چشای سبز دست کردم تو موهام کالفه سرمو تکون دادم
ولی چرا همیشه اخم میکرد آخرش چرا حالت نگاهشو نمی تونستم تشخیص
بدم با صدای زنگ موبایلم یه متر از تخت پریدم باال با تعجب به صفحه موبایلم
نگاه کردم ارمیا بود....تردید داشتم نمی دونستم جواب بدم یا نه اصال چرا زنگ
زده بود با دستایی لرزونم دکمه اتصال رو زدم
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اما حرف نزدم سک وت کردم صدای نفساش رو میشنیدم نمیدونم چند دقیقه گذشت
که گفت:
نمی خوای حرف بزنیبازم سکوت.....
لحن حرف زدنش پراز احساس بود من تو این احساس ناشناخته غرق لذت بودم
می خواستم به این بازی ادامه بدم می خواستم سکوت کنم ببینم تا کجا پیش میره
و سکوتم به کجا میرسه
با شنیدن دوباره صداش قلبم شروع به زدن کرد
یلدا یه حرفی بزن...حالم بهتر از تو نیستیه چیزی بگو لعنتی حرف بزن
عرق کرده بودم تند تند نفس میکشیدم من چه مرگمه خوب چرا حرف نمیزنم
لبامو از هم باز کردم که حرفی بزنم اما ....
با صدای چندتا بوق ممتد فهمیدم که تماس رو قطع کرده
گوشی رو پرت کردم رو تخت
اه...لعنت به منبعد از چند دقیقه صدای زنگ اس ام اس منو به سمت موبایلم کشوند
ارمیا بود با پیامی که داده بود غرق رویا شدم
((تنهایی را دوست ندارم
اما.....
دلم می خواهد در قلب تو تنهای تنهای باشم))
روی پیا م رو بوسیدم رو ی تخت دراز کشیدم سرم رو به بالشت فشردم تا از هیجانم کم بشه...من کی عاشق این پسر
مغرور شدم کی؟؟؟؟
*********
باصدای تقه ای که به در خورد از خواب بیدار شدم به در نگاه کردم
نیکا بود حالت صورتش نگران بود مثل همیشه
به ساعت نگاه کردم  9صبح بود چشامو مالیدم به روی نیکا لبخندی زدم
گفتم:
سالم صبح بخیرنیکا اومد کنارم نشست گفت:
سالم خانوم خوش خواب صبح شماهم بخیربیا بریم پایین صبحانه آماده است زود بخوریم
ما می خوایم بریم جنگل نیکیا هم داره برمیگرده تهران
با شنیدن این جمله تعجب کردم با چشمای گرد شده گفتم:
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چی تهران ما که تازه دیروز اومدیم تهران براچی اتفاقی افتاده؟؟؟؟سری تکون دادو گفت:
نه اتفاق که نه...ولی خوب می خواد برگرده..می خواد بره لندنلندن برا چی مگه شما نمی خواستین کال بمونین ایران حاال اون چرا برمیگردههیچی نگفت فقط نگام کرد معنی نگاهش این بود
یعنی تو نمیدونی؟؟؟؟؟؟؟؟؟منم دیگه حرفی نزدم بعد چند دقیقه از جاش بلند شدو گفت:
میرم پایین زود بیاسری تکون دادمو گفتم:
باشه میام االننیکا رفت و من همینطور روی تخت نشستم
با یادآوری دیشب دوباره قلبم شروع به تند تپیدن کرد ارمیا و پیام دیشبش و زنگی که بهم زد همه و همه بهم می
فهموند که ارمیاهم دوستم داره ولی خوب من نباید چیزی بروز میدادم باید اون پیش قدم میشد
بعداز تعویض لباسم و شستن دست و صورتم رفتم پایین تو آشپزخونه و با صدای
بلند سالم کردم همه نگاها به سمتم چرخید با دیدن ارمیا و نگاهش گر گرفتم
همه جواب سالمم رو دادن رفتم سمت میز پشتش نشستم درست روبروی ارمیا
با نشستنم سرشو بلند کرد به روم لبخند زد منم جوابشوبالبخند دادم
سنگینی نگاهی رو رو خودم حس کردم برگشتم دیدم نیکیا با اخم داره نگام میکنه
وقتی دید دارم نگاهش میکنم سرشو تکان دادو مشغول خوردن صبحونه شد
تو همین حین موبایل ارمیا به صدادراومد نگاهی به شماره انداخت تعجب از چهره اش پیدا بودو جواب داد
***********
همانطور که صبحانه اش را می خورد نگاهی به یلدا کرد به رویش لبخند زد یک لبخند مصنوعی...یلداهم به رویش
لبخند زد برای ش نقشه های زیادی داشت و آنهارا باید یکی یکی عملی میکرد و تمام نقشه هایش منتهی میشد به ....
با صدای زنگ موبایلش رشته افکارش پاره شده به شماره نگاه کرد ناآشنا بود
با تعجب جواب داد
الو....صدایی نشنید دوباره گفت:
الو.....بلهو بعد از چند ثانیه با شنیدن صدای نیلوفر مثل برق از جایش بلند شد
سالم عزیزمبا لحنی پراز نفرت گفت:
نیلوفر...تواطرافیان با شنیدن نام نیلوفر از زبان ارمیا با تعجب چشم به دهان ارمیا دوختند
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نیلوفر خندید ازآن خندها که اورا یاد خیانت های نیلوفر می انداخت با صدای
پر عشوه ای گفت:
آره عزیزم من...انتظار نداشتی نهارمیا اخمهایش را درهم کشید و جدی و خشک گفت:
چیه چی می خوای هان برا چی زنگ زدینیلوفر باز خندید و با همان لحن گفت:
خوشم میاد منو خوب شناختی بهتر از اون داداشت که به درک واصل شدارمیا با خشم دستانش را مشت کرد روی میز کوبید
اسم برادر منو به دهنت کثیفت نیاررر...اوه اوه چه خشن ...تو که اینطوری نبودی باهات چیکار کردنارمیا با خشم گفتن:
طفره نرو عوضی چی می خوای...باشه باشه حاال که اینقدر اصرار داری بهت میگممکثی کردو گفت:
پول....در ازای دختر عزیزت مگه نمی خواستیشمگه نینا رو نمی خوای
با شنیدن نام نینا ارمیا بی حس روی صندلی نشست
دخترم کجاست...دوباره اذیتم نکن نیلوفراذیت چرا من جدی گفتم پول بده دخترتو بهت میدممعامله خوبیه نه....
با حرص گفت:
چقدرررررنیلوفر کمی فکر کردو گفت:
دوباره بهت زنگ میزنم باید فکر کنم نینا کوچولو چقدر می ارزهارمیا با خشم گفت:
عوضی دخترم کجاستنیلوفر خندید و گفت:
جوش نزن آقای صدرا واسه قلبی که تازه پیوند خورده خوب نیستانینا پیش منه...فعال بای....
و تماس قطع شد
ارمیا بی حس روی صندلی نشست همه با تعجب به او نگاه میکردند
منتظر بودند تا حرفی بزند اما...دستانش شل شدو تلفن روی زمین افتاد....
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************

با دیدن ارمیا تو اون وضعییت اینقدر شوکه شدم که لحظه ای نفس کشیدنم یادم رفت قلبم از حرکت ایستادزل زده
بودم به چهره اش با صدای فریاد نیکا به خودم اومدم
وای...نیکیا زنگ بزن اورژانس...در همون حال ارمیا رو صدا میکرد
عین مجسمه چسبیده بودم به صندلی و اشک میریختم
ده دقیقه ای گذشت که آمبوالنس اومد همه باال سر ارمیا بودن دکتر معاینه اش کردو بعدم سریع گذاشتنش رو
برانکاردو بردنش سمت آمبوالنس
نیکیام باهاشون رفت...م ن و نیکام با عجله لباس پوشیدیم رفتیم سمت بیمارستانی که اونا گفتن...تورو راه فقط از ته
دلم خدارو صدا میکردم اتفاقی برا ارمیا نیوفته
اشکام بند نمی اومد...به هق هق افتاده بودم نیکا هم حالش بدتر از من بودتا اینکه به بیمارستان رسیدیم رفتیم سمت
اورژانس...نیکیا رو دیدیم که روبروی دکتر ایستاده بود
با نگرانی به حرفاش گوش میکردنیکا سریع دوید سمت اونا و رو به دکترو نیکیا گفت:
چی شد؟کجا بردنش؟دکتر حالش خوب میشهدکتر لبخندی زدو گفت:
دخترم نگران نباش الحمداهلل به خیر گذشتولی باید مراقبش باشید اون یه پیوند قلب انجام داده که مدت زیادیم ازش نگذشته
نباید بهش استرس وارد بشه نباید هیجان زده بشه...از دادن خبرای بد بهش باید خودداری بشه....وگرنه
سرش رو انداخت پایین و گفت:
متاسفم باید اینو بهتون بگم..وگرنه بدنش قلب رو پس میزنهبا شنیدن این حرفش به خودم لرزیدم نه ارمیای من نباید طوریش بشه
دکتر بعد از گفتن چندتا هشدار دیگه خداحافظی کردو رفت
نگاهی به نیکیا انداختم چهره اش گرفته بودو عصبی دستاشو مشت کردو گفت:
لعنت به تو نیلوفر کی می خوای دست از سر زندگیمون برداری************
تو فکر بود تو فکر اینکه چطور دوباره ارمیا را بدست آورد...با صدای اهورا به خود آمد
چی شد زنگ زدی بهشآره زنگ زدم...گفتم که دوباره زنگ میزنمو بهش میگم چقدر پول می خوایمدستاشو بهم کوبیدو با خوشحالی گفت:
-عالی شد....باید زودتر کارو تموم کنیم و بچه رو بدیم بهش و برگردیم لندن
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نگاهی به اهورا کردوقت آن رسیده بود که حقایق را بگوید
ببین اهورا من...من..از اهوراو عکس العملش می ترسید ولی باالخره باید میگفت
من نمیام می خوام بمونمسکوت همه جا را فرا گرفت سرش را بلند کردو با ترس به اهورا چشم دوخت
کم کم اخمهایش در هم رفتنو با صدای بلندی که نیلوفر را از جا پراند گفت:
تو غلط میکنی...هه بمونی ...آره بمونی که بری با ارمیابدبخت به نظرت اگه اون بفهمه با داداش جونش رابطه داشتی دوباره تورو می پذیره...کور خوندی می فهمی
نیلوفر تمام جراتش را جمع کردو گفت:
مهم نیست به دستش میارم من تورو دوست ندارماهوراپوزخندی زدو گفت:
اینو که خودمم میدونستم..می دونستم به خاطر پوالم با منیمی خوای بری پیش ارمیا برو ولی تا قرون آخر خرجایی که برات کردمو میدی و بعد میری...همچین تحفه ایم
نیستی بخوام نگه ات دارم
**************

نیکا بزار برم ازت خواهش میکنمنیکا پایش را به زمین کوبید در حالی که بشدت گریه میکرد گفت:
نمیزارم ...بری که چی بشه نمیزارم تنها بری یا منم باهات میامیا تنها نمیری...
ارمیا کالفه دور اتاق می چرخید نیکا دستانش را حائل در کرده بود نمی گذاشت
ارمیا برود..لحظه ای دستش را در موهایش فرو کردو بعد جلوی نیکا ایستادو با لحنی ملتمسانه گفت:
تو دلت نمی خواد برادرزاده ات رو ببینی..خوب دارم میرم که اونو بیارمباور کن نیلوفر که خطری برای من نداره نیکا داره دیر میشه خواهش میکنم
نیلوفر گفت که چهارساعت دیگه پرواز دارن و تو فرودگاه هستن
اگه من االن نرم پولو به حسابی که داده واریز نکنم و نبرم فرودگاه نینا رو با خودش می بره ...
نیکا لجوجانه گفت:
تنها نمیزارم بری من از نیلوفر می ترسم اوندفعه ایلیاهم رفت دیدن نیلوفرو دیگهبرنگشت یادته ....ارمیا بذار منم بیام
روی تخت نشست و دستش را به پیشانی زدو دیگر چاره ای نداشت
نیکا سرسخت سرحرف خودش بود سرش را بلند کردو به نیکا نگاه کردو گفت:
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باشه بریم....نیکا با خوشحالی دستانش را از دوطرف در برداشت و ارمیا از اتاق بیرون آمدو نیکاهم به دنبالش روان شد...خیلی
سریع سوار ماشین شدندو به سمت بانک مورد نظر حرکت کردند...یک ساعتی طول کشید تا پول را به حسابی که
نیلوفر داده بود
واریز کردند ارمیا دوباره پشت فرمان نشست...و ته فیش را روی داشبورد ماشین پرت کردو به سمت فرودگاه
حرکت کرد
نیکا ته فیش رااز روی داشبورد برداشت تا نگاهی به آن بیاندازدو با تعجب رو به ارمیا گفت:
تو مطمئنی این شماره حسابی که پول رو بهش واریز کردیدرسته؟؟؟؟؟
ارمیا در حال رانندگی نیم نگاهی به نیکا انداخت و گفت:
آره به همون شماره حسابی که نیلو دادبهمون واریز کردم چطور؟آخه حساب به اسم نیلوفر نیست به اسم یه مرده...اهورا...کالمی..ارمیا با تعجب فیش را از دست نیکا کشید و نگاهی به آن کرد نیکا درست میگفت
حسابی که نیلوفر به او داده بود برای خودش نبود با خشم فیش را سمت داشبورد
پرت کردو محکم به فرمان زدو گفت:
کثافت ...هرزه عوضی...به خدا..به خدا اگه بالیی سر دخترم آورده باشه میکشمش...با دستای خودم خفه اش میکنمو سرعتش را زیاد کرد
نیکا نگاهی به چهره عصبی برادرش کردوبا نگرانی گفت:
توروخدا یواش تر ارمیا آروم باش کارای نیلوفر که نباید برات عجیب باشهارمیا آهی کشیدو گفت:
هنوزم همه کاراش برام عجیبه ...از یادآوری خیانتش آتیش میگیریماز اینکه منو تو بدترین شرایط گذاشت و رفت چیزی که بیشتر از همه
عذابم میده هنوز اون حسیه که بهش دارم
نیکا باتعجب گفت:
منظورت چیه؟؟؟!!!!!ارمیا با خونسردی جواب داد:
منظورم اینه که هنوز بهش احساس دارم ...نمیدونم عشقو نفرت باهم قاطی کردم...نیکا سری تکان دادو درآن لحظه چیزی که مغزش را پر کرده بود یلدا بود
نمیدانست برادرش می خواست با او چه کند
گفت:
ارمیا...تو می خوای با یلدا چیکار کنی؟ارمیا با لحنی بی تفاوت پاسخ داد:
-زندگی!!!!
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یعنی می خوای باهاش ازدواج کنی؟آره...چطور مگه؟یعنی دوستش داری؟ارمیا کالفه گفت:
آ...آ..دیگه قرار نشد تو این مسائل سرک بکشیاااااااااانیکا عصبی گفت:
ارمیا اون طفلک چه گناهی کرده اون باهزارتا امیدو آرزو داره بهت دل میبندهحداقل به خاطر ایلیا اذیتش نکن...
ارمیا دستش را به فرمان کوبید با عصبانیت گفت:
میشه ساکت شی...لطفا؟!!!!و همان لحظه جلوی درورودیه فرودگاه ایستاد...
به ساعتش نگاه کرد یک ساعت به پرواز مانده بود...به سرعت از ماشین پیاده شد
وبه داخل فرودگاه رفت ..همان لحظه تلفن همراهش زنگ خورد
به شماره نگاه کرد...نیلوفر بود سریع جواب داد:
بله..باالخره اومدی...دیگه کم کم داشتم نا امید میشدم که بیایارمیا با لحنی عصبی گفت:
حاال که اومدم ...کجایی ؟دخترم کجاست؟نیلوفر خندیدو گفت:
اگه یه نگاهی به پشت سرت بندازی هم منو میبینی هم دخترتو...برگشت...از دیدن نیلوفر بعد از سه سال ...نمی دانست چه حالی دارد..به قول خودش عشق یا نفرت ولی این را می
دانست که حس نفرتش قوی تر بود..
و دخترش..دختری که تا به امروز ندیده بود فقط می دانست بیش از اندازه
شبیه خودش است..انگار همه چیز ساکن بود...هیچ صدایی نمیشنید ...
هیچکس را نمیدید فقط نیلوفرو دخترش را....
بعد از چند لحظه به خودش آمد به سمت آنها قدم برداشت هرلحظه که نزدیک تر
میشد قلبش هم تندتر میزد
بی تاب بود ..بی تاب در آغوش گرفتن دخترش ....انگار هرچه قدم برمیداشت
فاصله دورتر میشد ...اماباالخره رسید ...حاال درست یک قدمی نیلوفر ایستاده بود
نگاهی به چشمان عسلی او کرد و قبل از اینکه درگیر احساسات متضادش شود
نگاه از او گرفت و به دختر بچه ای که نیلوفر در بغل داشت نگاه کرد و از آنهمه شباهت در حیرت بود موبه موی
اجزای صورتش شبیه به ارمیا بود...اشک در چشمانش جمع شدو با صدایی لرزان در حالی که دستش را درازمیکرد تا
دست
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کوچک نینا را لمس کند گفت:
نینا....و نیلوفر نینا را عقب کشیدو ارمیا با تعجب و اخم به او نگاه کرد
نیلوفر گفت:
اول فیش....ارمیا با عصبانیت فیش را از جیب کتش درآوردو به سمت او پرت کرد ..
نیلوفر لبخند کجی زدو خم شدو فیش را از روی زمین برداشت...نگاهی به آن انداخت و نینا را از بغلش جدا کردو
روی زمین گذاشت
وگفت:
خوب آقای صدرا معامله تمام...اینم دخترت بای...دستش را در هوا تکان دادو خواست که برود ولی نینا با گریه گوشه ی مانتویش را
گرفت و با لحن و بغضی بچگانه گفت:
مامی...مامی...نیلوفر با عصبانیت دستش را از مانتو جدا کردو اورا به سمت ارمیا هل دادو دوید
ارمیا نینا را در بغل گرفت و با چشمانی اشکی اورا به خود فشردو گفت:
بیا اینجا دخترکم...نینا را محکم در آغوش گرفته بودو نوازشش میکردو اورا می بویید و نینا از دوری
مادرش و از اینکه درآغوش غریبه بود گریه میکردو مادرش را صدا میزد..

سرکالس کل حواسم به ارمیا بود و او چشای سبز که تو خواب و بیداری همراهم
بودن ولم نمیکردن...االن یه ماهه از شمال اومدیم هیچ خبری ازش ندارم فقط تلفنی
با نیکا صحبت میکنم و می دونم که ارمیا نینا رو پس گرفته چند باری هم بهش پیام دادم که جوابمو نداد می ترسیدم
بهش زنگ بزنم چراشم نمیدونستم...کلی دلم براش تنگ بود حتما االن سرگرم دخترشه دیگه نیکیا هم برگشته بود
لندن و حتی برای خداحافظی هم نیومد خونه مایعنی انقدر از دست من ناراحت شده بود خوب دست خودم نبود که
دوستش نداشتم....به هر بد بختی بود اون دوساعت کالس هم تموم شد از دانشگاه اومدم بیرون یعنی اول خواستم
برم سمت پارگینگ ماشینمو بردارم بعد یادم اومد ماشین خرابه و بابا گذاشتتش تعمیرگاه...قربون حواس جمعم...
منتظر تاکسی بودم که باشنیدن صدای بوق ماشینی سرمو بلند کردم از دیدن ارمیا واقعا تعجب کرده بودم..ارمیا بعد
اینهمه مدت...اونم اینجا...
دوباره بوق زد..از عالم هپروت اومدم بیرون...ماشینو به حرکت درآوردو جلوی پای من ترمز کردو با لبخند گفت:
سالم...یلدا خانوم...-سالم علیکم آقا ارمیا..از این طرفا؟؟
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ارمیا نفس عمیقی کشیدو گفت:
بیا سوار شو تا بهت بگمخواستم مثال یکم ناز کنم و گفتم:
نه..مرسی مزاحمتون نمیشم...تاکسی میگیرم میرماخم کرد از اون اخما که آدمو تا مرز سکته میبرد و با لحن جدی گفت:
از این لوس بازیا خوشم نمیادا...بیا سوار شوچنان با تحکم گفت بیا سوار شو که دیگه نتونستم حرفی بزنم و سوار شدم...
حرکت کرد چند دقیقه ای بینمون سکوت بودمن نگاهم به سمت خیابون بود و فکرم این بود که ارمیا اینجا چیکار
میکرد...اتفاقی سر از اینجا درآورده بود یا به خاطر من اینجا بود....یهو با دیدن یه شاخه گل رز که جلو چشمام
گرفته شده بود نگامو از خیابون گرفتمو به گل نگاه کردمو بعد هم به ارمیا...
صداشو شنیدم که گفت:
نمی خوای بگیریش...دستم خشک شدهالبخندی زدمو گل گرفتم و گفتم:
ممنون ولی بابت چی؟هیچی نگفت و سکوت کرد ..منم صبر کردم تا خودش به حرف بیادو بگه معنی این کاراش یعنی چی
بعد از ده دقیقه توی یه خیابون خلوت نگه داشت....ماشینو خاموش کردو دستاشو گذاشت رو فرمونو گفت:
ببخش که تو این مدت ازم خبری نبود..ببخش که به پیامات جواب ندادم..می خواستم با خودمو احساسم کنار بیام و بعد بیام سراغت...
بهم نگاه کردو گفت:
می بخشی...تعجب کرده بودم از اینکه اینقدر بی مقدمه داشت از احساسش و از خودش حرف میزد...واقعا نمیدونستم چی
بگم...خواستم حرفی بزنم دوباره سکوت رو اون شکست:
 5سال پیش با دیدن یه دختر ایرانی خیلی خوشگل تو غربت عاشق شدممیدونم اینا رو میدونی...میدونم دفتر خاطرات ایلیا رو خوندی...پس خالصه اش میکنم
عشقم اشتباه بود همون سال اولی که باهاش ازدواج کردم اینو فهمیدم
فهمیدم که....
انگار گفتن اینکه نیلوفر بهش خیانت کرد براش خیلی سخت بود دستاشو مشت کردو
کوبوند به فرمون:
اه...لعنتی...دوباره نگام کردو گفت:
منو ببخش یلدا یادآوری گذشته برام سخته...نمی تونم بگم که اون عوضی باهام چیکار کرد اون خوردم کرد...من ارمیاصدرا...یه ازدواج ناموفق داشتم زنم بهم خیانت کردو منو تو بدترین
شرایط تنها گذاشت و رفت دنبال هوسش
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من ارمیا صدرا ...یه دختر سه ساله دارم که همه زندگیمه
و سکوت کرد و سکوت ...سرشو گذاشت رو فرمون نفس عمیق کشید
و در همون حال گفت:
می خوام یکی دیگه ام بشه همه زندگیم...یه دختری که چند وقته احساس میکنم دوستش دارمقلبم با گفتن این حرفاش داشت از جا در می اومد...یعنی ..می خواست بگه
دوسم داره
بهم نگاه کردو دستاشو آروم آورد جلو دستمو گرفت از تماس دستای گرمش گر گرفتم یه کوره داغ شده بودم
....تنم عرق کرده بود نفس کشیدن برام سخت
دستشو اورد سمت گونه ام و آروم نوازشم کرد چرا مخالفت نمی کردم چرا
چرا هیچی بهش نمی گفتم ...چرا سرش داد نمیزدم ...انگار خودمم دوست داشتم نوازشش رو آره به خودم که نمی
تونستم دوروغ بگم
تو فضای ماشین دیگه نمی تونستم نفس بکشم
صداش این سکوت سنگینو شکست و با صدای دورگه ای گفت:
میشی همه ی زندگیم!!!!!!!درست شنیدم این ارمیا بود که این حرفو زد
فقط به چشماش زل زدم...قفل زبونم باز نمی شد..لعنت همیشه اینجور مواقع نمی تونستم حرف بزنم
تو چشای هم حل شده بودیم من سکوت کرده بودم اونم سکوت کرده بود
کم کم بهم نزدیک شد نزدیک...نفسای داغش می خورد به صورتمو من بیشتر تو آتیش این عشق می سوختم ....و
گرمی لباش رو حس کردم وای....لباش رو گذاشت روی لبم و آروم بوسیدو بعد از م فاصله گرفت ...با اینکارش
دیگه رسما هنگ کرده بودم ...باید از اونجا فرار میکردم باید می رفتم اگه یه لحظه دیگه اونجا می موندم ...به خودم
اومدم در ماشینو باز کردمو رفتم....نمی دویدم آروم قدم برمیداشتم و تند تند نفس میکشیدم برگشتم به ارمیا که
هنوز داخل ماشین نشسته بود نگاه کردم سرش رو فرمون بود...و من دوباره به راهم ادامه دادم انگار رو ابرا بودم
دور خودم چرخیدم با لبخند رو به آسمون گفتم:
خدایا ازت ممنونم....خداجونم شکرت..**************
سرش را از رو فرمان برداشت و دور شدن یلدا را نظاره کردولبخندی بر روی لبانش بود و با خود گفت:
زیادی تند رفتی آقا ارمیا...بوسیدنش دیگه چی بود این وسط...الزم بود...نفس عمیقی کشیدو گفت:
بازی شروع شد یلدا خانوم....توی اتاقش نشسته بودو فکر میکرد به اینکه چرا اینقدر از یلدا بدش می آمد اصال
چرا می خواست از اون انتقام بگیرد...موبایلش را برداشت و به شماره یلدا نگاه کرد
چرا از او بدش می آمد با حرص انگار که یلدا روبرویش نشسته گفت:
-می دونی چرا ازت بدم میاد؟

119

رمانسرا

غریبه ی آشنای من – کتابخانه مجازی رمانسرا

چون اگه تو نبودی ایلیا هرگز تورو نمیدید که عاشقت بشه
اگه تو نبودیو ایلیا عاشقت نمی شد به پیشنهاد نیلوفر پاسخ مثبت میدادو من این همه مدت از دخترم دور نبودم من
باید نابودت کنم باید تورو بشکنم به خاطر خودم به
خاطر این مدتی که از دخترم دور بودم
نفس عمیقی کشید بلند شد روبروی آینه ایستاد به چهره اش نگاه کرد...
آره آقا ارمیا توجیه خوبی بود...ارمیا اخم کرد و گفت:
تو چی میگی دیگه این وسطو دوباره صدا را شنید :
اون دختر بیچاره چه گناهی کرده هانارمیا با عصبانیت گفت:
-خفه شو...می فهمی خفه شو اگه اون نبود ایلیا عاشقش نمیشد و پیشنهادنیلوفرو راحت قبول میکرد ...اونوقت من اینهمه از دخترم دور نبودم
خندید بلند خندید
توجیه خوبیه...ازاین کارت پشیمون میشی وقتی به خودت میای که دیگهخیلی دیر شده
عصبی شد و شیشه ادکلنش را به دست گرفت و محکم به آینه کوبیدو
فریاد زد:
خفه شو لعنتی من می دونم می خوام چیکار کنمصدای زنگ موبایلش اورا به خود آورد سریع به سمت گوشی رفت و به شماره نگاه کرد آشنا نبود ...ولی جواب داد:
بله ...بفرماییدسالم ارمیا....از شنیدن صدای نیلوفر شوکه شده بود
تو...دوباره تو...نیلوفر با لحنی بغض دار گفت:
آره بازم من...ارمیا عصبی گفت:
چی می خوای دیگه اونهمه پول گرفتی برو خوش بگذرون ...نگو که دلت برا نیناتنگ شده که اصال باورم نمیشه
نیلوفر با همان بغض گفت:
چرا اتفاقا دلم براش تنگ شده ارمیا من هرچقدرم که پست باشم ولی یه مادرممیفهمی اینوزنگ زدم بگم می خوام ببینمت..می خوام باهات حرف بزنم
ارمیا با اخم عصبانیت گفت:
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نخیر من دیگه اون ارمیای چند سال پیش نیستم که خام طنازیات بشم نیلو...پاتو از زندگی من بکش بیرون همین که بهت لطف کردمو تحویل پلیس ندادمت
کلی ممنون باش ....برو منو دخترت رو برای همیشه فراموش کن
نیلو فر اینبار با گریه گفت:
اما من نرفتم فقط به خاطر تو...می فهمی به خاطر تو دخترم من هنوز دوستت دارمدوستم داری..هه..جالبه دو سم داشتی که منو تو اون شرایط گذاشتی و رفتیآره؟
و بلند تر فریاد زدو گفت:
چرا الل شدی آرههههه؟ببین ارمیا حاال که نمی خوای باهام راه بیای پس بذار یه حقیقتی رو بهت بگمنینا...
حرف نیلوفر را قطع کردو گفت:
نیلو...نمی خوام چیزی بشنوم من دارم ازدواج میکنم اینو بفهم دیگه مزاحمزندگی من نشو تو برای من مردی!!!!!!!میفهمی مردی!!!
و گوشی را قطع کرد...
نیکا از صدای فریاد برادرش سراسیمه از پله هاباال رفت و در اتاق اورا باز کردوبا ترس گفت:
چی شده ارمیا...چه اتفاقی افتاده؟؟؟؟چرا داد میزنی؟ارمیا نگاهی به نیکا کردواخمهایش باز شدو با لبخند گفت:
هیچی عزیزم چیز مهمی نیست...نینا کجاست؟پایینه ...پیش مامان از وقتی اون اومده مامان روحیه اش خیلی عوض شدهنینا هم با مامان خوب کنار اومده پیش مامان بهونه گیری نمیکنه
ارمیا سرش را تکان دادو گفت:
خوبه...نیکا کمی این پا و آن پا کرد می خواست از یلدا حرف بزند که ارمیا گفت:
امروز با یلدا حرف زدم...حاضری برا داداشت آستین باال بزنی؟نیکا از شنیدن این حرف با تعجب گفت:
چی؟یعنی تو واقعا می خوای باهاش ازدواج کنی آره؟آره مگه من چمه؟نیکا چشمانش را ریز کردو مشکوک پرسید:
ارمیا ...یلدا رو دوسش داری دیگه؟ارمیا نگاهی به نیکا انداخت و گفت:
آره دوسش دارم اگه نداشتم نمی خواستم باهاش ازدواج کنمنیکا با خوشحالی گفت:
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یعنی من برم این خبرو به مامانم بدم دیگهارمیا خندیدو گفت:
آره برو به مامانم بگو....هرچه زودتر دست به کار شین دیگه دارم پیر میشماااااانیکا با خوشحالی صورت ارمیا رو بوسیدو گفت:
پس میرم این خبر خوشو به مامان بدمو رفت.....ارمیا به تکه های شکسته ی آینه نگاهی کردو لبخند زد....لبخندی پراز
شیطنت....و گفت:
-آره دوست دارم بشکنمش....

به خودم اوم دم دیدم کل مسیرو پیاده اومدم تا خونه نفسی کشیدم ...پیاده اومدم که از التهابم کم بشه..رو ابرا بودم
مدام حرفای ارمیا رو برا خودم
تکرار میکردم
میشی همه زندگیم!!!!!وای خدا جونم باورم نمیشه خدا ازت ممنونم یعنی ارمیاهم منو دوست داره
کلید تو قفل چرخوندم درو باز کردم رفتم داخل حیاط...بعدم داخل خونه
که دیدم مامان داره با تلفن حرف میزنه..
بله...متوجه ام...باشه الهه جان ..منتظریمبا خاله حرف میزد..منتظره ؟یعنی خاله الهه می خواد بیاد اینجا با صدای مامان
به خودم اومدم:
علیک سالم خانوم خانوما...وای انقدر فکرم مشغول بود که نفهمیدم مامان کی تلفنو قطع کرد
منم عین منگوال وسط سالن دارم بهش نگاه میکنم هول شدم تند گفتم:
ببخشید مامان سالم ...خوبینگاه مامان یه جوری بود یعنی یه جوری نگام میکرد انگار شاخ در آوردم
با این فکر دست کشیدم رو سرمو رو به مامان گفتم:
مامانی...چی شده ؟چرا اینجوری نگام میکنی؟شاخ درآوردم؟مامان از حرفم خندید و گفت:
امان از دست تو ...دوروز دیگه می خوای ازدواج کنی ؟بعد رفتارت عین بچه هاستبا حرفش اخمامو کشیدم تو همو گفتم:
وای مامان شما باز شروع کردین...-چیه حقیقته دیگه باالخره که می خوای ازدواج کنی؟
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اوهههههههه..حاال کو تا باالخرهمامان اومد سمتمو گفت:
االن داشتم با خاله الهه حرف میزدمهمونطور که مقنعه امو در می آوردم رو مبل ولو شدم و گفتم:
میدونم...فهمیدم داری با خاله حرف میزنیخوب پس پاشو..اینجا نشین کلی کار داریم...با تعجب گفتم:
چه کاری مامان؟مامان خندیدو گفت:
امشب مهمون داریم عزیزم خاله الهه و بچه هاش امشب میان اینجا...با بی خیالی شونه امو انداختم باال و گفتم:
اوه..مامان همچین گفتی فکر کردم مهمون غریبه داریم خاله الهه و بچه هاشکه از خودمونن...
مامانم باز با اون لبخند مشکوک چند دقیقه قبل گفت:
این دفعه فرق میکنه..دارن میان خواستگاری...انگار که حرف مامانو نشنیدم گفتم:
خوب...بیان ..خوا...س..تبا تعجب حرفمو قطع کردمو به مامان نگاه کردم..مامان خندیدو گفت:
چیه...چرا اینجوری شدی؟جن دیدی...یلدا....زمزوار گفتم:
مامان درست شنیدم ...گفتی میان خواستگاری؟؟؟؟!!!!!آره درست شنیدی؟احمقانه ترین سوال دنیا رو ازش پرسیدم:
خواستگاری کی؟مامان ایندفعه اومد دستمو گرفت کشید که از مبل بلند شم و گفت:
پاشو...پاشو....باید بری به خودت برسی...دارن میان خواستگاری من؟خوب معلومه دیگه دارن میان خواستگاری تو...
مخم یه لحظه هنگ کرده بود..باورم نمیشد ارمیا اینقدر زود بخواد دست بکار شه
وای خدا جونم یعنی...ارمیا..بی اختیار روی لبم دست کشیدم از یادآوری بوسه
چند ساعت قبلش دوباره داغ شدم...یهو خجالت کشیدم سرمو انداختم پایین و
دویدم سمت اتاقم....
**********
از پله ها پایین آمدو رو به مادرش گفت:
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چی شدمامان زنگ زدین به خاله فریده؟الهه خانوم در حالی که روی موهای نینا دست میکشید گفت:
آره عزیزم زنگ زدم...قرار برا امشب گذاشتم...ارمیا خیلی خوشحالمکه ایندفعه انتخاب درستی کردی!!!فقط امیدوارم که یلدا جان جواب مثبت بده
ارمیا لبخندی زدو گفت:
مطمئنم جوابش مثبتهو نگاهش را به سمت نیکا چرخاند...با چهره متفکرو نگران او روبرو شد
انگار که منتظر کسی یا چیزی بود خواست به او حرفی بزند که موبایلش به صدا در آمد....شماره نیکیا بود..حاال دلیل
نگرانی نیکا را فهمید با خشم به نیکا نگاه کرد
و گفت:
بهش گفتی آره؟؟؟؟الهه که از رفتار عجیب فرزندانش تعجب کرده بودرو به نیکا گفت:
چی شده نیکا جان اتفاقی افتادهنه مامان شما نگران نباشین..و ارمیا دکمه اتصال را فشرد:
بله....صدای نیکیا را از آن سوی خط شنید
سالم ارمیا....ارمیا با لحنی سردو خشک جواب داد:
سالم نیکیا..خوش میگذره چه عجب یادی از ما کردی؟البته عجیب نیستخبرا بهت رسیده آره؟
نیکیا با عصبانیت گفت:
ارمیا ..این بچه بازی رو تمومش کن می فهمی...با یلدا کاری نداشته باشاون دخترم اینقدر عاشقت شده که من هرچی بهش گفتم تو کله اش نرفت
ارمیا عصبی خندیدو گفت:
 خوب منم عاشقش شدم...چیه نکنه حسودیت میشه که یلدا بهت جواب منفی داده و می خواد با من ازدواج کنه؟نه حسودیم نشده ...این چه رفتاریه چرا داری یه زندگی رو برا افکار پوچ تباه میکنیچرا....تو باید از نیلوفر انتقام بگیری...نه از یلدا
اون باعث همه این بدبختیا شد نه یلدا....
میدونی چیه بذار یه حقیقتی رو بهت بگم....
ارمیا عصبی گفت:
نه نمی خوام چیزی بشنوم...میفهمی نمی خواممممممنیکیا بلند فریاد زد:
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نه اتفاقا باید بشنوی...باید بفهمی...ارمیا نینا بچه تو نیست....نینا دختر تو نیست...اون دختر ایلیاست
زمان برای لحظه ای ایستاد...ارمیا در حال حالجی حرفهای نیکیا...
تپش قلبش هر لحظه تندتر و تند تر میشد....
به نینا نگاه کرد...و گوشی از دستش افتادو فریاد زد:
نه......نههههههههههههه...این دروغه...یه دروغ محض!!!!!***********

نیکا نگاهی به ارمیا کرد که از پله ها باال میرفت و بعد به موبایل که کف سالن افتاده بود نگاهی انداخت و آن را
برداشت...صدای نیکیا را شنید:
الو...الو ..ارمیا!!!نیکا جواب دادبا نگرانی گفت:
نیکیا چی بهش گفتی؟-بهش گفتم که نینا دختر اون نیست ...نیکا !!نینا دختر ایلیاستنیکا لحظه ای با شنیدن این خبر مات ماندو بعد با صدای لرزان گفت:
تو..تو چی گفتی ..بچه ایلیا ..یعنی نیلوفر..ایلیاوای خدای من نه!!!!!
نیکیا با تاسف گفت:
متاسفانه حقیقت داره نیکا...اون شب لعنتی که ایلیا تو دفتر خاطراتش نوشته حقیقت دارهنیکا نگاهی به نینا و بعد به مادرش کردو گفت:
تو از کجا فهمیدی؟نیکیا از پشت تلفن نفس عمیقی کشیدو گفت:
وقتی برگشتم لندن...یه سر اومدم خونه ی خودمون اونجا خدمتکار بهم یهپاکت داد و گفت که خیلی وقته این پاکت اومده ازش گرفتمو بازش کردم
برگه آزمایش دی ان ای بودکه ثابت میکرد نینا دختر ایلیاست درخواست این آزمایش
از طرف ایلیا بوده حاال ایلیا چطور نینا رو دیده و نیلوفر رو راضی کرده برای آزمایش
نمیدونم..
نیکا زمزمه وار گفت:
باورم نمیشه...--ولی باید باور کنی..این حقیقته برگه آزمایش رو براتون ایمیل میکنم
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نیکیا باید بری با ارمیا حرف بزنی...باید بهش بگی دست از سر یلدا برداره و اذیتش نکنه..اون مقصر نیست ..اونی که
این وسط باید تاوان بده نیلوفره
به ارمیا بگو دست از این فکرای پوچ و ابلهانه برداره و با زندگی یلدا بازی نکنه
نیکا دوباره نگاهی به نینا که داشت با توپ کوچکش بازی میکرد انداخت
باورش نمیشد نینا بچه ایلیا باشدولی به گفته نیکیا حقیقت داشت دوباره صدای نیکیا او را به خود آورد:
نیکا..با توام..هاننن....باشه باشه باهاش حرف میزنمو تماس را قطع کرد
الهه خانوم نگران نگاهش میکردبا نگاه از او می پرسید که چه اتفاقی افتاده
نیکا مستاصل وسط سالن ایستاده بودوروبه مادرش گفت:
مامان...نینا...ایلیاو دیگر ادامه ندادو به سمت اتاق ارمیا رفت
پشت در ایستاد چند نفس عمیق کشید...در اتاق را باز کردو از دیدن اتاق بهم ریخته
و شلوغ ارمیا بی نهایت تعجب کرد...تمام وسائل اتاقش شکسته و بهم ریخته بود نگاهش را روی ارمیا ثابت
کرد...وسط اتاق زانو زده بود سرش را میان دستانش
گرفته بود...شانه هایش میلرزید...
نیکا به اون نزدیک شد حاال اوهم گریه میکرد...
روبرویش زانو زدو دستش را روی شانه ی ارمیا گذاشت
و صدایش کرد:
ارمیا...جوابی نشنید شانه های ارمیا بیشتر لرزید
نیکا دوباره صدایش کردو گفت:
ارمیا...توروخدا این کارو باخودت نکن...حالت دوباره بعد میشه هاارمیا سرش را بلند کرد با چشمان گریان و قرمزش گفت:
من باید میمردم نیکا...باید میمردم هیچوقت این حقیقت نمی فهمیدمخدای من...
دستانش را مشت کردو فریاد زنان گفت:
-خدایا...چرا من....چرا..چه گناهی کردم که عاقبتم این شدزن من...با برادرم!!!!!!!!
مشتش را محکم به زمین کوبید...لحظه ای ایستاد نفس نفس میزد
نیکا از این حالتش ترسیده بود...ارمیا از جایش بلند شدو گفت:
گوشیمو بده!!!!!نیکا با ترس گفت:
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می خوای چیکار؟ارمیا خشمگین فریاد زد:
گوشیمو بدههههههه گفتمنیکا دیگر مقاومت نکردو موبایل را به طرفش گرفت
ارمیا موبایل را از دستان نیکا چنگ زدو دنبال شماره ای بود که نیلوفر به او زنگ زده بود...شماره را پیدا کردو زنگ
زد بعد از دوبوق تماس برقرار شدو صدای نیلوفر را شنیدو از نفرت چشمانش را بست..حاال می فهمید که از او متنفر
است ذره ای از عشق نیلوفر در دلش وجود ندارد
الو...ارمیا..فکر نمیکردم به این زودی زنگ بزنیارمیا عصبی گفت:
کدوم گوری هستی؟آدرس خونه اتنیلوفراز صدای عصبی ارمیا هل شدو گفت:
چ..چی شده؟-خفه شو نیلو آدرستو میدی یا من وجب به وجب تهرانو بگردم پیدات کنمنیلوفر با صدایی که از ترس میلرزید گفت:
آ..آدرسم برا چی؟؟ارمیا نگذاشت حرفش را ادامه دهد با صدای بلندتری گفت:
آدددددددرررسسس!!!!!!!!نیلوفر مقاومت را بی فایده دید...اگر آدرس را نمیداد مطمئن بود که ارمیا حرفش را عملی میکندو وجب به وجب
تهران را برای پیداکردنش میگردد
گفت:
باشه بنویس....ارمیا با همان لحن قبل گفت:
بگو..خاطرم می مونهآدرس را گرفتو تماس را قطع کرد...به سمت در اتاق رفت...نیکا با نگرانی دستش را گرفتو گفت:
ارمیا..می خوای چیکارکنی؟ارمیا باشدت دستش را از دستان نیکابیرون کشیدو گفت:
میکشمش...قسم می خورم میکشمشو قبل از اینکه نیکا بتواند عکس العملی نشان دهد...سریع از اتاق بیرون رفت به سمت حیاط رفت ...سوار ماشین
شد...و به طرف آدرسی که نیلوفر داده بود حرکت کرد.....
**********
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به سرعت به سمت آدرسی که از نیلوفر گرفته بود میراند....
چند باری موبایلش زنگ خورد نیکا بود جواب نداد....
باالخره بعد از یک ساعت به آدرس رسید..با همان عصبانیت و خشمی که حاال بیشتر
شده بود از ماشین پیاده شد و به ساختمان نگاه کرد یک ساختمان ده طبقه با نمای سنگی...جلوتر رفت و زنگ
شماره52رافشردو بعد از چند دقیقه در با صدای تیکی باز
شد...بدون اینکه کسی به آیفون جواب دهد..سوار آسانسور شدو به طبقه ششم
رفت...در آسانسور باز شد به سمت چپش نگاهی انداخت...آپارتمان شماره 52را دید
در آپارتمان باز بود...داخل خانه رفت...و در بدو ورود نیلوفر را دید که جلوی تلویزیون
نشسته و حرکتی نمیکند....در را بست با صدای بسته شدن در...نیلوفر نفسی کشید
و گفت:
باالخره اومدی؟؟؟؟؟ارمیا دیگ ر از خشمو عصبانیت در حال منفجر شدن بود...به سمتش خیز برداشت و
موهایش را چنگ زد...نگاه سبزش از خشم تیره شده بود...اشک راه دیدش را تار کرده بود..نیلوفر ساکت
بود...حرف نمیزد....حتی با کشیده شدن موهایش هم صدایش
در نیامد...فقط چهره اش از درد جمع شد...ارمیا در حالی که تمام خشم و نفرتش را
در صدایش میریخت گفت:
اشغال هرزه !!!!چطور تونستی..هانننن چطورموهایش را بیشتر کشید...نیلوفر ناله زد...
ارمیا ادامه داد:
با برادر من..با ایلیا...موهایش را را رهاکردنیلوفر به شدت روی مبل افتاد
ارمیا به صورتش دست کشید و بعد دستانش را در موهایش فرو کرد...آنقدر عصبی
بود که حتی نمی توانست درست حرف بزند
روبروی نیلوفر ایستاد...چند نفس بلند کشید..نیلوفر با ترس به او نگاه می کرد
ارمیا جلوتر آمدو نیلوفر در مبل جمع شد...ارمیا دستانش را باال برد نیلوفر همزمان
چشمانش را بست...به خود لرزید..ارمیا سیلی محکمی به اوزد
گوشه لب نیلوفر پاره شد..گوشش از شدت ضربه زنگ می خورد...
ارمیا دوبا ره دستانش را باال بردو سیلی دیگری به صورتش زدو فریاد زد
چطور تونستی با برادرم بهم خیانت کنی؟؟نیلوفر حرف بزن...الل نباشسوالی که ازت می پرسم درست جواب بده ....
و با فریاد بلند تری گفت:
فهمیدیییی؟؟؟؟؟!!!!!!!نیلوفر با ترس سرش را تکان داد
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ارمیا دور خوش چرخیدو گفت:
ایلیا خودش این کارو کرد..یا...یا تو مجبورش کردی؟؟چطور این اتفاق افتادنیلوفر دستمالی از روی میز برداشت و گوشه لبش را پا کرد...و آرام و زمزمه وار شروع به صحبت کرد:
توی دانشگاه تو ایلیا تو خوشگلی و درس تک بودینشبیه هم بودین اما....من ایلیا رو دوست داشتم ....عاشقش بودم از ته قلبم
عاشقش بودم اما اون...اون منو نمی خواست هرکاری برا جلب توجه اش کرده ام
ولی پا نمی داد..تا اینکه یه روز یکی از بچه های کالس که می دونست من چقدر
ایلیا رو دوست دارم به خاطرش هر کاری میکنم گفت:
اگه می خوای باهاش باشی فقط کافیه مستش کنی..اون خیلی بد مستهاینو از برادرش شنیدم
نگاهی به ارمیا کردو دوباره ادامه داد:
اونروز با کلی خواهش و التماس ازش خواستم که باهام بیاد بار....بهش گفتم فقط همین یه بارو....بعد دیگه مزاحمش نمیشم
می خواستم حتی شده برا یه شب داشته باشمش برا یه شبم شده باهاش
باشم....باالخره قبول کرد از خوشحالی داشتم پرواز میکردم..اونشب باهاش رفتم بار انقدر بهش دادم خورد که مست
کرد....واقعانم بدمست بود...حاال خودش بهم
چسبیده بودو ولم نمیکرد....
منم از خوشحالی رو ابرا راه میرفتم..باهم رفتیم آپارتمانمو....
دیگه حرفی نزدو ساکت شدارمیا عصبی به نیلوفر نزدیک شدو گفت:
بعد اون شب؟؟؟؟؟؟....حرف بزن دیگه...عوضی!!!!بعد اونشب وقتی فهمید چی شده کلی از دستم عصبانی شدهرکاری کردم پسم میزد....دیگه محلم نمیذاشت
تا اینکه....
دوباره نفس عمیقی کشیدو به ارمیا نگاه کرد و ادامه داد:
توجه ام نسبت به تو جلب شد..نرم تراز ایلیا بودی پیش خودم گفتم ایلیا نشد..برادر دوقلوش باالخره اونم شبیه ایلیاست دیگه...دیگه خودت که میدونی...
ارمیا زهر خندی زدو گفت:
آره یادم نرفته چطور خام تو کثافت شدم...باهم ازدواج کردیم اما..فهمیدم که نتونستم ایلیا رو فراموش کنممن عاشقش بودم وقتی باهات بودم همش اون تصور میکردم
تا اینکه تو رفتی ایران....باید یه کاری میکردم که بازم با ایلیا باشم..ولی اون اصال جواب تلفنامم نمیداد....زنگ زدم
بهت گفتم حالم خوب نیست و تو هم زنگ زدی به ایلیاو اون اومد پیشم ..از خوشحالی سراز پا نمیشناختم...ایلیا
سرسخت بود
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اما ضعفش دوست داشتن بیش از حد مشروب بود نمی خورد وقتیم که می خورد
تا سرحد مرگ می خورد.. ..بهش مشروب دادم...توی مشروبش داروی تحریک کننده ریختم....براش دلبری
کردم..اونم تو حال خوش نبودو اونشب....
صبح که از خواب بیدار شد....کلی عصبی شد..باهام دعوا کرد..بهش گفتم
شبو باهم بودیم ولی اون باور نکرد هیچی یادش نبود...
از خونه زد بیرون..من بعد اون رابطه فهمیدم که باردار شدم...و بعدم...
به اینجا که رسید...ارمیا از جایش بلند شدو نزدیک نیلوفر رفت...بادست محکم به دهانش زد...که دوباره دهانش
پراز خون شد..
گلوی نیلوفر را گرفت و فریاد زد:
آشغال میکشمت...میکشمت...و اورا به سمت دیوار پرت کردو کمر نیلوفر محکم به دیوار خورد...ارمیا دیگر حال خود را نمی فهمید تمام وسائل
خانه را شکست...و بهم ریخت...نیلوفر وحشت زده به ارمیا نگاه میکرد....ارمیا به سمت آشپزخانه رفت...از روی اپن
ست چاقوها خودنمایی میکرد...بزرگترین چاقو را برداشت به سمت نیلوفر رفت...
نیلوفر از ترس به خود میلرزید...بیشتر به دیوار چسبید ...ارمیا چاقو به دست
هرلحظه نزدیک تر میشد...نیلوفر زمزمه وار گفت:
نه ....نه..ارمیا خواهش میکنم....نه....دستش را باال برد..تا چاقور را در سینه نیلوفر فرو کند...برا لحظه ای...فکرش به کار افتادیک نهیب ناگهانی...چه کار
احمقانه ای میکرد اگر نیلوفر را میکشت...
چاقو از دستش افتادو دوباره به نیلوفر نزدیک شدو گفت:
مرگم برای تو کمه عوضی...پس زنده بمونو با ذلت زندگی کن...آشغال..سیلی دیگری به گوش نیلوفر زد...وگفت:
منه احمق رو بگو که می خواستم انتقام زندگی تباه شدمو از یلدای بیچاره بگیرم...باید زودتر می فهمیدم چه بالیی سرم آوردی..
و لگد محکمی به پهلوی نیلوفر زد
نیلوفر از شدت درد به خودش پیچید....ناله کنان گفت:
منو ببخش ارمیا...ارمیا با نفرت نگاهش کردو به صورتش تفی انداخت و گفت:
گمشو ...آشغال...و از در بیرون رفت....
نیلوفر در حالی که از زور درد به سختی نفس میکشید...زیر لب زمزمه کرد:
یلدا.....یلدا!!تو کی هستی که ایلیا رو ازم گرفتی...حاالهم می خوای ارمیارو بگیریپیدات میکنم...نمیذارم دیگه این عشقمو ازم جدا کنی....نمیذارم...
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***********

و اتاقم نشسته بودم...لباسامو چیده بودم دورم..نمی دونستم امشب چی بپوشم..
از بس که ذوق داشتم....وای خدا جون اصال باورم نمی شد..یعنی من اینقدر راحت
داشتم به عشقم به اونی که دوستش دارم می رسیدم...لباسامو یکی یکی...می پوشیدم جلوی آینه ژست میگرفتم ولی
خوب ازشون خوشم نمی او مدو می انداختم رو تخت...یکی دیگه...یه ساعتی تو اتاق مشغول این کار بودم...که
موبایلم زنگ خورد داشتم تو آینه خودمو نگاه میکردم نگاه از آینه گرفتمو به سمت موبایلم رفتم....
ارمیا بود ...با دیدن شماره اش تمام تنم داغ شد..دستام میلرزید....با دستای لرزون
دکمه اتصال رو زدم....
نفس عمیقی کشیدم که از التهابم کم بشه و با صدایی که از شدت هیجان میلرزید گفتم:
ب..بله....سکوت...حرفی نمیزدولی صدای نفسای بلندشو میشنیدم...
دوباره با صدای بلندتری گفتم:
الو....بدون سالمو مقدمه فقط گفت:
یلدا...من جلوی درتونم..بیا پایین کارت دارمو قطع کرد...
به گوشیم نگاه کردم...وا این چرا اینجوری کرد...حاال اون هیجانم تبدیل
دلشوره شد...االن اومده جلوی در که چی بگه...خوب چرا نیومد داخل...
یا اصال صبر میکرد امشب که میومدن خواستگاری حرفاشو میزد
سریع از جام بلند شدم...مانتومو تنم کردمو شالو رو سرم مرتب کردمو از پله ها
رفتم پایین...صدای مامان را شنیدم که داشت با تلفن حرف میزد...
از میون صحبتاش اسم نیکا رو شنیدم فهمیدم مخاطبش اونه....
بدو رفتم سمت حیاط...درو باز کردم...چشمم به ماشین ارمیا خورد...
رفتم جلوتر...ارمیا سرشو گذاشته بود رو فرمون...استرسم هر لحظه بیشتر
میشدو قلبم تند تر میزد....کنار ماشین ایستادم...متوجه من نشده بود...
زدم به پنجره ماشین...که یهو سرشو بلند کردو نگاه سبز دوست داشتنیش رو به
من دوخته بود....سریع شیشه رو کشید پایین...و نگاهشو ازم گرفت و به روبرو دوخت و گفت:
بیا سوار شو...کارت دارم...نمیدونم چرا احساس کردم نگاهش یه جوریه...چشماش قرمز بود انگاری...
ماشینو دور زدمو درماشنو باز کردم نشستم....
با نگرانی گفتم:
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ارمیا...اتفاقی افتاده؟؟؟نگام کرد...آره چشاش قرمز بود....دیگه داشتم از نگرانی پس می افتادم...
سری تکون دادو گفت:
آره!!!!!هل شدم...خودمو رو صندلی ماشین جابه جا کردمو کامل چرخیدم..طرفش
و گفتم:
چ..چی شده...خوب میشه حرف بزنی....مردم از نگرانی...اینو گفتمو سکوت کردم...زل زدم بهش....
که نفس عمیقی کشیدو گفت:
ببین یلدا..من نمیدونم چجوری بهت بگم...راستش من..من...دستشو کوبوند به فرمونو داد زد:
آهههه لعنتی.....از حرکاتش تعجب کردم..تند تند چندتا نفس کشیدو برگشت سمتم و گفت:
ببین دختر....من....دوستتندارم...یعنی هیچوقت نداشتم
اینو گفت انگار منو از یه بلندی پرت کردن پایین
بقیه حرفاشو...زمزمه وار میشنیدم.
من می خواستم به یه دلیل مسخره ازت انتقام بگیرم برا همینم اون کارارو کردممی خواستم باهات ازدواج کنم...ولی ازت متنفر بودم می خواستم اذیتت کنم
چون فکر میکردم تقصیر توهستش که من تا االن نتونستم بچه ام رو ببینم
اما امروز نیکیا بهم زنگ زدو گفت که نینا دختر من نیست...
گفت اون بچه ایلیاست ..تو هیچ گناهی نداری؟فکرام از اولشم اشتباه بوده..
من تو اوج خشمو عصبانیت و انتقام تصمیم اشتباهی گرفتم بی جهت تورو مقصر می دونستم در صورتی که تو هیجای
این جریان نبودی...
فقط می تونم بگم من...اشتباه کردم..ببخشید..هرکاری بگی برات انجام میدم..
ولی عاشقت نیستم..
خدای من..این حرفایی که میزد..اصال این چی میگفت..گنجایش هضم حرفاشو نداشتم..پیامایی که برام می
فرستاد..اونشب تو ی ویال..وقتی روبه روم ایستاد
با عشق زل زد بهم..وقتی اونشب بهم تلفن کردو نتونست حرف بزنه و بعد اون پیامو داد...چند ساعت پیش حرفاش
توی ماشین..بوسه اش وای بوسه اش!!!
یعنی تمام این مدت این کارارو میکردو بهم می خندید..انتقام از من به جرمی..به چه گناه نکرده ای..بدون این که
متوجه باشم صورتم خیس اشک شده بود..به ارمیا نگاه کردم سرش پایین بود...بیچاره نیکیا حق داشت..من به
حرفاش گوش نکردم..منه احمق عاشق این دیوونه شدم...وای خدا جون اصال باورم نمیشه
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صداشو شنیدم...گفت:
 من شرمنده ام یلدا!!لبخند زدم یه لبخند تلخ...بهش نگاه کردم دیگه چشماش برام قشنگ نبود..از شنیدم صداشمتنفر بودم..فاصله بین عشق و نفرت یه تار مو...
راست میگفتن..من تا  51دقیقه پیش عاشقش بودم..ولی حاال...
داشت بهم نگاه میکرد...با چه رویی .نمی دونم دست خودم نبود تمام عصبانیتمو جمع کردم تو دستامو محکم زدم تو
صورتش و با صدای بلندی که خودمم تعجب کرده بودم گفتم:
ازت متنفرم عوضی!!!!!در ماشینو باز کردم در حالی که اشک میریختم رفتم تو خونه....
از حیاط گذشتم و رفتم داخل سالن..به مامان نگاه کردم با نگرانی وسط سالن ایستاده بود...منو که دید اومدم طرفمو
با نگرانی گفت:
یلدا...جان..توروخدا اینجوری گریه نکن مادر کاریه که شدهاز شنیدن این حرف مامان دیگه تا مرز جنون رفتم
داد زدم:
ههههههه کاری که شده...مامان می فهمی چی میگیبا احساساتم بازی شده...می فهمی همه عشق و احساسم زیر پای اون عوضی له شده....یلدا مرد...من احمق چقدر
ساده بودم...
دویدم سمت پله ها و به حالت دو رفتم توی اتاقم و درو محکم پشت سرم بستم...
بهش تکیه دادم...
آره من خیلی ساده و احمق بودم...ولی دیگه نمی خوام باشم....
از اون جریان مسخره و لعنتی یه ماهی گذشته بود...امتحانای دانشگاهم تموم شده بودو تو خونه بودم....چند باری
نیکا اومده بود خونه مون ولی خوب نمی خواستم باهیچ کدومشون حرف بزنم...دیگه دلم نمی خواست ریخت
هیچکدومشون رو ببینم هر چند که نیکا مقصر نبود ولی خوب...برام ارمیا رو یادآوری میکردن و این اصال برام
خوش آیند نبود...هرچقدر هم که به گوشیم زنگ میزد جواب نمیدادم..
فقط یه بار خاله الهه اومد خونه مون که مجبور شدم یه ربی برم پیشش بشینم
که بی احترامی نشه اونروز مامانم کلی از خاله الهه گله کردو بیچاره خاله
جز شرمنده ام حرف دیگه ای نداشت بزنه....کال بی خیال ازدواج و این حرفا شده بودم
خصوصا عشق و عاشقی از ارمیا به شدت متنفر شده بودم عشقم بهش اشتباه
محض بود...حاال میفهمم نیکیا چرا اینقد ر اصرار داشت که به حرفای ارمیا توجه ای نداشته باشم...دیگه مطمئن بودم
که عشقی از ارمیا تو وجودم نیست و جاشو تنفر گرفته ولی هربار یاد اون بوسه ی کوتاه می افتادم آتیش به جونم
میزدولی زود از ذهنم دورش میکردم....
***************
با صدای تلفن از خواب بیدار شدم..به ساعت نگاه کردم 2صبح بود...
وای این دیگه کیه اول صبح این مامانم که هیچوقت تلفنو جواب نمیده
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از جام بلند شدمو این تلفن بی خیال نمیشد که...رفتم سمتشو گوشی رو برداشتم
با صدای خمارو خواب آلود گفتم:
بله...بفرمایید..صدای شادو سرحال...سماءتو گوشم پیچید.. .یکی از همکالسیام بود..که گاهی باهم تلفنی صحبت میکردیم...
به به ...صبح بخیر...صدات خواب آلوده ها ....خجالت نمیکشی تا االن خوابیدیبا تعجب گفتم:
سماءداری چرت میگیا ساعت نگاه کن-لنگ ظهره...تو دهات شما به 2صبح میگن لنگ ظهر آرهبا سرتقی گفت:
آرررررهههههههاز لحنش خنده ام گرفت و گفتم:
خوب حاال لنگ ظهره 2صبح زنگ زدی چی بگی-آهاننننننن...زنگ زدم بگم االن دانشگام اردو میای اسم تورو هم بنویسمبرا عوض شدن روحیه بد نبود...وقتی سکوتمو دید گفت:
-عروس خانوم بلهههههههریز خندیدمو گفتم:
کوفت......حاال کجا....-شمال!!!!!!نفسمو محکم دادم بیرون...و زیر لب گفتم:
شمال...یهو تمام خاطرات شمال اومد تو ذهنم تصمیم گرفتم که نرم ولی خوب آخرش که چی من که نمی تونستم به خاطر
یه سری خاطرات مزخرف دیگه پامو شمال نذارم
صدای عصبی سماءرو شنیدم گفت:
-وای دختر خوبه پای سفره عقد نیستی ..میای یا نهخوب حاال چرا عصبی میشی...میام بابادوباره صداش شاد شدو گفت:
ای ول..جمع و جور کن که فردا راهی هستیم...با تعجب گفتم:
فردا چه زود...من حاال می خواستم کلی خرید کنم و این حرفا-اوهههه خرید الزم نیست بابا هرچیم خواستیم اونجا می خریم...دیگهسفر قندهار نمی خوایم بریم که همین شمال خودمونه...
دو شب تو جنگل ...حالشو ببر....
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ای بابا چه ذوقی کردی توصدای شیطونشو شنیدم که گفت:
-ذوق نداره با یه سری اقای جنتلمنو خوش تیپ می خوایم بریم سفرخندیدمو گفتم:
از دست تو سماء..باشه تا فردا دیگه کاری نداری-نه دیگه برو بخواب...از این حرفش خنده ام بیشتر شدو بعد از خداحافظی گوشی رو قطع کردم..
رفتم سراغ مامانو براش توضیح دادم که می خوایم با بچه های دانشگاه بریم اردو
مامانم موافق بود که تو روحیه ام تاثیر داره....بعدشم رفتم حمام یه دوش بگیرم که برم خریدبرای اردو.......
************

با صدای زنگ موبایل از خواب بیدارشد...غرغر کنان دنبال گوشی گشت..تا پیداش کرد
با صدای خواب آلودو خشن جواب داد:
بلهههه....صدای ظفری مدیر کارخانه را شنید که هراسان بود:
الو...سالم آقای صدرا..صبح بخیر ..خوب هستینبا عصبانیت گفت:
ساعت 2صبح زنگ زدی حالمو بپرسی؟؟ -نه...یعنی ..خوب آقای صدرا تو حسابای کارخونه اشکاالتی پیش اومده و وجود شما الزمه..به برادرتون نیکیا خانزنگ زدم ایشون گفتن با شما تماس بگیرم...
از تخت بلند شدو دستی به موهای آشفته اش کشید...
پوفی کردو با همان عصبانیت قبلی گفت:
باشه خودمو می رسونم ...و بدون خداحافظی قطع کرد....
از جایش بلند شد ...حوله حمام را برداشت تا دوش بگیرد...
همان لحظه در اتاقش باشدت باز شدبرگشت و نینا را دید...با دیدن نینا لبخندی زدو
روبرویش زانو زد...
دستی به موهایش کشیدومهربان گفت:
سالم قربونت بشم....صبحت بخیر..نینا در حالی که گونه اورا بوسید با لحن بچه گانه گفت:
-صب...بخیر..دارم با عمه میرم خرید...
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اخم ظریفی کردو گفت:
این وقت صبح این عمه اتم که دست از خرید برنمیدارههمان لحظه نیکا وارد اتاق شدو با لحنی شوخ گفت:
سالم ارمیا خان ..داری راجع به من غیبت میکنیارمیا خندیدو گفت:
 من غلط بکنم غیبت کنم...خوب راست میگم بچه رو بیدار کردی کجا می بریش این وقته صبحنیکا نگاهی به ارمیا انداخت و گفت:
دارم می برمش سرخاک باباش...امروز تولدشه ..همین طور تولد جنابعالیتولدت مبارک....
ارمیا لحظه ای به نینا نگاه کردو بعد به نیکا و گفت:
مرسی...اصال یادم نبود...نیکا سری به تاسف تکان دادو گفت:
تو چی یادت هست؟؟؟؟ارمیا نینا را بغل کردو لپش را بوسید گفت:
اینکه یه نینای خوشگل دارممممم من....و نینا را قلقلک داد...نینا قهقه زد..
ارمیا در حالی که نینا را به نیکا میداد گفت:
االن ظفری زنگ زد...باید برم شمال...حسابای کارخونه دچار مشکل شده..نیکا سری تکان دادو گفت:
حاال کی می خوای بری...ارمیا دوباره حوله اش را برداشت در حالی که به سمت حمام میرفت گفت:
یکی دوساعت دیگه راه می افتم...توهم یه بار دیگه به نیکیا زنگ بزن راضیش کنبرگرده....
نیکا نگاهی به او کردو گفت:
تو که میدونی اون برنمیگرده...پس چی میگیارمیا اخمی کردو گفت:
غلط کرده...مگه دست خودشه....نیکا بدون فکر گفت:
اون به خاطر یلدا برنمیگرده...ارمیا با شنیدن نام یلدا سریع به طرف نیکا برگشت...و نیکا از حرفی که زده بود
پشیمان شد...و سریع از اتاق همراه با نینا بیرون رفت...
ارمیا لحظه ای جلوی در حمام ایستادو بعد داخل حمام شد
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از لحظه ای که اسم یلدا را شنید...حال آشفته ای پیدا کرد..نا خودآگاه یاد بوسه ای که روی لبان او زده بود افتادو
بدنش داغ شد...
به آیینه بخار گرفته حمام نگاه کردو روی آ ن دست کشیدو زمزمه کرد...
 مگه من از تو متنفر نبودم؟؟؟؟؟...پس چرا شنیدن اسمت حالمو عوض میکنه....نه بد!!!!!یه حال خوبی بهم دست میده...برام عجیبه...
چشمانش را بست و چهره یلدا را مجسم کرد...
سری تکان دادو با پشیمانی گفت:
من باهات بد کردم....بد.........
***************

همه بچه ها آماده جلوی دانشگاه بودیم همون جا انقدر شیطونی و شلوغ بازی در آوردن ...سما به شیطنت پسرا نگاه
میکرد و با لبخند برگشت طرف من و گفت:
با این جیگرا بهمون خوش میگذره مطمئن باشاخمی کردم بهشو گفتم:
واا سماءاین چه طرزه حرف زدنه هرکی ندونه فکر میکنه توهم آره!!!!!!!سما خندیدو گفت:
واال عزیزم االن  72ساله نه هستم حاال می خوام بله باشم شاید یه فرجی شد به حق امام زمان...دستاشو گرفته بود باال و مثال داشت دعا میکرد قیافه اش بامزه شده بود کال دختر خوشقیافه ای بود موهای قهوه ای
داشت البته رنگ واقعی موهاش نمی دونم چی بود موهاشو قهوه ای رنگ کرده بود...صورت گردو پوست سفیدی
داشت...چشماشم
قهوه ای تیره بودو لبو بینیشم م تناسب با صورتش بود در کل با نمک و جذاب بود...از کاراش خنده ام گرفته بود یهو
دلم شدید هوای ساقی رو کرد بی معرفت از وقتی رفته بود آلمان فقط یه بار بهم زنگ زده بود تصمیم گرفتم از این
اردو که برگشتیم
یه زنگی بهش بزنم کلی حرف برا گفتن داشتم باهاش...
سماءزد به پهلوم از جام یه متر پریدم و با اخم گفتم:
هوییییی چه خبرته 5-ساعته دارم صدات میکنم..بابا اتوبوس اومد بیا بریم سوار شیماالن می افتیم اون ته....
در حالی که میرفتیم سمت اتوبوس گفتم:
-کال نیم ساعتم نمیشه االن اینجاییم این 5ساعت و از کجا آوردی؟؟؟؟
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پشت چمشی نازک کردو گفت:
هیششش...بیسواد مبالغه نخوندی سوم راهنمایی؟؟؟از این حرفش خنده ام گرفت خدایش دختر شادی بود...
باالخره سوار اتوبوس شدیم و راه افتادیم...منم که نشستن همانا و خوابیدنم همانا....
...............
با تکونای سماء از خواب بیدار شدم صدای د ست و سوت بچه ها داخل اتوبوس رو ترکونده بود....سما با غرغر گفت:
به..به...مارو باش باکی اومدیم سیزده بدر بیدار شو دیگه دختر....داریم میرسیم...
با تعجب چشمامو مالیدم و به بیرون نگاه کرده ام راستی راستی شمال بودیم
باورم نمیشد من انقدر خوابیده باشم....
ب رگشتمو به سماءنگاه کردم با اخم نگام میکرد همون لحظه هم اتوبوس وایستاد
-پاشو پاشو بریم یکم خرید کنیم امشب توی جنگلیم....سری تکون دادمو گفتم:
باشه بریم....برگشت یه نگاهی بهم کردو گفت:
تورو خدا خجالت نکشیا...خواستی دوباره بخواب...معترض گفتم:
ااا ااه ...چقدر غر میزنی قول میدم این سه روزو دیگه نخوابم فقط برات بندری برقصم خوبه....بلند خندید و گفت:
نه بندری از مد افتاده عربی می خوام....با این حرفش از رو صندلی بلند شدمو کیفو برداشتم زدم تو سرش...
همونطور که داشت از اتوبوس می رفت پایین منم دنبالش میرفتم گفت:
 خاک به سرم با خودمون وحشی آوردیم اردو...یادم باشه تو جنگل ولت کنم جات هونجاست...دیگه با این حرفش خونش رسما حالل....دوباره کیفمو بردم باال بزنمش که دستاشو
گذاشت رو صورتشو گفت:
چیز...خوردم!!!!!!!خنده ام گرفت و گفتم:
آفرین حاال شد....از اتوبوس پیاده شدیم.....رفتیم سمت فروشگاه بزرگی که اونجا بود....
سماءسریع رفت سراغ هله هوله....منم داشتم تو قفسه ها رو نگاه میکردم که
با شنیدن صدایی آشنا سرمو سریع برگردوندم...خودش بود اشتباه نمیکردم
این اینجا چیکار میکرد....قلبم شروع کرد به زدن....بیشتر از اینکه از دیدنش تعجب کنم...از حسی که سریع اومد
سراغم تعجب کردم....دستمو گذاشتم رو قلبمو
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گفتم:
لعنتی تو ازش متنفری برا چی اینجوری میزنی؟؟!!!!***********

داشت خرید میکردو منم همونطور زل زده بودم بهش..یه آن سرشو چرخوند
طرفم و منم برا اینکه دیده نشم سریع پشت قفسه ها قایم شدم....
دستمو گذاشتم رو قلبم و تند تند نفس میکشیدم...یهو دستی رو شونه ام قرار گرفت..جیغ خفیفی کشیدمو برگشتم
دیدم سما<گوربه گور شده با یه لبخند افتضاح
روبروم وایستاده اخم کردمو گفتم:
زهرمار..قبض روح شدم...با همون لبخندش گفت:
عزیزم داری دزدو پلیس بازی میکنی منم هستماز لحنش خنده ام گرفت و زدم به بازوشو گفتم:
کوفت...ابروشو انداخت باال و گفت:
تو دلت قربونت برم...بیا بریم اگه هوای بچگیات زده به سرت تو جنگل انقدر بپر بپر کنحالت جا بیاد...
دسمو گرفت و دنبال خودش کشوند به اونجایی که ارمیا رو دیده بودم نگاه کردم
ولی نبود...
سرمو تا اونجایی که می تونستم انداختم پایین و تا دم اتوبوس...که یه وقت اگه ارمیا اونجا بود منو نبینه...
بعدم با سماءرفتیم تو اتوبوسو وقتی نشستم رو صندلی نفسمو محکم دادم بیرون..
چشامو بستم...زیر لب زمزمه کردم:
 من ازت متنفرم ارمیا ...تو قلبمو شکستی نامرد...قول میدم تالفی کنم در اولین فرصت...سما زد پهلومو گفت:
بسم اهلل دختر تو جنی شدی چرا با خودت حرف میزنیااااه اینم دیگه اعصابمو ریخته بود به همااااااا ای کاش اصال پامو شمال نمیذاشتم
با عصبانیت گفتم:
هیچی بابا...سوراخ کردی پهلومو..نه جنی نشدم فقط یه آشنا دیدم تو فروشگاه یکم منو بهم ریخته...همینزبونمو گاز گرفتم یعنی خاکبرسرت با این حرفت االن گیر میده میگه کی بود چی شد...خدایاااااا
ولی برخالف تصورم سماءروشو از من گرفت و دیگه هیچی نگفت
******
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نیم ساعت بعد اتوبوس لب یه جاده پیاده امون کردو ماهام وسیله هامو برداشتیم
از اتوبوس پیاده شدیم...به سماءنگاه کردم یه جوری بود تو خودش بود در حالی که کولمو جابه جا میکردم تو دستم
آروم گفتم:
سماء!!!!!برگشت نگام کردو گفت:
هان چیه جناتون پریدن...از حرفش خنده ام گرفت و گفتم:
کوفت خوب دختر ببخشید معذرت عصابم خورد بود...شالشو درست کردو بعد در حالی که صداشو یکم کلفت میکرد گفت:
چیکارت کنم ضعیفه مجبورم ببخشم دیگه..رسیده بودیم تو جنگ به اطرافم نگاه کردم تا چشم کار میکرد درخت بودو درخت..
ولی خدایش قشنگ بود...همه جا سکوت بودبرا یه لحظه از این سکوت وحشت کردم...به سماءنگاه کردم داشت
هوارو نگاه میکرد راه میرفن دستشو گرفتم گفتم:
سماءاینجا چقدر ساکتهخندید گفت:
آره ساکته چشه مگه همین سکوتش خوبه دیگه..یعنی ما شبو می خوایم اینجا بمونیم؟آره همین جای همینجا می مونیم...از ترس آب دهنمو قورت دادمو گفتم:
خدا امشبو به خیر بگذرونه...سما دستاشو گرفت رو به آسمونو گفت:
الهی آمین!!!!!!لحنش بامزه بود دوتامون زدیم زیر خنده به بقیه بچه ها نگاه کردم..جلوتر از ما راه میرفتن و در حال بگو بخند بودن
سعی کردم خودمو بزنم به بی خیالی و منم همراه اونا باشم...
باالخره به محل مورد نظر رسیدیم به اطراف نگاه کردم یه زمین صاف بود دور تادورش درخت کنارشم یه دره عمیق
بود...یه کی از پسرا که مثال بلد راه بود گفت:
آقایون چادرارو برپا کنن....خانومام اگه زحمتی نیست برن چوب کننبعد با خنده گفت:
فقط خواهش دور نشین همین اطراف به اندازه کافی چوب هست هوا داره کمکم تاریک میشه ده دقیقه دیگه اینجاباشین...
همه سرشونو تکون دادن مشغول کار شدن...
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ما دخترام رفتیم که چوب جمع کنیم...سما با یگانه یکی دیگه از بچه ها مشغول حرف زدن بود...منم گفتم بی خیال
رفتم که چوب جمع کنم...همونطور مشغول گشتن بودن که یهو کنار یه بوته کوچولو یه خرگوش دیدم...وای سفیدو
خوشگل...
داشت بهم نگاه میکرد نمی دونم چه حسی بود وادارم میکرد بگیرمش بس که خوشگل بود...آروم رفتم طرفش
همین که نزدیکش شدم گوشاشو تک ون دادو برگشت دویدووای لعنتی ..بهش نگاه کردم رفت کمی اونطرف تر
دوباره وایستاد بهم نگاه کرد داشت باهام بازی میکرد با حرص گفتم:
بچه پرو...من اگه تورو نگیرم اسمم یلدا نیست...دوباره رفتم طرفش باز نزدیکش شدم...گوشاشو تکون دادو دوید...اینقدر این کارو انجام داد که از نفس افتادم تکیه
دادم به یه درخت و کنارمو نگاه کردم یه رودخونه قشنگ بود....باحسرت به خرگوش که داشت از روی سنگارد
میشد و ازم دور میشد نگاه کردم ...تکیه مو از درخت گرفتم نزدیک رودخونه شدم بهتر بود برگردم دزدو پلیس
بازی راه انداخته بودم با این خرگوش من...از کارم خنده ام گرفته بود...
نشستمو کنار رودخونه و دستامو پر آب کردم به آسمون نگاه کردم
واییییی.هوا تاریک بود..خاک برسرم من االن چقدره دنبال این خرگوش کردم حواسم
پرت اون شد که تاریکی هوارو متوجه نشدم...حاال چیکار کنم چطوری برگردم..
معلومم نبود چقدر از اونجا دور شده بودم...
تو همین فکرا بودم که با صدای خش خشی که از پشت سرم میومد...دیگه رسما
قبض روح شدم جرات نداشتم برگردم ولی باالخره چی از ترس می لرزیدم وای خدا خودت رحم کن االن اگه یه
حیونه وحشی باشه چی؟؟؟جک میگم خوب هست دیگه..باید برمیگشتم میدیم که با چه هیوالیی طرفم...
پاشدم که برگردم یهو پام گیر کرد به سنگ و لیز خوردم تو آب و درد وحشتناکی تو بدنم پیچیدو دیگه هیچی
نفهمیدم......
از افتادن یلدا در آب شدیدن وحشت کرد سریع به طرفش رفت و اورا از آب بیرون آورد تمام لباس هایش خیس
خیس بود...یلدارا در آغوش کشیدو کمی آن طرف تر از آب
کنار درختی خواباند...چندبار به صورتش زدو هراسان صدایش کرد:
یلدا...یلدا...اما تکان نخورد نبضش را گرفت طبیعی میزد..با خودش گفت :
حتما از شوک بیهوشه ...دوباره به لباسهای یلدا نگاهی انداخت خیس خیس بود باید کاری میکرد وگرنه یلدا از سرما و خیسی لباسهایش
مریض می شد...
از جایش بلند شدو در آن تاریکی به دنبال چوب میگشت...با خود حرف میزد
دختره کله شقه سربه هوا..عین بچه ها دنبال یه خرگوش کردو منو تا اینجا کشوندچوبهارا از روی زمین برداشت و به طرف یلدا رفت از داخل جیبش فندک را برداشت
و چوبها را روی هم چیدو آتش روشن کرد با اینکه تابستان بود اما هوای جنگل خیلی خیلی سرد بود...
بعداز روشن کردن آتش دوباره به سمت یلدا رفت هنوز بهوش نیامده بود
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باید لباسهایش را از تنش در می آورد وگرنه توی این سرما به طور حتم یخ میکرد
دست پیش برد تا مانتوی یلدا را از تنش در بیاورد نگاهی به صورت یلدا کرد...قلبش بی منطق و نا آرام بر سینه اش
می کوبید....نفسش را محکم بیرون دادو دکمه های مانتوی یلدا را یکی یکی باز کرد...
اورا از جایش بلند کردو در آغوش گرفت بدنش سرد سرد بود...میلرزید...پلک هایش آرام تکان خورد...ارمیا مانتو
را از تنش در آورد...خوشبختانه تی شرتی که به تن داشت زیاد خیس نشده بود.....دوباره یلدا را خواباند نگاهش به
بازوهای برهنه او افتاد...
نفسش به شماره افتاده بود..نگاه از بازوهای او گرفت و روبروی یلدا نشست و او آرام آرام چشمانش را باز کرد...
*********
نمیدونم چقدر بیهوش بودم...با احساس گرمای شدیدی پلکهامو از هم باز کردم ولی اون گرما سریع از تنم خارج
شد و جاش رو به سرما داد ..همه جا تاریک بود..
حاال چشامو کامل باز کرده بودم...سرم خیلی درد میکرد سردم بود نالیدم :
آخ...سرم..من کجام ..اینجا چرا اینقدر تاریکه..به دورو ورم نگاه کردم یادم اومد همه چی یادم اومد...اونخرگوش...تاریکی هوا کنار رودخونه بودم که صدای خش خش
اون موجودو می خواستم برگردم ببینم که افتادم تو آب...با یادآوری صدای خش خش سرمو سریع بلند کردم به
روبروم نگاه کردم ...با دیدن ارمیا اونم روبروی من
اینجا توی جنگل یه لحظه روح از تنم خارج شد تازه موقعیتت خودمو فهمیدم نه شال سرم بود نه مانتو....اون اینجا
چیکار میکرد ..از جاش بلند شدو اومد طرفم با صدای خشن و اخمی که همیشه رو صورتش بود گفت:
باالخره بهوش اومدی؟چه عجباخم کردمو گفتم:
تو اینجا چیکار میکنی ؟...لباسام کجاست...اومد کنارمو مانتو شالمو از کنار درخت برداشت گرفت باال ازشون آب می چکید پوزخندی زدو گفت:
اینارو میگی؟میبینی کهخشمگین و عصبی گفتم:
حاال هرچی تو به چه حقی اینارو از تنم در آوردی اصال تو اینجا چه غلطی میکنیبا ای ن حرفم با خشم به طرفم هجوم آوردمنم از ترس چسبیدم به درخت اما تو چشام یه عالمه عصبانیت ریختم نه
ترس که دور برنداره دندوناشو رو هم فشار دادو گفت:
د...بچه اگه من االن اینجا نبودم که خوراک حیوونای وحشی بودی...تو معلومه اینجا چه غلطی میکنی؟
براق شدم و دستمو به اعتراض بلند کردمو گفتم:
هوییییییی....درست صحبت کن ها...من کارام به خودم مربوطه...وحشی..دستشو بلند کردوخیلی غیر منتظره کوبوند تو صورتم اصال فکر نمیکردم این کارو بکنه...این چرا منو زد....منم مثل
خودش حرف زدم...این اشک لعنتی هم که داشت سر باز میکرد س رمو گرفتم باال تا اشکام رو صورتم نریزه نمی

132

رمانسرا

غریبه ی آشنای من – کتابخانه مجازی رمانسرا

خواستم جلوی آدمی که اونطور غرورمو شکسته بود..گریه کنم...با دیدنش انگار تمام نفرتی که ازش داشتم تو
وجودم شعله کشید بود صدای نفسای خشمگینشو میشنیدم...
نفسای گرمش به صورتم می خورد داغ کرده بودم...قلبم شروع کرد به زدن سرمو آروم آوردم پایین صورتش
نزدیک صورتم بود...نگاهمون تو هم قفل شد...وای این قلب لعنتیم که ول کن نیست..
عصبی غرید:
اینو زدم که بفهمی با من چطور باید صحبت کنی...یلدا خانوم...در ضمن به خاطر سربه هوای جنابعالی االن ما تو این جنگل گیر افتادیم...
کاریم از دستمون بر نمیاد جز اینکه هم دیگرو تا صبح تحمل کنیم البته اگه تا اون موقع بالی سرمون نیومد..
این چی گفت سربه هوای من اصال اون اینجا چیکار میکرد ولی جرات نداشتم ازش بپرسم...
کمی نگاهم کردو بعدم کالفه دستی تو موهاش کشیدو از کنارم بلند شد رفت اونطرف آتیش نشست...زل زد به
آتیش...منم زانوهامو جمع کردمو سرمو گذاشتم رو زانوهام...همه جا سکوت بود فقط گه گاهی صدای زوزه میومدو
جیرجیرکا ...
که خیلی ترسناک بود...و صدای سوختن چوب توی آتیش....
نمیدونم چقدر سرم رو زانوم بود سردم بود از سرما به خودم میلرزیدم تی شرتیم که تنم بود نمناک بود شلوار تنمم
خیس بود....
اینقدر سردم شده بود که دندونام بهم می خورد...
بعد چند لحظه صدای پاهاشو شنیدم...ترس ورم داشت یعنی داره میره منو اینجا تنها میزاره ...خدا جونم آره دیگه
چرا نباید بره اون که از من متنفره ...
دیگه صدای پاش نمیومد ی عنی رفت...حاال اینارو تو ذهنم میگفتمو عین بیدم میلرزیدم هم از سرما هم از ترس....یه
چیزی افتاد رو شونه ام....
سریع سرمو بلند کردم دیدم ارمیا کتشو انداخته رو شونه ام نگاهی بهم کردو نفس عمیقی کشیدو گفت:
سردته..اینو تنت کن...آرومو با لجبازی گفتم:
نمی خوام الزمش ندارم...اومدم از رو شونه ام بندازمش که یه اخم بهم کردو با تحکم گفت:
گفتم سردته اینو تنت کن...سرما می خوری.دوباره آروم ولی بدون لج بازی گفتم:
خودت چی سردت نیست...انگار کالفه بود دوباره دستشو کرد تو موهاشو سرشو تکون دادو گفت:
نه...خوبهکتشو پوشیدم عطرش پیچید تو مشامم یه حالی شدم یه حس عجیب داشتم اینکه هنوزم دوستش دارم اما مصرانه
بین دوتا احساس متضاد در جنگ بودم عشق و تنفر.....یهو صداشو شنیدم آروم و زمزمه وار گفت:
-معذرت می خوام...
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سرمو بلند کردمو نگاهش کردم اونم بهم نگاه میکرد...بازم داشتم جادوی اون چشا می شدم....سرمو انداختم پایینو
گفتم:
بابته کدوم کارت معذرت می خوای...فکر کردم االن میگه شکستن دلت ولی گفت:
سیلی که بهت زدم...لبخند تلخی گوشه لبم نشست...فقط سرمو تکون دادم...
به آسمون نگاه کردم خدایا پس کی می خواست صبح شه..کتی که ارمیا بهم داده بود اون آتیش روشنم نتونست
گرمم کنه...ولی چیزی نگفتم ..تمام تنم درد میکرد..
می خواستم دراز بکشم ولی جلوی ارمیا معذب بودم انگار حرفمو خوند چون گفت:
راحت باش ما تا صبح باید اینجا همدیگرو تحمل کنیم اگه می خوای بخوابی..بخوابمن بیدارم...
نگاش کردم ...دیگه چاره نبود واقعا سخت بود نشستن برام...پس دراز کشیدم
چشمامو بستم به پهلو خوابیدم زانو هامو تو شکمم جمع کردم...حتی یه ذره ام از سرمای تنم کم نشده بود...انگار
روح داشت از تنم خارج میشد...

اونقدر سردم بود که روح داشت از تنم خارج میشد...دیگه تحمل نداشتم...
شدید به خودم میلرزیدم...چشمامو باز کردم نگام تو نگاه ارمیا قفل شد
داشت نگام میکرد...به زور لبامو باز کردمو گفتم:
س..سردمه...ارمیا سریع از جاش بلند شد..اومد کنارم زانو زد..دستامو گرفت تو دستاش و گفت:
ولی تو که داغی!!!!!اشک تو چشام جمع شده بود...با ناله گفتم:
فکر میکنی دروغ میگم به خدا سردمه...دارم یخ میکنم..نگام کرد نگاهش کالفه بود دست کشید تو موهاش چند بار سرشو تکون دادو بیشتر نزدیکم شد...دستشو برد سمت
کتش که تنم بود..
نالیدم گفتم:
چیه اینقدر از من بدت میاد که می خوای اینم از تنم در بیاری از سرما یخ کنم ..آرهسرشو تکون دادبا لحن مهربونی که هیچ وقت ازش نشنیده بودم گفت:
نه دیوونه..این چه حرفیهمکث کردو نگاه کرد تو چشام و گفت:
-می خوای گرم بشی دیگه
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سرمو تکون دادم..دست بردو کتشو از تنم در آورد
دستشو برد سمت تی شرتم دستاش میلرزید نمی دونم چرا لبه تی شرتمو گرفت
و کشید باال..با عصبانیت دستمو گذاشتم رو دستش گفتم:
داری چی کار میکنی عوضی؟نمی دونستم اینقدر پستی می خوای ازم سوءاستفاده کنیحاال همونطور عین بید میلرزیدم اخم کردو گفت:
دختر بهم اعتماد کن..یلدا خواهش میکنم ..من نمی تونم بذارم تو یخ بزنیبغضمو قورت دادمو گفتم:
چرا تو که ازمن بدت میادیهو خیلی غیر منتظره تی شرتو با یه حرکت از تنم در آوردو من سریع دستمو
گذاشتم روی بدنم بهش نگاه کردم چشماش بسته بود..با همون چشمهای بسته
گفت:
کتو تنت کن....با دستای لرزونم کت تنم کردم دوباره سرجام دراز کشیدموای این سرمای لعنتی چرا از تنم نمی رفت بیرون
دوباره با عجز گفتم:
ارمیا..این آتیش و بیشتر کن...من ..د.ار..مممم یخ میکنمدندونام بهم می خورد بهش نگاه کردم دیدم زل زده به من...صورتش هرلحظه نزدیک
و نزدیک تر می شد..وحشت کردم می خواست چی کار کنه با عصبانیت گفتم:
برو..اونور..وگرنهلباش و گذاشت رو لبام چشام از تعجب و شوکی که بهم وارد شده بود..گرد شد
اومدم سرمو بکشم عقب که دستشو گذاشت پشت گردنمو سرمو محکم نگه داشت که تکون نخورم...شروع کرد به
بوسیدن لبام..مخم هنگ کرده بود
دستو پا می زدم که از زیر دستش بیام بیرون..ولی قوی تر از این حرفا بود
یه لحظه لبشو از رو لبام برداشت اومدم بهش بگم ولم کن چشماش خمار بود
انگشتشو گذاشت رو لبمو گفت:
هیسسس..جم نخور اگه می خوای زنده بمونی جات همینجا خوبهدستشو دور کمر حلقه کردو منو با خودش خوابوند روی زمین
صدای تپشای قلبشو میشنیدم..محکم میزد همینطور قلب من یهو احساس دوست داشتنم نسبت بهش بیدار
شد...دوباره لباشو گذاشت رو لبمو اینبار با ولع لبامو می
بوسید....در کمال تعجب دیدم که تمام اون سرما از تنم رفته و من تو آغوش ارمیا
هم احساس آرامش میکردم و هم احساس گرما بدنم حاال یه کوره آتیش بود
اونم داغ بود...دستشو روی کمرم حرکت میداد...
وای خدا داشتم می مردم دیگه دوست داشتم همراهیش کنم ولی نباید احساسم به غرورم غلبه میکرد سرمو کشیدم
عقب خمار نگام کرد...
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اخم کردمو با عصبانیت گفتم:
تورو خدا ولم کن این کارات برا چیه؟می خوای بیشتر تحقیرم کنی می خوای بیشتر منو بشکنی ؟اشکای لعنتیم سرباز کردنو رو گونه هام ریختن...
نگاهش غمگین شدو با غم گفت:
تو هیچوقت درکم نکردی یلدا!من اشتباه کردم میدونم ولی..تو..توسرشو تکون دادو گفت:
نمی خوام بشکنمت اعتراف میکنم یه زمانی می خواستم این کارو بکنم ولی االن نه..من االن ازت متنفر نیستم حاالکه بیشتر فکر میکنم میبینم هیچوقت ازت متنفر نبودم
به خودم تلقین میکردم ازت بدم میاد..من باهات بد کردم قبول دارم ولی منو ببخش
نفس عمیقی کشیدو اشکای روی گونه ام رو پاک کردو با لحن محزونی گفت:
گریه نکن...آتیشم نزن یلدا!تو روروح ایلیا قسمت میدم منو ببخشاالنم اگه میبینی تو بغلمی به خاطر اینه که جونت نجات بدم تو باید گرم شی و من
راه دیگه ای ندارم
راست میگفت با این کاراش گرم شده بودم دیگه اون سرما تو تنم نبود ولی غرورم
چی من یه دختر توی بغل یه مرد به خاطر زنده موندن باید این کارو میکردم
نه..نه..حاضر بودم بمیرم ..دستامو زدم به سینه اش که ازم جدا شه ولی تکون نخوردلبخند شیطونی زدو گفت:
تا صبحم خودتو بکشی از اینجا بیرون نمیای جات همین جاستتورو خدا ولم کن...دوباره لبخند زدو گفت:
نه ولت نمیکنم چون نمی خوام بمیری..می فهمی اینوعصبی گفتم:
به تو ربطی نداره..من بخوام بمیرم یا نه می فهمی فقط ولم کن لعنتیازت متنفرم می فهمی تو همون موقع که جلوی در خونه بهم گفتی قصدت
از ازدواج بامن چی بود برام مردی
با خشم بهش نگاه کرد م به وضوح دیدم که نگاهش پر از غم شدچشای سبزش
غمگین شد...نفس عمیقی کشیدو یهو صورتش جمع شدو چشاشو بست..از این حالتش ترسیدم
چش شد یهو نکنه بالیی سرش بیاد...وای با ترس گفتم:
ارمیا..ارمیا چی شدی؟چشاشو باز کرد هنوزم غمگین بودو پراز دردبا صدای گرفته ای گفت:
هیچی...خوبم..یلدا اگه می خوای ازم متنفر باش اشکال نداره بهت حق میدمچون تقصیر من بود که این حس تو وجودت رشد کرده ولی ازمن نخواه بذارم
یخ بزنی...
همونطور که محکمتر منو تو آغوشش می فشرد گفت:
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بخواب عزیز دلم ...جات همینجا امنههانننننن این به من چی گفت...گفت عزیز دلم!!!
هههه دیر شده آقای ارمیا صدرا خیلی دیر..
چشامو بستم و سرمو گذاشتم روی بازوش هر چقدرم تقال میکردم این ول کن من
نبود پس همون بخوابم بهتره...ولی به خودم که نمی تونستم دوروغ بگم
من هنوزم دوستش داشتم و این رابطه ای که بینمون به وجود اومد واسم خیلی شیرین بود...خیلی شیرین...
***********

قلبم از این نزدیکی زیاد داشت میومد توی دهنم اینم که ول کن نبود خوابم نمی برد که اینجوری به صورتش نگاه
کردم چشماشو بسته بود یکم تکون خوردم که از بغلش بیام بیرون ولی فایده ای نداشت...همین که تکون خوردم
دستشو محکم تر حلقه کرد دورم..وای خدا عجب بساطی بودا...یه آن رفتم تو فکر بچه ها و بابا ومامان وای خدا از
این غیبت طوالنی االن حتما همه نگران شدن و دارم دنبالم میگردن اونوقت این آقا منو گرفته تو بغلش و
بی خیال ماهم نمیشه...آروم صداش کردم:
ارمیا..ارمیا..چشماشو باز کردو گفت:
جانم!!واییییی یعنی من االن باید از دست این دیوونه بشم دیگه با این رفتارای زدو نقیض
اخم کردمو گفتم:
بهتون خوش میگذره؟؟منظورمو فهمیدیه دستشو بلند کردو گذاشت رو بازومو با لبخند گفت:
چه جورممممم!!!!!یعنی االن دلم می خواست با یه چیزی بزنم تو سر این ای بابا عجب گیر افتادما
با صدای عصبی گفتم:
لطفا این مسخره بازی رو تموم کن می خواستی گرم بشم خوب شدم دیگهحاال برو اونور دارم خفه میشم...
بهم نگاه کرد رو صورتش لبخند بود اما این لبخند کم کم به اخم غلیظی تبدیل شد حلقه دستاشو شل کردو بعدم از
جاش بلند شدو گفت:
 تو راست میگی حالت االن خوبهبعدشم رفت اونطرف آتیش دراز کشیداز جام بلند شدمو زیر لب زمزمه کردم:
خوددرگیری داره هه فکر کرده من یلدای چند ماهه پیشمیهو با صداش یه متر پریدم گفت:
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نخیر من نه خود درگیری دارم نه فکر میکنم تو یلدای چند ماه پیشی..به تعجب نگاهش کردم هان این دیگه بود من اینا رو زمزمه کردما چجوری شنید
انگار فکرمو خوند و گفت:
گوشام همیشه تیزهبعدم پوزخندی زدو ا زجاش بلند شد دستاشو گرفت روی آتیش تا گرم بشه
منم دستامو گرفتم رو آتیش حالم خیلی بهتر شد ه بود...منم عجب آدمی بودما انگار نه انگار که چند دقیقه پیش..به
یادآوریشم گر می گرفتم برای اینکه حالم برگرده سرجاش نفس عمیقی کشیدم تو صورت ارمیا نگاه کردم دیدم
اونم داره نگاهم میکنه..اول خواستم نگامو ازش بگیرم ولی خوب دلم نمی خواست ضعف نشون بدم دوست نداشتم
اون یلدای ضعیف باشم که قبلنا با نگاه ارمیا از خجالت ذوب میشد...با پرویی زل زدم تو چشاش و گفتم:
چیه چرا نگام میکنی؟؟؟خوشگل ندیدی!!!لبخند نشست کنج لباش و گفت:
نه فرشته به این خوشگلی ندیدم تاحاالفکم افتاد از حرفش این منظورش از ابراز عالقه های آشکارش چی بود
کور خوندی ارمیا خان...اخم کردمو گفتم:
ببین ..فکر نکن من با این حرفات خر میشمااا گفته باشم من دیگه اون یلدایی کهتو غرورشو به بازی گرفتی نیستم..پس حواستو جمع کن
نگاهش غمگین شد...و گفت:
یلدا..چیکار کنم ببخشی..چیکار کنم هان میدونم اشتباه کردم من اشتباه کردمپوزخند زدمو گفتم:
دیر شده آقای صدرا دلی که بشکنه دیگه شکسته و تمام...یاد حرفاش افتاده بودم حرفایی که اونروز تو ماشین بهم زده بود...نا خودآگاه یه قطره اشک از چشام سرازیر
شد...اشکو تند پاک کردمو یهو یه چیزی یادم اومد
این اینجا چیکار میکرد شمال..توی جنگل...
گفتم:
تو اینجا چیکار میکردی راستی دقیقا همونجایی که من هستم؟؟دستاشو بهم مالیدو زانوهاشو جمع کرد تو شکمش و دستاشو دور زانو هاش
حلقه کردو گفت:
توی فروشگاه بین راه دیدمت ..داشتی خرید میکردی تو هم منو دیدی خواستی ازمقایم بشی نمی د ونم چرا یه حسی منو کشوند طرفت یه دلشوره ..نمی دونم چی بود خالصه دنبالت اومدم اومدین توی
جنگل و بعدم که شما رفتین برا چوب جمع کردن و توهم عین دختر بچه های لوس افتادی دنبال اون خرگوش منم
سایه به سایه دنبالت میومدم..تا اینکه افتادی تو آب و االنم که اینجایم
و ای پس این منو تو فروشگاه دیده بود...تا اینجام دنبالم اومده بود
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نمی تونستم االن انکار کنم که تو دلم از این کارش قند آب نمشد من دوسش داشتم هنوز هم مثل قبل و یا شایدم
بیشتر ولی غرور شکسته ام برام مهم تر بود اون باید دنبالم میدوید باید اشکشو در میاوردم خصوصا که با این کاراش
فهمیدم اونم بهم عالقه داره...
وایییییی عجب سوتی بزرگی زل زده بودم بهشو داشتم برا خودم فکر میکردم ابروهاشو داد باال و گفت:
چیه خوشگل ندیدی؟پوزخند زدمو با بدجنسی گفتم:
خوشگل که دیدم فراوون ولی دیو سه سر ندیده بودم که الحمداهلل دیدمگ فتم االنه که دیگه خونم حالل ولی فقط نگام کردو هیچی نگفت بعدم سرشو
گذاشت رو زانوشو در همون حال با صدای لرزونی گفت:
حق داری!!!!***********

حق به جانب گفتم:
معلومه که حق دارم پس چی!!!!!سرشو از رو زانوهاش برداشت چهره اش درهم بود یه لحظه دستشو برد سمت قلبش و صورتش جمع شد..
با این کارش انگار قلب منم درد گرفت عجب حکایتی بوداااا خودمو داشتم گول میزدم که ازش متنفرم ولی با دیدن
چهره جمع شده اش و اینکه دستشو گذاشته بود رو قلبش منم احساس درد میکردم بهش نگاه کردم همچنان
صورتش جمع شده بود
دستشم رو قلبش بود ترسیدم نفسای بلندو عمیق میکشید رفتم طرفشو بی اختیار
دستشو گرفتم و کنارش نشستم با نگرانی گفتم:
ارمیا..ارمیا چیزیت شده ...به عالمت نفی سرشو تکون داد یعنی نه چیزیم نیست
اشکم در اومده بود اههه دوباره این اشکای لعنتی و لی دیگه بی خیالشون شدم
همونطور آزادانه می ریختن روی صورتم...
با گریه گفتم:
اگه چیزیت نیست پس چرا اینجوری شدی...چرا چشاتو بستی برا چی دستت رو قلبته..با التماس گفتم:
ارمیا چیزی نشی من االن تو این جنگل چیکار کنم...به هق هق افتاده ام نمی دونم چه مرگم شد یهو مگه من از این متنفر نبودم
نه کی گفته من دوسش داشتم خوب اون اولین عشق زندگیم بود
دستاش هنوز تو دستم بود..فشار خفیفی بهشون آورد سرمو بلند کردم بهش نگاه کردم زل زدم تو چشای سبزش
که عاشقش بودم که جادوم کرده بود...
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لبخند کنج لباش بود با یه حالت خاصی گفت:
یلدا ...حرف چند دقیقه پیشت و باورکنم یا گریه االنتو؟؟؟با تعجب بهش نگاه کردم عین خنگا گفتم:
یعنی چی؟؟با این حرفم بلند خندید اون یکی دستشو که رو قلبش بود برداشتو گذاشت رو گونه ام و همونطور که داشت اشکامو
پاک میکرد زل زد تو چشام تو نگاهش یه عالمه حرف بودو یه دنیا پشیمونی من اینو با قلب عاشقم حس میکردم می
فهمیدم
نفس عمیقی کشیدو گفت:
ازم بدت میاد...یا نگرانمی؟؟وای سوتی داده بودم دیگه یعنی خاک برسرت یلدا که دو ثانیه نمی تونی حتی ادای آدمای مغرورو در بیاری این
نگرانی و گریه همه چی رو لو داده بود...
ولی خوب بازم خودمو نباختم دستشو ول کردمو صورتمو پس زدمو گفتم:
 خوب..خوب..معلومه که ازت بدم میاد..ولی خوب میدونی که وزنت سنگینه تو االن اینجا یه چیزیت بشه من کمرممیشکنه تا تورو برسونم یه جایی که آبادی باشه
داشتم برا خودم گریه میکردم نه تو...
نگاه عاقل اندر سفیهه ای انداخت بهم یعنی خودتی
زل زد باز تو چشام ای بابا اینم گیر دادها یهو دوباره صورتش جمع شدو دستشو گذاشت رو قلبش وای این باز چش
شد دوباره نزدیکش شدمو گفتم:
ارمیا..تورو خدا بگو چی شدیووقلبت درد میکنهجواب نداد..و من بازم اشکام در اومد اه این اشک منم که دم مشکمه منو رسوای عالم میکنه...
با گریه گفتم:
ارمیا تورو خدا یه چیزی بگو....یه حرفی بزن آخه..من نگرانمیهو چشماشو باز کردوبا نیش باز پرید وسط حرفمو گفت:
دیدی مچتو گرفتم..پس نگرانمیمسخره منو به بازی گرفته بود..می خواست با این کارا به چی برسه
اخم کردمو گفتم:
اگه االن جلوم بال بالم بزنی بمیری من باور نمیکنمشوخیت گرفته تو این موقعیت
به حالت قهر پشتمو کردم بهش پسره ی بیخود روانی بار الها این کی بود سر راه من قرار دادی...چند دقیقه ای
سکوت بینمون بودصدای نفسای بلندشو می شنیدم منم دوباره سردم شده بود...از جام بلند شدمو رفتم اون سمت
آتیش
دستمو گرفتم سمت آتیش تا گرم شم زیر چشمی به ارمیا نگاه میکردم...
دستشو رو قلبش فشار میداد...واقعی بود یا بازم داشت اذیتم میکرد..
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یهو سرشو بلند کردو گوشه لبشو گاز گرفت....دستش هرلحظه بیشتر روی قلبش فشرده میشد
با دیدن این حالتش به معن ای واقعیه کلمه داشتم سکته میکردم قلبم تند تند میزد روی بدنم عرق نشسته بود..اگه
ارمیا یه چیزیش میشد...
دوباره دویدم سمتش .و با شک بهش نگاه کردمو مشکوک پرسیدم:
بازیه...الکیه..بازم داری سر به سرم میزاری...پشماش یهو باز کرد با دیدن چشماش که شده بود یه کاسه خون از ترس رفتم عقب...وای این چرا اینطوری شده
بود..
اشک همینطور روی صورتش میریختو چشاش قرمز قرمز بود...
نفسای بلند میکشید...نه مثل اینکه واقعی بود خاک دوعالم به سرم االن من چیکار کنم...لرزون رفتم سمتش..بهش
نزدیک شدم..با نگرانی پرسیدم:
ارمیا...تورو خدا..خوب شو حاال من باید چیکار کنمگوشه لبشو دوباره گاز گرفت و بریده بریده گفت:
درد ...دارم یلدا2...ساعت پیش باید ق...قرصامو می خوردم...با وحشت نگاهش کردم.و گفتم:
قرصات همراهتهنگام کردو هیچی نگفت...خوب آخه خنگ اگه همراهش بود که می خورد دیگه
کاری از دستم بر نمی اومدواین عذابم میداد من برا کسی که اینهمه دوستش داشتم هیچکاری نمی تونستم بکنم..و
بازم اشکای لعنتی...
صداشو شنیدم زمزمه وار گفت:
گریه نکن...با هق هق گفتم:
 خ..خوب ن..نمی تو نم.....چشماشو فشردو گفت:
این قلب من دیگه تحمل گریه تورو نداره ..همه ی زندگی بس کن..هانننننننن این چی گفت..گفت همه زندگی..االن من هنگم گر گرفته بودم..گونه هام داشت آتیش میگرفت قلبم تند
تند میزد...ولی یه حس مردم آزار لعنتی افتاد به جونم همه رویای شیرینمو تلخ کرد صدای لعنتی پیچید تو گوشم:
دوباره داره بازیت میده ...باور نکنو یه صدای دیگه
به نظرت مرض داره با این حال خراب توی این جنگل به تو دوروغ بگه..بازیت بدهداشتم به اون صداها گوش میدادم که یهو پیشونیشو گذاشت رو زانوم
برگشتم نگاش کردم...شونه هاش میلرزید یعنی داشت گریه میکرد
وقتی صداشو شنیدم که میلرزید یقین پیدا کردم که داره گریه میکنه...
میون هق هق گریه گفت:
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 -باورم کن..یلدا...باورم کن

بهش نگاه کردم سرش رو زانوم بودو قلبم تند تند می تپید..اون داشت راست میگفت
من باید به ندای قلبم گوش می دادم ولی با غروره شکستم چیکار میکردم
اینو می دونستم که ارمیا رو دوست دارم خیلی هم زیاد ولی خوب غروری که اون شکست قلبم رو که زیر پاهاش له
کرد اوناروهم نباید تادیده بگیرم...
نفس عمیقی کشیدمو بهش گفتم:
ارمیا چطوری باورت کنم..چطوری..تو غرورمو شکستی تو اوج احساس داغونم کردیسرشو از رو زانوم برداشت ولی بلند نکرد سرشو که من ببینمش
با همون صدای لرزون گفت:
 می دونم عزیزم...به خدا قسم پشیمونم از همون لحظه ای که توی ماشین اون حرفارو بهت زدم از همون اولپشیمون بودم منتظر یه فرصت که ازت عذر بخوام
ازت بخوام که باهام بمونی..
سرشو گرفت باال و زل زد تو چشام و گفت:
 باهام می مونی یلدا مگه نه؟ منو ببخش خواهش میکنم ازت...نگام تو نگاهش قفل شد تو چشاش پشیمونی بودو عشق من اینو حس میکردم
من می فهمیدمش چطور می تونستم نبخشم اون عشقم بود همه زندگیم تمام
اونچه که از خدا می خواستم به روش لبخند زدم
اونم بهم لبخند زد و با لحن آرومی گفتم:
 می بخشمت...اما ازم نخواه به همین آسونی با کاری که باهام کردی بخوام باورت کنمو باهات بمونملبخندش پرنگ تر شدو گفت:
فدای دل مهربونت بشم می دونم باهات بد کردم ولی قسم می خورم جبران کنمبه روش لبخند زدم و گفتم:
امیدوارم این دفعه دیگه نا امیدم نکنیدستمو گرفت تو دستاش و محکم فشرد از سردی دستاش ترسیدم با همون ترس
بهش نگاه کردمو گفتم:
ارمیا چرا اینقدر سردی..راستی قلبت ..دیگه درد نمیکنهیکی از دستاشو گذاشت رو قلبش و گفت:
تو اگه همراهم باشی دیگه نه دیگه درد نمیکنهخندیدم بهش و گفتم:
-دیوونه دارم جدی میگم ولی انگار رنگت پریده...
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به آسمون نگاه کردم..هوا گرگ و میش بود خدارو شکر باالخره داشت صبح میشد
وخطری هم مارو تهدید نکرد....انگار که اومدنم به این اردو ...دیدن اون خرگوش
گیر افتادنم توی جنگل همه اش حکمت بود اینکه منو ارمیا تو سخت ترین شرایط
بتونیم باهم کنار بیایمو احساسمونو نسبت بهم دوباره پیدا کنیم
خدا جونم ازت ممنونم...
نگامو از آسمون گرفتمو به ارمیا نگاه کردم صورتش پره درد بود میدونستم داره
درد میکشه و به روی خودش نمیاره قلبم گرفته شد و از ته دل از خدا خواستم
که اتفاقی براش نیوفته تا بتونیم از اینجا بریم بیرون
*******
هوا باالخره روشن شده بود ارمیا از جاش بلند شدو دستشو به طرفم دراز کردو گفت:
عزیزم هوا روشنه دیگه فکر کنم بتونیم راه رو پیدا کنیمو برگردیمدستشو گرفتموبا یه حرکت از جام بلند شدمو رفتم سمت مانتو شالم هنوز خیس بودن ولی خوب چاره ای نبود باید
می پوشیدمشون....
آتیشم دیگه خاموش شده بود....منم احساس میکردم تب کردم و گلوم می سوخت
با اون سرمایی که دیشب تو تنم بود اگه سرما نمی خوردم جای تعجب داشت...
باید زودتر از این وضعیتت خالص میشدیم ارمیا راه افتادو منم پشت سرش..
نمیدونم راه رو بلد بود یا نه باید می پرسیدم
ارمیا...راه رو بلدی؟برگشت نگام کردو دستمو گرفت حاال باهاش هم قدم شده بودم لبخند کنج لبش بود گفت:
آره عزیز دلم بلدم منتها دیشب چون هوا تاریک شد نتونستیم حرکت کنیمخیالت راحت صحیح و سالم بر میگردی پیش دوستات
با دلهره گفتم:
 وای حتما از دیشب تا حاال کلی دنبالمون گشتن همه شهرو خبر کردنخندیدو سرشو تکون دادو گفت:
آره دیگه حتما همینطورهدستمو فشرد از اینکه دستم تو دستش بود احساس خوب ی داشتم
از اینکه ایندفعه واقعا عشقم به ثمر میرسید احساس آرامش میکردم
برگشتم سمتشو گفتم:
ارمیا خیلی خوشحالم که دیشب پیشم بودی...سری تکون دادو گفت:
 منم خوشحالم که اونجا بودمو بالیی سرت نیومد گلم...وگرنه این جنگل و روسر همه خراب میکردم...از این ابراز عالقه هاش و حرف زدنش دیگه رو زمین نبودم رو ابرا راه می رفتم
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به اطراف نگ اه کردم انگار که نزدیک گروه بودیم...چون اینجا برام آشنا بود...برگشتم سمت ارمیا باز صورتش جمع
شده بود معلوم بود خیلی درد داره ولی به روی خودش نمیاره...
با نگرانی گفتم:
ارمیا....هنوزم درد داری؟؟؟سری تکون دادو گفت:
 نه خوبم...با اعتراض گفتم:
خوب چرا به من دوروغ میگی...پس چرا صورتت پر دردهنگام کرد زل زد تو چشام منم زل زدم بهش هردوتامو وایستاده بودیم...بهم نگاه میکردم..دوباره قلبم تند تند شروع
کرد به زدن.....سخت نفس میکشیدم
نگاهشو از تو چشام گرفت و زل زد به لبام و سرشو آورد نزدیک و نزدیک تر اونقدر نزدیک مه نفسای داغش می
خورد به پوستمو بیشتر گر می گرفتم یهو چشامو بستم و همزمان گرمی لباشو روی لبام حس کردم یه بوسه کوتاه
خیلی کوتاه از لبام گرفت و با صدای لرزونی کنار گوشم گفت:
 قربونت برم که اینقدر نگرانمی ...من قرصمو بخورم خوب میشمبرای خودم متاسفم می دونی چرا؟
ازش فاصله گرفته ام روم نمی شد تو صورتش نگاه کنم...خجالت میکشیدم
آروم گفتم:
چرا؟؟دستشو گذاشت زیر چونه ام و سرمو گرفت باال و با لبخند گفت:
چون وجود فرشته ای مثل تورو ندید گرفته بودم...و سکوت کردو دیگه هیچی نگفت منم حرفی نزدم و تو سکوت نگاهش کردم ...
**************

باالخره از دور چادرارو دیدم وای همه بچه ها جمع شده بودن بیرون چادراخاک به سرم حتما داشتن دنبالم میگشتن
دیگه...دست ارمیا رو گرفتمو گفتم:
 وای ارمیا اینا حتما االن همشون دق کردن از نگرانی عجب اردویی شد براشونبیا بریم
اومدم راه بیوفتم که دستمو محکم نگه داشت نزاشت برم
با تعجب برگشتم سمتش و گفتم:
 خوب بیا بریم دیگه--نه گلم من دیگه پیش اونا نمیام
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با تعجب نگاش کردم و گفتم:
آخه چرا...-حالم زیاد خوب نیست یلدا باید زودتر خودمو برسونم به ماشین و قرصمو بخورمباید حالم خوب شه که دوروز دیگه بیام خواستگاریت یا نه
وای با گفتن این حرفش داغ شدم خواستگاری ازدواج با ارمیا خدا جونم ممنونم
پس اگه اینجوریه منم باهات میام-نه تو برو پیش اونا یه زنگم به مامانت اینا بزن که از نگرانی در بیانبا تردید گفتم:
 آخه من که نمی تونم تورو اینطوری تنها بذارملبخند زدو اومد جلو روبروم ایستاد و خم شدو پیشونیمو بوسیدو گفت:
قربونت بشم من حالم خوبه ماشینمم همینجاست کنار جادهبه جایی که با دست اشاره کرده بود نگاه کردم ...کنار جاده ماشینش اونجا بود..
برگشتم نگاش کردمو گفتم:
 پس وایمیستم تا تو سوار ماشین بشی بعد میرم ..بازم لبخند زدو گفت:
 باشه عزیزم...رسیدم ویال بهت زنگ میزنم..ولی چهرهام نگران بودو این نگرانی رو اونم دید برا همین گفت:
 نگران نباش بهت نیم ساعت دیگه زنگ میزنم باشهبا نگرانی گفتم:
ای کاش میذاشتی باهات بیام ارمیا ...با تاکید بیشتری گفت:
نیم ساعت دیگه بهت زنگ میزنم...نذاشت حرفی بزنم دستشو تو هوا تکون دادو رفت...از شیب تند رفت باال و بعدشم سوار ماشین شدو رفت...
منم رفتم طرف بچه ها..آخ آخ االن رسما منو میکشتن اینا ..چند قدمیشون بودم
که صدای فریاد همشونو شنیدم
وای..اومد..اومدد..اوناهاشسما سریع دوید طرفم وای چشماش قرمز بود همین که رسید روبروم با صدای بلند
گفت:
 وای دختر تو معلومه از دیشب تا حاال کجاییهممونو دق دادی
بعدم همشون دورم جمع شدن با قیافه های نگران
سرمو انداختم پایینو گفتم:
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 من شرمنده همتونم تورو خدا منو ببخشین دیروز یه لحظه غفلت کردمو راهو گم کردم هواهم دیگه تاریک شدهبودو نمی تونستم راه رو پیدا کنم
ببخشید که اردوتونو خراب کردم
همشون گفتن:
خدارو شکر که سالمی...و از این حرفاولی خوب میدونستم که االن دلشون می خواد کله امو بکنن
خالصه همه از اینکه سالم بودم خوشحال شدنو خیالشون راحت شد و رفتن تو چادراشون فقط سماء موند..
بهش نگاه کردم با حرص داشت نگام میکرد لبخند زدمو گفتم:
 چیه بیا منو بخور...من از دیشب تا حاال هیچی نخوردم تو داری با چشات منو می خوریبا حرص گفت:
 وای یلدا حقشه از وسط نصفت کنم دختر نمی دونی چقدر نگران شده بودیماالن می خواستیم زنگ بزنیم به پلیس دیشبم که تاریک بود هممون دست به دعا شده بودیم که بالیی سرت نیاد...
خدارو شکر که سالمی بیا بریم تو چادر یه چیزی بخور
من واقعا شرمنده ام نگرانتون کردمرفتیم ت و چادر لباسامم عوض کردمو یه شیر کیک خوردم
وای داشتم می مردم از گشنگی
رفتم سروقت موبایلم وای مامان چقدر زنگ زده بود...
با ترس رو به سماء گفتم :
سما مامانم مامانم اینا که چیزی نمی دونن-نه دختر مگه دیوونه بودیم اونا رم نگران کنیم به گوشیت زنگ زده بود تو هم که جواب ندادی..زنگ زد به منمنم دوروغی گفتم که خوابیدی و خالصه بهانه آوردم تا بی خیال شد ولی یه زنگ بهشون بزن...
سری تکون دادمو شماره خونه رو گرفتم دوتا بوق خورد و مامان جواب داد
الو..سالم مامانی-سالم دختر بی معرفت تو معلومه از دیروز کجایی گرفتی خوابیدی رفتی تفریححالیم از من نگران نپرسیدی گوشیتم جواب ندادی..
مامان فقط می تونم بگم شرمنده ببخشید-دشمنت شرمنده مامان جان بهت که خوش میگذرهخوش..چجورم جاتون خالی مامان-خوب خداروشکر االن قطع نکنی دیگه زنگ نزنی تا فردا صبحنه مامان خیالت راحت زنگ میزنم-باشه مادر فعال خداحافظنفس راحتی کشیدمو گفتم: -خداحافظ مامان..
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همین که قطع کردم دوباره گوشی زنگ خورد ارمیا بود یه موجی از گرما دوید
تو قلبم جوابشو دادم
الو..سالم عزیزدلم خوبی...خوبم ارمیا تو چطوری؟ رسیدی ویال؟...قرصاتو خوردی؟االن خوبی؟آره عزیزم رسیدم حالمم خوبه قرصامم خوردم اصال نگران نباشخوب خدارو شکر..زنگ زدم که نگران نباشی بهت خوش بگذره خانوم خانوما....کی برمیگردیمرسی..احتماال پس فرداباشه من االن دارم میرم کارخونه یه سری کارا مونده انجام بدم و بعدم برگردم تهرانباشه مراقب خودت باش...خندیدو گفت:
 توهم مراقب خودت باش من االن زنگ میزنم به مامان و نیکا قضیه رو بگمکه زنگ بزنن به مامانت فقط خدا کنه که راضی بشن چون همه از دستم کفرین
هیچی نگفتم خندیدم اونم خندید فقط استرس داشتم
بعد از چند لحظه گفت:
 اومدی تهران بهم زنگ بزن ..خونه نرو می خوام ببرمت یه جاییبا تعجب گفتم:
 کجا؟؟؟خوب دیگه حاال همون پس فردا می فهمی..با اینکه خیلی کنجکاو بودم ولی خوب...قبول کردم و گفتم:
 باشه ارمیا...پس تا پس فردا..با اعتراض گفت:
 بی رحم یعنی من تا پس فردا صداتو نشنومخندیدمو گفتم:
 من منظورم به دیدنت بوداونم خندیدو گفت:
 باشه عزیزم ..مراقب خودت باش فعال خداحافظتوهم مراقب خودت باش رسیدی تهران خبرم کن تو جاده هم آروم رانندگی کنچشم قربونت برمو تماس قطع شدو من به آرامش رسیده بودم..چقدر خوب بود که ارمیارو داشتم
**********

147

رمانسرا

غریبه ی آشنای من – کتابخانه مجازی رمانسرا

باالخره بعد دوروز داشتیم میومدیم تهران ...ارمیا همون روز زنگ زده بود به خاله الهه و نیکا و باهم رفته بودن
خونمون تا دل مامان اینارو به دست بیارن
که بابا و مامانم همه چی رو گذاشته بودن به عهده من...نزدیک دانشگاه بودیم
که زنگ زدم به ارم یا به بوق دوم نرسیده بود که گوشی رو برداشت صدای شادش تو گوشم پیچید:
 سالم عزیز دلم کجاییسالم 5..دقیقه دیگه جلو در دانشگاهممنتظرم بیاو تماس قطع شد...
رسیدیم جلوی دانشگاه از بچه ها خداحافظی کردم ماشین ارمیا اونور خیابون بود
دیدمش براش دست تکون دادم رفتم سمتش
از ماشین پیاده شدو با لبخند گفت:
سالم...گل من...از ابراز عالقه هاش غرق لذت میشدم با لبخند گفتم:
 سالم...در جلو رو باز کردو نشستم خودشم ماشینو دور زدو نشست پشت فرمون و دستاشو بهم مالیدو گفت:
 خوب آماده اییخندیدمو گفتم:
هنوزم نمی خوای بگی کجا می خوایم بریمماشینو روشن کردبه حرکت در آوردو گفت:
 خیلی زود می فهمیسکوت کردم به بیرون و آدماش نگاش کردم هرلحظه از مسیری که داشت میرفت
تعجبم بیشتر شد برگشتم سمتشو گفتم:
 ارمیا..تو..داری میری بهشت زهراسرشو تکون دادو گفت:
آرهولی برای چی اونجا ..خندیدو گفت:
 خودت می فهمیمی دونستم که می خواست بره سر خاک ایلیا ولی برا چی رو نمی دونستم
بازم سکوت کردمو هیچی نگفتم و باالخره رسیدیم ماشینو جلوی آرامگاه خانوادگیشون پارک کردو پیاده شد
منم پیاده شدمو دنبالش رفتم
همین که داخل آرامگاه شدیم یه زنو دیدم که کنار قبر ایلیا نشسته
به ارمیا نگاه کردم اونم با تعجب داشت به اون زن نگاه میکرد صدای لرزونشو شنیدم که گفت:
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 نیلوفر ..تویه چیزی تو قلبم فرو ریخت نیلوفر...زن سابق ارمیا...مادر بچه ایلیا...وای خدا..این اینجا چیکار میکرد کلی فکر بد تو
ذهنم هجوم آورد اونم از جاش بلند شدو برگشت چشماش خیس اشک بود..نگاهش به منو ارمیا ثابت موند با قدمای
بلند اومد طرفمون و رو به ارمیا گفت:
 ببخش من نمی دونستم تو می خوای بیای اینجا اومده بودم از ایلیا خداحافظی کنم..دارم برمیگردم لندنبه ارمیا نگاه کردم صورتش از عصبانیت سرخ شده بود بلند بلند نفس میکشید
نگاهشو از نیلوفر گرفت و با عصبانیت گفت:
 شرت کم...زود از جلو چشام گم شوبه حرفش توجهی نکردو برگشت و به من نگاه کرد نگاهش یه جوری بود پر از خشم عصبانیت ..نمی دونم نگاهشو
نمی فهمیدم
گفت:
 یلدا تویی آره؟الل شده بودم فقط سرمو تکون دادم و گفت:
 خوشگلی...ازت بدم میاد دلم می خواست بکشمت دوست داشتم نابودت کنم چون هم ایلیا رو ازم گرفتی هم میخوای ارمیا رو بگیری
ارمیا با عصبانیت گوشه مانتوشو گرفت و هلش داد بیرونو گفت:
 تو غلط کردی بخوای همچین کاری بکنی عوضی تو لیاقت نداشتی که ایلیا یا من باهات بمونیمگریه اش گرفت نمی دونم چرا دلم براش سوخت
با گریه گفت:
آره راست میگی راه بدی رو در پیش گرفتم سهمم تنهایی و این بدترین مجازاته برا منبه من نگاه کردو گفت:
خداحافظ...و رفت...
نفس عمیقی کشیدم به ارمیا نگاه کردم سرش پایین بودو دستاشو مشت کرده بود
سنگینی نگاهمو انگار حس کرد سرشو بلند کردو نگام کرداومدم حرف بزنم که دستشو گذاشت رو لبمو گفت:
هیسسس...هیچی نگو نمی خوام روزم خراب بشه باشهفقط سرمو تکون دادمو اونم لبخند زد دستمو گرفت و رفتیم سمت سنگ قبر ایلیا
نشست منم کنارش نشستم
ارمیا فاتحه خوندو منم برای شادی روح ایلیا فاتحه خوندم...بعد از فاتحه نفس عمیقی کشیدو گفت:
 سالم داداشی...خوبی امروز با یلدا اومدم اینجا که پیش تو یه قولی بهش بدمبه توهم یه قولی بدم
با تعجب برگشتم به ارمیا نگاه کردم...نگاش به عکس ایلیا بود
دوباره گفت:
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 میدونم چقدر از دستم ناراحتی که رنجوندمش می دونم کارم اشتباه بودو پشیمونم..ولی بهت قول میدم کهخوشبختش کنم..بهت قول میدم هیچوقت تو چشمای قشنگش غم نشینه
برگشت و دستمو گرفت و دستمو آورد باال و پشت دستمو بوسید و گفت:
جلوی ایلیا بهت قول میدم به روحش قسم می خورم که خوشبختت کنمعزیز دلم یلدا...
وای اشکم در اومده بود نمی دونستم چی بگم خوشحال بودم خیلی خوشحال...اصال حالم قابل وصف نبود
با صدای لرزونی گفتم:
جان یلدا...نفس عمیقی کشیدو اونم اشک تو چشاش بود چشماشو بست که باعث شد اشکاش بریزه رو صورتش بعد آروم
چشاشو باز کردو گفت:
با من ازدواج میکنی؟؟؟وای ازم درخواست ازدواج کرد اونم جلوی ایلیا زبونم بند اومده بود برگشتم به عکس ایلیا نگاه کردم...حس کردم
اونم خوشحاله داره لبخند میزنه
و سرمو تکون دادمو گفتم:
آره...ارمیا بلند خندیدو دستامو تو دستاش محکم فشار دادو گفت:
دوستت دارم همه ی زندگیمنم خندیدمو گفتم:
 منم دوست دارماز جاش بلند شدو برگشتیم که بریم یه لحظه دم در آرامگاه برگشتم به عکس ایلیا نگاه کردم زیر لب گفتم:
 ازت ممنونم غریبه...که منو به آشنای دلم رسوندی به غریبه آشنای من....پایان
5295/15/72

پایان
» کتابخانه مجازی رمان سرا «
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برای دانلود جدید ترین و بهترین رمان های ایرانی و
خارجی به رمانسرا مراجعه کنید
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