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آسمان مشکی
نوشته !!!!!!!!Eliکاربرنودهشتیا

سرمو به دستم تکیه دادمو با پا شروع به ضربه زدن به صندلی شدم ای خدااااا من اگه نخام با این
اسکلت پوسیده صالحی کالس داشته باشم باید کیو ببینم هااان؟؟؟یهو مهناز با ارنج استخونیش یکی
کوبوندتو پهلوم اومدم چنتا بارش کنم که با ابروش اشاره داد تازه گاگولیم افتاد همه ی کالس ساکت
بودن و استاد هم منتظر بم نگاه میکرد...د بیا اینم اولین سوتی روز اول ترم جدید صدامو صاؾ
کردم-ببخشید استاد متوجه نشدم
عینکشو روی بینی کجو کلش جابه جا کرد-معلومه که متوجه نمیشید با مشؽله ی زیادتون که تاکالس
هم کشیده

2

وبالگ نگاه محل دانلودرمان jafa-h.mihanblog.com

همه خندیدن صالحی از باال عینک به کالس نگاه کردو نیشخندی زد من نمیدونم این چه پدر کشتگیی
با من داره
صالحی-بحثمون در مورد شاهنامه بود؟
ای اون شاهنامه تو فرق سرتتتتت من چه میدونم شاهنامه چی هس فردوسی کی هس حافظ کی هس
باالخره به هر جون کندنی کهبود خزعبالتی سر هم کردمو تحویلش دادم کالس تموم شد.مهناز-بیاین
بریم بوفه یه چیزی کوفت کنیم هالک شدم به خدا
یه نیشگون از بازوش گرفتم-نپوکی توووو از اول صبح تا حاال کلی روونه ی اون شکمپاره ی
انباریت کردی
سارا-بزار انقد کوفت کنه تا خیکی شه،مهناز خانوم از من گفتن تو این بی شوهری کسی نمیاد
بگیردتا حاال بلنبووون همین طورررر
مهناز-گم شین دوتاتووون
بعد زودتر ما رفت سمت بوفه ولی خدایش هیکلش حرؾ نداشت من که نگاش میکردم اب دهنم راه
میفتاد دیگه پسرارو خدا دردشونو میدونه بعد از اتمام کالسا رفتم سمت ماشینمو راه افتادم دم در
دانشگاه مسعودو دیدم که پیاده داشت میرفت رفتم پشتش یه بوق زدم پزید هوا برگشت-دیوونه سکته
ناقصو زدم
خندیدم-گل پسر بپر باال برسونمت بیمارستان تا خونت نیفتاده گردنم خندیدو سوار شد
ببینم پس پیکان جوانانت کو؟دادم به مهران با دوستاش رفتن شمالمسعود  22سالش بودو امسال فارق التحصیل میشدو یه  2سالی باهم دوس بودیم البته یه دوستی ساده
ااونم به خاطر اینکه ازش خوشم میومدو مثه پسرای ژیگوی دانشگاه نبود مسعودو رسوندم شرکتش
بعدشرفتم خونه درو که باز کردم نیما(برادر خل وچلم)توی حیاط داشت با مبایلش حرؾ میزد که با
شرؾ یابی من قطع کرد
به به جناب نیما خاااااان جی اؾ گرام خوبن؟؟سالم برسونید خدمتشون دورادور جویای احوالشونهستیم
هه هه بامزه تا حاال کجا بودی؟بعد به ساعتش نگاه کرد-یه ساعت تاخیر،من فک کردم اگه خدا بخادرفتی زیر تریلی هیجده چرخ از دستت راحت شدیم
-خوش حال نباش من تا حلواتو نخورم از این دنیا دل نمیکنم چه فک کردی؟
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در خونه رو باز کردم یه سالم بلند دادمو رفتم باال تا لباسامو عوض کنم از نردها سر خوردم اومد
پایین مامانم همیشه با این کارم کفری میشد مامانم توی اشپزخونه بود نادیا(خواهرم)رسیده نرسیده از
مدرسه داشت با تلش حرؾ میزد-نادی جون یه التفاتیم به ما بکن بدمون نمیادااا
محل نزاشت منم تلشو از دستش قاپیدم حاال من بدو این بدووو ماشاال اینجام خونه نبود دشت بود دنبال
هم میدویدیمو سرو صدا میکردیم که مامانم با چاقو اومد بیرون با چاقو به من اشاره کرد-ببین
نیومدهبازشروع کردیااا
خب خب تسلیم یه دونه دختر خوب بیشتر تو این خونه ندارین میخاین پاره پارش کنید؟اخماشوبازکرد-نه عزیزم ما تو رو نداشته باشیم چه کنیم
صدای نیما از پشت اومد-هیچی برین خداروشکر کنید که یه نونخور کم شده
بامزههههههههه  2تومن پول خرددددددددبابام طرفای عصراومد خونه بابام دندونپزشک بودومامانم دکتر زیبایی همیشه هم دوس داشتن ما
دکتر شیم ولی هیچ کدوممونعالقه ای نداشتیم نیما که مهندس کامپیوتر بودو یه شرکت داشت نادیا هم
رشتش ریاضی بودو امسال کنکور داشت منم که گل سرسبد واسه دکترای معماری میخوندم
رفتم سمت بابام کتو وسایلشو ازش گرفتمو یه ماچش کردم-باباجونم خسته نباشی
ممنون گلمنشست روی مبل مامان واسش یه چایی اورد نشستم کنارش-بابا چی شد؟
دوستم مهندس صبوری واست جورش کرد فقط باید بری شرکت واسه استخدامو اینکارا البته اگهخوشت اومد
مررررسی باباییچند روزی بود که دنبال کار میگشتم .بیشتر شرکتا محیط درستی نداشتن مثه شرکتی که قبال کار
میکردمو به خاطر محیط بدش استعفا دادم یا بیشتر شرکتا مهندس خانوم قبول نمیکردن اصال لیاقت
نداشتن که انقد لجم میگرفت وقتی میگفتن ما کارخانوما رو قبول نداریم اه اه یه مشت بساز بفروش
اشؽال سبزی
رفتم توی اتاقم تا بخابم چون جدا داشتمهالک میشدم با صدای نادیا از خواب بیدار شدم-خرس قطبی
بیدار شو بیدارشو دیلینگ دیلـــــــینگ
زهرماااااااااااااااار نادیا ببند اون گاله رو خواب از سرم رفتچرا خانوم  5ساعته کپیدن پس بیدار نمیشن؟-برو بیرون خوابم میاد
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هوووووووی پاشو خرررررررره وقته نونه گوشنمونهمگه ساعت چنده؟با اجازتون 11پریدم باال-چـــــــــــــند؟
کوفت زود بیا پایین میخاییم شام بخوریمگیجو ویج ابی به سرو صورتم زدمو رفتم تو اشپزخونه.نیما دوباره شروع کرد-خانوم باالخره از
خواب نازشون بیدار شدن میگفتی گاوی گوسفندی قربونی کنیم
نه گاو نه گوسفندچه قد خرج خرج خرج خودتو گردن بزنیمکافیهدست شما درد نکنه لطؾ داری واقعاااادستم که نه ولی اگه کمرمو ماساژبدی ممنوم میشمامری دیگه؟نه فعال همینارو انجام بدهاخـــــــــــــی چه کم توقعچه کنیم دیگهبعد شام فیلمی رو که نادیا خریده بودو دیدیم همه رفتن الال کیش کیشمنمکه خوابم نمیومد رمان خوندم
تا وقتی خوابم ببره
فردا ظهر مثه همیشه یه تیشرتو شلوار جین پوشیدمو موهای خرمایی لختموهم دم اسبی کردمو رفتیم
خونه مامان جونم کال جمعه ها جمع میشدیم اونجا وقتی رسیدیم امید پسر دایی شهرام پرید جلوم-
سالااااااااام بنده انگشتــــــــــی
سالم ؼول بیابونیبوی کله پاچه خورد تو بینیم...امیدو زدم کنار زدمو رفتم تو هالو ماچو بوسه و...اول از همه رفتم
طرؾ مامان جانم دس انداختم دور گردنشو بوسیدمش اونم دوته ماچ ابدار نشوند روی گونه هام-
مادرجون چرا انقد دیر کردین؟
مامانجون تقصیره این نیماییه هی به خودش ور میرفت دیگه اخرش به زور از اینه کشیدمش کنارنیما از اون طرؾ گفت-بسکه یه تیکه ماهم هی دلم میخاد خودمو نگا کنم
-اره اونم یه تیکه ماه !همون قسمت که دچار ماه گرفتگی شده
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تو که دچار برق گرفتگی شدن
این چشای ِنچ نچ داری اشتباه میکنیفامیل پدرم کم جمعیت بودن بابام دوتا خواهر داشت که یکیشون فوت کرده بود وتنها یه عمه داشتم که
یه دخترو یه پسر داشت شادیو شهاب شهاب همسن خودم بودو با هم خواهر برادر شیری بودیم.فامیل
مامانم پرجمعیت بودن مامانم  3تا خواهر داشتو 2تا برادر.بزرگتریشون خاله سیمین بود که شوهرش
مسعود بودو مهردادو مهرشاد دوقلوی افسانه ای مه با هم کپ نمیزدن و22سالشون بودبعدش دایی
شهرام و خانمش فیروزه جون و امیدو مبینا رو داشتن و من با اونا خیلی جور بودم مبینا همسن من
بود یعنی  25امیدم دو سال بزرگتر بودو همیشه به من میگفت بنده انگشتی که کفرمو در میاورد البته
حق داشت چون مامان جان بابا جان کرد بودنو همه قد بلندو درشت بودن جز من که ریزه میزه بودم
قدم به زور به  161میرسید وزنمم که  44اینطورا بود.بعدش مامانم بود و بعدشم خاله نازنین و
شوهرش مهران(که با اقا مسعود برادر بودن) ارزو بهروز هم بچه هاشون بعد خاله شیرین و اقا
فرهاد و شبنم هم که  22سالش بود دخترشون بود و اخریم دایی بهرام عزیزم که  22سالش بودو
نامزد کرده بود با دختری به نام بیتا که مثه خودش پایه و شوخ بودحاال دیگه نتیجه و نبیره و افتاب
لب بوم نداشتیم که واستون بگم خدارو شکرررر
رفتم توی اشپزخونه -عجب بویی به به
مهردادومهرشادتو ی اشپزخونه نشسته بودن رفتم سمت گاز تا به ؼذای محبوبم سر بزنم
مهرداد-دختر خاله ی گرام چه طورن؟
قبل از جواب دادن در قابلمه هارو باز کردم
مهرشاد-مهرداد دیدی ضایع شدیم بُزیه رو تحویل میگه بعد ما اینجا چؽندریم
 ِا ِا ِا ِا ِا مهری جون ِا َمشی جون توام که اینجایی گرمتون نشه تو قابلمه یه وقتامیدو مبینا که پشت سرم اومده بودن زدن زیر خنده .مهرشاد-جوجه ما تورو با یه فوت می فرستیم
اون تو مواظب باش
زبونی واسش در اوردم و رفتم تو هال نشستم ور دل بهرام-خــــــــب چه میکنی ........خانوووم
هییییییییی هنوز نفس میکشیمخسته نشی یه وقت بیام کمکت؟نه بهرام جون تو خودتو خسته نکنبعد از ناهارجوونا دور هم جمع شدیم و با هم کل کل میکردیم ولی وقتی بهروز بام کل مینداخت
اعصابم خرد میشد منم هی تیکه می نداختم اونم خودشو به نفهمی میزد اخرش دید حریفش قدره به
نیما گفت-ای بابا نیما این خواهرتو جم کن سرمونو خورد از بس حرؾ زد
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اخ که اون موقع دلم میخواست َچک وپُک و بارش کنم که دیگه نتونه از جاش بلند شه نیما که انگار
از حرؾ بهروز خوشش نیومده بود گفت-خوب داره حرؾ حقو میزنه کم اوردی چرا اینو میگی
منم گفتم-بله بهروز خان حرؾ حق برا بعضیا تلخه شرمنده
مبینا بم چشمک زد یعنی موضوع چیه منم سرمو باال انداختم مامان مانتو روسری پوشیده اومد سمتم
جایی داری میری؟اره پاشو بپوش بریم مهمون داریمخب شما برین من می مونمنمیشه مهمونمون ویژه هسمبینا با شیطنت گفت-اوه اوه پاشو برو تو این بی شوهری می پره خواستگارهاا
گم شو مگه من مثه تو هولمروکردم به مامان-مامان برو زنگ بزن کنسلش کن
نمیشه زشته خواستگارت مهندس بهمنیه میدونی که باهاشون رودر بایستی دایماه اه از تصورش حالم به هم میخوره این هر دفه که منو میبینه ازم خواستگاری میکنه این دفه هم با
خانواده اومده ایندفه دیگه بهش میگم باباب من از این قیافه چلؽوزت بدم میاد وسالم نامه تمام
دلخور صورتمو برگردوندم همه هر هر میخندیدن بهروزم که سرخ شده بودو میدونستم چرا مهردادو
مهرشاد دلقک که بادا بادا میخوندنو بشکن میزدن یه نگا از اون حرفیا کردم که ساکت شدن مهرداد
صداشو بچگونه کرد-خاله مهرشاد من از این خاله بد اخالقه میترسم .
مهرشادبؽلشو باز کرد-جوووووووون بپر بؽل خاله
پاشدم با ؼرؼر لباسامو پوشیدمو از همه خداحافظی کردیم تو ماشین نیما هی مسخره بازی در
میاورد-دخترجون تا وقتی صدات نکردیم از اشپزخونه نمایی بیرون اون چادر گل گلیه رو هم سرت
میکنیو میگیری جلو صورتتو سرتم میندازی پایین...
همینطور واسه خودش حرؾ میزد که دستشو تو هوا قاپیدمو محکم گاز گرفتم
اااااااااااخ دیوونه ول کن دستموبا هزار زحمت دستشو کشید بیرون-بیچاره اقا دوماد اصال وقتی اومد خودم جا گازتو نشونش میدم که
بدونه با چه دیوونه ی خلی طرفه
-لطؾ میکنی اگه نکنی خودم این کارو میکنم
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ؼلط کردی عروسم عروسا قدیم تا اسم دوماد میومد سرخ میشدنمرض نیما انقدر عروسو دوماد نکنچشــــــــــــــــــــمرسیدیم خونه چشم ؼره ای بهش رفتمو از ماشین پیاده شدم رفتمت توی اتاقم سر وقت موبایلم یه اس
ام اس داشتم از مهناز-مییایی دیگه؟؟؟
کجا؟!سر قبر منااااااااااااااا به سالمتی مردی؟چرا مردی؟؟حاال ادرس قبرتو بده بیام واست حمدو سوره بخونم گناهداری
خفه شو خره مشنگخب تو مثه ادم بگو کجا؟ یکم به اون مؽز مشنگیت فشار بیار یادت میاد قرار بود کجا بریماهاااااااااان نه بابانمیتونم بیامچرا مشنگ جون؟این مرتیکه بهمنی بودا داره میاد مراسم کفن دفنممبلند بلند خندیدِ -ا ِا ِا به سالمتـــــی کی هس ایشاا...
امشب ساعت 2اینطورانه بابا پس ادرس بده بیام یه حمدو سوره فاتحه ای بخونم روحت شاد شه حاال از همه گذشته چیمیخای بپوشی
راستش گفتم اون کت شلوار مشکی رو بپوشمنه بابا مثه اینکه هنوز حاذق نشدیخب خوبه دیگه پس میگی چه بپوشم؟یه لباسی که دارو ندارتو بندازه بیرون تو هم که خوش هیکلی در نتیجه اقا دوماد هل میشه تو هم ازترشیدگی در میایی
-مرگگگگگگ فک کردی من مثه توام
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نه عزیزم شما تکی من سگ کی باشم سگ عمت کاری ندارینه گلم نصیحتم یادت نره،بایکم َفک بزن بایحاال کی حوصله قیافه اینو تحمل کنه؟ایشاال حلواتو دو لپی بخورم بهمنی ...اخه خدا نه اینکه از راز
درونم اگاه بودو میدونست من عاشقشم به خاطر همین یه کاری کرده بود که من هر روز باید ریخت
نحسشو ببینم ادم حسابی هم بودا ولی یه خرده هیز بود بنده خد اااا تقصیر بچم نبود که خدا کال مردا
رو اینجوری افریده بود بگذریم حاال همون کت شلواره رو پوشیدم با یه کفش پاشنه تخم مرؼی تا یکم
بیاد رو قدم بعدشم یه ارایش مالیم کردم خدا روشکر بعد کنکورم مامانم اجازه داده بود از شر
ابروهای پاچه بزیم خالص شم موهامم که دیگه به کمرم رسیده بودو پیجوندمشونو گوجه ایشون کردم
به به ماشاال به خودم یه اسفند برا خودم باید دود کنم یه وقت چش نخورم مامان صدام کرد –اوااااا
عزیزم اگه کاراتو کردی بیا پایین
پایین رفتم پایینو نیما وایساده بود جلوی نرده ها-می خاستی وقتی میان بیایی پایین شرمنده که
خواستگاری منه شما دارین زحمت میکشین
وظیفته کلفت جان بعدشم یه خواهر که بیشتر ندارینادیا-منم چؽندررررررر
دقیقاااااااگوسفندمامان-وایسادی اونجا به کل کل؟بیا کمک
باشه مامان این گوسفند که نمیزارهکمک مامانم میکردم که اومدن رفتم دم در مثه این مشنگااستقبالشون اول مامیو ددی بعدشم خودش
اومد تو با یه سبد گل اااااااای واااای چرا زحمت کشیدین من خودم گلم اونم چه گلییییی
بدونه اینکه بهش نگا کنم سبدو زش گرفتم نزدیک بود با کله چپه شم سبد گلشم این خودش چُله وااای
کمرم پوکید چن ُتنه این؟
دست گلو گذاشتم روی میز کنار راهرو و نشستم کنار نیما .ارش(بهمنی میگم)نشست روبرومو به
صورتم خیره شد....همون که گفتم حقته بعد از کمی صحبت از این درو اون دراقای بهمنی رفت سر
اصل مطلب منم که انگار نه انگار خواستگاریمه به یه نقطه ی نامعلوم خیره شده بودمو هر از گاهیم
به نیما نگاه میکردم که با اخم به ارش نگاه میکرد خانم بهمنی از مامان بابام اجازه خواست که با
ارش برم تو اتاق با هم حرؾ بزنیم مامان با ترس نگام کردو منم خودمو زدم به بی خبری سکوت
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برقرار شد بابام اهمی کردو سر حرفو باز کرد اون وسط مامان بیچارم با التماس بم نگاه میکرد چیکا
رکنم دیگه باید افتخار بدم بابام بعد چند لحظه با نگاه معنی داری تو چشام زل زد-خب فکر کنم بهتره
برن باهم حرفاشونو بزنن
با بی میلی بلند شدمو به ارش از باال یه نگاه کردم اونم عین میمون بلند شدباهم رفتیم توی کتابخونه ی
طبقه ی پایین ارش روی مبل سه نفره ی کتابخونه لم داد و مثه یه جؽد به من خیره شد منم روبروش
روی مبل یه نفره دست به سینه نشستم تا خودش شروع کنه صداشو صاؾ کرد-خب آوا خانوم شما
تقریبا یه چیزای در مورد من میدونید یا بالخره در مورد من کنجکاوی کردین گوسفندو باش چه
خودشو دس باال میگیره می خواستم بگم نه من با گوسفندا کاری ندارم ولی دیگه به بزرگوااری خودم
نگفتم
ببین من خونه دارم ماشین دارم،پولم به اندازه ای هس برای زندگی مشترک و......وهزازان شرو ور دیگرررررر یواشکی به صورتی که نشنوه یه صدای عُق براش در اوردم اینم که
همین طور عر عر میکرد اخرش دیدم نه دیگه نمی تونم صدای انکرواالصواتشو بشنوم حرفشو قطع
کردم-خب اقای بهمنی برای چی اومدید خواستگاری من؟
چشاش تا اون حدی که میشد گشاد کرد-چی گفتی؟!
همین که شنیدی بلدم نیستی جه جوری حرؾ بزنی اخه...
اقای بهمنی من که از همون اول جوابتونو داده بودم پس چرا...؟نزاشت حرفمو تموم کنم یه خنده که بی شباهت به صدای گوریل نبود کرد –مطمئنم نظرت درمورد
من عوض میشه کافی فقط یکم تو در موردم فک کنی
اسممو میزارم بوزینه اگه در مورد تو یکی فک کنم...منم واسه خودم باغ وحشی راه انداختم
اوال تو نه وشما دوما منظورم کدوم خصوصیات منو شما پسندیدید چون هر چی فک میکنم هیچخصوصیت مشترکی باهم نداریم
راستش اول زیباییتون منو جذب کردو اخالقیاتتون ولی بعد متوجه حجب وحیاتون و نجابتتون شدمجااااااان حجب و حیاااا؟! تو اصال میدونی حیا رو با کدوم "ح" مینویسن؟مرتیکه کم زر زر کن
...حیؾ که نمیشه وگرنه با یکی از همون فحشای ک دار( که که ،کثافت و)...ازت پذیرایی میکردم
هی خدااااااا
با قاطعیت گفتم-اقای بهمنی شما مرد ایده الی هستید ولی نه برای من و جوابم منفی
روی مبل صاؾ نشست –حرؾ اخرتونه؟
-حرؾ اولمم بود
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بسیار خوبو بلند شدو از اتاق رفت بیرون
به سالمت رفتی از کنار برو ماشین بت نزنه
دو سه تا فحش ابدار نصیبش کردم ...اخیش خدا پدر اونکه فحشو به وجود اورد بیامرزه ...و همچنین
رفتگانش رو
پشت سرش از اتاق اومدم بیرون
چند دقیقه بعد رفتن نیما-خیلی خوب کردی که جوابشون کردی مرتیکه داشت قورتت میداد اگه جاش
بود لتو پارش میکردم
باباو مامانم هم همین نظرو داشتن
**********
وارد کالس که شدم سارا مثه همیشه روی صندلیش نشسته بودو کتاب تو دستش رفتم از پشت زدم
زیر کتاب ،کتاب خورد تو صورتش
ها ها چه طوری خررررخون؟بیشعورررر خرش خودتی ولی باقیشو هستمبیخی کتابووووخب دیروز چه شد؟ابشو کشیدن چلو شدااااااا چه ُخ ُنک شدی عزیــــــــــــــــزمچاکر شومااااااااااخب......؟خب به جمالتون گلمممممهناز از پشتم گفت-بنال دیگه بابا جونت دراد
نمیگم تا تو خماریش بمونیداومدن چک و لقتم کنن که گفتم –ای بابا هیچی فقط گفت آوا جوووووووووووون دیوووووووووونتم
-خب بعدش؟
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منم گفتم ما بیشتررررررر و یکم ابراز احساسو ماچو بوسه
مهناز زد تو سرم-خاک تو تنت آوا ما رو مچل خودت کردیییییی
مسعود از صنذلیش پا شد اومد سمت من-به به خانوم سیامکی ،حالتون خوبه یه سالمی علیکی بالخره
با ارنج زدم به بازوش –جون َمسی از بس که ریزی ندیدمت حاال خوفی؟
نه به خوبی شمامهنازِ -ا راستی آوا برا امتحان خوندی؟
سرمو خاروندم-مگه امتحان داریم؟
حسابان دیگه،نخوندی؟باهوشیا میگم نمیدونستم امتحان داریم بعد تو میگی نخوندی..خداشیمسعودی حاال چه کنم؟ؼصه نخور میرسونما قربون ادم چیز فهممهناز-کاشکی یکیم برای ما پیدا میشد دیشب خواستگار بازیشونو کردن حاال تقلب هم بهشون میدن ای
خدایا شکرت
سود با تعجب-خواستگار؟!
اخ اخ حیؾ شد مهناز که تو دانشگاهیم وگرنه االن اون دنیا بودی دهن لقققق
اره بابا همین پسره ارش بهمنیمسعود با اخم پرسید-خب،جواب؟
به تو چه فوضوووول
معلومه منفی فک کرده خیلی ازش خوشم میاد پا شده اومده خواستگاریمسعود سرشو تکون داد و اخماشو باز کرد
نشستم روی صندلی که کنار صندلی مسعود – َمسی مرده و قولش
سرشو تکون داد برگه هارو پخش کردن  4تا سوال بود 3تای اولشو بلد بودم که اگه درست حلشون
میکردم  15نمره میگرفتم البته اگه درست در میودن
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پیست پسسسسست سرشو بلند کردو چشمکی زد یعنی کدوم؟ با دستم 4رو نشون دادم سرشو تکون داد
یه کاؼذ از جیبش برداشتو جوابارو روش نوشت وقتی نوشت یه نگاه به استاد مبینی کردو تظاهر به
ور رفتن به برگه ش کرد به سمت استاد نگاه کردم مرتیکه ی هیز انچنان به من زل زده بود که دلم
میخواست بزنم ناکارش کنم یه نگاه از اون حرفه ایا بهش کردم که سریع روشو برگردوند مسعود که
اخم کرده بود سریع کاؼذو گرفت سمتم منم مثه میمون اونو قاپیدمش با پر رویی برگم انتقال دادم بعد
یه چشمک به معنی پیروزی زدمو اونم لبخند زذو با هم برگهامونو تحویل دادیم
عاشقتممم شاید نمره ی کاملو بگیرم
وظیفم بود بانوووووبلهپس جی معلومه که وظیفت بودرو رو برمممم من**********
برای اخرین بار توی ایینه نگاه کردم.یه تیپ رسمی زده بودم یه پالتوی جیر مشکی که کوتاهیش تا
باالی رونم میرسید با یه شلوار جین مشکی و چکمه ی جیر مشکی پاشنه  2سانتی جلوی موهامو زده
بودم باالو پوشش داده بودم موهامو باالی سرم جمع کرده بودمو یه خط چشم مشکی توی چشای
عسلیم کشیده بودمو جلوش بیشتر شده بود با ریمیل مژه هامو حالت دادمو یه رژ لبم به لبام تیپمو با
شال مشکیو کیؾ خز مشکی کامل کردم
به شرکت رسیدم یه برج  21طبقه که شرکت مورد نظرم طبقه  12بود
وارد ساختمون شدم جلوی اسانسور منتظر ایستادم یا علـــــــــی اسانسور طبقه ی  12بود اینجا
صندلی نیمکتی نیس یه چرتی بزنم تا بیاد؟
اسانسور که اومد میخاستم داخل شم که یه مرد هیکلیو قد بلند همزمان داخل شد هوووووووی مگه
هولی چته مردکککک
چشم ؼره ای رفتم-چه خبرته اقا مگه نمی بینی منو؟
ابروهاشو انداخت باال -به من حق بده که تو رو نبینم خانوم کوچولو ولی تو چرا منو ندیدی؟
مردک پرو خوبه فقط هیکل دارها
اوال که خانم کوچولو عمتونه ثانیا امروز صبح عجله داشتم یادم رفت چشما پشت سرمو تنظیم کنمثالثا من فک نمیکردم شما با این هیکلتون فکر کنید تو این اسانسور جا میشین رابعا شما...
دستاشو گرفت جلوم-بسه خانوم...چوب بدم
-نخیر شما زحمت نکشین
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کنارش داشتم له میشدم نه من میکشیدم عقب نه اون چه حق به جانب نگاهم میکرد فکر کرده صاحاب
اینجاس-مال کدوم ساختمونی تا حاال ندیده بودمت
ابروهامو انداختم باال-مگه شما مفتش این شرکتین؟
خندید-نخبر
خب پس به کارتون برسینبعد با ارنجم یه ضربه زدم به سینه ی ستبرشو خودمو هل دادم تو اسانسور اونم وارد شد دستمو بردم
تا دگمه ی  12رو بزنم که اونم دستشو دراز کرد با حرص زودتر دگمه رو فشار دادم اونم دستش تو
هوا معلق موند بعدش دگمه ی  12رو که من زده بودم رو دوباره فشار داد
نچ نچی کردمو زیر لب طوری که بشنوه گفتم-ضایع عقده ای
از اسانسور به بیرون نگاه کردم شهر زیر پام بود یه نگاه به تیپش انداختمجلل خالق خدایا دمت
گرم...اا چیزه یعنی خیلی به درگاهت شاکریم عجب تیکه ای افریدی یه پلیور خاکستری با شلوار
مشکی و یه پالتوی بلند مشکی و شال گردن دو رنگ خاکستری و مشکی المصب اللیکم زده بود که
داشت مستم میکرد صورتشو نگاه کردم رنگ پوستش فوق العاده بود یه رنگی بین گندمی و سفید .
چشاشو که دیگه نگو مشکیو نافذ بود با لب و بینی که با صورتش متناسب بود در کل قیافه ی جذابی
ذاشت و هیکلش که ...اب دهنم راه افتاد...دختر پرو خودتو جمع کن پسر مردمو قورت دادی
پ چرا این
باالخره آسانسور وایساد دوباره مردک َرم کرد ای بابا این جا که رنگ قرمز نیس َ
همینطور رم میکنه یه لنگ کوشولو واسش گرفتم که نزدیک بود کله پا شه!یه نگاه عصبانی بم
انداخت منم یه لبخند ژکوند تحویلش دادم گه چاله گونم پیدا شد.
رفت توی شرکتی منم با کمی نگاه به در اون سه تا شرکت،شرکت افق رو پیدا کردم ...اه این که
همونیه که اون مرده رفت توش...بیخیال...رفتم تو شرکت.
به دور و ور نگاه کردم یه سالن گرد که یه میز منشیو چند تا مبل قهوه ای که با دیوارهای نسکافه
ایش ست بود.
یه مرد با یه قیافه ی کریه با سینیه چای وسط سالن ایستاده بود و با چشای هیزش بم زل زده شیطونه
میگه بزنم زیره سینی هر چی چایه بریزه تو صورتش تا قیافه ی سه در چارش از اینی که هس بدتر
شه!
به طرؾ میز منشی رفتم
منشی-بفرمایید
سالم برای استخدام اومدمکمی فکر کرد و گوشیو برداشت-آقای مهندس یه خانومی برای استخدام اومدن...بسیار خوب.
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رو کرد به من-چند دقیقه منتطر بمونید
روی مبل نشستم 5...دقیقه11...دقیقه31...دقیقه...و باالخره،منشی-خواهش میکنم همراه من بیاین مثه
جوجه ها پشتش راه افتادم
به سمت اتاقی که روش نوشته بود مدیریت رفتیم منشی در زد با صدای بفرمایید وارد شدیم
یه اتاق که همش پنجره بود کنار اتاق هم یه میز نقشه کشی بود از کی تا حاال بساز بفروشیا میز نقشه
کشی دارنرییس اوووو ژستو عشقه ه ه یه دستشو به دیوار تکیه داده بودو داشت از پنجره ی بزرگ
که یه تیکه از شهر کامال پیدا بود نگاه میکردبعد از چند ثانیه برگشت فکم افتاد پایین این که همون
مردس
خداجون مگه من چمه که این عمله بنا باید رئیسم بشه؟
پس به خاطر همینه که یه ساعت منو معطل کرد؟
با حرص نشستم رو مبل
ابروهاشو با حالت زیبایی انداخت باال-من به شما گفتم بشینید؟
نخیر خودماهاااناهان نه اوهون
شما هم اگه دلتون میخاد بشینیددهنش وا مونده بود که من چه پررو ام
چایی یا قهوه میل دارین؟خیر ممنونتلفونو برداشت-خانوم مبینی به اکبر اقا بگید یه قهوه بیاره
کری من که قهوه نخاستم چند لحظه بعد اکبر اقا اومدو فنجونو گذاشت جلوم
مهندس-اکبر اقا اون قهوه واسه منه
خاک توسرت چه قد بی تربیتی اییییییییی بدم اومد ازت
ادر حالی کبر که با چشای هیزش بم زل زده بود قهوه رو از جلوم برداشت چشم ؼره ای بهش رفتم
مهندس که بم خیره شده بود گفت-برای استخدام اومدید؟
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نه ننت فدات شه اومدم چهره ی نورانی تورو ببینم خجسته شم خب معلومه خنگ خدا-بله ظاهرا که
این طوره
به پروییم عادت کرده بودخب خانومه...؟
سیامکی هستمسرشو تکون داد-چندسالتونه؟به نظر کم تجربه میایید؟
 24سالمه و...میدونید که ما اینجا زیر لیسانس قبول نمیکنیم و به نظر میاد که...حرفشو قطع کردم-خیر من فوق لیسانس دارمو برای دکترام میخونم
با تعجب پرسید-مگه نمیگید  25سالتونه؟
بله ولی چند بار جهش دادمسرشو تکون داد چند تا بهترین نمونه کارامو گذاشتم روی میزشبرشون داشت میتونستم بفهمم از
نمونه هام خوشش اومده ولی از اونجایی که از اول با هم دشمنخونی بودیم گفت-نمونه کاراتون در حد
یه دانشجو خوبه
ای کوفت بساز بفروش بد بخت
واال این نقشه هایی که اینجان همه مورد تایید بهترین استادای دانشگاهمون هستن اگه شما خوشتوننمیاد حتما این استادای دانشگاه هستن که سوادشون به سواد شما نمیرسه!
روی کلمه ی سواد خیلی تایید کردم چند ثانیه تو چشام خیره شد-من توی این شرکت بهترین
مهندسارو استخدام کردم اینجا کسی زیر لیسانس نداریم و...
این وسط فهمیدم خودشم دکترا داره اونم از چه دانشگااااهی ...مخم سوت کشید
فعال چند روز میتونید توی اینشرکت کار کنید تا من کارای شمارو ارزیابی کنم که برای انتظاراتمنو این شرکت مناسب هستید یا خیر
سرمو گرفتم باال -اینجوری خیلی بهتره منم باید محل کارمو بهتر بشناسم و با لحن معنی داری اضافه
کردم-راستش شخصیت کسایی که باهاشون کار میکنم خیلی مهمه
بله منم شخصیت کارمندام واسم خیلی مهمهااااااااا چه جالب باریــــــــــک
تلفنو برداشت-خانوم مبینی لطفا فرم استخدامو به خانوم بدین
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بعدش به من نگاه کرد انگار که من خرمگسمو میخاد منو بیرون کنه-میتونید تشریؾ ببرید
حیؾ که از اینجا خوشم اومده وگرنه میدونستم با یه ؼوزمیت باید چه جوری رفتار کنم
بدون خداحافظی به سمت در رفتم صدای یواششو شنیدم -همچین اون زبون صد متریتو کوته کنم
من..
برگشتم -چیزی فرمودید؟
با تعجب سرتاپامو نگاه کرد-خیر گفتم چه خوب میشد اگه بیشتر از این خانوم مبینیو نتظر نمی
زاشتین
اهااااان یعنی گوشای من ایراد داره؟بله می تونید تشریؾ ببریدمثل اینکه شما خیلی عجله دارید منتو شرکتتون استخدام شمبعدم سریع درو بستم صدای خندشو شنیدم فرمو از منشی گرفتمو نگاه کردم ساعت کار از  2بود تا 5
عصر روز های فرد حقوقشم خیلی خوب بود همهی شرایط بر وفق مرادم بود امضا کردمو تخویل
منشی دادم منشی که دختر خوشگلی بود لبخندی زد-اقای بهراد گفتن شمارو باقسمتای شرکت اشنا کنم
شرکت شیکی بودو بخشای زیادی داشت احساس خوبی نسبت بهش داشتم به ادم انرژی مثبت میداد
با رضایت از شرکت اومدم بیرونو شادو شنگول به سمت خونه حرکت کردم
اول رفتم قنادیو کیک شکالتیای مورد عالقمو گرفتم زنگ خونه رو با اهنگ عروسی زدم صدای نیما
از ایفون اومد-خانوم مجلس عروسی دو کوچه اون طرؾ تره
یعنی شما اقای دوماد نیستین؟نخیردرررررد درو باز کنبی ادب کی با داداشش اینجوری حرؾ میزنه؟من،حاال واکن این درو جلو پام علؾ سبز شده بیا پایین یه چرایی بکنبشین پشت در وقتی یه صفحه نوشتی من خرم،خر منم درو واست باز میکنمخب نکن خودم باز میکنم....خرررربعد کلیدو با اعتماد به نفس کاذب دراوردمو کردم توی در...واا این چرا باز نمیشه..چندبار سعی کردم
ولی در باز نشد نیما هم هر هر میخندید
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رو اب بخندی درو باز کننــــــــــــــــــــــــ چ
حالت گریه کردنو در اوردم-نیمااااااااا
ای بابا درو باز کرد از حیاط رد شدم و از کنار نیما که رد شدم ؼرولند کنان گفت-صد بار گفتمجلوی من خودتو مظلوم نکن در ضمن کلیداهم عوض شدن
خنده ی شیطونی کردم-ااااا نیمول پس اهل بیت کجان؟
نک کوه از بس که این شرکتا استخدامت نکردن اسیب روحی دیدی فراموشی گرفتی اشکال نداره توشرکتم ابدارچی ندارم
یه درصد فک کن من پامو تو شرکت درپیتت بزارم حاال بی شوخی کجان؟خنگ خدا خب مامان اینا که مطبن....حرفشو قطع کردم-اهان اره حواسم نبود
کی هست؟خب معلومه وقتایی که سوگل جون(جی افش) زنگ میزننسرت تو کار خودت باشه بچهااااااااااا راستی نیمولــــــــــــی استخدام شدممرگو نیمول خودم فهمیدمبعد به جعبه ی شیرینی اشاره کرد-دوباره اگه کیک شکالتی گرفته باشیا از خونه پرتت میکنم بیرون
اتفاقا برای کوری چشم توی شکم گنده ی کچل شکالتی گرفتممن شکم گنده و کچلم اره ؟نه شکم گنده ی کچلخب منم همینو گفتمنه تو گفتی شکم گنده و کچلخب چه فرقی داره؟-فرقش تو تفاوتشه داداشه من
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سرشو کج کردو بم خیره شد بیچاره اصال هم اینجوری نبود موهای قهوه ای تیره و پر پشتی داشت و
چشمای عسلی که درست همرنگ چشای خودم بود کال منو نیما شکل هم بودیم اون همون بینی قلمی
و لبای قلوه ای و گونه های برجسته ای رو داشت که من داشتم البته مردونه و تنها فرقمون پوست
برنزه ی اون و پوست سفید من و هیکل مردونه و قد بلند اون و جثه ی ریز من بود یهو دلم براش
ضعؾ رفت لپاشو کشیدم-گوگولــــــی هیچ کدومش نیستی(هی وای من عجب خواهر لوسی)
قربون خواهر بند انگشتیم برم حاال که منو اینقد دوس داری برو برام کیک خامه ای بخربابا مرسی سوءاستفاده .واز بؽلش اومدم بیرونموبایلش زنگ زد خواستم موبایلشو بردارم که بهش بدم ولی اون زودتر قاپیدش ریجکتش کردو
موبایلو گذاشت روی میز و رفت توی اشپزخونه .توی اشپزخونه که بود موبایلش دوباره زنگ زد به
صفحه ی موبایلش نگاه کردم..سوگل ..نیما زود از اشپز خونه اومد بیرون –نیموووووولی سُگی
جوووووووون
چشم ؼره ای به من رفتو جواب داد-جانم؟
جونت بی بالااا فدات شمچشم ؼره ی دیگه ای رفتو رفت باال شونه هامو انداختم باال به من چه اصال سرم تو کار خودم باشه
یکی از اون یک شکالتیارو که چشمک میزدنو برداشتمو رفتم باال وقتی از کنار اتاق نیما رد بشم
صداشو شنیدم-نه عزیزم...باشه..ساعته هفت...همون جا...باشه گلم مواظب خودت باش...خداحافظ
زود به طرؾ اتاق خودم رفتم خونمون دوبلکس بود که توی طبقه ی اول هالو پذیراییو اشپزخونه و
اتاق خواب مامان بابام و یه کتاب خونه ی بزرگ بودو پله ها به صورت مارپیچی بودنو طبقه ی دوم
اتاق منو نیما ونادیا بود و یه هال کوچولو سرویس بهداشتی.خوش به حال سوگل مطمئن بودم که نیما
دوستش داره چون اولین بار بود که میدیدم نیما اینجوری با یه دختر حرؾ میزد و زیاد اهل دخترو...
نبود
مامان اینا اومده بودن نیما هم ازون تیپای دختر کش زده بودو داشت میرفت بیرون من که بؽل بابا
نشسته بودم رو به نیما گفتم –کجا عزیزم تشریؾ داشتیم خدمتتون
نیما چشم ؼره ای به من رفتو گفت-مامان با دوستام واسه شام قرار دارم نمیام منتظرم نباشید
نمیدونم چرا امشب کرمم گرفته بود بد جورر-اقا نیما منظورتون از دوستات جی افتونه دیگه
بابام خندید-ولش کن برادرتو اتیش پاره
باباجون قردا پسفردا جامعه به فساد کشیده شد،جوونا مردم به فساد کشیده شدن،معتاد شدن تقصیرشماستاااااا گفته باشم
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مامان بابا می خندیدن نیما با حرص گفت-چرا چرت میگی بچه باز قرصاتو نشسته خوردی بابا با
پرهام اینا دارم میرم بیرون
اقا نیما درسته که ما از پشت کوه اومدیم ولی با المبرگینی اومدیماصال هر چی که تو بگی من رفتم...خداحافظنچ نچی کردم -دختر مردم دستت امانته ها یادت نره
با حرص گفت-چشم
چشمت بی بالاااا***********
نک بینیمو خاروندمو ؼلتی زدمو بالشت عزیزمو تو بؽلم گرفتم اااااااخیش چقد خواب صبح خوب بود
چشامو باز کردم نگاهم افتاد به صفحه ساعت تازه ساعت ن ِه اخی چقده من سحرخیزم
خمیازه ای کشیدمو روی شکمم دراز کشیدم دوباره چشام بستم که یهو عین مشنگا رو تخت سیخ شدمو
چشام شصتا شد خاک به سرم مگه امروز روز فرد نیس؟اوا خره تو االن نباید شرکت افق توی یه
برج بیست طبقه باشی؟یه ثانیه نشده لباس پوشیده نپوشیده ویژژژژژی از پله ها با کله اومدم پایینو
سوار ماشین شدمو روندم سمت شرکت
ببین چی شد روز اول کاری دیر رسدم حاال این ؼوزمیت ضایعم نکنه..اسمش چی
بود؟...بهراد؟...اها سپهر بهراد...رسیدم در شرکت همونجور که شلنگو تخته مینداختم خودمو رسوندم
به اسانسور ِد بیا اینم از شانس من بدو بدو پله هارو باال که نه عینه تاپاله دوتا یکی کردمو رسیدم
طبقه ی پنجم این همه تو دو استعداد داشتمو نمیدونستم؟نفس نفس میزدم اسانسور طبقه پنجم ایستاد
پریدم سمتشو درشو باز کردمو خودمو انداختم توش جز صدای اهنگ اسانسورو نفسای تندم هیچ
صدایی نمیومد چند ثانیه چشامو بستمو سعی کردم نفسامو منظم کنم با صدای تک سرفه ای چشامو
سریع باز کردم نگاهم تو دوتا چشم درشت مشکی گره خورد
هینی کردمو اب دهنمو قورت دادمِ -ا تو...یعنی شما اینجا چیکار میکنین؟
ابروشو انداخت باال-دارم میرم شرکتم اشکالی داره؟
اخمام رفت تو هم-نخیر
خب خدارو شکرننتو مسخره کن لندهووور
ساعت دارین شما؟با تعجب بهش نگاه کردم پس اون چیه تو مچت؟بابا فهمیدم ساعت داری
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بابدبینی نگاهش کردم_بله چطور؟
میخواستم بدونم ساعت چنده؟یکش به دو بنده ...نکنه میخواد بم بفهمونه دیر اومدم؟خب تو ام دیر اومدی...خره خنگه خدا اون
رئیس شرکته...خب که چی؟اونم باید ان تایم باشه ریئسه شرکت باید الگو باشه برا ما اهمی کردمو بی
خیال یه نگاه به ساعتم کردمو خیلی عادی گفتمُ -نه .حاال ساعت نه و نیم بودا خداجون میبخشیا این
کچل باعث شد دروغ بگم ...به من چه...
ابروهاشو انداخت باال-مطمئنید؟
سگ درصد عزیــــــــزم
بله چطور؟اخه دو دقه پیش که به ساعت نگاه کردم ساعتم نه و نیم بودجلو لطؾ کنید بکشونیدش عقب که دفعه ی دیگه دچار اشتباه نشید
اها خب حتما ساعتتون نیم ساعت ِبا حرص گفت-چون شما گفتید حتما
بایکالاا پسر مامانی حرؾ گوش کن..من نمیدونم چرا همیشه من باید تو این اسانسو با این دربیوفتم
اخرشم حاجتمو از درو دیوار همینجا میگیرم...چه حاجتی؟...چه میدونم حاال هر چی مثال همین درد
بی شوهری...ترشیدگی...چه عجب این اسانسور رسید با الک پشت مسابقه میزاشت الک پشت میبرد
...دوباره این بهراد قرمز دید رم کرد دستمو گرفتم باال –ببخشید مهندس ladies first
وای اوا الل از دنیا بری این چه حرفی بود زدی باالخره رئیسی گفتن کارمندی گفتن...بیخیال...
ازحالت بهت بیرون اومد ابروهااشو انداخت باال-بله خانوم بفرمایید تاخیر که داشتید باید هم ...باقیه
حرفشو خورد نفسشو داد بیرون منم از نگاهش که با زبون بی زبونی میگفت بزار خفت کنم فرار
کردم ولی عجیب جذابیت صورتش منو جذب کرده بود..بله بله؟چشمم روشن اوا خانوم چی
شنیدم؟...هیچی بابا چرا خودمو در گیر کنم؟...
وارد شرکت شدیم منشی به احتراممون ایستادو با لبخند سالم کرد..بد بخت به خاطر تو که پا نشد اگه
این بهراد نبود تفم نمی انداخت تو صورتت که...
سالمی کردمو اونم با لبخند جوابمو داد به اتاقی که اون روز برام معلوم کرده بودن رفتم به دختری
که خودشو شکوهی معرفی کرده بودو اتاقمون یکی بود سالم کردم اونم جوابمو داد بعد اون که داشت
روی یه نقشه ای کار میکردم منم که داشتم پشه و مگس می پروندمو ترکای دیوارو میشمردم
میتونستم گوسفندارو هم بشمارما ولی نشد چون مبینی اومدو گفت باید برم تو اتاق بهراد ازش تشکر
کردمو از جام بلند شدم وقتی رسیدم به در اتاقش یه تق زدمو با کسب اجازه وارد شدم
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نشسته بود رو صندلیشو داشت کاؼذایی که جلوش بودنو بررسی میکرد نشستم روی مبل هوی یارو
زود کارتو بلؽور کن میخام برم اتاقم گوسفندارو بشمرم...اهمی کردم توجهی نکردو به کارش ادامه
داد شیطونه میگه بلند شم کاؼذا رو بکنم تو دماؼو دهنش ..بیشعور عقده ای فهمیدیم رئیسی..
حدود 5دقیقه که من اونجا نشستم اقا بالخره تصمیم گرفتن یه نگاه به این بنده ی حقیر بندازه
با جدیت شروع کرد-خب،ببینید همونجور که قرار گذاشتیم شما تا دو هفته قراره ازمایشی کار کنید
پس سعی کنید که کارهاتونو به بهترین نحو و با جدیت انجام بدید چون من خیلی تو کارم جدیم و با
کسی شوخی ندارم
تودلقک تو کارت جدی هستی...شاید این حرفاش جوابی برای
...چی ؟تورو خدا منو نخندون...حتما ِ
حاضر جوابیامو پروییام بود تصمیم گرفتم کمی باهاش جدی باشم برای همین با جدیت گفتم-من توی
کارم با کسی شوخی ندارم
سرشو تکون داد-خب پس بهتره از همین االن شروع کنید بعد شروع به توضیح دادن پروژه ی
کوچکی شد که باید تنهایی تا  5روز دیگه تمومش میکردم
حساس کردم ؼیر از همه ی اینا یه جور تالفی به حساب میومد اخه کی تو روز اول کاریش همچین
پروژه ی سنگینیو...
صدای نحس بهراد منو از افکارم بیرون کشید-متوجه شدید خانوم؟فقط  5روز .تو نگاهش شرارت
میبارید
نفسمو دادم بیرون-بله
به ازای بی خوابیای شبانه و زدن از درسو دانشگاهو خستگی بله...دلم میخاست جفت پا بیام تو
صورت سه در چارش بلند شدم میخاستم بگم سعی میکنم...نه..گفتم-مطمئن باشید نقشه ها تا  5روز
دیگه رو میزتونه
سرشو تکون داد –میتونید برید
یعنی زیادی زر زدی یا میری یا شوتت میکنم بیرون
از اتاقش اومدم بیرون حاال من اینو چه جوری تموم کنم تا 5روز دیگه خاک تو تنت اوا واسه همه
سه متر زبون داری اونوقت گذاشتی این چلؽوز...پوووووووؾ دو ثانیه هم واسم طالس ...با کله
خودمو شوت کردم تو اتاق مشترکمو ...یه شیرجه ی  3متری هم تا میزم...خانوم شکوهی با تعجب
نگاهم کرد منم دوتاگوشه ها ی لبمو براش اوردم باال به منظور لبخند ولی چه لبخندی خودش دردمو
فهمید اومد کنارم-مثه اینکه سرت خیلی شلوؼه
شلوغ نه ترافــــــــــــیک یا خر تو خر بهراد تو من ،من تو بهراد...ای وای من که گلم...ولی اون
خره.....البته بال نسبت خر بیچاره..گناه داره طفلی
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لبخندی زدم-نه زیاد
اگه بهراد نمی فهمید حتما بهت کمک میکردمبگو نمیخام کمکت کنم چرا مفت میگی؟جون من بیا کمکم کن بهراد با اون مخ ناقصش از کجا
میفهمه؟
نه ممنون خودم از پسش بر میامرفت نشست پشت صندلی خودش
منم مشؽول شدم دقیقا یادم نیس چقد گذشت فقط صدای قاروقور شکم بیچارمو میشنیدم ...ایشاال حلواتو
بخورم بهرداد هیچکی تا حاال اینجوری ازم بیگاری نکشیده بود
شکوهی-عزیزم از ساعت  1تا  2وقت ؼذا ست پاشو یه استراحتی به خودت بده
کشو قوسی به بدنم دادم-همین جا ؼذا میخوریم؟
هر جا دلت خواست ولی دوتا رستوران خیلی خوب روبه روی شرکته که معمولن همونجا کارامونومیکنیم
باهم از اتاق اومدیم بیرون منشی هم اماده بود که بره با دیدنم اومد طرفم با خوش رویی گفت-روز
اول کاری چطور بود؟
خوب بود فقط این مهندس شما عادت داره روز اول هرکس اینقد ازش بیگاری بکشهبلند خندید-اوه اوه از شانس از اونایی که نیومده مهندس باهات لج داره
مهندس کال بی مخه باهم رفتیم سمت یه رستوران سنتی توی راه بیشتر با منشی اشنا شدم دختر بی
شیله پیله ای بودو زود باهاش صمیمی شدم اسمش نؽمه بود بعد خوردن ناهار دوباره به شرکت رفتیم
داشتم روی نقشه ار میکردم که اکبر با دوتا لیوان چایی اومد درحالی که به چشام زل زده بود قهوه
رو گذاشت رو میزم از طرز نگاهش خوشم نیوم با اخم گفتم-ممنون من چایی دوست ندارم دیگه
زحمت نکشین
چشملجم گرفت مرتیکه هیز خرفت اون از شرکت قبلیم که رئیسش پسر جوونی بود بهم گیر داده بود اینم
از اکبر و اون یارو صفایی که مال بخش محاصبه بود تا چشم به هم زدم ساعت  5شده بود باید
رفتنمو خبر می دادم وسایلمو جمع کردم
با انگشتام ضربه ی ارومی به در زدمو وارد شدمِ ...ا ..اشتباه اومدم به جای بهراد یه مرد دیگه نشسته
بود_ام ببخشید...
پسر جوون لبخندی زد-بفرمایید
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نشستم
من سیاوش هستم شریکو دوست سپهر..یعنی مهندس بهراد ِا..خب..من داشتم میرفتم خواستم رفتنمو اطالع بدم ..و بلند شدمبله میتونید تشریؾ ببریدممنون خداحافظی...وقتی رسیدم خونه نیم ساعتی استراحت
جوابمو داد اهااان این با ادب بود بر عکس اون بهراد ِ
کردمو بعد نشستم سر نقشه ها ...ساعت چند بود نمیدونستم فقط میدونم همه خوابیدنو این منه بدبختم
که دارم روی کاؼذا خط خطی میکنم ای بمیری ایشاال بهرادی ُگه به قبرت بباره ایشاال....
***************
با صدای زنگ موبایلم از خواب پریدم کدوم احمقیه صبحه اول صبحی
الو؟کوفت...زهر...مرض...کدوم گوری هستی؟مهناز تویی؟نخیر ُخرزو خانمخفه شو صبحه اول صبحی منو بیدار کردی چرتو پرتم میگی؟اااااااااااا شما یه نگاه به ساعت بنداز فدای اون مخ مشنگیت بشمنگاهی انداختم-خب ساعت  2که چی؟
خبر نداشتیم ترک تحصیل کردینو مشؽول قالی بافیو اینا شدین!!!ای وااااااای اومدمخسته نباشیتلفونمو قطع کردم من نمیدونم هیچکی تو این خونه نیس منو بیدار کنه با سرعت  121خودمو رسوندم
دانشگاه تو پاگرد نزدیک بود دوبار بیفتم رسیدم به کالس در زدم -ببخشید استاد میتونم بیام تو
 15دقیقه تاخیر داشتید خانوم ولی این دفعه رو میبخشموارد شدم بعد کالس رفتیم بوفه چون صبحونه نخورده بودم ساعت بعد با استاد ُمحِبی کالس داشتم
دیگه نمیکشیدم حسابی خسته شده بودمو خوابم میومد واسه همین بعد از اینکه استاد حاضر ؼائب کرد
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یواشکی از کالس جیم شدم با ساراو مهنازم هماهنگ کرده بودم که اگه مشکلی پیش اومد بم حتما
زنگ بزنن
رفتم توی ماشینو صندلی رو خوابوندمو روش دراز کشیدم
با صدای ضربه ای به شیشه از خواب پریدم مسعود با نیش باز کنار شیشه ایستاده بود خمیازه ای
کشیدم که تا ته حلقم پیدا شد سوئیچو چرخوندمو شیشه رو کشیدم پایین-سالم
علیک سالم خوابالو شنیدم جیم فنگ زدی از کالس استاد مُحبیاره خوابم میودخب بزار یه خبر خوش بت بدمبه ساعت نگاه کردم از ماشین پیاده شدم باید میرفتم کالس بعدیم-بنال
کالس استاد کریمی کنسل شدنیشم تا حلزونی گوشم واشد-اییییییییوووللل
خندید دوباره سوار ماشین شدم-تو دیگه کالس نداری؟
نهماشین داری؟نهکوفتو نه دیگه پرسیده بودم نمیتونستم بزنم زیرش-سوار شو برسونمت
اونم از خدا خاسته سوار شد حداقل تعارفی زحمت میشه ای چیزی
کی به سالمتی این اق داداشت برمیگرده از دستت راحت شیمبا پررویی گفت-اگرم برگشته باشه من از این به بعد میخام با تو بیام
چه ؼلطا=ؼلط میکنی بچه پررو
اخه تو ماشین تو بیشتر بم خوش میگزرههووووووو کاری نکن با لگد پرتت کنم بیرونا مسعودیچشم گردن من از مو نازک تره بیا بزنتازگیا عوض شده بود نگاهاشم عوض شده بود گاهی وقتا بهم خیره میشد دیگه زیاد باهاش راحت
نبودم
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رسوندمش خونش و بعدم رسیده نرسیده به خونه نقشه هارو گذاشتم جلومو مشؽول شدم
*********
امروز روز تحویل نقشه ها بود از نظر خودم نقشه ها عالی شده بودن این چند روزه از همه چی زده
بودم ه بهش بفهمونم مال این حرفا نیستیو منم بیدی نیستم که با این بادا بلرزم حسابی صدای باباو نیما
در اومده بود که چرا از اول دارم اینقد سخت کار میکنم منم فقط جواب میدادم-رئیسمون سخت گیره
با ضربه ی ارومی برای ورود به اتاق اجازه گرفتم بهراد حتی سرشم باال نگرفت..چه کنیم دیگه بچه
شعور درست حسابی نداره..اهمی کردمو نقشه رو گذاشتم جلوش...
دست بردو نقشه ها رو نگاه کرد سکوت برقرار شده بود میتونستم برق تحسینو تو چشاش ببینم
درحالی که ذیرکانه نگاهم میکرد گفت-خودتون اینا رو کشیدید ؟
نه کورش کبیر از قبرش پاشده واسم کشیده
بله چطور؟شونه هاشو انداخت باال-همینطوری گفتم
خب این میتونه دو معنی داشنه باشه یکی کارم عالی بود دو کارم عالی بودزل زد تو چشام-دوتاش که یکی بود
خب بخاطر اینکه دومی ندارهاعتماد به نفسم خوب چیزیه واالبله ولی نه برای همهنفسشو داد بیرون-خب حاال میتونید فعالیت رسمی تونو توی این شرکت شروع کنید
متعجب گفتم-مگه قرار نبود دو هفته باشه
مهم نیس میتونید شروع کنیدمهم نیس نه بگو از کارت خوشم اومده مؽروووووور
قبل از اینکه از اتاقش شوتم کنه بیرون خودم پاشم که برم که صدای انکرد االصواتشو شنیدم-من به
شما گفتم برید بیرون
چه لحن امرانه ای داشت
–خیر امر دیگه ای دارین؟
-خیر
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پس مرض داری بدبخت میخایی زنگ بزنم برات فارابی بیان ببرنت؟ زحمتی نیستااا...به جان تو
کفری شدم-پس میتونم برم؟
بله میتونید بریدوقتی درو باز کردم طوری که بشنوه زیر لب گفتم-خدایا مریضا اسالمو شفا بده...امین
چیزی فرمودید؟به درد شما نمیخورهبعد درو بستمو اومدم بیرون ولی صدای خنده شو می شنیدم ای کوفت رو اب بخندی
نؽمه-چیه باز مهندس زد تو برجکت؟
از مادر زاده نشدهصدای بهراد از پشتم اومد-کی؟
ووووووویی این کجا بود دیگه
چی کی مهندس؟همون که از مادر زاده نشدهفوضولم که هستی
اهااااااان شما به روخودتون نیارید مهندسیعنی فوضولی موقوؾ
*********
نؽمه-اوا همه جمع شدن تو اتاق مهندسین تو هم باید بیایی
بلند شدیم-باشه بریم
کجا برسم جیگر؟خب اتاق مهندسین دیگهاسگل جان تو مهندسی من که یه منشی بیچاره امدر حالی که به اتاق مهدسین نزدیک میشدم گفتم-اینجا هر کی کار میکنه بدبخته
از حرکت ایستاد-وا،چرا؟
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چون قیافه ی نحس این مهندسو باید تحمل کننبا پوشه ای که تو دستش بود یکی زد تو کلم-دلتم بخاد
بله بله؟چی شنیدم؟شما هم بلــــــــــه نؽمه خانوم؟منظورم که این نبودبچه گول میزنی پس منظورت چی بود؟ایشون منظوری خاصی نداشتن فقط گفتن که بهتره شما هم تشریؾ بیارید توی اتاق مهندسین که همهبد بختا جمع هستن
بر گشتم سمت بهراد عین جن میمونه اصال این از کجا پیداش شد؟ِ -ا...بله....االن میام اقای مهندس
از کنارش عین موش رد شدمو نشستم روی یکی از صندلیا شکوهی که بؽلم نشسته بود گفت-عجب
سوتی بود!
اوووووپسک
شما هم شنیدین مگه؟ارهت مهندس اومد نقشه ی بزرگی پهن کرد روی میزو
به به ابرو نداشتم بر باد رفت باالخره این ؼوزمی ِ
شروع کرد به توضیح دادن کرد صداش عین قُد قُد مرغ روی نروم بود دستمو زیر چونم گذاشت
بودمو به نقشه نگاه میکردم به نظم رسید یه جای کار می لنگه اگه این یه پاساژه چرا بین مؽازه ها جا
برای عبور نیس چه اشتباه ضایعی خندم گرفته بود من میگم مهندس عقلش ناقصه عجب شاسگولیه ها
البته همه ی قسمتاش اینجوری نبود-ببخشید مهندس شما احساس نمیکنید یه اشکال بزرگ تو این نقشه
هس؟
همه نگاهشونو به نقشه دوختن خودشم با اعتماد به نفس کاذب گفت-خیر چه اشتباهی؟
خب شما معموال میرید خرید از تو در مؽازه ها میرید تو یه مؽازه ی دیگه یا از دیوارش میپرید تویه مؽازه ی دیگه؟
اخماشو کرد تو هم-خانوم سیامکی ما االن وقت شوخیو خندیدن نداریم
فکر کردی من عاشقو شیفته ی خندیدنتم...ولی عجیب وقتی میخندید خوشگل میشدا چش نخوری
نخیر من با شما شوخی ندارم فقط یه نگاه به نمونتون بندازید بین مؽازه ها برای رفتو امد جایی نیسکه مردم عبور کنن
دوباره نگاها رفت روی نقشه دو ثانیه بعد همه شروع کردن به خندیدن
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بهراد خودشم خندش گرفته بود ولی اصال دلش نمیخاست بخنده ولی سیاوش بلند بلند میخندید بعد از
چند لحظه که قیافه ی ؼضبناکه مهندس رو دیدن ساکت شدن همه رفتن به سمت اتاقشون ولی بهراد
رو به من کرد-خانوم مهندس شما بمونیدو مشکالی این نمونه رو حل کنید
چـــــــی من ؟این که سه ساعت طول میکشه عقده ای میخاد تالفی کنه البد
مهندس نمونه باید از خودتون باشهبله ولی از اونجایی که شما بیکارین به شما میدم که بیکار نمونیدبا حرص نمونه رو با وسایل جمع کردم خاستم برم که گفت-کجا؟
سر قبرت میخام سنگ قبرتو بشورم واست-برم اتاقم دیگه
الزم نیس همینجا کارتونو انجام بدیدچشششششششششششم
دوباره وسایلو گذاشتم روی میز ومشؽول کنم اوا خاک تو تنت کنن تو چرا ایرادشو گفتی؟نمیگفتی
بلکه وقتی تحویل داد ابروش بره اه اه اه بی جنبه ی عقده ای
مشؽول شدم از این رصم میگرفت که خودشو دوستش نشسته بودن دو متر اونور ترو میگفتنو هرهر
میخندیدن باز به سیاوش که رفت برام چایی اورد بهراد که هر نیم ساعت یه بار میومد باال سرمو
اشکاالی بنی اسرائیلی میگرفت منم هر دفعه جوابشو میدادم که دیگه کال بی خیال شدو دیگه نیومد
سراؼم
ساعت  2شده بودو همه رفته بودن فقط من مونده بودمو بهراد و البته اکبر کشو قوسی به بدنم دادمو
بلند شدم چون کارم تموم شده بود رفتم تو اتاقم تا وسایلو کیفمو بردارم وقتی برگشتم کلش تو نمونه ام
بود جون من تا حاال همچین نمونه ای کشیده بودی؟-اقای مهندس من دارم میرم
تموم شد؟بله مثه اینکه ساعت هفتهیعنی بچه خفه شو زیادیتم هس دو ساعت بیشتر کار کردم پررووو
منم دارم میرم میخایین برسونمتون ؟خیر ممنون ماشین دارم...خداحافظمنتظر اسانسور بودم که اونم با قفلو...اومد اسانسور رسید اهاااااا حاال صب کن تا اسانسور بیاد
مهندس جوووون زود سوار اسانسور شدم و دگمه ی  1رو فشار دادم برا خودم بشکنی زدم اسانسور
طبقه ی  11ایستاد در باز شد چشام شصتا شد این چجوری با این سرعت خودشو رسوند خون اشاما
هم با این سرعت حرکت نمیکنن همونجور که نفس نفس میزد اومد تو لبخند پیروز مندانه ای روی
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لبش بود لبامو فشار دادمو نگاهمو دوختم به شهر قشنگ اصفهان که زیر پامون بود اسانسور ایستاد
بهراد یه نگاه به من کرد منم زودتر اومدم بیرون تو بهراد مشؽول حرؾ زد با یه مرد میانسال شد
احتماال مال همین برج بود
ماشین بهراد جلوی ماشین من بود چه تفاوتی من یه  216داشتم اونم که بی ام دبلیو ام  6قشنگش برق
میزد ولی حیؾ که ماشینش زیادیش بود نگاه شرارت باری به تایرای ماشینش کردم...ااااااخی چه
تایرای مامانیو قشششششششنگــــــــــی ..به به ...ولی زیادی باد نشدن ؟بزار یکم بادشو خالی کنم به
جای اون لطفی که بهراد واسه نمونه ها بهم کرد باالخره منم باید جبران خوبی هاشو بکنم خم شدم
یعنی دارم بند کتونی هامو میندم گیر سرمو از موهام کندمو....جیزززززز....ااااخی من نمیخاستم
اینقد کم باد شن که..ای بابا ...اشکال نداره خودش میاد زحمت میکشه بهرادی جوووون و یه تایر
مامانی دیگه میزاره صدای صحبت بهرادو شنیدم سر اکیو ثانیه دیگه اوایی اونجا نبود....
تقریبا سه ماهی میشد که توی شرکت این یارو بهراد ؼوزمیت کار میکردم بعد از اون روز که تایر
ماشین نازینشو پنچر کردم انگار فهمیده بود کار من بوده چون کلی بال سرم اورد که البته منم بی
جواب نزاشتم خالصه حکایتمون شده بود حکایت تامو جری انقدر توی شرکت مؽرورانه رفتار
میکرد که هر کی ندونه فکر میکرد ایشون والدیمیر پوتینه
یه روز خسته و کوفته از شرکت اومده بودم که ماشین دایی بهرامو دیدم جلو در خونه هل هلکی
ماشین پارک کردم چون حسابی دلم براش تنگ شده بود با کلید سریع درو باز کردمو گوله خودمو
انداختم تو-سالااااااااااااااااام سالاااااااااام من اومدمممممم
اولین نفر که دیدمش بهرام بود پریدم بؽلش-بهراااامی عجبی ما چشممون به جمال شما روشن شد
خندید-چطوری وروجک
شما بهتری پس مارو فراموش نکردی نه؟مگه میشه تو ی فسقلیو فراموش کنمبا هم رفتیم توی هال نیما وقتی دید من تو بؽل بهرام هستم گفت-خرس گنده بیا پایین خجالت بکش
زبونی براش در اوردم-حسوووووود حسودیت میشه داییم منو دوس داره بؽلم میکنه؟
واقعا که کاشکی یکیم بود مارو بؽل میکرد بعد با حالت با نمکی به بهرام اشاره کرداخه شاسگول جان من عین پر سبکم ولی تو که بهرام بؽلت کنه موتورش میاد پایین اول جوونیعلیل میشه
بهرام خیلیم دلش بخاد بعد رو کرد به بهرام -مگه نه بهرام جوننخیر اصال مگه مؽز خر خوردم توی نره ؼولو بؽل کنم؟بلند خندیدمو دستمو جلو بهرام گرفتم-بهرام جونم بزن الیکووووو
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دستامونو به هم زدیم نیما روترش کرد-اه اه نخاستیم من اصال میرم بؽل یکی دیگه
با شیطنت گفتم-نیمووولی منظورت از یکی دیگه سوگل جونته دیگه؟
نیما لبخند تصنعی زد-عزیزم ما که به هم میرسیم؟نه؟
نه تو به سوگل جونت میرسیهمه خندیدن نیما-اونوقت شما به کی میرسی؟
به مهندس بهراد جووووووونم یهو مخم فعال شد...کی؟...من کیو گفتم؟..بهراد ؼوزمیت این وسط چه
ربطی داشت؟منم حالم خوش نیستا..نمیدونم چرا این چند وقته هی بهش فکر میکنم و هر مردیو با اون
مقایسه میکنم نه که خیلی هم تحفه ست من که بهش فکر نمیکنم خودش اصرار داره بیاد تو
ذهنم...واال..من چی کار دارم به جوون مردم-ما از اون جی اؾ خوشگال نداریم که
بعد رو کردم به بیتا جون –بیتا جون چه خبر؟
لبخند شیطونی زد-خبرای خوووب
ا؟به ماهم بگین کیفور شیم بعد نشستم بینشون با شونم زدم به بازوی بهرام-خبریه کلک؟لبخند شیطونی زد-اومدیم خواستگاریت
ا؟مبارکه حاال این دوماد خوشبخت کیه؟نیما با حالت مسخره ای ابروشو داد باال-خوشبخت؟مطمئنی؟مگه اون بیچاره ای که با تو میخاد زندگی
کن خوشبختم میشه
نه سوگل جون خوشبخت میشه َب َع...تو چرا هی بحثو میکشی سمت اون بدبخت؟اهاااااااا دیدی خودتم به بدبختیش اعتراؾ کردیسیبی که توی بشقاب روبه روش بودو پرت کرد سمتم-ایشاال حنااااق بگیری بچه که هیچ حرفی تو
دهنت نمی مونه
گازی به سیب سرخ هوس انگیز زدم-دستت درد نکنه نیمول سیب خوش مزه ایه
بعد گرفتمش سمت بیتا-بیتا یه گازی بش بزن
خندید-نه تو بخور بسکه حرؾ میزنی ساکت شی
نیما که حسابی دلش پر بود قاه قاه خندید دهنمو کج کردم-هه هه دهنتو ببند مگس میره توش
بعد رو کردم به بیتا-دستت درد نکنه بیتا این چیزا تو مرام شما هم بودو ما نمی دونستیم
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نیماهنوز داشت میخندید-بهرام قربون دستت یه سیب بکن تو حلق این خوش خنده
با کمال میــــــــــل بعد تندو تیز قبل از اینکه نیما به خودش بیاد سیبو کرد تو دهن نیما-ااااااخیشقربون دایی با مرام خوشگلممم برم بعد یکی زدم پس گردن بیتا-نه مثه بعضیااا
بیتا در حالی که گردنشو ماساژ میداد-بشکنه اون دستت
یکی دیگه زدم-زبونتو گاز بگیر حاال بگین خبرتون خوبه یا بد؟
بهرام نیشش باز شد-ادم بفهمه داییش داره متاهل میشه خوش حال میشه دیگه
نــــــــــــــــــه!!!چراااااااااااذوق کردم-جون من؟
به جون عزیز فسقلیپریدم را هوا-ایــــــــــــوووول یه عروسی افتادیم دلم لک زده بود واسه یه عروسی درست حسابی
حاال کی هس؟
نیما-چرا تو ذوق میکنی قرار شد بچه هارو نیارن
ااااای واای مامان ما نیما رو پیش کی بزاریمو بریم عروسی حیؾ شد نیمولی حاال کی عروسی تو؟با حرص فقط نگام کرد یعنی خفه میشی یا خفت کنم
منم که مظلوم ترجیح دادم خودم خفه شم تازه یادم افتاد به ماشینم نشستم کنار نیماو دست انداختم دور
گردنش-داداشی جووونم حالت چطوره؟
از حاال بگم من خر نمیشماااای بابا ادم میاد دو کلوم قربون صدقت بره لیاقت نداری کهاخه من که میدونم وقتی تو مهربون میشی یه چیزی می خای از ادم من خر نمیشمااااای بابا بزار خر شی بعد شروع کن به اعتراضپیشگیری بهتر از درمانستداداشی سوگل قربون اون دستو پای بلوریت برههههعین کنه می مونی چی میخایی؟-داداشی میری ماشینمو بزاری تو پارکینگ
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یکم التماس کنبمیرمم التماس نمیکنمپاشد-چه کنیم که من زیادی بخشندم
قربون داداشی خلم برهبله بله؟چی شنیدم؟هیچی عزیزممم هیچیاره جون خودت...سوئیچسوئیچو دادم و رفتم لباسامو عوض کردم از پله ها ویژژژژی اومدم پایین-کیلیلــــــــی
مبارررررررررررکههههه راستی
بیتا-ایشاال شما هم ایضا
نه جون تو واسه من از این دعاها نکن مثه خودت بدبختم میکنی..راستی بیتا تسلیت میگمممنون که همدردی میکنیاشکال نداره دست از پا خطا کرد منو خبر کن دوتایی حسابشو با دمپایی میرسیمباشه زنگت میزنمبهرام-چی شد جؽله تو که با من تو یه جبهه بودی
خب حاال تجدید فراش کردم دیگهمگه ازدواجه؟تو همین مایه هابعد از یه ساعت بلند شدن که برن تعارفای مامانم اثری نداشت...خب معلومه دیگه شب شده و خونه
خالیو دوتا جون پرانرژیو...استؽفراال...پس مامانجون اونجا چیکارس؟
**********
خانم لطفا کارتونو بهتر انجام بدین این چه وعضشه؟خب اخه اون نمونتون درست نبود منم مجبور شدم...لطفا برا من بهونه نتراشین-بهونه چیه اقای مهندس شما کارتون اشتباه بود منم درستش کردم
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بفهم دیگه اشگول جون حقیقت عین ته خیار تلخه
نقشه هایی که دستش بودو انداخت رو میزمو رفت بیرون
منم خرما دلم واسه این مهندس سوخت بسکه دوستش دارم این کارو کردم..چی؟من االن چه زری
زدم!؟دوستش دارم؟کیو؟بهرادو؟اینم حرؾ بود من زدم؟من بهرادو دوست دارم؟عمراااا؟یه درصد فک
کن ...دلم یه حالی شد واسه اینکه از فکر بیام بیرون بلند گفتم -اه اه این با اون عقل مشنگ مانندش
چه جوری مهندس شده
همونجور که به شما مدرک دادن راستی چه جوری دادن؟خیرو خوشی نبینی تو از کجا پیدات شد بت یاد ندادن بدون اجازه نباید بیایی تو اتاق-بله؟
بله و بال این وسط بلت کجا بود آوایی خر
ابروشو انداخت باال –سوال پرسیدم ازتون
ِا بیست سوالیه؟بپرس عزیزم جواب میدم-بفرمایید سوالتونو؟
چه جوری به شما مدرک دادنبه سختیهمون دیگه به سختیبعد ابروشو با حالت قشنگی انداخت باال-با اجازه
اجازه ی مام دست شماست عزیزم هنوز گیج حالت قشنگش بودم که در بسته شدو رفت بیرون اوه چه
عطر خوبی داشت بینیمو از عطرش پر کردم یه بوی تلخو مردونه یهو چشمم افتاد به نقشه ها عجب
نقشه های قشنگو مامانی هستن یکم خراب کاری روشون بکنم چه طوره؟...خراب کاری که نه یکم
تؽیرای خوب خوب  ...خوبه هنوز با مداده
مدادمو برداشتمو با ذوق افتادم به جونشون اندازه هایی رو که زده بودو عوض کردمو دوباره سر
جای قبلیشون گزاشتمو با هیجان منتظر شدم که رئیس خوگشلو خوشتیپمون بیاد  5دقیقه بعد بدون حتی
در زدن اومد تو
بفرما تو دم در بده عزیزم....اه کشتی منو نمیدونم چرا هی به این ؼوزمیت میگم عزیزم اخه این
کجاش عزیز منه؟ته قلبم یه جوری شد تا اومدم به این حس جدید پی ببرم دیگه نبود بی خیالش شدم
بهراد نقشه هارو برداشت وقتی درو باز کرد که بره زیر لب گفتم-به سالمت
شنید ولی بدون عکس العمل رفت بیرون
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دوباره بیکار بودمو داشتم مگس میپروندم که بهراد دوباره پرید تو اتاقم ..بی تربیت...عصبانی بود
خب شاید فهمیده بود من اینکارارو کرده بودم نقشه هارو گذاشت روبه روم-این نقشه ها اندازه هاش
اشتباس باید درستشون کنید
مهندس این نقشه هارو باید بدین بخش محاسبه نه منمن اینجا رئیسم پس هر کاری که من میگم رو انجام میدید و تا تموم نشدن این نقشه از شرکت بیروننمیرید
اوه اوه دیگه مطمئن شدم که فهمیده کار منه واااااااااایی آوای خر شاسگول مگه نمی خاستی امروز
مرخصی بگیری واااااااایی از دست تو حلوای خودمو بخورم ایشاال سنگ قبرمو بشورم ایشاال حمدو
سورمو بخونم ایشاال
داشت از در میرفت بیرون که رو کرد سمت من –خانوم مهندس جواب های هوی است اینو یادتون
باشه
 ِا شما معلم هم بودینو من نمیدونستمخب ایشاال شما دیگه فهمیدین و از اتاق رفت بیرون یعنی خااااااک امروز عروسی دایی بود خیرسرم حاال ساعت چنده؟ 1تا اینارو تموم کنم ساعت میشه  4من ساعت  2وقت ارایشگاه داشتم چند
دقیقه فکر کردم من عمرا برم از این معذرت خاهی کنما اصال بزار ببینم من اصال یه ماهه مرخصی
نگرفتم ؼلط میکنه بم نده،نده دفتر دستک درپیتشو میریزم به هم اهااا خودشه آوایی مصمم بلند شدم
در زدم کسی جواب نداد دوباره در زدم ایشاال مهندس سقت شدن-نؽمه مهندس کو؟
بیخیال در حالی که صندلی چرخ دارشو میچرخوند گفت-دَدَر دودور
 ِا ِا ِا ِا نه باباااااا بعد بلند خندیدمصندلیشو نگه داشت-مررررررررگ بگو با هم بخندیم
سرخوش دوباره خندیدم پرونده ایی که روی میزش بود پرت کرد تو صورتم-ببند نیشووووووووو
چشششششششششششششمبعد چرخیدم و راهمو کج کردم سمت اتاق سیا جوووون در زدمو با بفرمایید رفتم تو اتاقش
به صندلی اشاره کرد-بفرمایید
نه ممنون..ام ..میخاستم مرخصی بگیرملبخندی زد-شما هم مثه سپهر پر؟وخندید
بله پسر خاله جون؟پر؟من پر؟این سیاوش بود؟بهراد بی ادب نبود؟
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سپهر؟...اسمش چه قد قشنگ بود عین خودش..سپهر...سپهر چه خوش اهنگ
ابروهامو باال انداختمو بش نگاه کردم فهمیدو خودشو جمعو جور کردِ -ا منظورم اینکه مرخصی
میخایین؟
نه تورو میخام خره من که از همون اول همینو میخاستم خندمو خوردم-بله
خب برگه مرخصی رو از منشی بگیرینو بیارید من امضا کنمرفتم پیش نؽمه-زود تند سریع یه برگه مرخصی دبش بیا باال
هنوز حالت تهوع بم دست نداده هر وقت داد اساعههه هه مسخره زود باش رد کن بیادمیدونی چیه؟یه بار از ؼضنفر میپرسن اگه حالت تهوع بت دست بده چیکار میکنی؟ گفت منم بشدست میدم
هاها چه جک قشنگی خوب بود خندیدیم حاال یه برگه مرخصی بده جوونت درادچه خبره ساعت  1مرخصی میخایی؟عروسی داییمه ِا مبارکه چه قدم که باهم تفاهم دارینخاک تو سرت نؽمه کی با داییش ازدواج میکنه؟مگه من گفتم قراره با داییت ازدواج کنی؟خب تو گفتی تفاهم...تفاهم با مهندس جوونتمهندس بهرادو میگیاهااااااا خودتو لو دادی ...که بهراد مهندس جونتهخفه شو اون ...اره بابا میدونم ازش لجت میگیره خون کثیفتو کثیؾ تر نکن اونم رفته عروسی دوستش ِا ِا خب به من چهاره اصال به تو چه حاال بگو واسه چی میخندیدی؟-ای بابا ..جسته گریخته واسش تعریؾ کردم اونم شروع کرد به خندیدن
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خب حاال رد کن بیاد اونوبرگه رو داد رفتم سریع سیاوش واسم امضا کرد از شرکت زدم بیرون بای بای مهندس جوونم کجایی
که ببینی نقشه ها تو بخش محاسبه ستو منم مرخصی گرفتم دارم میرم ددر دودور یه اهنگ مشت
گزاشتمو با سرعت بیشتری به سمت ارایشگاه روندم
برای اخرین بار توی ایینه ی قدی اتاقم نگاه کردم موهای بلندم باالی سرم جمع شده بودن پیراهن
مشکی که یقه ی بسته ای داشتو پشت گردنش گره میخورد و بلندیش تا باالی زانوم میرسید پوشیده
بودم رنگ مشکی پیراهنم به تور جالبی به پوست سفیدم میومد با کفش سیاه پاشنه تخم مرؼی که
پوشیده بودم قدم کمی بلندتر شده بود
صدای نیما از پایین باعث شد چشم از تصویرم تو ایینه بردارم-وزغ جون بیا پایین دیگه هممون
منتظر تویم
مانتو مو پوشیدمو اومد پایین-وزغ قیافته
نیما سوتی کشید-اوووووووه کی میره این همه راهو عروس خانوم شمایین؟
هه هه یه تاکسی بگیر برو این همه راهوسوار ماشین شدیم جزو اولین نفرات بودیم هر چی نباشه فامیل درجه یکیم دیگه بعد ما خاله سیمینو
بقیه رسیدن مبینا تا منو دید اومد سمتم-به به حسابی پسر کش شدیااااااا
شوما بیشترررررررررررمهردادو مهرشاده دیدم که عین هم لباس پوشیده بودن-ببینم امشب میخاین همه رو اسکل کنینا
کدومتون پتین کدومتون مت؟
تو خودتو درگیر نکن عزیزم زحمتت میشهباژژژژژژژژژژژژژیدتقریبا همه ی مهمونا اومده بودنو حاال عروسو دوماد با دستو کلو ...از در باغ اومدن تو بیتا خیلی
خوشگل شده بود بهرامم همین طور یه دخترو پسر ناز حدودا  4ساله هم ساقدوش بودنو دنباله ی
لباس بیتا رو گرفته بودن منم یهو جو گیر شدم داشتم عین بوقلمون کیل میکشیدم که مبینا یه نشگون از
بازوم گرفت-ببند اون گاله رو گوشم کر شد
ااااااااخ انگشتات قلم شن ایشاالنیما اومد کنارمون-بیاین بریم تو ساختمون عاقد اومده
رفتیم تو سالن بعد از چند لحظه عروسو دوماد توی جایگاهشون قرار گرفتن مامانو چند نفر دیگه تور
روسر عروسو دوماد گرفته بودن کله قندو هم من میساییدم بعد از سه بار بالخره بیتا بله رو گفت
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بعدشم بهرام سریع بله رو گفت که باعث خنده ی مهمونا شد این دایی بهرام کوشولوی ما هم که از
دست رفت که رفت همه اومدن تبریک گفتن منو مبینا و ارزو و شبنم باهم رفتیم که تبریک بگیم
نوبت من که رسید به بیتا گفتم-بیتاجون یادت نرها اذیتت کرد خبر بده سر دو سوت با دمپایی حسابشو
میرسم
بیتا خنده ی ملیحی کرد-حتما یادم میمونه
بهرام-باشه جؽله بزار نوبت تو برسه
اووووووووووه تا باشه از این خریتادستت درد نکنه دیگه ماهم شدیم خردلتم بخاد خر بزرگوار حاال گذشته از این حرفا تبریک میگمدر این حین متوجه سایه ی مرد خوش قامتی شدم که کنار ایستاده بودو منتظر بود وراجیای من تموم
شه
رفتم عقبو سرمو گرفتم باال یهو چشام شصتو چارتا شد شاخام سبز شدن...اوسک ...این ؼوزمیت این
جا چی کار میکنه؟!!!
به به زبل خان هستن ایشون زبل خان شرکت زبل خان اینجا زبل خان قلب اوا زبل خان همه
جا...بلـــــــــــه من االن یه چیز گفتم ...چی گفتم؟من خودمو کشششششتممم ...هیچی بابا به روخودت
نیار...
یه ابروشو انداخت باال یه نگاه به سر تا پام کرد-به به خانوم سیامکی،خوبین شما؟
دیـگـــــــــــــــــه وقتی تورو میبینم حالت تهوع یهویی بم دست میده
ممنون شما بهترین مثه اینکهبله با نقشه ها چی کار میکنیدخوشو خرم نقشه ها هم تو بخش محاسبه جا شون خوبه؟چشاش گرد شد تا خاست حواب بده بهرام گفت-مثه اینکه شما با هم سرو سری دارید اره کلکااا؟؟
بله ایشون از مهندسین شرکت هستنبهرام نیشش باز شدِ -ا پس اونجام از دست این زلزله درامان نمونده؟
نه متاسفانهبهرام زد زیر خنده
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مهندس انگار قاطی کردین متاسفانه نه خوشبختانه این درستهبهرام-از زبون درازش بهره بردی سپهرجون؟
اوه اوه چه جور هم نمیدونی روز اول...حرشو قطع کردم-بهرام بیکاری از ایشون سوال میپرسی از خودم بپرس راستشو بگم
فقط یه سوال دیگهبفرما بهرام جان من که حساب شما رو میرسم به وقتشکار این خواهر زاده ی زلزله ی ما چطوره؟عـــــــــــالـــــــــــ ــی بیست
ایشون یکی از بهترین و جدی ترین مهندسای شرکت هستنلحنش حسابی بو میداد اونم چه بوووویی بوی قورمه سبزی
منم با همون لحن جواب دادم-اختیار دارید مگه رئیسی بهتر شما هم پیدا میشه؟
بهرام با زیرکی نگاهشو بین ما چرخوند-سپهر جون از من به تو نصیحت با آوا درگیر نشو که
موتورتو میزاره پایین
گویا این دایی ما از اخالق دوست شریفشون خبر ندارن
سپهر سرشو تکون داد-اونم چه موتوری از پنچر کردن ماشینا و دست کاری تو نقشه ی رئیسو ...
منظورت همینا بود بهرام جان؟
بهرام نگاهی به من کرد-اره؟
ای تو همین مایه ها به عالوه ی اضافه کاری زوری دادن به کارمندا واسه خوشیو...صدای نیما نزاشت حرفمو تموم کنم-اوا بیا کنار دیگه این دوتا بدبختو ول کن یه نفس راحت بکشن
 ِا اختیار داری نیماخان من هر جا باشم برای همه شادی به ارمؽان میارم چی فک کردیاون اعتماد به سقفته که منو عاشقو دیوونت کرده حاال بیا کنارباشه عشقم بریمِ ..ا یه لحظه بیانیما اومد کنارم-نیما ایشون مهندس بهراد رئیس شرکتن ایشونم نیما برادر بنده
با هم دیگه دست دادن منو مبینا با هم رفتیم تو باغ نیماو سپهر هم پشت سرمون در حالی که با هم
حرؾ میزدن اومدن
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نشستیم رو صندلیا
اجازه هستنگاهمون افتاد به پسر جوون خوش تیپی که به صندلی اشاره میکرد –شما که نشستین دیگه اجازه
واسه چی؟
خندید-من ارمان هستم خواهر زاده ی بیتا
من به شما گفتم خودتونو معرفی کنید؟خیر حاال میشه شما خودتونو معرفی کنید؟میخایین شناسنامه بدم؟خیر فقط خودتونو معرفی کنیدخب من دختر باباممشما اولین نفری هستی که با من راه نمیایا ِا ایشاال دومیشم جور میشه حاال تشریؾ ببرید تا جور شهپشیمون میشیا ِا پیشگو هم هستیو ما نمیدونستیماگه شما بخایی میشمشیطونه میگه همچین صندلیو از زیر پاش بکشم که تا دو روز پاچه هاش را هوا باشه
من که نمیخام رو کردم به مبینا-تو چطور؟مبینا-نچ
پس می تونید تشریفتونو ببریدپسر از رو صندلی پا شد رفت نیما نشست کنارم-باالخره این زبون شصت و دو متریت به دردت
خورد
ا ببخشید شما کجا تشریؾ داشتینزیر سایه ی شمااااااااا االن که شبه-ا یعنی من اشتباه کردم
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بلهحاال پاشو یکم برقص و انقد حرؾ نزنمنو مبینا رو بلند کرد و خودش نشست سرمو به عالمت تاسؾ تکون دادم-بی فرهنگ
رفتیم وسط همه اون وسط میرقصیدن و جیؽو هورا و....اون وسط داشتم میرقصیدم چشامو بستمو یه
چرخ زدم چشامو که باز کردم دیدم همون پسر با نیش باز روبه روم داره میرقصه ای کوفت ببند اون
نیشو برگشتم مبینا داشت می خندید-ببند نیشتو مسواک گرون میشه.چرا منو نکشیدی کنار؟
اخه نمیدونی چه ذوقی کرد وقتی چرخیدی سمتشایشاال ذوق مرگ شهاهنگ که تموم شد نیما اومد جلوم-افتخار میدین بانو؟
چه میشه کرد بیا جلو یه دورم با تو برقصم دلت خوش شهاوه اوه منو بگو دارم فداکاری میکنمسنگینی یه نگاهو حس کردم سرمو چرخوندمو نگاه سپهرو متوجه خودم دیدم همیشه عصبانی میشدم
ولی نمیدونم چرا حاال یه جورایی ذوق کردمو خوشحال شدم چقد شیک لباس پوشیده بود یه کتو شلوار
مشکی با بلوز مشکی پوشیده بود یه کروات ورساچی که توش یه رگه های طالیی به کار رفته بود
هم زده بود نگاهم افتاد تو چشای مخمور مشکیش چقد گیرا بودن....وا؟ من تا حاال کور بودم؟...یهو
چشم بصیرت پیدا کردمااا..عجب...
احساس کردم یهو داغ شدم دلم قیلی ویلی رفت -هوووووووی تو هپروتیا اهنگ تموم شد
گیجو ویج به نیما نگاه کردم که چشاشو باریک کرده بودو نگام میکرد بهش محل نزاشتم روی یکی
از صندلیا نشستم یهو یه فکری تو مخم جرقه زدم...اوایی خدا خفت کنه نکنه عاشق شدی؟نه به
خدا..منو چه به این ؼلطا..نه نه حرفشم نرنِ ...ا ِا ِا ِا آوا تو هم اره؟اره منم پس چی ؟اخه کی عاشق این
میشه که تو شدی؟خدایا ببین راس میگه نمیشه منو عاشق یکی دیگه بکنی؟ اخه منو چه به این احساس
شوم؟...شوم؟چرا شوم؟عشق مثه خرمالو میمونه..شیرین اما گس...این احساس که حاال تموم تنمو در
بر گرفته بود یه احساس فوق العاده بود ....این دست کیه جلوم که هی تکون تکون میخوره با چشمام
دنبالش کردم دست مبینا بود تو جام تکونی خوردم نیما و سپهر روبه روم داشتن به من
میخندیدن..کوفت -...عمو یادگار خابی یا بیدار؟
ها؟چی؟نخودچی لئوناردو داوینچیمسخره نگاهم افتاد تو نگاه سپهر چقد وقتی میخندید خوشگل میشد دست مبینا رو کشیدم دوباره رفتیموسط حسابی که اون وسط باال پایین پریدیم رفتیم کنار بقیه که دور یه میز جمع شده بودن نصفه لیوان
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واسه خودم ودکا ریختمو مشؽول شدم داشتیم با هم حرؾ میزدیم که بابا و یه اقایی خندون اومدن سمتم
–نیما جان،اوا جان یه لحظه بیاین
اون اقا هم سپهرو صدا زد رفتیم سمتشون بابام دست انداخت دور گردن اون اقا-بچه ها ایشون اقا
سیامک بهراد هستن بهترین دوست دوران دبیرستان،سیامک جان این دوتا جوونم اوا و نیما دختر و
پسر گلم هستن
با هم دست دادیم اقای بهراد هم رو به بابام گفت-این هم سپهر پسر بنده هستن
چی شد؟اینجا همه با هم اشنان چه جالب من با رئیسم اشنا در اومدم
بابا-ماشاال عجب پسر اقایی
من-بابا ایشون رئیس شرکت هم هستن
خیلی خوش حالم که رییس دخترم همچین اقای متشخص و با مسولیتی هستنسپهر-اختیار دارید
پس من یه پارتی گنده دارم...ارررررره به همین خیال باش یه من بده آش
همه جمع شده بودن دور عروسو دومادچون بیتا میخواست دسته گلشو بنداره وسط جمعیت تا یکی
بگیردش همه ی خترا دستاشونو اورده بودن باال نگاه کن تو این بی شوهری ...واه واه...یهو احساس
کردم یه چیزی پرتاب شد سمتم چشام بسته شدنو دستامو ناخوداگاه اوردم جلو چشامو باز کردم دسته
گل تو دستم بود همه به من اشاره میکردنو سوت میکشیدن ای بیتا حلواتو بخورم بیکار بودی بندازی
تو دست من ؟اخی از ترشیدگی در اومدم حاال این مرد خوشبخت کیه...چی میشد اگه سپهر باشه؟
بعد از شام حدودا ساعت  2بود که مهمونا کم کم رفتن خودمونیا هم موندن برای عروس کشون تا کوه
صفه رفتیمو بعد عروس دوماد خداحافظی کردنو رفتن تا رسیدیم خونه کفشامو در اوردم خودمو به
نیما انداختم-نیما جوووونم؟نمیخایی به وظیفت عمل کنی؟
ببینم شما از کدوم سنگ پا استفاده میکنید؟نیماااااا جون من؟؟باشه بابا گریه نکن میبرمتپریدم رو کولش از پله ها داشت میرفت باال صدای اعتراض نادیا بلند شد-اااا پس من چی؟
من اول این قاطرو رزرو کردم حاال بش میگم برگرده تورم سوار کنهنیما منو انداخت پایین-که حاال من قاطرم اره؟
-نه داداشی تو گلی البته گل خرزره حاال بیا بؽلم کن
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رو که نیس معلوم نیس وقتی بچه بودی ننه بابامون چی بت دادن خوردی و بعد منو بلند کردو با پادر اتاقو باز کرد منو گزاشت روی تخت-مرسی داداشی جبران میکنم
نمیخاد تو جبران کنی جوجه و از اتاق رفت بیرون با خستگی فقط لباسمو در اوردمو خودمو پرتکردم رو تخت اخــــــــــــیش چقد خواب خوبه چشامو بستم چهره ی ریبای سپهر جلوی چشام اومد
اوا تو هم گل کاشتی با این انتخابت اصال معلوم نیست ننه بابا این سرش چیکار کردن که اینقد جیگر
شده امشب دخترا عین پروانه دورش میگشتن که اونم به هیچ کدوم محل نمیزاشت یکیشون همین
ارزو بود که هی دلبری میکرد و دلم میخاست دو بامبی بزنم تو مخش تا مخش جابه جا شه
صبح وقتی بیدار شدم یکی زدم تو سرم ساعت ده بود از تخت خواب نازنینم پریدم پایین هول هولکی
لباس پوشیدم و سوار ماشین شدم هنوز چشام درست خیابونو نمیدید چند باری هم نزدیک بود تصادؾ
کنم خداروشکر اسانسور طبقه ی همکؾ بود خودمو انداختم توش اسانسور که ایستاد عین فشنگ
خودمو پرت کردم بیرون
دیدم سپهر کنار میز نؽمه وایساده-خانوم سیامکی هنوز نیومدن؟
خودمو رسوندم بهشون-سالم مهندس معذرت میخام دیر اومدم
بهراد چشمش به من افتاد احساس کردم جلو خندشو گرفته از روی شونه هاش نؽمه رو دیدم که داره
بی صدا میخنده و چشاشو واسم چپ کردو زبونشو دراورد داشت خندم میگرفت که سپهر گفت-دفعه
اخرتون باشه
خوبه میدونه چرا دیر کردم دیر کردم که کردم فدای سرم در اتاقمو باز کردم که یهو نؽمه حمله کرد
تو اتاق منم مثه این مشنگا داشتم نگاش میکردم-چطه مگه اینجا باغ وحشه؟
در حالی که میخندید ایینشو گرفت سمتم-خفه شو فعال یه نگاه به ایینه بنداز
شکلکی براش در اوردمو تو ایینه به خودم نگاه کردم خندم گرفت یادم رفته بود ارایش دیشبمو پاک
کنم پایین چشام سیاه بود و سایه ی پشت چشم به صورت فجیحی پخش شده بود نؽمه هنوز داشت
میخندید ایینه رو دادم بهش –خوبه واال اول صبحی برا خنده سوژه پیدا کردی
رفتم تو دستشویی و با هزار زحمت ارایشمو با کرمو شیر پاککن پاک کردمو اومدم بیرون پروژه ای
که یه هفته پیش به من واگذار شده بودو هنوز تموم نکرده بودمو امروز باید تحویل میدادم تا وقت
ناهار روش کار کردمو تمومش کردم ناهارو با نؽمه رفتیم رستورن بعدش که برگشتیم حسابی خابم
میومد سرمو گزاشتم روی میزو چشامو بستم با صدای تق تقی که کنار گوشم میومد سرمو بلند کردمو
سعی کردم چشامو بار کنم از الی چشام صورت زیبای سپهرو دیدم یه لحظه موقعیتم یادم اومد
نیشخندی زد -ببخشید که چرتتونو به هم زدم
نه خاهش میکنم ادم بیدار شه همچین فرشته ایو ببینه واسه چی ناراحت شه
-بله ....اِم..چیزه ...نقشه رو تموم کردم
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نقشه رو بداشت همونطور که نگاش میکرد گفت-میتونید تشریؾ ببرید
به ساعت نگاه کردم ساعت  5بود چقد خوابیده بودم چقد خواب تو ساعت اداری میچسبید بلند شدم
کیفمو برداشتم –خداحافظ باسر جوابمو داد...بی تربیت..بیشعور من نمیدونم عاشق چیه این شدم
شعورم که نداره...اه...هیچکیم که تو شرکت نیست این نؽمه هم که یه ذره شعور نداره یه سر به من
نزد ببینه من مردم یا زندم همینطوری بدون خداحافظی رفته اخ که اگه ببینمت
به ماشین که نزدیک شدم دیدم تایر ماشین پنچره دو دستی کوبیدم تو سرم چجوری پنچری بگیرم اخه
صندق عقبو باز کردمو تا تایر جدید بردارم اه چقد سنگینه داشتم خودمو میکشتم تا تایرو بکشم بیرون
که صدایی گفت-بزارید کمکتون کنم
برگشتم سپهر بود چه صدای گیرا و دلنشینی داشت دلم ضعؾ رفت داشتم توی چشاش ؼرق میشدم
پلک زدم-ممنون خودم میتونم
ابروشو انداخت باال-مطمئنید سنگینه شما نمیتونید بیاریدش بیرون
دوست نداشتم ازش کمک بگیرم مگه من اینجوریم که از تو کمک بگیرم با تموم قدرت تایرو کشیدم
بیرون اااااااخ صدای استخونامو شنیدم ولی به روی خودم نیوردم مهم این بود که تایرو در اورده بودم
لبخند پیروزمندانه ای زدم-دیدید تونستم
سرشو تکون داد-خیلی لجبازید
جوابی ندادم حاال چه جوری باید پنچریشو بگیرم؟تا حاال فقط چند بار دیده بودم که گوشه ی خیابون
دارن پنچری میگیرن ولی بلد نبودم سپهر دست به سینه منتظر بود ببینه چیکار میکنم –شما چرا اینجا
ایستادید؟
شما که نمیتونید برید کنار براتون پنچریشو میگیرم نه من االؾ میشم نه شمابهم برخورد-من به شما گفتم االؾ من بشید
حواسم نبود که تایر زیر دستمه ولش کردمو به سپهر اشاره کردم –شما میتونید تشریؾ....ای واااااای
تایر تو سراشیبی با سرعت میرفتو منو سپهر هم پشت سرش کم کم از نفس افتادیمو ایستادیم سپهر
کفری به من نگاه کرد-لجباز حاال بر میگردیمو من شما رو میرسونم
خودمو از تکوتا ننداختم-نخیر تاکسی بگیرم بهتره
تاکسی داشت رد میشد براش دست تکون دادم تاکسی ایستاد خاستم ادرسمو بهش بگم که سپهر سرشو
کج کرد-کیفتونو نمیخایید؟
اه بخشکی شانس کیفم تو ماشینم بود راننده تاکسی که انگار یه ثانیه هم واسش مهم بود گفت-خانوم
مارو االؾ کردید یا سوار شید یا برم سر کارو زندگیم
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سپهر درو بست-خیر شما برید شرمنده
راننده سرشو با تاسؾ تکون داد و رفت منم عین جوجه پشت سرش راه افتادم کیفو از ماشینم بر
داشتمو یه لگدم به تایر پنچر زدم که از چشم سپهر دور نموندو یه نیشخند زد یه چشم ؼره از حرص
زدمو سوار ماشینش شدم ادرس خونه رو پرسید بهش دادم یه اهنگ از مرتضی پاشایی گزاشت ..به
به ببین آوایی از همین اول زندگی مشترکمون تفاهم داریم زیر چشمی بهش نگاه کردم المصب پشت
ماشینم خوش استیل بود جدی به روبه رو ش نگاه میکرد یه دستش روی فرمان ماشین اون دستشم با
حالت قشنگی روی پنجره گذاشته بود عطر خوشبوش تموم ماشینو برداشته بودو داشت مستم میکرد
رسیدیم سر کوچمون –ممنون همینجا پیاده میشم
خونتون داخل کوچه هست؟به تو چه-بله
پیچید داخل کوچه-الزم نبود بپیچید تو کوچه...ممنون همینجاس
دم درمون متوقؾ کرد-ممنون زحمت کشیدید بفرمایید تو در خدمت باشیم
نه ممنون مزاحم نمیشم.سالم برسونیدنه عزیزم شما مراحمی
با کلید درو باز کردم-بازم ممنون
وارد خونه شدم-سالم سالم همگی سالم
نادیا-وووووووووای تو باز اومدی تازه داشتیم به ارامش میرسیدیم
کیفمو پرت کردم تو سرتش-لووووس حاالم دیر نشده میتونی بری بیرون تا به ریلکسیشنت برسی نکه
خیلیم مشؽله ذهنیم داری
نیما-ماشینتو نیاوردی تو؟ببین من این دفعه نمیرم ماشینتو بیارم توا گفته باشم
خندیدم-اخه اصال ماشینی نیس که بری بیاریش تو
یعنی چی؟شونه هامو انداختم باال-پنچر شد گذاشتمشو اومدم
نیما پووفی کرد-حتما اینم منم که باید برم بیارمش
افرین پسر باهوش در ضمن یه تایرم باید بخری-خودش داره تایر احمق جان
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احمدو زنش دادیم رفت عزیزم داشتم تایرو در میاوردم از دستم در رفتبی عرضهزبونی براش در اوردمو بساطمو جمع کردمو رفتم تو اتاق خودم
*************
داشتم ماشینو رو به رو شرکت پارک میکردم که یکی درو باز کردو خودشو انداخت تو تا به خودم
بیام یه چاقو زیرگلوم بود-هر چی داری بریز بیرون...جلدی باش
مات و مبهوت داشتم نگاش میکردم که چاقو رو جلو صورتم تکون داد-جونتو دوس داری یانه؟
اره خیلی کیه که جونشو دوس نداشته باشه؟ساکت شو زبون درازی نکن...زوداهااان مثال دزدیو پول میخاییحرؾ نباشهچشـــــــــــــم گفتی پول میخایی اره؟اره اون ساعت خوشگلتم بدههمچین پولی نشونت بدم حض کنی دنبال اسپری فلفلم میگشتم که یه سقلمه بم زدِ -د زود باش بعد
کیفمو برداشت اسپریو زیر دستم حس کردم سریع خالی کردم تو صورتشو دادی زدو دستاشو گذاشت
رو چشاش چاقو از دستش افتاد چاقو رو برداشتم در ماشینو باز کردمو کیفمو از دستش کشیدم بیرونو
با لگد پرتش کردم بیرون-مرتیکه تو که عرضه نداری تورو چه به این ؼلطا
در حالی که سکندری میخورد راهشو کج کردو از کوچه ِد فرار باریک آوایی سرعت عمل بیست
ازخودراضی از ماشین پیاده شدم
مثه اینکه به ؼیر از زبون درازی و لجبازی و شیطنت از این کارا هم بلدینبا صدای سپهر به سمتش چرخیدم-ابروشو انداخته بود باال و با تحسین نگام میکرد هه هه
ازخودراضی پررو حیؾ که دوستت دارم وگرنه از اون فحشای "ک" دارم بی نصیب نمیموندی
بله نکنه فک کردید که فقط خودتون بلدیدبعدم با ژست دزدگیر ماشینو از پشت سر زدمو از جلوش رد شدم
با هم سوار اسانسور شدیم یعنی این مدت هم زیستی روش اثر گذاشته بودو دیگه میدونست که در
صورت برخورد خانوما مقدم ترن
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توی اسانسور از شیشه به بیرون نگاه میکرد منم که سوءاستفاده چی از فرصت استفاده کرمو دیدش
زدم یه کتو شلوار سرمه ای اسپرت با بلوز سفید پوشیذه بود ته ریشم گذاشته بود که خیلی بهش میومد
از حالت موهاش خیلی خوشم میومد موهاش خیلی کوتاه ارایش شده بودن داشتم قورتش میدادم که با
نگاهش ؼافلگیرم کرد سریع جهت نگاهمو تؽییر دادم
مثل همیشه بیکار بودمو داشتم با موبایلم ور میرفتم که صفایی اومد تو اه مار از پونه بدش میاد جلو
خونش در میاد-احوال شما خانوم
یه سوال دارم ببینم تو هفت قلو حامله ای که شکمت سه متر جلو تر از خودته؟ به زحمت جوابشو
دادم-ممنون امری داشتین؟
خیر اومده بودم یه حالی ازتون بپرسمبا لحن تندی جواب دام-میبینید که حالم خوبه حاال میتونید تشریؾ ببرید چون خیلی کار دارم
جک گفتما چون نه نقشه ای جلوم بود نه هیچی با لحن معنی داری گفت-اهاان پس بااجاره
زیر لب گفتم-به سالمت
با حرص بلند بلند شروع کردم به فحش دادنش-مرتیکه هیز احمق اندازه بابا بزرگم سن داره و
پووووؾ هر چی ازت بدم میاد هی بیا جلو چشم باشه؟
چشمباتعجب سرمو اوردم باال دوباره این سرشو انداخت اومد تو اتاقم این یکیو دیگه کجا دلم بزارم؟بی
حوصله گفتم-با شما نبودم
بله متوجه شدمخب به سالمتی امرتون؟یه سری پروندس که باید مرتبشون کنیدمن؟پرونده ها چه ربطی دارن به من؟امروز خانوم مبینی نیومدن و کارشون میوفته گردن شماای سنگ قبرتو بشورم نؽمه که هیچ وقت مفید نیستی
کسه دیگه ای نبود؟بود ولی بیکار نبودبا حرص بلند شدم-یه باره میخایین تلفنارو هم جواب بدم
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خندشو خورد-نخیر خودم جواب میدم
نه تورو خدا اونم بدین من جواب بدمخب اگه حرفی ندارین باشهیعنی واقعا حیؾ مهندس که به تو بگن
عصبی نگاش کردم-خیر ممنون اون باشه واسه خودتون که بجای توپ بازی این کارو بکنید
نشستم پشت میز منشی ای ایشاال هر دفعه که اینجا میشینی میخ بره تو نشیمنگاهت نؽمه
سپهر توضیحی در مورد پرونده ها دادو بعد رفت تو اتاقش توپ بازی داشتم پرونده ها رو مرتب
میکردم که صدای اشنایی اومد-سالم دخترم گلم
سرمو گرفتم باال عمو سیامک بود لبخندی زدمو بلند شدم-سالم عمو جون حالتون چطوره؟
ممنون عزیزم تو چطوری؟مامان بابا چطورن؟ممنون خوبن سالم میرسوننچیکار میکنی از دست این اقا پسر بد اخالق ما؟بابا دستتون درد نکنه حاال من بد اخالق شدماین صدای سپهر بود که اومد به باباش سالم کرد –باباجون مگه تو نگفته بودی اوا جان مهندسه؟
بله مهندسی که داره برای دکترا میخونه و به جا منشی دارن ازش بیگاری میشن
بله ولی منشی امروز مرخصی داشته نیومدهخب واسه چی اوا باید جا منشی بشینه؟چون پسرتون عقده ایه ؼیر از اینه؟
سپهر شونه هاشو انداخت باال –بابا بیاین بریم تو اتاقم
نیم ساعتی تو اتاق سپهر بودن بعدش عمو رفت –خوش میگذره جا من؟
ای کوفت ای مرض حناق بگیری جرئت داری یه دم بیا جلو تا خفت کنمخندید-اووووه چطه بایدم از خدات باشه سر جامن نشستی
بلند شدم-گمشووو بیا بتمرگ سر جات منم برم سر جای خودم
-بالخره گم شم یا بتمرگم
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نؽمه خیلی دلقکیچاکر شمانشستو خاست پرونده هارو به هم بزنه که رو سرش خراب شدم-به اینا دست زدی نزدی
بلند خندید –باشه بابا دوباره قرمز دیدی رم کردی
در حالی که میرفتم سمت اتاق سپهر واسش زبونی دراوردم که محکم خوردم توی یه جسم سخت
اخــــــــــــی در اؼوش عشق ...چه رمانتیـــک ..اوایی خدا نکشتت چه شوهر خوش هیکلی داری
خاستم یه انگشتمو بکنم تو شکمش که ببینم چرا اینقد گوشتش سفته که متوجه موقعیتم شدم کشیدم کنار
یه چشم ؼره ی مشت بهش زدم
خانوم حواستونو جمع کنیدو درست راه بریدهمچین بدمم نیومدا نمیدونم این وسط چشم ؼرم واسه کدوم عمم بود
شما که دیدین من حواسم نیس چرا نکشیدید کنارمثه اینکه یه چیزیم بدهکار شدیمنه پس طلبکار شینداشتم میرفتم به اتاقم که صدای انکرواالصواتش اومد-کجا؟
سر قبرم به تو چه
کفری شدم-اتاقم اجازه هس؟
بله بفرماییدشیطونه میگه گلو گیسوشو مشت مشت بکنما
ساعت  5شده بود داشتم سوار ماشین میشدم که دیدم نؽمه داره پیاده میره دم پاش پیچیدمو یه ترمز
ناگهانی زدم یه جیؽی زد که چسبیدم به سقؾ ماشین داشتم بلند میخندیدم که شروع کرد به فحش دادن
بعد شصت و خورده ای فحش بالخره ساکت شد ولی من همچنان میخندیدم –عسیسم بیا برسونمت
خفه شو عوضی سوار ماشین تو بشم جنازم میرسه خونهتضمین میکنم حاال سوار شوبا چشم ؼره سوار شد-پس ماشینت کو؟
بابام فروختش؟ِ -ا چرا؟
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چشمکی زد-قرار شد بابام یه ماشین درست حسابی برام بگیره
مبارکه ولی حیؾ که لیاقت نداریتا رسیدن به خونشون کلی کل کل کردیم از خونشون یه خانومو اقا و یه پسر حدودا 25ساله داشتن
میومدن بیرون-ا مامان بابام و پیاده شد منم مجبور شدم پیاده شم نؽمه منو به اونا معرفی کردوبعد به
من تعارؾ کرد و منو به اصرار کشوند خونشون گویا میخاستن به مهمونی برن پسره که داشت با
نگاهش قورتم میداد به بابای نؽمه گفت-بابا من سرم درد میکنه نمیام
مامان نؽمه-تو که تا همین االن خوب بودی
نه سرم درد میکرد ولی االن ؼیرقابل تحمل شدهنؽمه به بهزاد کنایه زد-از کی تا حاال سردرد میگیری
چشم ؼره ای رفتو هیچی نگفت مامان باباش که انگار عجله داشت خداحافظی کردنو رفتن نؽمه به
بهزاد گفت که بره بستنیو...بخره وقتی بهزاد رفت با حرص روکردم بهش-خوب واسه خودت میبریو
میدوزیا
خب باید از همون اول قبول میکردیزهرمار وبعد جلو تر از خودش رفتم تو درو روش بستمااااااااا درو باز کن دیوونهحقته حاال اونقد اونجا بمون که بپوسیاوا باز نکنی از دیوار میام توامگه بلدی؟بله که بلدماوه اوه امان از تجربه چند بار تا حاال از دیوار مردم رفتی باال دزد ناکس؟دزد خودتی ببین اوایی درو باز نکنی من میدونم با توامثال چی کار میکنیصدای کلید اومدو بعدشم در باز شد-هیچی عزیزم چکو پُکو بارت میکنم و افتاد دنبالم منم وسایلمو
انداختمو ِد فرار همینجور که داشتم میدویدم یهو زیر پام خالی شدو همه جام خیس شد ...ای وای مگه
من کورم که استخر به این درن دشتیو ندیدم؟
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نؽمه بلند میخندید حاال که انداختمت تو اب میفهمی و شروع کردم به اخ و واخ گفتن اولش باورش
نمیشد بعد که دید نه انگار جدی میگم اومد کمکم دستشو دراز کرد که منو بکشه بیرون منم اونو
کشوندمش تو اب حاال نوبت من بود که بخندم –اهااااااااا حاال شد حقته
نؽمه دستو پا میزدو بدو بیراه میگفت از استخر اومدم بیرون که دیدم بهزاد هاجو واج ایستاده مارو
نگاه میکنه ِد بیا من که ابرو پیش هیچکس نمیزارم ای که اگه بهزاد اینجا نبود نؽمه تو او دنیا داشت
بال بال میزد بهزاد که حاال داشت میخندید وسایلمو گرفت طرفم-فک کنم اینا مال شما باشه
بله خاستم بگیرمشون که نؽمه دوباره عین وزغ پرید وسط ماجرا-خودت بیارشون خیس میشنبهزاد تبسمی کرد-چشم تو هم اوا خانومو ببر تو سرما میخورن
تو یکی دیگه الزم نیس نگران من باشی که اصال حوصلتو ندارم
نؽمه رفت سر کمدش یه لباس پرت کرد سمتم-بیا فعال اینارو بپوش تا لباسات خشک شه
اینکه سه تا من توش جا میشهیکم دیگه تو کمدشو گشتو یه بلوز شلوار عسلی بهم داد پوشیدمشون نؽمه گفت-میگم چقد رنگ عسلی
بت میاد
نه عزیزم من بسکه خوشگلم همه رنگ بم میادخفه شو بابا دو کالم ازت تعریؾ کردم به خودت نگیروقتی توی اتاقش بودیم بهزاد چند بار به بهونه های مختلؾ اومد تو اتاق این بهزادم خوشگل بود ولی
حیاط خلوتش یه کوچولو خرده شیشه داشت بعد که لباسام خشک شدن اونارو پوشیدمو از خونشو
اومدم بیرون خونشون به خونه ی عمه پوری اینا خیلی نزدیک بودو منم خیلی دلم براشون بخصوص
عمه و شهاب تنگ شده بود ولی چون دیر شده بود دیگه رفتم خونه
دیدینگ دی دینگ دی.....
کوفت...زهرمار..ساعت مزخرؾ بی خاصیت همیشه بلدی رویاهای مو بهم برنی.....اه برو رویاهای
عمتو بهم بزن
وووووووووووووووای امتحااااااااان با سستی از جام پاشدم دستو صورتمو شستمو رفتم توی
اشپزخونه نیما که داشت سریه سر نادیا میزاشت با دیدنم گفت-به به دماؼوی خودممممممم
زبونی براش دراوردمو نشستم نادیا-خدا عمرت بده اومدی یکم دست ار سرم برداره تا عمر دارم
دعات میکنم
بعد چشاشو بست لقمه گرفتو داشت میبرد سمت دهنش که نیما با شیطنت لقمه رو ازش قاپیدو گذاشت
تو دهنش باهم خندیدیم نادیاچشاش واشد-نیماااااااااااااااا میخام خفت کنم
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نیما چشاشو درشت کرد-اوه اوه چه خشن خانوم کوتاه بیا
تو چرا اول صبحی انقد خوشی ؟امان از این دوس دخترانیما چشاشو گرد کرد-تو که چیزی به این نگفتی؟ها؟
نه ولی وقتی من میفهمم توقع داری این نفهمه این سه برابر من فضولهنادیا خندید-ضایع
نیما پووفی کرد یه لقمه گرفت خاست بزاره تو دهنش که نادیا سریع لقمه رو از دستش قاپید-اهااااااااااا
حاال شدددد
گذاشت تو دهنش و دوباره چشاشو روهم گذاشت
نیما مقنعه ی نادیارو کشید تو صورتش-بچه اخه چه واجبه که تا ساعت  3بیدار بمونیو فیلم ببینی
تا چشات دراد نیمامن-نچ نچ میگم این ننه بابامون میخاستن ادب تقسیم کنن همشو برای من گذاشتن
دوتاشون اوار شدن روسرم-خفـــــــــــــــه
********
از دانشگاه اومدم بیرون این امیده؟یکم دیگه رفتم جلو خودش بود جلوش ترمز کردم-گل پسر اجازه
میدی در رکابت باشیم؟
منو که دید خم شد با لبخند سالم کرد جوابشو دادم-اینجا چیکار میکنی؟دوس دخترت کی تعطیل میشه؟
نه بابا کی با من دوس میشه گذرم از اینجا افتاد گفتم یه سر به تو بزنمپس بپر باالسوار شد-خب تعریؾ کن چه خبر؟
برؾ اومده تا کمر حاال کجا برم؟برو یه کافی شاپی جاییبا تعجب پرسیدم-کافی شاپ؟واسه چی؟
حاال تو بروok-
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نشستیم یه جای دنج امید دستاشو گره کرد زیر چونش به من خیره شد-میدونی هر چی تو چشات نگاه
میکنم سیر نمیشم
این حرفا از امید بعید بود-چی؟
راستش ...خب اومدم که باهات حرؾ بزنمحرؾ؟در چه مورد؟در مورد خودم...وتومن؟من این وسط چیکارم؟نفس عمیقی کشید به دستاش خیره شد-یادته از بچگی همیشه باهم بودیم
همبازی هم بودیم ...من از بچگی دوستت داشتم یعنی ...تو یه جوری هستی به دل میشینی،متفاوتی
یعنی یه جورایی تکی
عجب!تک لنگه بودیمو نمیدونستیم-خب اینا چه ربطی داره به خودت ومن؟
میخام بت بگم که دوستت دارم خیـــلی...یعنی خب...دارم ازت خاستگاری میکنماِ؟بادا بادا مبارک بودو ایشاال مبارک بادا این حیاطو اون حیاط میپاشن نقلو...یهو مخم فعال شد
خاستگاری؟خاستگاری من؟
هیچی نگفتم فقط زل زدم تو چشاش
فقط به من بگو چه احساسی به من داری؟نمیدونستم چی بگم دوست نداشتم ناراحتش کنم خب من اونو از همه ی پسر خاله هام بیشتر دوست
داشتم ولی نه اونجوری-...خب ببین امید من خیلی دوست دارم ولی فقط مثه ی خاهرو برادر مثه نیما
و شهاب
نسبت به همه ی پسرای فامیل همین حسو داری؟اره همه رو مثه نیما و شهاب دوس دارمتوی چشام خیره شد-حتی بهروز؟
اب دهنمو قورت دادم دیگه دوس نداشتم یاد اون روزا بیفتم...یاده یه عشق احمقانه-...اون یه اشتباه
بود مال وقتی که ...مهم نیس ولی اینو بدون امید من تورو خیلی دوس دارم
ولی من عالقم به تو یه جور دیگسنه امید نزار اون تصوری که از تو توی ذهنم ساخته بودم خراب شه..بیا دیگه در موردش حرؾنزنیم
لبخند ؼمگینی زد-کس دیگه ایو دوس داری
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یاد سپهر افتادم دلم براش تنگ شده بود توی چشای درشتو میشی اش خیره شدم نگاهش چقد بی ریا
بود چطور میتونستم دروغ بگم-اگه میخایی دروغ نشنوی نپرس
کمی سرخ شد با صدایی گرفته توام با خشمو ؼم گفت-پس کسی هس؟
دستاشو تو دستام گرفتم-امید فک نکن کسی رو به تو ترجیح میدم ..تو برام یه برادر عزیزی
لبخندی زدمو برای اینکه جو رو عوض کنم ادامه دادم-خب حاال بستنیامون اب شدن بزار یکی دیگه
سفارش بدم
نه نمیخاممگه برا تو میخام سفارش بدمعاشق همین اخالقو رفتارتمچاکریم حاال میخوری یا نه؟نهؼلط کردی میخوری یا به زور...باشه بابا واسه منم سفارش بدهبراچی من سفارش بدم خودت سفارش بدهخندیدو گارسونو صدا کردو سفازش داد بعد که خاستیم بریم گفت-خداحافظ
وایسو میرسونمتنه خودم باید برم جایی کار دارمتو دلم گفتم اره جون خودت-باشه هر جور خودت دوس داری خداحافظ گالبی
رسیدم خونه-سالم من اومدم
نیما که روی مبل لمیده بود-چرا دیر اومدی جوجو؟
من نمیدونست این ساعتای کالسای منو از کجا داشت-امیدو سر راه دانشگاه دیدم رسوندمش
با تعجب پرسید-کجا؟کدوم خیابون
خیابونه....مام که بووووووووقـــــــــــیمرومو به نادیا کردم-نخیر بیشتر شبیه دیفرانسیلی
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هه هه مسخرهرفتم اتاقم که یه خواب درست حسابی برم
***********
به ساعت نگاه کردم ای خدا بگم چیکارت کنه سپهر ساعت شیشه و من هنوز تو شرکتم نقشه رو ول
کردم اگه بخام تمومش کنم یه ساعت دیگه طول میکشه کیفو وسایمو از برداشتم تو سالن با اکبر اقا
چشم تو چشم شدم وای منو این تنها اینجا چیکار میکنیم روی مبل نشسته بود داشت چایی میخوردو یه
گل سرخم کنار دستش بود رفتم سمت در دستگیره رو کشیدم پایین دلم هوری ریخت در باز نمیشد
چند بار دیگه امتحان کردم ولی نشد خودمو خونسرد نشون دادم-اکبر اقا چرا این در بار نمیشه؟
بلند شد اومد سمت من-زحمت نکش باز نمیشه
اب دهنمو قورت دادم-یعنی چی؟لطفا درو باز کنید
گلو گرفت سمتم -درو باز میکنم عزیزم ولی تا وقتی کارمو بکنم
دلم میخاست انکار کنم ...اتفاقی رو که...وای خدا کمکم کن قلبم انقد تند میزد که صداشو
میشنویدم..خودمو به نفهمی زدم-ولی من عجله دارم
اومد سمتم –این گل برای تو ِا
دیکه نمیتونستم خودمو به نفهمی بزنم-معنی این کاراتو نو نمیفهمم
با هرزگی سرتاپامو نگاه کرد انگار که لباس تنم نبود مو به تنم سیخ شد-میخام که زنم شیو منم مردت
شم تو هم باید قبول کنی یعنی نمیتونی نکنی از همون روز اول توجهمو جلب کردی حاالم دیگه
نمیتونم جلوی خودمو بگیرم فهمیدی؟
با عصبانیت گفتم-اگه همین االن این مسخره بازیارو تموم کنی به مهندس نمیگم
هر چند که دروغ میگفتم اولین چیزی که میگفتم همین بود
نه عزیزم کجا؟ بعد با دست زمختو کثیفش دستامو گرفت سریع دستامو از دستش کشیدم بیرونو ازشفاصله گرفتم-مرتیکه احمق چه ؼلطی میکنی؟
افتاد دنبالم-هی هی زن که با مردش اینجوری حرؾ نمیرنه
از جملش حالم بهم خورد مخصوصا از لفظ زن به سمتم حمله کرد منم دویدم سمت اتاقم تا درو روش
قفل کنم ولی اون از پشت بازومو گرفت و منو پزت کرد روی مبل دادو بیداد راه انداختم دستشو
گذاشت رو دهنم -خفه شو دستش رفت سمت شالم اونو وحشیانه از سرم کشید با دستم مهارش میکردم
ولی هیچ فایره ای نداشت هر ضربه ای که بهش میزدم مثه نوازش میموند حاال اون دستش رو به
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سمت یقه ی مانتوم برد به هق هق افتاده بودم-عوضی اشؽال...توی دیوسی ولم کن..کمک
کمــــــــــــک
دیگه داشتم نا امید میشدم که در شرکت باز شدو سپهر سراسیمه تو به یه لحظه نرسید که سنگینی
اکبر روی تنم برداشته شدو فقط مشتو لگد بود که به سمتش حواله میشد منم فقط با رنگ پریده تماشا
میکردم بعد از چند دقیقه دیگه اکبر قبل شناسایی نبود صورتش کبودو خوی بود ناله میکرد سپهر
اونو کشون کشون بردش سمت اتاقی اکبر فحش رکیکی داد که سپهر با مشت تو دهن اکبر زدو درو
روش قفل کرد اومد سمت من-حالت خوبه؟
فقط نگاهش کردم اون فرشته ی نجاتم بود عصبی چنگی تو موهاش کشیدو رفت اشپزخونه و لیوان
ابی برام اوردو جلوم زانو زد گرفت سمتم -بخور
یه مجسمه شده بودم این دومین باری بود که همچین اتفاقی برام میافتاد تموم بدنم به لرزش افتاد صدام
کرد-آوا؟ بهش نگاه کردم چشاش نگرانم بود تن صداش توی گوشم پیچید چقد زیبا اسممو صدا کرد
بؽضم ترکید با صدای لرزان گفتم-خوبم
ابو داد دستم ،دستم میلزرید یه قلپ خوردم میخاستم بزارمش رو میز که گفت-همشو بخور
نمیخامتا این وقت توی شرکت با این مرتیکه چیکار میکردیتازه یادم اومد-ت..تقصیر تو ِا من داشتم نقشه رو تموم میکردم
بلند شد-دیگه هیچ وقت بیشتر از ساعت کاری نمون مگر اینکه منم توی شرکت باشم
وحشت کردم-یعنی نمیخایی اکبرو...
نه اونو همین امروز تحویل پلیس میدم...معلوم نیس چنتا دختر دیگه رو بییچاره کردهرو کرد به من-میخای برسونمت
ممنون خودم میرممواظب خودت باشداشتم میرفتم که گفت-شالت
برگشتم خاستم شالمو ازش بگیرم که دیدم به گردنم خیره شده نگاه کردم جای نگشتای اکبر روی
گردنم بود
سرشو انداخت پایین-متاسفم
پشتمو بهش کردمو از شرکت زدم بیرون هوای ازادو با ولع تنفس کردم
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************
خانوم خرس قطبی تصمیم ندارن پاشن؟نیما تو خوابم ولم نمیکنی حاالم تو بیداری ول نمیکنی؟مهربون لپمو کید-مثل این دختر کوچولو ملوسا خوابیده بودی ولی بگو ببینم جدی خواب منو دیدی؟
اره االنم باید پاشم نماز وحشت بخونمنه بابا حاال که خواب منو دیدی باید بری نماز شکر بخونیشما یه پپسی واسه خودت باز کنالزم نیس بقیه برام باز میکننوای وای دلم اشوب شد وای نیما پاکت تهوع داریخوبه خوبه تا حاال خواب بودی حاالم داری زیون درازی میکنی پاشو میخایم شام کوفت کنیمنشستم سر میز میلی یه خوردن نداشتم بابام لبخندی زد-خانوم مهندس باالخره این عاشق خسته رو از
انتظار دراوردی
لبخندی زدم ولی حوصله ی جواب دادنو نداشتم
مامان-راستی برا فردا شام اقای بهراد اینارو دعوت کردم جایی که نمیری؟
از این بدتر نمیشد از سپهر خجالت میکشیدم سریع جواب دادم-چرا با دوستام قرار گذاشتیم بریم خونه
مهناز درس بخونیم
حسنی به مکتب نمیرفت وقتی میرفت جمعه میرفت قرارتو کنسل کنمامااااااناخم کوچیکی کرد-نمیشه اولین باریه که میان خونمو زشته تو نباشی
هر چی اصرار کردم راضی نشد اخرشم درمانده رفتم تو اتاقم چپیدمو به این فک کردم که چجوری
باید با سپهر برخورد کنم
*******
دستی به کتو دامن مشکی طرح دیورم کشیدم خیلی وقت بود نپوشیده بودمش خیلی خوش دوخت بود
کتش کوتاهو تنگ بودو تن خورش حرؾ نداشت دامنشم چسبون بودو تا باالی زانوم میرسید باید یه
فکریم به حال گردنم میکردم که هنوز...اهی کشیدم یه دستمال کوچیک مشکیو سفید شیک هم با حالت
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قشنگی به گردنم بستمو اون سه تا خط بلند سرخو که ایینه ی دقم شده بودن پوشوندم یه کفش پاشنه
بلند مشکی هم پوشیدم یکمم به سروصورتم رسیدمو اومدم پایین مامان عمه پووری ایناروهم دعوت
کرده بود شهاب مثه همیشه با سر وصدا وارد شد-به به سالم صاحب خونه حالت چطوره؟
بیا بشین مینیم باباشادی نشست کنارم-حالت خوبه؟سر حال نیستی انگار
شهاب با لودگی گفت-شادی بایدم خداروشکر کرد ناسالمتی قرار تا شب اینجا بمونیم اینکه گوش
برامون نمیزاره و بعد به من نگاه کردو چشمک زد چشامو چرخوندم-بی مزه دستشو انداخت دور
گردنم-صفاتو بمیرم نبینم منحنی لباتو...چیزی شده؟چرا زانوی ؼم بؽل گرفتی؟
دستاشو از دور گردنم برداشتم-میشه ازت خواهش کنم بیخیالم بشی؟
خندید-من که نفهمم چه مرگته ولت نمیکنم به من نگی با کدوم عمه ننه ای میخای درد و ول
کنی؟بگو،بگو میخرم ؼماتو
شهاب تازگیا تو جوراب گندیده خابیدی؟اااااااااااااااا تو از کجا فهمیدی؟راستش اول کارتون خواب بودم بعد گفتم برم...صدای ایفون اومد بلند شدم که شهاب اعتراض کرد-اه اه صد رحمت به خر
اومدن تو سالم علیک کردیم سپهر امد جلو قلبم به تپش افتاد باهاش دست دادم دستش گرمو نرم بود
منم از مرد پشمالو بدم میومد اونم دستاش زیاد مو نداشت حاال بقیه بدنشو ا...اعلم خدایا کی حاجت
روا میشیمو چشممون روشن میشه؟..جوووونم تیپ عینک ریبنت تو حلقم یه شلوار جین سرمه ای
تیره ی سیر پوشیده بود با یه بلوز سفیدو سرمه ای چارخونه ی خوش دوخت و کفش کالج سرمه ایو
یه زنجیر ظریؾ مردونه که به دستش بسته بودو یه ساعت سواچم که به اون دستش کال خانوادتن
خوش پوشو خوش تیپ بودن بد از اینکه عمه پوریو عمو حامد(شوهر عمه پوری)با خانواده بهراد اینا
اشنا شدن نیماو شهاب تو گوش هم یه چیزی گفتنو اومدن نشستن دوطرؾ من منم که اصال
حوصلشونو نداشتم رفتم یه طرؾ دیگه نشستم نیماو شهاب با تعجب به هم نگاه کردنو اعتراض کردن
عمه مداخله کرد-پسرا دخترمو راحتش بزارین چی کارش دارین؟
نادیا که حاال با هستی(خاهر سپهر)گرم گرفته بود گفت-اخه عمه این دو روزه که اینجوریه
عمه با مهربونی نشست کنارمو دستشو گذاشت رو پیشونیم-تبم که نداری چیزیته؟
پووووووؾ اینا تا نفهمن چی شده که دست بردار نیستن یواش به عمه گفتم-خاله خستم خابم میاد همین
به این دوتا اسل بگین اینقد جلو مهمونا زبون نریزن
دستشو گذاشت رو شونم –باشه عزیزم تو هم باید بیشتر به خودت برسی
-چشم عمه جون
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بابامو عمو حامدو عمو سیامک بحثشون در مورد سیاستو...باال گرفته بود خانوماهم یه طرؾ دور هم
نشسته بودن ما جوونا هم یه طرؾ نباید میزاشتم مثه قبل بشه اونموقع تازه  16سالم بود که اون اتفاق
افتاد اونم از طرؾ کسی که اصال انتظارشو نداشتم چقد به هم ریختمو افسرده شدم این دفعه نباید
میزاشتم -...یک دو سه یک دو سه از شهاب به اوا؟
از حالتش خندم گرفت-بله به گوشم
حمیرا جون داره صدات میزنهرفتم کنارش-بله مامان؟
اوا عزیزم زشته اینقد تو هم باشیو اخم بکنی جلو مهموناهمینارهاوووووه به خاطر همین منو از اونجا کشوندی تا اینجا؟نکه جاده کرجه؟نشستم کنار بقیه بابا-آوا باباجون بچه هارو اگه دوس داشتن ببر گلخونه رو ببینن
چشم همه بلند شدن رفتیم حیاط پشت ساختمون که یه گلخونه ی بزرگ بودو بابام چند سال زحمتکشیده بود
هستی خیلی از گال خوشش اومده بود سپهر هم با لبخند نگاه میکردو هراز چند گاهی سوال میکرد گل
خونه رو که دیدیم نادیا با هستی رفت نیماو شهابو شادی وپوریا(نامزد شادی)با هم رفتن من موندمو
سپهر.در حالی که به گال نگاه میکرد پرسید-حالتون خوبه اینو با لحن معنی داری پرسید توری که
خجالت کشیدم-بله ممنون
نگاهشو تیز تو چشام دوخت-مطمئنید؟
بلهاکبرو تحویل پلیس دادمسرمو تکون دادم-منون به من کمک کردین سعی کردم بحثو عوض کنم-بهتره بریم
از گلخونه اومدیم بیرون به مامانم کمک کردم که میزو بچینه همه نشستن سر میر منم نشستم روی یه
صندلی که روبه روی سپهر بود ولی سعی میکردم که نگاش نکنم چون نیما کنار سپهر نشسته بودو
ضایع میشد فقط وقتایی بهش نگاه میکردم که میخاستم نوشابه بخورم یا ؼذا بزارم توی دهنم اشتهام
یهو باز شد اخه ادم تا این لواشکو میدید اب دهنش راه میافتاد دیگه...بلــــــه فهمیدم ؼذای
موردعالقش قورمه سبزیه...نچ نچ ببین توروخدا از همین اول زندگی مشترکمون با هم تفاهم داریم
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بعد از شام رفتیم توی حیاط همه نشستیم روی صندلی های کنار استخر نیماهم رفت تا قلیون بیاره
شهاب روکردبه سپهز-راستی این شرکت شما هنوز پابرجاس؟
سپهر باتعجب پرسید-خب اره چطور؟
هیچی گفتم شاید سقؾ شرکت روسرتون خراب شده و زلزله اومدههه هه شهاب بامزه منظورشو گرفتم واسه همین شکلکی واسش دراوردم-من که گفتم تو تو جوراب
گندیده خابیدی چرا انکار میکنی؟
سپهر هم فهمیدو خندید-هی هنوز زنده ایم حاال تا روزای دیگه خدا بزرگه
شیطونه میگه جفت پا بیام تو صورتش-از خداتونم باشه که من افتخار دادم تو شرکت شما کار کنم
اونکه صد البته روزی هزار بار خدارو شکر میکنمنیما با قلیون اومد-بفرمایید نفستونو شیرین کنید و قلیونو گذاشت جلوی سپهر،سپهر تشکری کردو اول
به من تعارؾ کرد اها جنتلمن هم که هس تشکری کردم-ممنون شما اول بفرمایید
نی قلیونو گرفت سمت من گرفتم ازش دوسه تا پک کشیدم که شهاب از دستم کشید-بسه بچه االن خفه
میشی
زبونی براش دراوردم-باشه بابابزرگ که ازت کوچیک ترم
داشتیم با هم کل مینداختیم که نادیا عین وزغ پرید وسط-یه خبر خوووب
بنال ببینیمچش ؼزه ای به من رفت-بی تربیت بعد بشنی زد-دوشنبه تشریؾ میبریم شمال
دستامو به هم کوبیدم-اااااخ جووون دلم لک زده بود واسه دریا حاال داری راس میگی یا سرکاریم
همگی به اتفاق؟
نادیا-به جون تو راس میگم
اره راس میگی کی از تو بی بی سی ترنادیا چشمکی زد-ما اینیم دیگه
قیافه ی ناراحتی به خودم گرفتم –ولی من که نمیتونم بیام
نیما-چرا؟
اهی کشیدم-اخه من یه رییس بد اخالقو بد عنق دارم که اصال میترسم برم بگم آقای مهندس میشه برم
دس به اب
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همه خندیدن سپهر در حالی که میخندید سرشو تکون داد-بله حاال آوا خانوم رییس بداخالقو بدعنقو
بعدا میبینید
 ِا خب به سالمتی چشم بصیرتم میخاد؟بله که میخاداونشب درمورد مسافرت حرؾ زدیمو کلی شوخی کردیم عمو سیامک اینا یه ویالی بزرگ تو شمال
داشتن که قرار شد با لشکر هزار نفری فامیل مامانو خانواره ی خواهر عمو سیامک که هنوز ندیده
بودیمشون برای یه هفته بریم اونجا منم که عاشق مسافرتای پر جمعیتی بودم
مهمونا که رفتن خودمو پرت ردم روی تخت اخیش کفشامو با پاهام در اوردمو همینطور شوتشون
کردم زیر تخت تا بعدا بزارمشون سر جاشون

*******
مسعود-چرا دیر کردی؟
با تعجب به ساعت نگاه کردم-دیر؟من که ده دقیقه زودترم رسیدم
سرشو تکون دادو با حواس پرتی جواب-اره اره
سرمو کج کردمو با کنجکاوی نگاش کردم-حواست تو باقالیاس
نه همینجااره پیداسمنتظرت بودمچرا؟چند ثانیه تو چشام خیره شد-میخاستم باهات حرؾ بزنم
حرؾ در چه مورد؟بگو؟اینجا نه بریم یه جا دیگه بشینیمنمیدونم چرا دستپاچه بودو اینقد تو فکر بود که ندید نیمکتی که میخاد بشینه روش خیسه از سر
بدجنسی چیزی بش نگفتم اونم تا نشست بلند شد قاه قاه خندیدم دلخور نگام کرد-میمردی یه کالم بگی
اینجا خیسه
-خیلی باحال بود
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بله بایدم بخندید خانومیه نیمکت دیگه پیدا کردو نشستیم روش دستامو بهم زدم-خب؟
به من نگاهی کرد بعد از چند ثانیه به روبه رو نگاه کرد اهی کشیدو با زبونش خیس کرد-خب
نمیدونم چی بگم فقط وسط حرفم نپر بزار کامل حرفمو...
کنجکاوی داشت دیوونم میکرد که سروکله ی مهناز چلؽور پیدا شد-آوای خرررر من سه ساعت دارم
دنبال تو میگردم خبر مرگت
چطه بابا چوب بدم منو بزنی بعد رو کردم به مسعود-اشکالی نداره بعدا باهم حرؾ بزنیم؟نه باشه برا یه موقع دیگهبا مهناز رفتیم-چه خبر؟
با لحن معنی داری گفت-خبرا که دست شماس عزیزمممم
اگه مثه همیشه جفتک نمیزدی بین حرفامون االن باخبر بودمبرو بمیرسارا از دور مارو دید اومد سمتمون-شما دوتا کجاین دیسک کمر گرفتم از بس دنبالتون گشتم
با لودگی دست انداختم دور گردن مهناز-داشتیم ساالد درس میکردیم یعنی خیارو گوجه خورد
میکردیم جات خاااالی
بعد ؼش ؼش خندبدم مهناز زد زیر دستم-ااااااااه خفه شو چندششششش حالمو بهم زدی
سارا-جون به جونتون کنن خیلیم بهتون میاد
مهناز یکیم زد پس گردن سارا-حاال که میخایی اینم مال تو عوووضی
کالس تموم شد اومدیم بیرون-ااااااااااا راستیییییی داریم میریم شمال اونم با کــــــــــی؟
سارا-بنال بینیم
نیشم تا حلزونی گوشم باز شد چشمکی زدم-سپهررررررررر
کوفتتتتت ببند اون نیشتو با این ررررررررر گفتنت از همین جا پسر مردمو قورت دادی خدا بهدادش برسه اگه باهم تنها بشین
خفه شو ببند اون دکوپوزتو مگه من مثه توام تو راهرو مسعودو دیدم برام دس تکون داد رفتمسمتش-ببخشید اون موقع...
زود گفت-مهم نیس االن که میتونی؟
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ارهمبایلم زنگ زد-مسعودی صب کن یکم
الو؟صدای نیما پیچید تو گوشی-الو الو جوجویی پاشو بیا خونه
واسه چی؟بیا خونه بچه اینقد سوال نپرس قراره تا یه ساعت دیگه حرکت کنیمیه ساعت دیگه؟من هنوز چمدونمم جمع نکردماون دیگه تقصیر خوده تنبلته بدو بیا خونهباشه بابا اومدمقطع کردم سرمو خاروندم ببین چجوری جوون مردمو مچل خودم کردم-ا چیزه مسعودی...من عجله
دارم میشه بزاری برا یه وقت دیگه؟
باشه اشکالی ندارهراستی دارم میرم شمال سوؼاتی چی میخایی واست بیارماا خوش بگذره تنها تنها؟حاال که اینطور شد برو دریا رو برام بیارباژیدددد حتما واست میارم ولی با ماهیاش یا بدون ماهیا؟خندید-با مخلفات
چشم حتما خب دیگه من برم که دیرم شدهنری اونجا مارو یادت برهاباشه خداحافظباااااای************
یوهووووووووووواز نرده ی مارپیچی پلها سر خوردم اومدم پاین-من امادم بریم
نیما پایین پله ها دست به سینه ایستاده بودو منونگاه میکرد-حاال ببینم میتونی این مسافرتو به ما کوفت
کنی یانه
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کوفت تو کنم بدم میاد ولی بقیه رو نهبه تیپم اشاره کرد-حاال چرا خفاش شب شدی؟
یه مانتوی مشکی کوتاهو چسبون پوشیده بودم با شلور جین چسبون مشکیو شال مشکیو کفشای کالج
مشکی-تواناییشو دارم
توهم خوش تیپیا جوجه خوش گلیتم که از من داریهههه خداروشکر من هیچیم مثه تو نیساره خدروشکر وگرنه همه میفهمیدن تو با من نسبتی داریافتادم به جونش سعی میکردم نیشگونش بگیرم اونم با خنده دستمو مهار میکرد
نادیا هم مثه من سر خورد اومد پایین نیما-نخیر مثه اینکه شماها واقعا میخاین یه کاری دستمون بدین
نادیا زبونشو دراورد-تا چشات دراد نیما
خب خره میافتیهمین کم مونده که یو نگران من باشیمن؟مگه خرم؟نه کره خرینیما چشم ؼره ای رفت-بی ادب شدی نادیا ورفت سمت در منم در حالی که نیما رو نشگون میگرفتم
دنبالش رفتم بیرون
بالخره سوار شدیم وقتی رسیدیم سر قرارمون خانواده ی سپهرو عمه ی سپهر اومده بودن پیاده شدیم
تا باهم اشنا شیم سپهر با ژست قشنگی به کاپوت ماشین تکیه داده بودودستاش تو جیباش بود با دخترو
پسری حرؾ میزد مارو که دید برگشت سمتمون اون دوتا دخترو پسرم برگشتن سمتمون یهو چشام
شصتو چار برابر بزرگ شد نؽمه خندید اومد جلوم ایستاد-ببند اون چشاتو گشا شد
اومدم نزدیک یه نیشگون از اون نیشگونای معروفم ازش گرفتم-نؽمه به خونت تشنه ام
جیؽی زد-دیوونه دستم سوراخ شد
بهههههتررررر عوضی چرا بم نگفتی؟ها؟چشمکی زد-دلم نمیخاس زور که نیس
همچین دل خاستنی نشونت بدم حض کنی واسه همین بود که همیشه طرفداری اق مهندسو میکردیپشت چشمی نازک کرد-چون پسر دایی عزیزمههههه
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ووووویی ِب َشلم براشششششصدای سپهر اومد-جااااان؟
چشامو بهم فشار دادم آوایی ایشاال خاک جسدتو پس بزنه بمیری ایشاال که اون دهنت چفتو بست
ندارههههه رومو کردم به سپهر-بله؟
بله و بالِ -ا چیزه....من برم یه لبخند ژکوندم تحویلشون دادمو رفتم کنار بقیه بعد از چند دقیقه عمه و
خاله اینا هم اومدنو همه با هم اشنا شدنو راه افتادیم سمت شمال منم چون حسابی خابم میومد سرمو
گذاشتم روی سر نیما به سه نرسیدن خابم برد
چشامو که باز کردم جاده خشک بودو داشت روبه سبزی میرفت سرمو از شونه ی نیما برداشتم کشو
قوسی به بدنم دادمو خمیازه ی بلندی کشیدم نیما خندید-ببند اون دهنتو مگس میره توش یکی با ارنجم
زدم تو پهلوش-ساعت چنده
یکش به دو بنده با اجازتون 1خانوم  5ساعته خوابیدینخمیازه ی دیگه ای کشیدم -باور کن هنوزم خوابم میاد
چند ساعت بود که تو راه بودیم کم کم همه جاده سبز شدو رسیده بودیم به جاده چالوس منم که عاشق
جاده چالوس بودم دم یه رستوران خوب و مطمئن نگه داشتیم برای ؼذا .هوا رو با ولع کشیدم تو
مشامم خودمو کشیدم به سمت باال-اخـــــــــــیش استخوام بهم چسبیدن
مبینا یه مشت زد تو شکمم –ااااااااخ دیوونه چرا میزنی تو شکمم
خندید چشمکی زد-پس تو کجات بزنم؟بعد یه نیشگون از پشتم گرفت
زدم تو سرش –ااخ عوضی هیززز این چه کاریه میکنی این وسط
بلند تر خندید-خوب بزار برسیم ویال یه اتاق پیدا میکنیم میریم توش از اون کارای خووووووؾ
میکنیم باشه
موافقم ترجیحا تختشم دونفره باشه اینجوری راحت تریمنؽمه اومد سمتمون-شما دوتا خلو چل تنها اونجا چیکار میکنین
نؽمه جان عزیزم توهم میایی باهم بریم؟نؽمه با تعجب پرسید-کجا؟من با شما بهشتم نمیام؟
تو تخت چی عزیزم؟ بعد کشیدمش سمت خودم-هااان؟با منو مبینانؽمه یه ابروشو انداخت باال-اونوقت شما دوتا میخایین چه ؼلطی کنین؟
-کارا خوب خوب
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خفه شین دوتاتون باهم بعد کله هامونو به هم کوبیدو ماهم روسرنؽمه خراب شدیم!بعد از ؼذا مبینا اومد تو ماشین ما و نیما هم رفت تو ماشین دایی شهرام
مبینا -میگم آوای گوسفند کوفتت شه
وا؟واسه چی دیوونه فحش میدی؟به عمت فحش بدهخاک تو سرت کنن بیشعور عمم که مامان تو ِاخفه شو اصال توبه خودت فحش بده عووضیعوضی منم یا تو که همچین جیگریو هر روز میبینی؟
کیو میگی؟نفهم سپهرو میگمبمیر بابا این که محل سگم نمیدهآوایی تو حلقت گیر کنه اگه بخایی تورش کنیبا انگشت زدم به پیشونیشو هلش دادم-اتفاقا دلم میخاد تورش کنم ولی نمیشه المصب
مبینا چشاش گردشد-نههههههه توهم اوا؟
هوووووو مگه من چمه؟بگو چت نییییییس داری راستشو میگی آوا؟اهی کشیدم-دروغ ندارم بگم که دوسش دارم
خب اونچی؟شونه هامو انداختم باال-نمیدونم فک نکنم کال خیلی مؽروره اگه هم دوسم داشته باشه بروز نمیده
نادیا برگشت-بابا منم ادمم چرا باهم پچ پچ میکنین
بحثمون باال  2سالهنادیا نیشگونم گرفت منم دادم رفت را هوا
شب شده بود که رسیدیم ویال.ویال فوق العاره بود عمو سیامک میگفت نقشش کار سپهر بود جلوی در
ورودی ویال پر گل رز سرخ بود ویال تمومش سفید بودو یه قسمت ساختمون فقط شیشه بود کال سه تا
در داشت یه طرؾ ویال دریا بود یه طرؾ دیگش با فاصله پنجاه متری یه االچیق گردو بزرگ بودو
طرؾ دیگش هم درختو گلو گیاه بود طراحی داخل ویال هم خیلی خوب بود دو بلکس که یه راه پله ی
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گرد طبقه ی اولو به دوم وصل میکرد طبقه ی اول یه اشپزخونه بودو اتاق نشیمن با سه تا اتاق خواب
طبقه ی دوم هم یه نشیمن بزرگ گرد با چهار تا اتاق دورش بود
منو نؽمه و مبیناو نادیاو هستی و شادی با پررویی ریختیم تو اتاق بزرگ طبقه ی باال که روبه دریا
بودو سرویس بهداشتیو حموم هم داشت که باعث اعتراض خیلیا شد وقتی سپهر وسایلشو گذاشت تو
اتاق روبه روییمون ذوق مرگ شدم به دنبالش نیماو سیاوشو شهابو بهزادو امیدهم اومدن
وقتی چمدونو وسایلمونو جایگزین کردیم سه تایی رفتیم سمت دریا شلوارامونو تا جایی که میشد
کشیدیم باال دستای همو گزفتیمو مثه بچه ها با حرکت دریا عقبو جلو میدویدیم اخرش خسته شدیمو
روی یه تیکه سنگ بزرگ نشستیمو حرؾ زدیم وقتی میخاستیم بریم سمت ویال نؽمه رفت سمت اب
که دستاشو خیس کنه لبخند خبیثانه ای روی لبم نشست چشمکی به مبینا زدم با دست نؽمه رو هل دادم
تو اب جیؽی زدو با کله افتاد تو اب به سرعت بلند شد-نامردااا اگه دستم بتون نرسه وایساین ببینین
چیکارتون میکنم افتاد دنبالمون مبینا پاش گیر کرد به سنگیو تلو تلو خورد نؽمه هم خودشو انداخت
روشو کشون کشون بردش سمت دریاو سرشو میکرد تو ابو در میاردوفحش میداد منم هرهر میخندیم
با سرو صدامون سرو کله ی پسرا هم پیدا شد
شهاب با لودگی گفت-مبارکهههه چن قلوهه؟
صدوبیست قلواااا به سالمتییییی دخترن یا پسر؟ایشاال که پسرن همشونیه مشت اب پاشیدم تو صورت شهاب و...این بود یه اعالم جنگ دخترا یه گروهو پسرا هم یه گروه
یکی سر اونو میکرد تو اب یا همه به یه نفر حمله میکردیم یه دفعه ای همه ریختن روسر نیماو
شهاب اصال نمیزاشتن این بدبختا نفس بکشن
طوری که اون دوتا بشنون بلند گفتم-اخیـــش قربون دستو پای همتون خستگی این چند وقته از تنم
رفت....الو الو از آوا به شهاب...از آوا به نیما اون زیر هوا هس؟بیام کمکتون
یهو دوتاشون اومدن سمت من منو کشیدن تو اب جیػ میزدمو مقاومت میکردم ولی اونا زورشون چند
برابر من بود-ولم کنین..هوووی بیشعورا منو ولم کنین
با هم دیگه گفتن-باشه
و منو ول کردن وای که اب رفت تو دماؼو دهنو لباسام دستو پایی زدم-ایشاال اون دستاتون بره
الخاک ایشاال....
فرصت نکردم بقیه ی حرفامو بزنم چون سرم زیر اب بود بعد از اینکه توی بینیم به جای مخلفات
بینیم اب شور دریاو لجن شد ولم کردن-خیری از جوونیتون نبینین ایشاال...
دوباره حمله کردن سمتم این دفعه سریع جیم شدم خودمو انداختم روی ماسه ها کنار نؽمه بهروز باال
سرم ایستاد-اخه بچه توکه زورت نمیرسه چرا تز میدی
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لجم گرفت کافیه فقط پامو نود درجه بیارم باال تا بخوره به همون جا که حساسه-تا باباقوری شود
چشای هر که نتواند بیند
مهراد نچ نچی کرد-مهرشاد میبینی چجوری بچمون پرپر شد
مهرشادم سرشو تکون داد-بچمون ترگل ورگلو تازه بود حیؾ پژمرده شد حاال دیگه شوهر کجا پیدا
میشه؟
سر قبر شما هابعد یهو نشستم سرجام-ای بابا دیدین چی شد ...تولدتون مبارککک
امید-اوووووه صبح به خیر تولدشون که گذشت چی میگی؟
پتو متو میگم....تولدشونههههههههههه کاکا مِزهههههههمه از اب اومده بودن بیرون بهرام-پاشو بچه االن میچایی
واااااایی دایی حالشو ندارماااااااا پاشو لباسات خیسهبهرااااااام میایی بؽلم کنی؟پسرا متلک بارونم کردن ولی من خودمو بیشتر لوس کردم تا بالخره دایی بؽلم کرد
امید-ننه اقامونم تا حاال مارو اینجوری بؽل نکرده بودن
سپهر-هــــــــی بچگی یادش به خیر
هههههههههههه بچه خودتیو هفت پشت جدوابادت....بهت رو دادم پررو شدی؟
اقا سپهر شما فک نمیکنید هنوز براتون زود باشه که بگین بچگی یادش بخیر؟امید در حالی که میخندید به دایی گفت-بهرام ما اعتراض داریم بؽل نیاز داریم کی مارو بؽل میکنی؟
بهرام-وقت گل نی آوا با شما فرق داره
نیما-فرقشم اینکه آوا چالؼه و ما نیستیم
هه هه آقا نیما مِزه شدیبهرام گوش نیما رو گرفت-هی اقا نیما دفعه اخرت باشه به خاهرزاده ی عزیزم توهین میکنیا؟
زبونی برای نیما دراوردم-خوردی!!
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خب پس فرق ماو این بچه ننه چیه؟آوا وزنی نداره بؽلش کنم .نکنم فرقی نداره ولی اگه شمارو بؽل کنم یه هفته باید بخابم تو تختخواب
بعد رو کرد به من-میگم اوا تو هم هیکلی داریا
مهردادصداشو دخترونه کرد-بهرام جان یکمم از ما تعریؾ کن خواستگار پیدا کنیم
زور نرن مهری تعریفم ازت کنن کسی نمیاد از تو خاستگاری کنهرسیدیم ویال بهرام منو گذاشت زمین همه رفتن تو اتاقاشون همه میخاستیم بریم حموم داشتیم درمورد
اینکه کی اول بره حموم بحث میکردیم که ژن زبل خانیم گل کرد پریدم تو حموم که یهو همه ریختن
رو سرمو منو کشیدن عقب مبینا-پررووووووو بیا کنارررر فک کردی عاشق چشو ابروتیم که بزاریم
تو اول بری ما اینجا باقالی هستیم
اااا خب بزارین من برم زود میاماااانؽمه-حاال که اینکارو کردی نفر اخر میفرستیمت تو
هههه اصال من از همتون برزگترم پس من اول باید برمهستی-نخیر من از همتون کوچیک ترم پس من اول میرم
اصال بیاین قرعه کشی کنیمدور هم جمع شدیم دستامونو گرفتیم پشت سرمون-هر کی تک بیاره اون اول میـــــــشه
به دستای هم نگاه کردیم دیدم همه دستاشون به پشته سریع دستمو برگردوندم تا تک باشم که نادیا دید
زد رو دستم-چه ؼلطا برگردون دستتا ببینم
خاک تو سرت نادیا تو چه خاهری هستی تازه من از اولم همینا اوردممبینا-تو به گور خودت خندیدی نفله حواست باشه دوبار تا حاال زرنگ بازی دراوردیا پامو محکم رو
پاش فشار دادم که اخش درومد
همه خاهر دارن...یکی محکم زدم پس گردن نادیا..و دامه دادم-مام خاهر داریای چالغ شه اون دستتدوباره همه دستارو گرفتیم پشت سرامون –هر کی تک بیاره اون اول میــــــــــشه
نادیا تک اورد-یسسسسسسسسسس
-کوفتت شه
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در باز شد سر نیما اومد تو-شماها هنوز نرفتین حموم
میبینی که حاالم برو بیرون فوضول خانشما دارین چیکا میکنین ما همه حمامامونو رفتیم دارین تک میارین؟بعد بلند زد زیر خنده و بقیه پسرارو صدا کرد اونام عین مور ملخ ریختن تو اتاقمونو شروع کردن به
مسخره کردن ما
نیمولی به خونت تشنه ام ولی بزار برا بعدووووویی نگو ترسیدمببینم شماها چطوری اینقد زود رفتین حموم نکنه باهم رفتین تو حموم ها؟مهرداد بی حیا نیشش باز شد-جات خاااالی خیلم خوش گذشت
بالشتو پرت کردم سمتش -مهردادی تا اون کله ی پوکتو نزدم تو دیوار متالشی شه خودت بچاک
مبینا-همه پسرا بیرون پییییییییشتههههه
بروبچ بریم بیرون که اینا لیاقت مارو ندارننیمولی کی به تو این امیدواریو داده برو بیرون تا به اتفاق حالتو جا نیاوردیمخالصه پسرا رفتن بیرون ماهم به قرعه کشیمون ادامه دادیم نفر بعد نایا هستی بودو بعدشم منو بعدی
هم نؽمه و مبینا
نوبت من شد پریدم تو حموم داشتم با صدای بلند اواز میخوندم که نؽمه با جفتک پرید وسط اواز
قشنگم-هوووی اون صدای قارقارتو ببر دیوار صوتی میشکنه مردم بیچاره زهره ترک میشن
هر چی باشه بهتر از اون صدای خرکیه تو ِاههههه صدای من به این قشنگی کجا دیدی همچین صدای نازیو؟وقتی تو دسشویی سیفون میکشم صدا تورو میشنومتو ؼلط کردی بزار بیایی بیرون حالیت میکنمبرو بچه بزار نسیمی بوزدیه پنج مین دیگه گذشت که شروع کردن مشت زدن به در حموم-کووووووفت چطونه شمادوتا؟
نؽمه با لودگی گفت-عسیسممم میخایم اون تنو بدنتو دید بزنیم..درو واکن ببینم
-ااااا نه بابا میترسم ؼش کنید از خوشی
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مبینا-حاال راه نمیدی؟منتظریما..دلم له له میزنه واسه...
میخام نزنه مبینای عووضی ببند اون دهنتووووومبینا-ناقال نکنه کسیو قایم کردی اون تو؟ها؟خوش میگذره؟
همونموقع کارم تو حموم تموم شد-آ آ کارم تموم شد
مطمئنی عزیزم نمیخایی یکم بیشتر...در حمومو باز کردم-خاک تو سراتون کنم اونم خاک با عصاره ی کود انسانیو حیوانی قاطی
نؽمه با لودگی سرتاپامو نگاه کرد بعد زبونشو کشید روی لباش-جووووووووووون
مبینا-آوا جان خودم گشنمون شد اون چیه دور خودت پیچیدی؟دربیارش ببینم
نؽمه-میگم مبینا االن که کسی اینجا نیس بیا ترتیبشو بدیم
ؼلط کردی اینهمه پسر ترگل ورگل اون بیرونن اونوقت تو میخایی ترتیبمو بدی خب یکیشونو صداکن بیاد
نؽمه یه نیشگون ازم گرفت-ببینم توی ابلیس چرا به من نگفته بودی این همه پسر نانازی تو فامیلتون
داری؟ها میترسی تورشون کنم بابا نترس من به یکیشونم قانعم...بخدا خیلی محتاجم
مگه بیت الماله؟حاال بازم هستن یا باید از بین اینا انتخاب کنم؟نه جون تو!یعنی اگه فابریکو دست اول میخایی همینا رو داریم اگه دست دومو کار کرده میخایشوهر خاله هامو داییامو....
مبینا پرید وسط-هووی به بابا من چیکار داری؟
تو چیکار داری فوضول نؽمه جون اتفاقا دایی منم بد چیزیه تصمیمو میزاریم به عهده ی خودت خبداشتم میگفتم داییام هستن شوهر عمه و بابابزرگمم هستن...اتفاقا مبینا مگه بابابزرک زن نمیخاست
همین نؽمه رو براش میگیریم
مبینا زد زیر خنده-خاک تو سرت بابابزرک االن تنش تو گور میلرزه
ااااااااا مگه بابابزرگ مرده؟کی؟چه وقت؟حیؾ بود جوون برازنده و بکری بودای مرض آوای بز از روح بابابزرگ خجالت بکشوایی ننه خاک به سر منم که لختو عریووووونمنؽمه-نیما چی؟من نیما رو میخام
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یکی زذم پس گردنش-هوووی حواست باشه من رو داداشم بدجور ؼیرت درماااا
واه واه اصال نخاستیم خدا به دورررر خدا نصیب نکنهخاک تو سرت بی لیاقت پسر به این خوشگلیو خوش تیپی کجا گیرت میاد؟فاضالبای اصفهانهر چی باشه بهتر اون دادشه تو ِاخالصه چون اونشب همه خسته بودن زود خابیدیم
******
ای بابا حوصلم سر رفت بیاین یه کاری کنیم ویواش طوری که فقط مبیناو نؽمه که دو طرفم نشستهبودن بشنون گفتم-بیاین دست تو مماخ هم بکنیم
سه تاییمون زدیم زیر خنده بهروز که زل زده بود به من گفت-سه تا ُخ ُنک نشستن ور دل همو هرهر
میخندن به مام بگین بخندیم
اه تو یکی پوزتو ببند تا دست تو دماؼت نکردم...اهههه نکه خیلی ازت خوشم میاد با اون خاطرهای
خوشی که برام گذاشتی...اه دوباره خاطره ی اون شب لعنتی جلو جشام اومد ولی نمیخاستم االن
دوباره اعصابم بریزه بهم سرمو تکون دادمو از فکرش اومدم بیرون دهنمو ناخداگاه کج کردم-گفتن به
پایین دوسال نگیم شرمنده
همه خندیدیم بهزادگفت-حاال شما بگین چیکار کنیم چون حوصله ی مام سررفته
خاله ثریا گفت-پاشین پاشین واسه شام هیچی نداریم برین یه چیزی بخرین بخوریم
هممون اماده شدیم لشکری ریختیم تو ماشیناو رفتیم تا برای شام ؼذا بخریم
بعد شام رفتیم دم ساحل اتیش روشن کردیم همگی دور اتیش نشستیمو مشاعره کردیم نیما دستاشو بهم
کوبید-خب حاال کی شروع میکنه
معلومه بزرگ جمعمون...منواویال اگه بزرگ جمعمون تو باشی یعنی واقعا باید دستی دستی خودکشی کنیم جمیعابهتر مخصوصا که جهان با مشکل جمعیت مواجه شده  16...،2،1نفرم خودش رحمتیهیاال بینیم بابا(یعنی همون بیشین بینیم بابا)من نشستم همین که گفتم من شروع میکنم میگه که....دل میرود ز دستم صاحبدالن خدا رادردا که راز پنهان خواهد شد اشکارا
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خب دیگه مثه اینکه چاره ای نیس مبینا الؾ بده زود تند سریعخب باشه..صب کن...اهاای نسیم منزل لیلی خدارا تا به کی ربع را بر هم زنم اطالل راجیحون کنم
امید-میم؟میم...اهان مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی پر کن قدح که بی می مجلس ندارد ابی
نادیا-مجلس ندرد ابی...ی...یاد باد انکه سر کوی توام منزل بود دیده را روشنی از خاک درت حاصل
بود
هستی-در عاشقی گریز نباشد ز ساز و سوز استادهام چو شمع مترسان ز اتشم
نیما-می دو ساله و محبوب چارده ساله همین بس است مرا صحبت صؽیرو کبیر
بلند زدم زیر خنده-نیما محبوب چارده ساله؟یه محبوبیو پیدا میکردی که سنت بش بخوره
همه به دنبالم خندیدن نیما -تو ساکت باش با اون بیت شعری که انداختی بعد ادامو دراورد دل میرود
ز دستم صاحبدالن خدا را ببینم عاشق کی شدی ها؟
ناخداگاه نگاهم به سپهر خورد سریع جهت نگامو عوض کردمو دوختم تو چشای نیما-تو عزیزم با
اون عشوه هایی که تو خونه میایی منو عاشقو دیوونت کردی
نیما که انگار یه جورایی بو برده بود-اره تو راس میگی چوپان دروؼگو...سپهر نوبت تو ِا
سپهر-چی بدم؟شماها که نمیزارین
ر بده...رهرو منزل عشقیم و ز سر حد عدم تا اقیلم وجود این همه راه امده ایمبا شنیدن شعرش قلبم با اشتیاق به تپش افتاد به چشاش خیره شدم اصال بهش نمیومد از این شعرا بلد
همون یه توانا بود هر که دانا بود بیشتر بش میاد نگاهم افتاد تو نگاه نیما که چشاشو باریک کرده
بودو منو زیر نظر داشت اوووووپس ضایع شدم رفت سرمو انداختم پاین
سیاوش-من دوستدار روی خوش و موی و دلکشم مدهوش چشم مست و می صاؾ پنعشم
مهرداد-منم که بی تو نفس میکشم زهی خجلت مگر تو عفو کنی ورنه چیست عذر گناه
مهرشاد-ه؟من ه از کجام درارم؟مهردا یه چی دیگه بیا
دِکی مهرشاد مگه همین طوریه زود باش...زود باش داری میبازیامن به گور خودم خندیدم اگه به تو ببازم .....اهاااا-هزار شکر که دیدم بکام خویشت باز ز روی صدق و صفا گشته با دام و ساز
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بهزاد-ز روی دوست مرا چون گل مراد شگفت حواله سروشن به سنگ خاره کنم
شهاب-مایه خوشدلی انجاست که دلدار انجاست می کنم جهد که خود را مگر انجا فکنم
شادی-من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب بودم و اینها به زکاتم دادند
پویا-در ارزوی بوس و کنارت مردم وز حسرت لعل ابدارت مردم
نچ نچ مثه اینکه جمع همه عاشقن،می،عشق،لیلیو مجنون،محبوبو ماچو بوسه.....استؽفرا....عجبقوم منحرفی
شهاب-بچه مزه نپرون
گفتیمو گفتیم که همه باختن من موندمو مهرشاددخترا طرؾ من پسرا طرؾ مهرداد قرار شد طرؾ
بازنده کولی بده نوبت به من رسیدو باید پ میدادم داشتم فک میکردم که مهرشاد نیشش باز شد-متاسفم
خانوم باختید
ههههههه من اگه به تو ببازم اسممو عوض میکنمباشه پس مرده و قولش بشمارید بچها ....4....3...2...1اهاااااااااااااا یام اومد پارسال بهار دسته جمعی رفته بودیم زیارت همسفرمون شده بود یه دخترخوشگلو بامروت
مهرداد-نخیر این قبول نیس
واسه چی؟چون من میگمخفه خونی بابا تو کی باشی زود باش ت بدهباشه ت میدم ....ت...ت...پیروزمندانه خندیدمو دستمو گذاشتم روی ماسه ها-زیـــــنگ من بگم
الزم نکرده خودم االن میگممهرشاد جون  5ثانیه دیگه بعد همه شروع کردیم به شمردن 55555555..4...3...2....1 Yessssssssssssssهمه ی دخترا پریدیم باال-هوووووووووووووورررااااخب مهرشاد جون نفر اول شمایی هر چی نباشه یه قومو بدبخت کردی
-چی؟بیشین بابا تو خری اینکارا تو حرفه ی تو ِا نه من
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شاتاپ اقاخره دالشو سوارت شمههههه اسمم مهرشاد نیس اگه تورو سوار کنماییییییی اگه تمومه دنیارو هم به من بدن من سوار تو نمیشمدستامو بهم کوبیدم-خب دخترا نفری یه خر واسه خودتون پیدا کنید یا خرا صاحاباشونو پیدا کنن
اولش پسرا طفره رفتن حتی یه بارم میخاستن فرار کنن که بابامو عمو سیامک همشونو برگردوندن
سمت ما داشتیم جروبحث میکردیم که نیما حمله کرد سمت من-بالخره یه بارم به درد خوردی آوا
پسرا اعتراض کردن-اااااااااااا زرنگی سبکک ترینو انتخاب کردی
نیما هم درجوابشون میگفت-خواهر خودمه
بالخره پسرا با کلی ؼر ؼر به دخترا کولی دادن
منم رفتم دوربینو اوردمو از اول تا اخرش ازشون فیلم گرفتم که همشون اعتراض کردنو افتادن
دنبالمون ماهم بعد از کلی بدو بدو از دستشون فرار کردیمو قایمش کردیم یه جای امن
یه گیتار کنار سپهر بود که فهمیدم گیتار مال خودشه گیتارو برداشت و شروع کرد به زدن چشاشو
بسته بودو با صدای گیراو مردونش میخوند
یواش گفتم دوسش دارم واسه اینه که نشنیدی
بلد نیستم گه بد باشم نگو اینو نفهمیدی
بزار باشم کنار تو کنار عطر این احساس
بزار حبس ابد باشم تو عشقی که برام رویاس
بزار با گریه اینبارم بگم خیلی دوست دارم
اگه بازم پشیمونی به روت اصال نمیارم
دلم میگیره هر روزی که میبینم تو دلگیری
دارم میمیرم از وقتی سراؼمو نمیگیری
نگاهم رو از تو دزدیدم با این چشای نم دارم
نمیخاستم بدونی که چقد چشاتو دوس دارم
ولی با گریه اینبارم میگم خیلی دوست دارم
اگه بازم پشیمونی به روت اصال نمیارم
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چشاشو بسته بودو یه لبخند قشنگ روی لباش بود منم که ندید بدید شروع کردم به دید زدنش اتیش
صورت زیباشو روشن کرده بودو سایه های مژه های انبوهش روی گونه هاش افتاره بودو چقد
خواستنی شده بود چشاشو که باز میکرد شعله های اتش تو چشای سیاهش انعکاسه قشنگی داشت یه
دفعه چشاشو باز کرد باهم چشم تو چشم شدیم حرارت گرمی بدنمو در بر گرفت رنگ نگاه سپهر هم
عوض شده بود میتونستم احساس کنم ولی چند لحظه بیشتر طول نکشید چون سریع نگاشو دزدید
نمیتونستم التهابو تپش قلبمو کنترل کنم
سپهر هنوز با صدای گرمش میخوندو همه تو حس بودن چشمم به سیاوش افتاد چه زل زده بود به...
به کی؟...مبینا؟ با شیظنت به مبینا نگاه کردم سرشو انداخته بود پایینو یه نیمچه لبخندم رو لبش بودو
هر چند ثانیه یه نگاه به سیاوش میکرد خاستم یه چیزی بارش کنم که نگام به بهروز افتاد که بم زل
زده اخمی کردمو نگامو ازش گرفتم..چقد ازش بدم میومد..
اهنگ با یه ضربه ی مالیم سپهر روی گیتار تموم شد همه براش دست زدیم اونم با حالت قشنگی یه
تعظیم کوچولو کرد بعد چنتا اهنگ مهرداد بلند شد دستاشو بهم کوبید-کی گشنشه؟
مهرشادم بلند شد-امروز من سسیس خریدم فک کنم بهممون برسه....نفری یه سیخ باسسیس زؼالی
موافقین؟
هممون موافقت کردیم مهرداد رفت که سسیسارو بیاره بقیه هم وسایلو اوردنو اتیشو درست کردیم با
مسخره بازیای مهردادو مهرشاد سسیسارو به سیخ کشیدیمو خوردیمشون جاتونم یه نموره خالی
خیـــــــــــــلیم چسبید بعدشم نیماو شهاب باهم رفتن تا قلیون اماده کنن تا اماده شد از دستشون قاپیدم –
اول بزرگترا
ااااااا بچه پررو اینهمه زحمت کشیدم درستش کردیمسپهر درحالی که میخندید-آوا مگه بچهاهم قلیون میکشن
ااااا معلومه که شما هنوز نباید بکشی اگه نظر منو بخای نکش چون سیبیالت کج درمیادبعد نشستم کنار دخترا-بفرمایید عزیزان من
یکی چنتا پک کشیدیم وقتی قلیون دیگه سوخت دادیمش به پسرا بعد از قلیون کمی لب دریا موندیمو
بعد رفتیم تو ویال همه خوابیده بودن بی سروصدا برای اینکه کسی بیدار نشه رفتیم تو اتاقامون با
همون لباسا پریدم روی تختایی که بهم چسبونده بودیمشون دستو پاهامو از دوطرؾ دراز کردم وقتی
مبینا اومد که بخوابه یه لگد زد به مچ پام-اون لنگاتو جمع کن گوزو میخایم بخابیم
نچ معذرت خاهی کن که لگد زدی تا برم کنارگم شو بابا اونطرؾ حوصله ندارما-به من چه
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آوایی میام روت میخوابماجرئت داری بیا بخوابخیلی خوب خودت خواستیتا نشست روم چشام زد بیرون-خرس گنده پاشو از روم ااااا خفه شدم
میری کنار یا نهمعلومه که نمیرممنم از روت بلند نمیشمکی به تو این امیدواریو داده که وزنت کمههر روز جلوی ایینهبلند شو از روم خفه شدمممممممم وااااایی پرس شدمخیالم راحت باشه که میری کناراره اره تو فقط بلند شوبلند شد-ای الهی درد زایمان بگیری عوضی
مبینا-میگم خوش به حال این شوهر نداشتت که هر شب روتو میخوابه
بالشتو پرت کردم تو صورتش -من رو اون میخوابم نه اون رو من این اوال،دوما مبینا خفه شو تا
خفت نکردم
خندیدو بالشتو گداشت زیر سرش-یه پیشنهاد
بنالمن حاضرم تا شبی که اینجاییم رو تو بخوابم و اونوقت میزارم....بالشتو از زیر سرش کشیدم و گذاشتم رو صورتش-مثه اینکه خودم باید خفت کنم
مبینا از زیر بالشت داد زد-باشه باشه ؼلط کردم بردار اونو دارم خفه میشم
بهترصبح که بیدار شدیم البته با چکو لگد ریختیم تو اتاق پسرا ؼیر از انیتا خانوم(دختر عموی سپهر که
تازه دیروز اومده بودن)که می گفت-هیــــش اینکارا چیه شماها میکنین
-ما کاری نمیکنیم فقط شما اون کرمتو دو الیه بردار که گم شدی زیرش
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پشت چشی برام نازک کردو رفت دستشویی خاستم از پشت بزنم در کونش که مبینا منو گرفتو دیگه
بیخیال شدیم...خالصه چون مامان اینا مارو بیدار کرده بودنو به پسرا کاری نداشتن ریختشم تو اتاق
پسرا-نیما....شهاب....سپهر....سیاوش...
ولی دریػ از یه تکونی چیزی عین این کارتون خوابا خابیده بودن-بیدار نمیشید نه؟....باشه پس هر
چی پیش اید خوش اید
اب معدنیایی که روی میزو روی زمین بودو برداشتم به ترتیب ریختیم روی صورتاشون همشون یهو
بلند شدن نشستن-ااااا چی شد یهو خواب بد دیدین از خواب پریدین؟
نیما بااون صدای نخراشیده گفت-نخیر قراره سرای شما سه تارو ببریم
عجب....چه قاتالی بلفطره ای جلو این همه شاهد؟اگه مقتول تو باشی ارهخب به سالمتی بیدار شدین دیگه؟دیگه نمیخابین؟شهاب که اب از موهای قهوه ایش چکه میکرد ؼر زد-مگه دیگه میتویم بخابیم با اون کارت
ای بابا یه اب معدنی که قابل این حرفارو ندارهسپهر-اب معدنی نشون شما سه تا بدم حالتون جا بیاد
نؽمه-ووووووویی نگو ترسیدیم
نیما بالشتشو جابه جا کرد-من که دوباره میخابم
منم یه اب معدنی دیگه حرومت میکنمچارتاشون حمله بردن سمتمون-بچها بزنیم به چاک یاال
از اتاق دویدیم بیرون اوناهم درو از داخل قفل کردنو دوباره کپه مرگشونو گذاشتن-خب بچها چاره ای
نیس ؼیر از اینکه دیوار صوتیو بشکنیم
رفتیم پایین سوئیچ سه تا ماشین رو برداشتیم ماشینا رو بردیم پایین پنجره ی اتاقشون-خب بروبچ یه
اهنگ دوبس دوبسی واسه عزیزان خرس قطبی پیدا کنین..سیستم تا اخر 1..2....3
و........فک کنم صدای اهنگو جورج بوشم از اون سر دنیا شنید و احتماال پسرا همه سکته ی ناقصو
زده باشن به هر حال که از اون به بعد سحر خیز شده بودیم تا یه وقت تالفی نشه
*************
-به به نازی چه سوسک قشنگی...ناااازی
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نؽمه-چی داری با خودت بلؽور میکنی معلول زهنی؟
با این سوسکامسوسک؟اره تو اون مؽازهه تو اون سبده رو ببین پر سوسک پالستیکیهمبینا-باز میخایی چه ُگهی بخوری
تورونیشگون از پشتم گرفت-عووضی ُگه قیافه ی انیته
دستمو کشیدم پشتم-اااااخ خب حقیقت سخته جایی دیگه نبود نیشگون بگیری تا یه هفته باید یه طرفی
بخابم
بهتر خب حاال میخایی چیکا کنی؟میگن که گر صبر کنی ز سوسک ؼوؼا سازیدوتا از اون سوسکای نانازیو گرفتیمو از فروشکاه اومدیم بیرون پسرا یعنی نیماو سپهرو سیاوشو
شهابو بهزادو امید سوار ماشین سپهر اینا شدنو سپهر راننده بود منو نؽمه و مبیناو نادیا و هستی و
شادی سوار ماشین ما شدیمو من راننده بودمو زودتر بقیه راه افتادیم
تو ی جاده چون خلوت بود باهم کورس گذاشتیم منم که عاشق و استادش بودم پنجرهارو تا ته کشیده
بودیم پایینو جیػ میزدیمو سیستمم تا اخر منو سپهر که سخت درگیر بودیم اون میپیچید جلو من،من
میپیچدم جلوش اخر جادهم به جنگل ختم میشد با یه حرکت تندو سریع سر ماشینو کج کردم سمت
ماشین سپهر اونم که انتظارشو نداشت کشید کنارو منم پیچیدم جلوشو گازو گرفتمو ویــــژژژژژ همه
سرمونو از پنجره ها اوردیم بیرونو یه هورا کشیدیمو بعدم هوشون کردیم صدای اهنگو جیؽمون توی
جنگل میپیچیدو منم با سرعت میروندم کنار جنگل همه ایستادیم تا بقیه بهمون برسن –چطورین
بازندهای ُخـــــــــــــــل
سپهر خندید-هههه ما به شما رحم کردیم گفتیم بزاریم یه بار شما ببرین دلتون خوش شه
اااخی از کی تاحاال اینقد شما فداکار شدی؟دیگه یگههههههههههه کوفت
دوربینو برداشتیمو سه تایی با ژستای مختلؾ الیه درختای جنگل عکس گرفتیم انیتا جونم که شدید
احساس انجلینا جولی بودن بهشون دست داده بود دوربینو داده بود به سپهر بیچاره ی بینوا و با
ژستای مختلؾ لباشو میداد جلو عکس میگرفت مام یه گوشه بهش میخندیدم یه جا عین این ان
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خشکاکه منتظرن کون دوربین بیاد ازشون عکس بگیره به درخت تکیه دادو لباشو داد جلو و با عشوه
شتری روبه سپهر گفت-من امادم
سپهرم با اخمو تخم بدون اینکه دوربینو کمی تنظیم کنه ازش عکس گرفت من نمیدونم فقط سپهر اینجا
بود که دادن ازشون عکس بگیره سپهر که عکسو گرفت انیتا از تنه ی درخت جدا شد اومد عکسشو
ببینه که پاش گیر کرد به ریشه ی درختو با کله افتاد زمینم که خیس بودو پر گلو الی سرو وعضو
تیتیشش حسابی ریده شد بهش تا افتاد نتونستم خودمو کنترل کنم پخی زدم زیر خنده بقیه هم که شاهد
این صحنه بودن ریز ریز خندیدن سپهرم سرشو انداخته بود پایینو میخندید و دستشو گرفت سمت انیتا
تا بلندش کنه ولی انیتا یه هیش گفتو خودش به زحمت لنگاشو جمع کردو پاشد رفت نشست تو ماشین
عین عروس انگور
برای ناهار جوجه سیخ کردیمو توی ایوون ویال سفره پهن کردیم تا انیتاجون نشستن کنار سفره ما سه
تاهم چپیدیم کنارش که باعث تعجب نیما شد داشتن با هزاران عشوه ؼذا میخوردن که سوسکو گذاشتم
روبه روی زانوهاش اونم سرشو اورد پایین که قاشقشو پر کنه که سوسکو دید جیؽی کشیدو بلند شد-
ســــــــوسک
منم زود سوسکو براشتم تا سه نشه همه ی نگاها جلب شد سمت انیتا عمو سیامک که بهش نزدیک تر
بود گفت-عمو جون اینجا که سوسکی نیس بیا بشین
نه نه من دیدمو بعد ترجیح دادن بشینن روی مبلو ؼذاشونو نوش جان کنن ما سه تاهم که خبر داشتیم زیر لبی
خندیدیم سرمو که اوردم باال دیدم پسرا که روبه رومون نشسته بودن مشکوک دارن منو نگاه میکنن
به نیما چشمکی زدم اونم تو گوش سپهر چیزی گفت که اونم یه نگاه به من کردو یواشکی خندید
شب که هوا تاریک شده بود رفتیم دم ساحل همه با نور موبایالشون دم ساحل قدم میزدن داشتم با نؽمه
حرؾ میزدم که چشمم به سپهر افتاد داشت با موبایلش حرؾ میزد
...چقد دوسش داشتم ولی اون چی؟من چقد احمق بودم ...من که همیشه تو احساساتم محتاط بودم چرا
عاشق کسی شدم که نمیدونم چه حسی نسبت به من داره شاید اصال یکی دیگه رو دوس داشته
باشه...وای از فکر اینکه کسی رو دوس داشته باشه دیوونه میشم
متوجه شدم حدود  5دقیقس که بهش خیره شده بودم موبایلمو دادم به نؽمه که واسم نگه داره تا دستامو
بزنم به اب همینجوری کنارش دال شده بودم دلم نمیخاس که به حرفاش گوش بدم ولی ناخوداگاه
گوشامو تیز کردم صدا یه صدای زنونه بود معلوم نبود که باهم چی میگن که نیشاش تا حلزونی
گوشش باز بود یواش حرؾ میزد ولی میتونستم قربون صدقه های اقارو بشنوم ..فدات
شم....گلم....عزیزم....ای مررررررررضو خوشگلم ای گلمو نیش عقرب ای ایشاال تو فدام شی که
دیگه فدای دختر مردم نشی
خدایا چیکا کنم که این مترسک بیفته تو اب چه میدونم مخش معیوب شه ها؟ هر چی باشه قبوله به
جان سپهر که میخام جونش نباشه این دفعه رو دیگه نمیپیچونم با حرص صاؾ ایستادم اومدم برم
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عقب که پام گیر کرد به سنگو از پشت ِتلِپ افتادم تو اب....خدایا داشتشم؟...این رسمشه؟...حاال همه
هرهر میخندیدن نؽمه هم که حسابی میخندید دستشو به سمت من دراز کرد منم دستشو محکم کشیدم
اونم افتاد تو اب-خاک به سرت بیشعور قدرنشناس....عووضی
اخیش دلم خنک شد حقته تا تو باشی دیگه به من نخندیدیما که شده بودیم دلقک جمع باهم بلند شدیمو هلک هلک رفتیم سمت ویال اول مبینا رفت حموم
این حمومم عجب حمومیه البته به حموم اتاق پایین نمیرسید یه اتاق که سرویس بنفش چیده بودن توش
یه تخت دونفره که دورش پشه بند ست سرویس بنفش بود و فقطم کیؾ میداد که....استؽفرا...این فکرا
به من نیومده تو حموم یه ایینه ی قدی بود منم عجب پوستی دارما سفیدو براق هیکلمم که...وایی بزنم
به تخته چش نزنم خودمو درسته قدم کوتاه بود اما هیکلم متناسبو روفرم بود یه کوچولوهم شیکم
نداشتم خودمو شستمو اومدم بیرون یهو در اتاق باز شد نؽمه اومد تو اتاق-به به چه خبرههههه چرا
خبرم نکردی تا بیام لباساتو بپوشونم؟
نفس حبس شدمو دادم بیرون-هووووووو مگه اینجا طویلس شاید من لخت باشم چرا عین گاو میایی تو
خب منم میخاستم ؼافلگیرت کنم لخت باشی دیگهببین با کله میام تو دکوراسیوم صودتتااااانمیشه با یه جا دیگه بیایی تو صورتمبا کمال مــــــــیل حاال واسه چی اومدی؟یعنی هوار تو سر من که میخاستم به تو کمک کنم فک کنم سرما خوردم اومدم قرص سرما خوردگیبردارم
رفت بیرون هنوز عین عصا ایستاده بودم وسط که چشمتون روز بد نبینه...قامت سپهر توی چارچوب
در ظاهر شد چشاش گرد شده بودو عین جؽد خیره نگام میکرد ...هی وای من ...منم که عین خاک
بر سرا همینطور که با دستم حولمو نگه داشته بودم خیره خیره نگاش میکردم ای کوفت اون چشای
هیزتو درویش کن دختر مردم تو گلوت گیر کنه شاید  11ثانیه بیشتر طول نکشید که درو بست تازه
مخم فعال شده بود که در دوباره باز شد ایندفعه برنگشتم تا ببینم کی به این امامزاده رجوع کرده –
چیه چرا هنوز عین بز این وسط وایسادی
تا فضوالمو بشمارم که خداروشکر شمردمخب به سالمتی چنتا بودن؟دوتا یکی تو یکی این مبینای کره خرنؽمه از ساکش یه شال پشمی برداشت مبینا رو کرد به من-چرا همینجور نشستی....هووووووووووی
یابو علفی؟
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با بد بختی تو چشاش تگاه کردم
مبینا-چیه چرا اینجوری نگاه میکنی؟
سرمو تکون دادم-بگو چی شده؟
نؽمه-کم کم دارم نگران میشم بگو چی شده جونت دراد
وای نؽمه دارو ندارم از دست ررررفتنؽمه-داری مسخره بازی درمیاری دلقک؟
خاک تو سرت به قیافه فلک زده ی من میاد ه االن با توی نره خر شوخی کنم ها؟نؽمه-یعنی چی؟نکنه دزد اومده؟
با اون حالم بازم به جمله ی ابلهانه ی نؽمه خندیدم-وای نؽمه تو چقد کمدی هستی
نؽمه-خب پس منظ.رت چیه؟یعنی چی؟
یعنی نخودچی....یعنیکوفت...یعنی زهرماااددددمبینا-خب قشنگ عین ادمیراد بگو چی شده؟
جریانو براشون تعریؾ کردم اونام کم کم نیشاشون باز میشداخرش نشستم روی تخت-اخه اون اینجا
چه ؼلطی میکرد...پسره ی اسمون جل ایکبیری
نؽمه هم که سپهر قربونش بره هر هر میخندید-کوفت رو اب بخندی
نؽمه-پس بگو چرا از راه پال که میومد زبونشو میکشید دور دهنش
با تعجب پرسیدم-چی؟یعنی چی؟
نؽمه-بابا انگار یه چیر خوشمزه خورده بود هی میگفت به به چه دسته اولم بود...چه...
نزاشتم ادامه بده یه نیشگون ازش گرفتم
اااااااخ به من چه یکی دیگه کیفشو برده سیر شده حاال منه بدبختو نیشگون میگیری برو سپهرونیشگون بگیر البته حواست باشه که کجاشو نیشکون میگیری
نؽمهههههه ببندنؽمه-خب نیشگونش نگیر نازش کن اینجوری بهتره
نؽمه-پاشو پاشو گم شو بیرون
نؽمه-نه جدی به جون تو
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جون خودت ....اخه اوون اصال چرا اود تو این اتاقمبینا-خب شاید میخاسته بره دستشویی
ااااا این همه دستشویی اَد باید بیاد همینجامبینا-خب حتما میدونسته که تو داری لباس عوض میکنی
خب اگه میدونست چرا یهو عین گاو سرشو انداخت زیر اومد تومبینا-اوال که شاید بهش وحی شده باشه دوما پسرا در اینجور مواقع که سرشونو زیر نمیندازن
تازه دوزاریم افتاد-زهرمارررر
مبینا-حاال ببینم لخت بودی یا...؟
نه حوله تنم بودنؽمه-همین حوله؟
پ ن پ حوله سپهر جوون مرگ شدهمبینا خندید-حوله ی سپهر؟اَی ناقال پس باهم حمومم....
یه جیػ بنفش کشیدم که فک کنم پرده ی گوشاشون پاره شد
نؽمه-چطهههههههه دیوونه هر کی ندونه فک میکنه داری میزایی؟
تو یکی خفه خونی تا خفت نکردم بعد ادای گریه کردن دراوردمنؽمه-خب حاال توام کولی بازی واسم درمیاره ...میگم این حوله ام داشتیو نداشتیم با هم فرقی نداشتا
سپهر که همه جاتو دید میزاشتی اینجاهارم ببینه بچم چشمش روشن شه
یه لگد زدم تو پاش که فک کنم تا چن روز نتونه راه بمیری
اِی خدا خفت کنه فلج شدمای ایشاال اون سپهر فلج میشدمبینا همینطور که میخندید گفت-حاال راستشو بگو فقط یه نگاه کردن بود یا....؟
پ ن پ کارا دیگم کردنؽمه-ااااااااااا چی کا؟
یه نگاه بش کردم که خودش خفه شد-برین بیرون میخام لباسامو عوض کنم
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مبینا-ااااا چطور اون دیدی اونوقت من که دختر داییتم نبینم بی انصاؾ؟
مبینا و نؽمه رو از اتاق هُل دادم بیرون داشتم درو میبستم که نؽمه سرشو اورد الیه در-میگم لعنتی
عجب تیکه یی روهم دید زده ایشاال تو گلوش گیر کنه
نؽمه خودت میری کنار یا سرتو ال در متالشی کنمهر چی باشه بالخره پسر دایی خودمه عینه خودم زرنگه منم وقتی قد او بودم پسرای تیکه رو دیدمیزدم
خاک به سرت کنم برو بیروووووووونهلش دادم بیرونو درو روش بستم و این دفعه قفلشم کردم یه بلوز سرخ خوشگل بایه شلوار جین
روشن چسبون پوشیدمو اومدم پایین ای بخشکی شانس من اگه بخام از اینجا رد شم که اول باید از
جلو این رد شم
از جلوش که رد میشدم زیر چشی منو میپایید جون به جونتون کنم همتون از دم هیزید ای ایشاال کور
شه اون چشای هیزت...نه بابا حیؾ این چشای خوشگل نیس؟ نگاه کن از سیاهی برق میزنه چه
نانازه....بمیرم هر چی دیدی فدا سرت...جااان؟من چی گفتم االن؟ای بمیری سپهر که برام ارامش
مؽزیم نمیزاری نشستم کنار مبینا توی فکر بودم که مبینا با ارنجش زد تو پهلوم-چه مرگته؟
اااااا معدب باشچشمببین هنوز چشمو دلش سیر نشدهکیو میگی؟سپهرو میگم دیگه ببین داره با زبون بی زبونی ازت میخاد که دوباره بری حموم البته تو پرانتزخودم ببرمت حموم
بین مبینا بستی بستی نبستی همین وسط لتو پارت میکنماسفره رو واسه شام روی ایوون ویال پهن کردن مام نشستیم واسه خوردن ؼذا ولی چه ؼذایی کوفتم
شد چون بعد شام که همه نشسته بودیم دور هم هر کسی به کاری مشؽول بود که خاله نازی از همه
خاست یه لحظه از همه اجازه خواستو همه ساکت و کنجکاو به خاله نگاه میکردن خاله صداشو صاؾ
کرد-خب...راستش من ...یعنی منو مهران میخاستیم با اجازه ی حمیرا جان و اقا رضا توی جمع از
آوا جان خاستگاری کنیم
یهو سر همه به سمت من برگشت جااان؟ از کی؟من؟حاال مثال توی جمع ازم خاستگاری کردی یعنی
چی؟توی جمع اخه چرا؟ خاله با یه لبخند پتو پهن رو کرد به من-خب خاله جون عزیزم؟
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مثه این عقب افتاره ها گفتم-برای کی؟
عجب خریه ...خب بهروز نره خر دیگه
عزیزم بهروز دیگهسرمو بی اختیار چرخوندم سمت بهروز اونم یه لبخند پتو پهن تر مامانش رو لباش بود یه اخم
کوچیک بش کردمو به مامان بابا نگاه کردم مامان یه لبخند کوچیک روی لبش بود همچنین بابا خب
معلومه دیگه مامانم که بهروزو خیلی دوس داره باباهم که به شدت توی انجمن( ز-ذ) فعالیت داره تابع
مامانه ولی نیما زیاد راضی نبود اخ که اگه مامان بدونه بهروز چی کار کرده تفم دیگه نمی انداخت
تو صورتش همه ساکت بودنو به لبام نگاه میکردن
مامان صداشو صاؾ کرد-نازی جون به نظر من بهتره به آوا فرصت بدی
فزصت واسه چی؟همه ی دنیا رو هم به نامم بزنن حاضر نیستم بش فک کنم
برای همین صدامو صاؾ کردم-خاله جون؟
دوباره همه ی نگاها چرخید سمت من خوبه واال این خاله هم منو کرده فیلم سینمایی ...-ام میخاستم یه
چیزی بگم؟
چی عزیزم؟میخاستم بگم که بهروز برام مثه نیما میمونه(جون خودم حتی یه درصد فک کن نیما کجااین....کجا)من نمیتونم به بهروز به چشم همسر اینده نگاه کنم
خاله لبخندش محو شد بهروزم همینطور-خاله جان نمیخایی یکم بیشتر روش فک کنی؟
نه خاله جون من مطمئنم نظرم عوض نمیشه بهروزم لیاقت بهترینا رو داره(اره جون خودم من کهجای خاله بودم هیچ دختری رو اینجوری بد بخت نمیکردم هر چند خاله از کاری که شازده پسرشون
انجام دادن خبر نداره)
خاله جایز ندید بیشتر از این اصرار کنه برای همین با لبخند بحثو تموم کرد خاستگاری ندیده بودیم که
سر  5دقیقه جواو داده باشن!!هر چند که من از اینکه جلوی جمع بیشتر کشش ندادن خوشحال شدم
کم کم دوباره جو برگشتو همه دوباره مشؽول شدن از اونجایی که نشسته بودیم قسمتی از دریا از
پشت دیوار کوتاه پیدا بود رفتم سمت دریا یادم به روزی افتاده بود که اومده بودیم ویال و تازه 12
سالم بود دقیقا  2سال پیش چقدر بهروزو دوستش داشتم .داشتم کنار ساحل قدم میزدم که بهروز اومد
کنارمو با یه لبخند از اون لبخندای جذابش گفت-میخایی باهم قدم بزنیم؟
منم که از خدام بود با لبخند پاسخشو دادم دست تو دست هم لب دریا قدم میزدیم چقد من اون موقع ها
خام بودم همونطور که قدم میزدیم بهروز رو به من کرد-میدونی آوا رنگ چشات منو یاد این ؼروب
میندازه رنگ چشات خیلی خاصه مثه یه ظرؾ عسله کیلو کیلو که چه عرض کنم قند تو دلم اب میشد
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کمک در جوابش فقط لبخند میزدم..حضور کسی منو از خاطره ها کشید بیرون ...بهروز..نگاه تندی
بهش کردمو ازش فاصله گرفتم زیر چشمی بم نگاه کرد خاستم برم که دستمو گرفت سعی کردم
دستمو بیارم بیرون که محکمتر دستمو گرفت-وایسو بات کار دارم
من با تو کاری ندارمتو چشام زل زد –چرا آوا؟چرا جواب رد دادی؟
دستمو خیلی تند از دستش کشیدم بیرون پوزخندی زدم-هه دلت میخاست چه جوابی بت بدم؟
بعد از چند ثانیه مکث جواب داد-مثبت...یا میتونستی وقت بخاییو بعد جوابم کنی فک میکردم هنوزم
دوستم داری
این حرفش باعث شد عصبی بلند بزنم زیر خنده خیلی زود خودمو جمعو جور کردم-من دیگه اون
آوای خام  2سال پی نیستم
به من نگاه کنو درست عین ادم جوابمو بده لحنش هنوزم بعد این همه سال دستوری بود-مجبور نیستمجوابتو بدم
آوا چرا گذشته رو فراموش نمیکنی شاید بتونیم....حرفشو قطع کردم-نه بهروز نمیتونم فراموشش کنم....نمیتونم...نمیشه اون شبو فراموشش کنم تو
کاری کردی که...
ولی تو منو دوس داشتیداشتم....ولی نه حاال اینو بفهم قبول دارم که اون شب اشتباه کردم..من..من اونشب مست بودمههههه مسخرس تو اون شب کامال عادی بودی رفتار احمقانتو الزم نیس توجیه کنیخب باشه قبول ولی میشه یه فرصت دیگه هم بهم دادنهچرا؟چرا؟دلیلشو خودت خوب میدونیبا نیشخند تمسخر امیزی گفت-اره راس میگی اینکه گلوت پیش سپهر خان گیر کرده
جاخوردم اون از کجا میدونست-حرؾ دهنتو بفهم بهروز
-یعنی این منم که اشتباه میکنم؟
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ببین من اگه به کسی عالقه داشته باشم نه به توی احمق نه به هیچ احدوناسی ربط ندارهبا اینکه هوا تاریک بود اما سرخ شدن صورتشو دیدم این یعنی اوج عصبانیتش محکم دستمو گرفتو
فشار داد به تکاپو افتام-احمق چی کار میکنی؟دست کثیفتو بکش...ولم کن
ساکت شوفاصله ای که بینمون بودو با یه قدم طی کرد صورتمون دیگه باهم فاصله نداشت اومدم قدمی به عقب
بردارم که بازوهامو سفت چسبید –احمق اگه همین االن ولم نکنی....
تو موهام چنگ امداختو سرمو نگه دشتو بعدش وحشیانه شروع کرد به بوسیدن لبام
یه ثانیه مؽزم ار کار افتاد ولی بعد تقال کردمو...این دفعه پیروز شدم یه چکی محکم خابوندم تو
گوشش...اخالقشو میدونستم میدونستم که مثه قبل تالفی میکنه ....ماده بودم که مثه خودم یکی بخابونه
تو گوشم که متوجه حضور سیاوش شدمو وبعد سپهر اهههه فک کنم اوناهم فهمیدن چه اتفاقی بین من
اون افتاد از خجالت،از عصبانیت،از بؽض،از بیزاری....سریع اونجارو ترک کردم رفتم توی
اتاقمون از این افتضاحترم مگه مشد ؟چند لحظه بعد نؽمه و مبینا هم اومدن نشستن کنارم روی تخت-
چرا اینقد سرخی؟
من؟گرممهمبینا مشکوک نگام کرد-آوا بهروز که اومد اتفاقی افتاد؟
نه چه اتفاقی؟نؽمه-حاال اصال چرا بهروزو رد کردی؟در ضمن اونکه بهتم عالقه داره
مبینا با سر تایید کردو رو به نؽمع گفت-تازه این عالقه که نال االن نیس مال چند سال پیشه
نؽمه با تعجب پرسید-واقعا؟پس چرا ردش کردی؟
برای اینکه از اخالقش خوشم نمیاد بعدشم مبینا تو که دیدی دوست دخترای سورو بورو شرقیوؼربی...
خب همه پسرا این جورین...واای بس کنید دوتاییتون سرم درد میکنهاونشب همه خواب بودن این من بودم که تو خاطرات گذشته ؼرق بودم خاطره ی اون شبی که همه
رفته بودن مسافرتو من توی خونه تنها بودم داشتم اماده میشدم که بخابم که یکی درو زد تعجب کردم
اخه اینوقت شب کی میتونست باشه؟درو که باز کردم در کمال تعجب بهروزو دیدم خودشو انداخت تو
خونه و بعد کلی قربون صدقه رفتنو خر کردن من گفت که میخاد شبو با من طی کنه منظورشو خوب
متوجه شدمو حسابیم ترس برم داشت واسه همین سعی کردم اونو از خونه بیرون کنم این که چجوری
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از خونه بیرونش کردم بماند اون شب کلی اذیتم کردو شاید تا یه هفته جای دندوناش روی لبامو گلومو
بازوهام ازارم میداد و اینکه چجوری اینارو از دید بقیه به خصوص بابا و نیما پنهان کردم بماند
روحم حسابی زخمی شده بودو افسرده شده بودم اینو فهمیده بودم که بهروز بر خالؾ اونچه که
میگفت فقط خواهان جسم من بود نه قلبو روحم از اون شب به بعد هرگز روی خوش بهش نشون
ندادم طوری که نیما هم یه جورایی بو برده بود اخه ما رابطمون خیلی صمیمی بود بهروز بعد اون
شب هر کاری کرد تا کارشو توجیه کن ولی دیگه برام عبرت شده بود
********
هـــــــــی بسوره پدر عاشقینؽمه-عاشق شدی یا عاشق دیدی
نه داداش عاشق دیدمنگاهی به اطراؾ کرد-بگو ماهم با خبر شیم
یعنی واقعا اینقدر کج مخی که نفهمیدی؟نه واال مگه من مثه تو فوضولی مردمو میکنم–خفه خونی بابا بیا بریم تا نشونت بدم این عاشق دلخسته رو دستشو کشیدم با هم رفتیم تو اتاق مبینا
روی تخت نشسته بود روبه نؽمه با ابرو به مبینا اشاره کردم نؽمه رفت تو فاز مبینا
مبینا سرشو اورد باال-چیه ؟عین ادم ندیدها نگاه میکنین
ادم دیدیم ولی عاشق نچچی؟پیچ پیچی مبینا خانوم شمام بــــــله؟دوباره مخت جابه جا شدهمخ من نه ولی مخ تو اره بگو بینم کیه خودم برات میرم خاستگاریششونه هامو هل داد عقب-برو دلقک بازیاتو واسه یکی دیگه درار
یعنی میگی سیاوش این وسط برگ چؽندرهسیاوش؟وا؟حرفا میزنیاآ شیر ابم باااااااز مبینا خانوم مارو دیگه رنگ نکن که ما خودمون کارخونه رنگ سازیمسرشو خاروند-یعنی اینقد ضایعم
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نؽمه-نه بابا منم نفهمیدم این بم گفت اگه همه مثه این فوضول بودن میفهمیدن
سقلمه ای به نؽمه زدم-فوضول هفت پشت جدو ابادته
مبیناهم که عین این شوهر مردها ؼمبرک زده بود-چیکار میکنی؟
اهی کشید-فک میکنم
قیافه ی متعبی به خودم گرفتم-اِ؟باچی؟
به سرش اشاره کرد-به همون که من دارمو تو نداری
کنارش نشستم-بعید میدونم بعد زدم به شونش-ؼصه نخور بابا یا خودش میاد یا نام میاد یا اگهی فوتش
میاد
ای مار اون زبونتو بگذهخفه بابا بیچاره اون سیاوش که در عرض چند ثانیه قورتش دادی اونم با استخوووون حاال جوشنخور من که میدونم سیاوشم تو رو دوس داره
نیشش باز شد-واقعا
ههههه نیشتو ببند بی حیا دخترم دخترای قدیمدو روز بیشتر به برگشتنون نمونده بود به من که خیلی خوش گذشته بود خصوصا در جوار
عشقم....؟؟؟....اره دیگه من واقعا عاشق سپهر شده بودم با خنده هاش با نگاهاش دلم میلرزید و
ضربان قلبم چند برابر میشد احساس میکردم که دیگه گنجایشو ظرفیت این عشقو ندارم و اینم
میدونستم که این دفعه دیگه هوس نیس شبا با فکر اینکه سپهر با فاصله ی دوتا در خوابیده هیجان
داشتمو خابم نمیبرد ولی سپهرچی؟سپهر خیلی بی تفاوت از کنارم رد میشد
دست یافتن به اونو قلبش برام مثه یه رویا بود یه رویای ؼیر ممکن....ولی خیلیا میگن ؼیر ممکن
ممکنه ...یه ؼیر ممکن عینه رویا
قبل از ظهر بود چون روزای اخر بود قرار شد لب دریا جوجه درست کنیم همگی داشتیم میرفتیم که
خاله ثریا یواش به مامانم چیزی گفتو مامانم اومد کنار-بزار همه برن بات کار دارم
چه کاری؟خودمم نمیدونمهمه رفتن بیرون فقط خانواده ی ماو سپهراینا موندن با اشاره ی خاله ثریا به عمو سیامک کردعمو
هم سرشو تکون داد-خب رضاجان دوس نداری دوماد دار شی؟
بابام با نگاه متعجب و گیجی گفت-داماد دار شم؟منظورت چیه؟
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خاله ثریا-راستش ما وقتی دیدیم نازی از آوا خاستگاری کرد ماهم گفتیم بزار عقب نمونیم،واسه همینه
که اگه اجازه بدین ما این دختر گلو ازتون خاستگاری کنیم
این چند وقته مثه اینکه همه میخان مارو از ترشیدگی دربیارن حاال این داماد خوشبخت کیه؟...
سپهر؟عمراااااا بهزاد؟...مگه خودش ننه اقا نداره که براش خاستگاری میکنن؟
خاله ثریا که دید ساکتیم گفت-البته میدونیم که سپهر لیاقت آوا جونو نداره اما...
مامانم-این چه حرفی ثریاجون سپهر لیاقت بهترینارو داره
نیما که کنارم نشسته بود دستشو گذاشت روی دستمو فشار کمی داد...سپهر؟گوشای من درست شنیدن
ایا؟ زیر چشی به سپهر نگاه کردم که سرش پایین لحظه ای سرشو اورد باال و نگاش افتاد تو چشام
که هر دو سریع نگاهامونو دزدیدیم
عمو سیامک-لطؾ داری حمیرا جان(اهههههه اینام کشتن منو بس که جان جان کردن)حاال که این
طوره دوس داریم نظر دختر گلمونو بشنویم
هول شدم نگاهی به مامان بابا کردم بابام با سر تایید کردِ -ا...اگه میشه ترجیح میدم به من فرصت داده
شه؟
خاله ثریا-تا پس فردا خوبه عزیزم
چه خبره؟مگه هولی؟فرصت میدادیو نمیدادی چه فرقی میکرد؟البته منکه میدونم همه واسه ی من
سرودست میشکنن...چش نخورم بس که ماهم بزنم به تخته میخاستم حرفی بزنم که عمو سیامک
گفت-میدونم عزیزم وقت کمه ولی ما یه کوچولو عجله داریم بعد مسافرت اگه جوابت مثبت بود
کارارو انجام بدیم
به مامان بابا نگاه کردم یعنی خودشون جواب بدن مامان تایید کرد به سپهر نگاه کردم مثه همیشه بی
تفاوت با یه نیمچه لبخند گوشه ی لبش...یعنی چی؟به نظر نمیرسید ذره ای به این خاستگاری اشتیاق
داشته باشه
شاید به زور خاله اینا باشه؟..یادم افتاد دیشب باهم سر یه موضوعی باهم بحث میکردن سپهرم عصبی
بود و دست میکشید تو موهاش اخرشم عصبی رفت تو اتاقو تا صبح موند...نخا به درک از من کی
بهتر گیرت میاد؟بدبخت بیچاره ی پیرپسر
نیما که دید من معذبم خنده ای کردو بلند شد-خب اگه میخایین جوجه به شماهاهم برسه بهتره زود
باشین
ای قربون دهنت نیمایی بالخره یه بار این داداش مام به درد خورد با اجازه ای گفتمو بلند شدم قرار
شد که فعال کسی نفهمه و اگه جواب من مثبت بود یه بار دیگه تویه جمع ازم خاستگاری کنن البته من
تصمیم گرفتم همون اول با مبیناو نؽمه درمیون بزارم
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نشسته بودم روی تختو فک میکردم که در باز شدو اون دوتا پریدن تو اتاق-مرررررررگ چه
خبرتونه شما دوتا قلبم افتاد تو پاچم با اون درباز کردنتون
مبینا -چطه بابا؟چوب بدم بزنیمون
نخیر الزم نکردهوااااااای خره نمیدوووونی چه صحنه ای رو از دست دادیبعد دوباره دوتاشون زدن زیرخنده-هر هر خوب واسه خودتون سرخوشینا
روی ایوون نشسته بودیم یه دفعه یه پرنده ی خوش یمن اومد صاؾ چلؽوز کرد رو شونه یانیتاجووون نمیدونی چه شکلی شده بود قیافش
و دوباره زدن زیر خنده-چرا پس منو صدا نکردین
مبینا میان خنده گفت-اخه صحنه خیلی م َُح ِیج یود که یادمون رفت بعد دوباره خندیدو با مشت زد روی
پیشونیش مبینا سکسکه اش گرفت از روی میز اب معدنی رو برداشت داشت اب میخورد که جریان
خاستگاریو گفتمو که یه دفعه هر چی اب خورده بودو از دهنش پاشید تو صورت منو به صرفه افتاد-
هوووووویی بیشعور....بی جنبه صورتمو اب کشی کردی
با پتوی روی تخت صورتمو پاک کردم-اههههه خاک تو سرت اون اب ایشاال تو گلوت گیر کنه خفه
شی
بعد رو کردم به نؽمه-دوسه تا بزن پس کلش تا خفه نشده
وقتی مبینا اروم شد گفتم-بچها مواظب باشین سوتی ندینا کسی نفهمها قرار نبود به شماهام بگم
دوتاشون سرشونو تکون دادن مبینا-اخه اصال به این کله خراب ُخلو چل نمیاد به آوا عالقه داشته باشه
هووووووووووش مواظب باش چی میگی درمورد پسررررردایی عزیزززززم
َ
گم بابا چه طرفداریم میکنه انگار این کون اسمون باز شده این پسر دایی پدر ژپتوتو گوزیده بیروننؽمه جیػ بنفشی کشید-آواااااااااا؟
منو مبینا زدیم زیر خنده-چیه خوووو حقیقت تلخه خب
جرئت داری یه بار دیگه بگواخبارو یه بار میگن ولی خب من ریپیت میکنم انگاری اسمون اینو گوزیدههیش از سرتم زیاده حیؾ پسر دایی عزیزم که اسیر ؼول بی شاخو دومی مثه تو شده-ایییی اصال اون پسر عمت ارزونی خودت
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درمورد سپهر حرؾ میزدیم نؽمه که حسابی بازار گرمی میکرد منم که فقط حسرت میخوردم
هیچوقت فکرشو نمیکردم که حسرت یه جای خالی تو قلب یه پسرو بخورم چون همیشه این پسرا
بودن که به من توجه میکردنو منم دیگه پررو شده بود –بچها من..من فک کنم این گوریل انگوریو
دوست داشته باشم
مبینا دهنش پر اب بودو چشاش گرد شده بود سریع دستمو گذاشتم روی دهنش-ارام جانم
ارام....چیزی نشده که تو دوباره اختالل ذهنی پیدا کنیو صورت منو با کاسه دستشویی اشتباه بگیری
مبینا دستمو از روی دهنش برداشت-راس که نمیگی
اره دارم دروغ میگم نمی بینی دماؼم داره دراز میشهنؽمه یکی زد تو سرم-پس چرا به من نگفتی؟ها؟
خب اخه وقت نکردماره جون خودت تو اینهمه وقتتو هدر میدی واسه چرتو پرت گفتن چطور وقت نکردی این موضوعبه این مهمیو به من بگی
شونه هامو انداختم باال نؽمه با تهدید گفت-دفعه دیگه عاشق شدی همون موقع میایی به من میگیا
اخه گاگول جان من بعد این اشؽال سبزی عاشق کدوم خری شم اخهخوبه عاشقشم هستیو فحشم میدی معلوم نبود اگه عاشقش نبودی چه القاب زیبایی به دمش میبستیواال من با دمش کاری ندارم اگه منظورت همون دمیه که همه ی همجنساش دارن خودش دمشومیاره جلو به من چه
نؽمه یکی زد پس گردنم-یعنی خاااااک به سر پسردایی من که عاشق توی عقب مونده ی عقده ای شده
بیچاره سپهر که شب عروسی زندش نمیزاری
خفه بینیم هنوز هیچی نشده داری از شب عرروسی میحرفی...بعد نالیدم اب دهنم راه افتادیعنی واقعا حیؾ پسر دایی من که توی عجوج مجوج عاشقش شدیاهههه نؽمه توهم کشتی مارو با این پسردایی پسردایی ،پسرداییت تو نقطه چین خررراَی بی لیاقت اَییییییایییی تو روحو معنویاتتشب بودو همه دور هم جمع شده بودیمو مهردادو مهرشاد جوک میگفتنو ماهم میخندیدیم من که فقط
محو خندهای سپهر بودم وقتی میخندید کنار چشاش چین میفتاد و ردیؾ دندون های مرتبو سفیدش پیدا
میشد
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بعد از این که جوکا ته کشید سپهر گیتارشو برداشت همه براش دست زدیم قلبم از شوق شنیدن صداش
بااشتیاق به تپش افتاد و منم با اشتیاق به لبا و صورتش خیره شدم
درگیر رویای توام منو دوباره خواب کن
دنیا اگه تنهام گذاشت تو منو انتخاب کن
دلت از آرزوی من انگار بی خبر نبود
حتی تو تصمیم های من چشمات بی اثر نبود
خواستم بهت چیزی نگم تا با چشام خواهش کنم
درارو بستم روت تا احساس ارامش کنم
باور نمیکنم ولی انگار ؼرور من شکست
اگه دلت میخاد بری اصرار من بی فایدست
هر کاری میکنه دلم تا بؽضمو پنهون کنه
چی میتونه فکر تورو از سر من بیرون کنه
یا داغ رو دلم بزار یا که از عشقت کم نکن
تموم تو سهم منه یکم قانعم نکن
خواستم بهت چیزی نگم تا با چشام خواهش کنم
درارو بستم روت تا احساس ارامش کنم
باور نمی کنم ولی انگار ؼرور من شکست
اگه دلت میخواد بری اصرار من بی فایدست
بؽض راه گلومو بسته بود دیگه نتونستم طاقت بیارم اگه تا یه لحظه ی دیگه اونجا میموندم اشکم
سرازیر میشد همه محو صدای سپهر شده بودن یواش بلند شدم از جمع فاصله گرفتمو رفتم یه طرؾ
ساحل که پشت سنگا بودو کسی منو نمیتونست ببینه
قطره های اشک روی صورتم سرازیر شدن لبمو گزیدمو چشامو روی هم فشار دادم چشمای مشکی
سپهر گه تو تاریکی هم برق میزدن جلوی چشام اومدن میدونستم چشای زیباش مال من نیس همینطور
قلبش قلبامون باهم چقد فاصله داشت صدای گیرا و زیبای سپهر به گوشم میرسیدو قلبمو میلرزوند
زانوهامو توی شکمم جمع کردمو به صداش گوش کردم صدای پای کسی اومد سریع اشکامو پاک
کردم هر چند تواون تاریکی پیدا نبود
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نیما با لبخندمهربونی اومد نشست کنارمو دستشو دور کمرم انداخت منم سرمو گذاشتم روی شونش-
چی شده که جوجو نیما ناراحته؟ و بوسه ای روی موهام زد
ناراحت نیستمنیما -تو گفتیو منم باور کردم اگه من نفهمم که جوجوی نازنازی چش شده که دیگه نیما نیستم
به نظرت چی میشه؟چه جوابی باید بدم؟
نظر من برات مهمه؟صد در صدخب به نظر من سپهر پسر خیلی خوبیه قابل اعتماده دیگه اینکه اگه جوجو نیما رو تنها بزاره نیماخیلی ؼصه میخوره ولی نکته ی مهم اینجاس که جوجو دوسش داره و میخاد جواب مثبثو بهش بده
شاید نیما فهمیده بود که سپهرو دوسش دارم ولی تا حاال به روم نیاورده بود دستپاچه شد صرفه ای
کردم-از کجا میدونی
دماؼمو بین انگشتاش فشار داد-برو،بروووو منو دیگه نمیخاد رنگ کنی من که میدونم دوسش داری
خودمو از تکو تا ننداختم-خب حاال احساس میکنم یه کوچولو ازش خوشم اومده
خندید-افرین به خواهر مؽرور خودم
نیـــما؟جان نیما؟یعنی اینقد ضایعمضایع نیستی ولی اون برق چشای خوشگلت داد میزنه دوسش داریسرخ شدمو سرمو انداختم پایین اون که نمیدونست سپهر به من عالقه ای نداره اگه بهش میگفتم محال
بود بزاره به سپهر جواب مثبت بدم....پس دلم اینو میگفت؟یه زندگی که اییندش برای خودمم گنگه
...با سپهر؟اما عقلم چی میگه؟
نمیخاستمو نمیتونستم به خواسته ی عقلم گوش بدم..بهش جواب مثبت میدم
سعی میکنم با عشقو عالقه ی خودم اونوهم عاشق خودم بکنم ولی اینجوری دقیقا ؼرورمو زیر پام له
میکردم اما بتید یه عمر حسرت میخوردم اکه ردش میکردم میتونم یه کاری نم که فک نکنه جواب
منم از روی عالقه بوده..وااای خدایا کمکم کن هنگ کردم
-جـــــــــــوجه
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پریدم باال-حناق قلبم افتاد تو پاچم
نیما خندید-کجا سیر میکردی که هر چی صدات میکردم جواب نمیدادی؟
پاشدمو دستشو کشیدم –پاشو داداشی بریم تو جمع اینجا خیلی تاریکه
اره دیگه اینم حرفیه یعنی خفه خونی شده و فوضولی نکردهاین چه حرفیه میزنی تو باد دلمی عزززززیزمبیچاره اون سپهر که فردا پسفردا یا خودتو میندازه از خونه بیرون یا خودش از خونه فرار میکنهخندیدمو رفتیم پیش بقیه
********
*******
.....میکنم...نمیکنم...میکنم...نم یکنماخ که تو دیووانه ای چیه میکنم نمیکنم راه انداختیاههه مبینا یه لحظه ببند اون دهنتو میکنم بودم یا نمیکنم؟نؽمه که ؼش ؼش میخندید گفت-نمیکنم
اها ..میکنم...نمیکنم....میکنم...نمیک نم....میکنم....نیمکنم.....میکنم*************
ِا تموم شد واااااای بچها میکنم-
نؽمه-حنــــاق اون صداتو بیار پایین بعد ادامو در اورد میکنم...هر کی ندونه فک میکنه ما داریم
درمورد چی میحرفیم
مبینا-خوب حقیقته دیکه نؽمه یکم به اون مخت فشار بیار شب عروسیو
زدم تو سرش-خاک تو سرت من باید به اون فک کنم تو چرا فک میکنی
بعد کل بیچاره ی پرپر شده رو گراشتم کنار چشامو بستم -رسید میکنم....نرسید نمیکنم
مبینا-خب اونکه معلومه اگه نرسید چجوری میخایی بک.....
یه لگد زدم تو پاش ساکت شد خوشم میاد جذبه دارم!!
-خب شروع میکنم
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مبینا با مسخره بازی سرشو اورد باال-شروع میکنه...بینندگان شروع میکنه همگی تمرکز
نؽمه کشیدش کنار-دلقک!!
چشم ؼره ای به مبینا زدم
دوباره چشامو بستم انگشت اشارهامو گرفتم روبه روی هم با هیجان بهم نزدیکشون
کردم..خووووورد!!!
با ذوق چشامو باز کردم
هوووووو نیشتو ببند شوهر ندیدهفعال که بهم رسیدناخه کی برای جواب خاستگاری از این کارا میکنه اقال یه استخاره ای چیزی کن احمق جاناز روی تخت بلند شدم زبونی براش دراوردم -احمدو زنش دادیم رفت من رفتم به مامانم بگم تا چن
مین بای
رفتم مامان بابارو کشیدم کنارو جوابمو یواش گفتم برق رضایتو تو چشای دوتاشون دیدم بابا بؽلم
کردو پیشونشمو بوسید مامانمم با محبت بؽلم کرد
**********
بعد از شام مامان جوابمو به خاله ثریا گفته بودو یه بار دیگه توی جمع از من خاستگاری کردنو منم
وقتی میخاستم جواب بدم ناخوداگاه توی چشای بهروز زل زدمو جوابو دادم بهروز به وضوح سرخ
شدو دستاشو مشت کرد
با خوش حالی به سپهر نگاه کردم که دیدم چشاشو باریک کرده و نگاش بین منو بهروز چرخید همه
برام دست زدنو خاله هم انگشترشو دراورد به عنوان نشان به سپهر داد تا دستم کنه سپهر با
دستپاچگیو بی تفاوتی کنارم نشست دستام از هیجان میلرزید سپهر دست چپمو گرفت تو دست گرمش
از تماس دستاش با دستام دلم لزرید توی چشام چند لحظه خیره شدو بعد حلقه رو توی انگشتم جا دادو
یه بار دیگه همه برامون دست زدنو تبریک گفتن....اخـــــــــی منم دارم متاهل میشمااا.....سپهرم
همینطور....سپهرو بی خیال منو بچسب
فردا صبح زودتر از همه بیدار شدم شب که خوابم نبرد صبحم که نمیدونم چرا بعد اینکه بیدار شدم
دیگه خابم نبرد از جام بلند شدم روی نؽمه رو درست کردم سویی شرتمو پوشیدم و رفتم سمت دریا
ساعت تازه  2بود اخی چقد هوا خوبه نشستم روی سنگی که همیشه سپهر روش مینشست نفس عمیقی
کشیدمو به اسمون ابی خیره شدمو بعد به خط بی انتهایی که اسمونو از دریا جدا میکرد چرا من این
حماقتو کردم؟از همین اول زندگی راهو اشتباه رفتم چجوری باید سپهرو عاشق خودم میکردم؟من که
اصال تو فاز این چیزا نیستم...ولی همه میگفتن تو با چشاتو رفتارو اخالقت همه رو جذب خودت
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میکنی....اینا همه چرته کی میره اینهمه رااااهو ذهنم پر عالمت سوال بود و فقط به یک کلمه فکر
میکردم:سپهر اونقد که فک کنم سلوالی خاکستری مخم حالشون بهم خورده باشه
اونقد توی فکر بودم که متوجه سپهر که باالی سرم ایستاده بود نشدم سرمو گرفتم باال و چند لحظه
نگاش کردم-میخام بدونم چرا بهم جواب مثبت دادی؟من گه بهت گفته بودم عالقه ای به تو ندارم
دور همی گفتم یکم باهم بخندیم
تو چرا ازم خاستگاری کردی که من بهت این جوابو بدم؟جوابمو با سوال جواب ندهشونه هامو باال انداختم حرصش گرفت-ببین قرار نشد از همین اول لجبازی کنی هاا
من دالیل خاص خودمو دارماگه این جوابو نمیدادی مجبور نبودیم بدبختیامونو شروع کنیمهی که چقد دلم میخاست جفت پا بیام تو صورتش
اگه اینقد ناراضی بودی میتونستی خاستگاری نکنی تقصیر من نیس فکرم نکن که خیلی عاشقتم کهردت نکردم
حرصی شده بود داشت پوست لب پایینشو میکند از روی سنگ بلند شدم لب دریا قدم میزدم گاهی تا
زیر زانوهام میرفتم تو اب سپهر کاپشن شلوار مشکی ریباک پوشیده بود نشسته بود روی سنگو
انگشتاشو تو هم گره کرده بود به روبه رو خیره شده بود یهو احساس کردم دلم براش تنگ شده
ناخوداگاه به سمتش کشیده شدم جلوش ایستاده بودمو خیره نگاش میکردم با تعجب به من نگاه کرد به
خودم اومدم پلکی زدمو وانمود کردم میخام دمپاییامو بردارم-تو که هنوز بچه ای چرا میخای ازدواج
کنی؟
واه واه پدربزرک مکه اون چند سالش بود؟– 22نخیزم اصال هم بچه نیستم خوبه سه سال اختالؾ
سنی داریم
نیشخندی زد-بشین باید یه چیزیو بهت بگم
با فاصله نشستم کنارش به من زل زد-از من انتظار نداشته باش دوست داشته باشم چون نمیتونم یعنی
من یکیو دوس دارم
دستام سرد شده بودن قلبم یخ کرده بود من که میدونستم اون دوست دختر داره و اونو دوس داره نگاه
یخیمو به سپهر دوختم-خب؟
با تعجب براندازم کرد-اینو گفتم که مثال منصرؾ شی
-خب منم که گفتم از روی عالقه بهت جواب ندادم
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خب پس چرا لعنتی حاال دوتامونو بدبخت کردیگفتم که دالیل خودمو دارمکالفه دستی تو موهای پرپشتو کوتاهش کشید-یکی از این دالیلو بگو؟
نمیتونمچشاشو تنگ کردو به من خیره شد نمیدونم چرا از نگاهش ترسیدمو گفتم-میتونیم در ظاهر زنو شوهر
باشیم اگه...اگه دوست داری؟
پوزخندی زد-منم میخاستم همینو بکم...ببین هنوزم وقت داری میتونی جوابتو پس بگیری تو داری
اینده ی خودتو خراب میکنی
اهی کششیدم خاستم حرفی بزنم که مامان صدام کرد
دوران نامزدیمون بود ولی هر کی مارو تو یابون میدید فک میکرد دشمن خونی هستیم ولی جلوی
مامان اینا خیلی خوب رفتار میکردیم ثریا جون که هر بار میدید سپهر دست انداخته دور کمرم یا ...
ذوق زده میشد
امروز قرار بود بیاد دنبالم تا بریم رستوران
یه شلوار جین چسبون سفید پوشیدم با یه مانتوی کوتاه سرمه ای که یه کمر بند خوشگلو شیک روش
میخورد با یه کفش پاشنه بلند سرمه ایو کیؾ سرمه ای ستش کردم یه شال خوش رنگم که به تیپم
میخورد سرم کردم موهامو باالی سرم جمع کردم یه خط چشم دپشم تو چشام کشیدم که جلوه ی چشام
چند برابر شد با یه ریمیلو رژ کرمی ارایشم تکمیل شد رفتم پایین منتظر سپهر شدم
نیما که منم دید یه سوت کشید-خانم کجا تشریؾ میبرن
با سپهر قرار دارمسرشو تکون داد-خوشا به حال شما
چشمکی زدم همون موقع صدای ایفون اومد مامانم به سپهر تعارؾ کرد بیاد تو ولی نیومد منم
خداحافظی کردمو رفتم پایین سوار ماشین شدم-سالم
برگشت براندازم کرد میتونستم تو چشاش برق تحسینو ببینم-سالم
و حرکت کرد سمت ماشین از گوشه ی چشم براندازش کردم تیپ قهره ای زده بود که خیلیم بهش
میومد عطرشم که دیگه نگو حسابی پیچیده بود تو ماشین یه ساعت رولکس خوشگلم به مچش بود
نگاهمو به صورتش دوختم داشتم خیره خیره نگاهش میکردم که ؼافلگیرم کرد باتعجب براندازم کرد-
چیه؟
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خودمو جمعو جور کردم-هیچی
ها خوب شد ادم ندیده؟دیگه تا وقتی رسیدیم رستوران دیگه گردنمو نچرخوندم همش نگاهم به بیرون
بود هیچ حرفی با هم ردو بدل نکردیم رسیدیم وای که این گردن من خشک شد بس که تکونش ندادم
رفتم دستشویی تا دستمو بشورم رژمو هم تجدید کردم شاالمو هم صافو صوؾ کرد اومدم بیرون
چند دقیقه ای اونجا نشسته بودم ولی گارسون هنوز نیومده بود-چرا گارسون نمیاد؟
نگاهشو بی تفاوت به من دوخت-اومد سفارش دادم
تو ؼلط کردی به جای من سفارش دادی-چی سفارش دادی
موزمارانه نگاهم کرد-کباب
چـــــی؟تو بیجا کردی خوبه میدونه من از کباب بدم میاد هنوز موزمارانه به من نگاه میکرد شیطونه
میگه یه مشت بزنم پا چشاش بادمجون سبز شه-چیه
هیچیؼذارو اوردن گارسون خواست بره که صداش زدمو سفارش ؼذا دادم گارسون با تعجب براندازم
میکرد حتما با خودش میگفت عجب قحطی زده ایه
میشه بگی ار کدوم قسمت سومالی فرار کردی که قحطی اینقد بهت قشار اورده؟از همون قسمت که تو فرار کردیاخمی کرد خواست جوابمو بده که موبایلش زنگ زد اول به صفحه نگاه کرد لبخندی اومد رو لبش به
من نگاهی کرد-سالم گلم
دوباره دوست دختر کذاییش بود هر وقت زنگ میزد حرص میخوردم ولی به روی خودم نمیاوردم
قربون صدقه که میرفت به من نگاه میکرد..نکبت فکر کرده خیلی ازش خوشم میومد-...گوشی فدات
شم از سر میز بلند شد با نگاهم دنبالش کردم گارسون ؼذا رو اورد نگاهی به ؼذای سپهر کردم یه
لبخند خبیثانه اومد روی لبم چون وقت کم بود در کوچیک زیر نمکونو باز کردم و ریختم روی ؼذاش
چون برنج تزیین شده بود با احتیاط ؼذارو قاطی کردم تا تزیینش بهم نخوره از اونجا که من خیلی
باهشو زیرک هم هستم بااون یکی ؼذا هم همینکارو کردمو بعد با اشتها مشؽول خوردن ؼذام شدم بعد
از چند دقیقه سپهر اومد با نیش باز ای ایشاال با معراج ببرنت همون ماشینا هستنا که جنازه هازو
میبرن بهشت زهرا...ایشاال باهمونا ببرنت که دیگه نیشت باز نشه
اولین قاشقو که گذاشت تو دهنش قیافش رفت توهمو به من نگاه کرد منم خودمو به ؼذا خوردن
مشؽول کردم
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بعد چند ثانیه یه پوزخند به من زدو اون یکی ؼذارو برداشت گذاشت جلو خودش که دوباره همون
اشو همون کاسه با حرص به من خیره شدو نفسشو داد بیرون
ؼذامو قورت دادم-چرا ؼذاتو نمیخوری
چشاشو تنگ کرد-بچه ی نادون
با دهن پر جواب دادم-خودتی
بعد گارسونو صدا زدو دوباره سفارش ؼذا دادو اون دوتا ؼذا روهم داد به گارسون ببره سیر که شدم
بلند شدم-سوییچ ماشینو بده
ؼذا چسبید بت نه؟خیلی...سوییچسوییچو داد نشسته بودم تو ماشین اینم که از عمد طولش میداد داشبوردو باز کردم چشمم به یه سری
کارت پستالو عکس افتاد کارت پستالو برداشتم....هاله ی عزیزم دوستت دارم ...اب دهنمو فرو دادم
عکس روبرداشتم عکس سپهر بود با یه دختر که احتماال هاله بود درهمون لحظه ی اول متوجه
جذابیتو زیباییش شدم چشای سیاهی داشت که از چشای سپهر هم بیشتر برق میزد با ابروهای هشتی
با یه بینی عقابی کوچیک ه عوض اینکه صورتشو زشت کنه جذابیت صورتشو بیشتر کرده بود لیای
قلوه ای زیبایی داشت با گونه های پرتز شده
یه دکلته ی مشکی پوشیده بود که از همه طرؾ هیکلشو ریخته بود بیرون هیکلش حرؾ نداشت
کشیده ولی تو پر دست سپهر روی کمرش بودو اونم خودشو به سپهر تکیه داده بود یا بهتره بگم
خودشو رو سپهر انداخته بودمتوجه شدم که سپهر داره میاد سمت ماشین سریع گذاشتمش تو داشبورد
سوار ماشین شد سوییچو بهش دادم-منو برسون خونه
همین کارو میخام بکنمرسیدیم خونه بابا داشت سوار ماشین میشد مارو که دید ایستاد پیاده شدم-سالم بابایی
گونمو بوسید-سالم دختر گل بابا خوش گذشت؟
بله جاتون خالی سپهرم پیاده شدو ابهم دست دادن بابا چند بار به سپهر تعارؾ زد تا بیاد تو تا اقابالخره قبول کردن بیان تو ....تحفه ...زودتره سپهر وارد شدم ثریا جون ایناهم اونجا بودن بعد از
اینکه ثریا جون کلی قربون صدقم رفت مامان رو کرد به من-آوا جان پاشو با اتاقتو نشون سپهر بده
وا؟مامان هزار بار دیدهچشم ؼره ای رفت-پاشو برین تو اتاق استراحت کنین تازه رسیدین
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پووفی کردم به سپهر اشاره کردم ثریا ون با ذوق به ما نگاه کرد سپهر دستشو انداخت روی شونهام
باهم رفتیم سمت پله ها یواش یه نیشگون از بازوش گرفتم-بردار اون دستتو
فک کردی خیلی خوشم میاد یه لحظه ببند اون دهنتو تا از جلو اینا رد شیماز جلوشون که در شدیم گفتم-بردار
حال خوبه از خدامم بود نگاهی به من کرد-انگار دارم جونشو میگیرم
تا رفتیم تو اتاقم خودشو انداخت روی تختم با تعجب نگاش کردم...پررروووو-چیه ادم ندیدی؟
ادم پرروووو ندیدمبرو جلو ایینه حتما میبینیالزم نیس تو جلو چشامیرفتم سر کمدم یه تی شرتو شلوارک دراوردم..خوب حاال من کجا لباسمو دربیارم؟-پررو خان یه
لحظه برو بیرون میخام لباس عوض کنم
توبرو بیرون میبینی که خوابیدمباحرص رفتم تو اتا نیما لباسمو عوض کردم برگشتم نبود دستشویو اتاق مهمانو بقیه جاهای طبقه ی
باال رو دید زدم نبود از پاگرد به پایین نگاه کردم دیدم پایین نشسته دره با بابام صحبت
میکنه...بدبخت...رفتم پایین سپهر یه نیشخند تحویلم داد بی توجه بهش نشستم کنار نیما.نیما دستشو
انداخت دور گردنم لپمو بوسید-خوش گذشت جوجو؟
لبخندی زدم-جات خالی
مامان-آوا پاشو چایی بیار
چششششششمرفتم تو اشپزخونه چایی ریختم سینیو برداشتم برم که دوباره برگشتم یکی از چاییارو خالی کردم توی
ظرفشوییو دوباره رفتم تو هال به همه چایی رسید ؼیر از سپهر با بی خیالی نشستم کنار نیما که
مامان گفت-آوا سپهر چایی نداره
اِ؟نچ یکی کم ریختممامان-حاال پاشو برو یکی براش بریز
پامو انداختم روپام-مشترک مورد نظر قادر به پاسخ گویی نمیباشد لطفا مجددا تماس نگیرید
مامان اخمی کردو لبشو گذید چشم ؼره ای رفت شونههامو باال انداختم-ای مامان جان اگه خواست
خودش میره برا خودش میریزه دیگه اصال سپهر چایی دوست نداره
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دوران نامزدیمون همین بود یا من حرص اونو درمیاوردم یا اون
......ایا وکیلم؟صدای عاقد بود که داشت صیؽه رو میخوند...بار دوم بود یا سوم نمیدونم...خدایا من اینجا چیکار
میکنم؟نشستم کنار سپهر اونم پای سفره ی عقد؟ چه تصمیم احمقانه ای گرفته بودم من چجوری
میتونستم سپهر رو عاشق خودم کنم؟ احساس ناتوانی و درماندگی کردم
بار دیگر به تصویر تو ایینه خیره شدم سپهر از روزهای قبل خوشگلتر و خواستنی تر شده بود به
خودم نگاه کردم تور روی صورتم بود خوشگل شده بودم پشت چشام سایه ی ماتی زده بودن که به
چشای عسلیم میومد یه لباس عروس دکلته ی ساده اما خوشگل پوشیده بودم ثریا جون اومد کنارمو
ست برلیان شیکو گرون قیمتیو به عنوان زیرلفظی داد...
به صفحه ی تار قران که جلوم باز بود خیره شده بودم-هووووووی مگه کری بار سومه
خاستم لجشو دربیارم-یعنی من باید بگم بله؟
نه لطؾ کن نه رو بگو منو از این بدبختی نجات بدهباشه پس فقط به خاطر تو میگملطؾ میکنی البته اگه جرئت داریحاال که تو میگی...و بلند گفتم-با اجازه ی بزرگترا بلهدیدی جرئتشو نداشتیجرئتشو دارم ولی نمیخاستم از همون اول جوونیت شکست عشقی بخوریاونم از تو البدمگه ؼیر من عاشق کس دیگه ایم هستینه بسکه زیبا و دلروباییاره دیگه از سرتم زیادیم حیؾ من که باید به پای تو بسوزمبعد یه چشم ؼره اونم بله رو گفت
صدای کیل و دست بلند شد بعدشم سپهر تور رو از صورتم کنار زد چند ثانیه تو صورتم خیره شدو
بعد چند ثانیه یه لبخند کوچولوی نامحسوس روی لبش اومد البته بار اول توی اتلیه که میخاستیم عکس
بگیریم حسابی شوکه شد
هستی که خواهر داماد بود جام عسلو جلوی ما گرفت نگاهی به سپهر کردم اوه اوه چه اوقاتشم تلخه
خیلیم از خدات باشه که عسل بزاری توی تو دهنم
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سپهر انگشت کوچیکه ی دستشو توی عسل کرد و گرفت جلوی من انگشتشو خاست بیاره بیرون که
محکم گاز گرفتم جا خورد انگشتشو عقب کشید ولی من دندونامو دور انگشتش سفت تر کردم بالخره
انگشتشو اززیر دندونام کشید-روانی
نوبت من شد انگشتمو گرفتم جلوی دهنش کینه توزانه توی چشام خیره شد سریع انگشتمو از توی
دهنش اوردم بیرون ولی اون در لحظه ی اخر انگشتمو چنان گاز گرفت که چشام زد بیرون انگشتمو
کشیدم عقب که بد تر دندوناشو روی انگشتم فشار داد فک کنم انگشتم فلج شد با پاشنه ده سانتیو میخی
کفشم کوبیدم رو پاش که انگشتمو ول کرد حاال این مهمونا که تصور میکردن ما به شوخی اینگارارو
میکنیم میخندیدن نمیدونستن به خون هم تشنه ایم که خالصه همه اومدن به ما تبریک گفتن بهروز که
به بهانه ای به جشن نیومده بود اما امید اومده بود ولی وقتی میخاست تبریک بگه صداش بؽض داشت
وقتی از کنارمون رفت سپهر پوزخندی زد-پشیمون میشی از ازدواج با من این همه عاشق داری چرا
چسبیدی به من
بهم برخورد-هوووو بفهم چی میگی من هیچوقت به هیچ پسری نچسبیدم که حاال بخام بهت بچسبم
همیشه این پسرا بودن که به من میچسبیدن
اخمی کرد-پسرا ؼلط کردن
با تعجب نگاش کردم این حرفا از این بعید بود ثریاجون اومد کنارمون ایستاد بعد اعالم کادوها
دورمون خلوت شد ماهم دست تو دست هم توی باغ راه میرفتیمو خوش امد میگفتیم همه ریخته بودن
وسطو میرقصیدن درسته که عروسم ولی جلوی خودمو که نمیتونستم بگیرم این ؼر المصب تو کمرم
خشک شد دست سپهرو کشیدم باهم رفتیم وسط همه به افتخارمون دست زدن و دورمون دایره زدن
سپهر پایه رقص خوبی بود حرکاتشو با حرکات من هماهنگ میکرد هیجان زده شده بودم برق
خوشحالیو برای چن لحظه تو چشای سپهر احساس کردم کمی امیدوار شدم کم کم پاهام درد گرفتن با
اون کفش پاشنه بلندی که پوشیده بودم قدم به زور تا سرشونه ی سپهر رسیده بود بعد چند لحظه سپهر
از کنارم رفت پیش دوستاش مهنازو سارا و نؽمه و مبینا ریختن رو سرم نؽمه کرکری میخوند-امشب
چه شبیست شب مرادست امشب..
منم فقط خندیدم مهناز-میگم چه گازی ازت گرفت خدا شبو به خیر بگزرونه
پاشو لگد کردم-خفه بی تربیت خب دیگه منم برم بشینم خسته شدم
مهناز-نههههههه نمیشه عمرا بزاریم بشینی شب حسابی برو بخواب
سارا-نه بابا مهناز چی میگی شب تازه باید...هه هه
کوفت من به ایناش فک نمیکنم که شماها میکنیننؽمه-جون عمت تو از هر چی مرده هیزتری
-باز تو صفت خودتو به من نسبت دادی
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رفتم نشستم کنار سپهر سپهر پوزخندی زد-خوب خوشی واسه خودت
خب اره باید خوش باشم چون ادم یه بار عروسی میکنهپوزخندی زد
کم کم وقت شام شد مهمونا رفتن سمت میزهای ؼذا ماهم که یه میز جدا برامون درست کرده بودنو
گیر این عکاس افتاده بودیم هی میگفت اقا داماد ؼذا بزارن تو دهن عروس خانوم ،عروس خانوم
بزارن،عروس خانوم لبخند بزنن،عروس خانوم این ارو بکنن ...بابا این ؼذا کوفتمون شد خب
بعد چن دقیقه شرشون کم شد منم بااشتها مشؽول شدم که باچشم ؼره ی سپهر اشتهام کور شد اه یکی
نبود بیاد یه من بگه نونت کم بود ابت کم بود شوهر کردنت چی بود اینم با این برج زهرمار ...خاله
ثریا اومد کنارمون-آوا جان عزیزم با ؼذا بازی نکن خوب بخور که امشب باید انرژی داشته باشی و
لبخند معنا داری زد ؼذا پرید تو گلومو شدید به صرفه افتادم
ثریا جوون خندیدو یه لیوان اب برام ریختو رفت سپهرم زد پشتم-چیه دستپاچه شدی؟
با چشای اشکی بهش خیره شدم-بی تربیت
خندید-مگه چی گفتم؟
چشم ؼره ای رفتم-خودت بهتر میدونی
بعد از شام دوباره همه ریختن وسط من که نشسته بودم کنار این برج زهرمار و به بقیه که اون وسط
ورجه وورجه میکردن نگاه میکردم این وسط خیلیا از فرصت استفاده میکردن از جمله خواهر بنده
که با پسری خوشگلو خوشتیپ حدودا  22ساله میرقصید این خواهر ماهم دیگه زرنگ شده اصال این
نادیا ی بیشعورم خوشگلها چشای سبز با پوست برنزه و موهای قهوه ای روشن قدوباالهم که دیگه
نگو یکی دیگم مبیناو سیاوش اهنگ الو که میشد این دوتا فقط تو چشای هم نگاه میکردنو میرقصیدن
بالخره نوبت رقصیدن پایانی منو سپهر شد همه رفتن کنار من که حسابی زوق زده شده بودم رفتیم
وسط سپهر خیلی خوب نقش بازی میکرد انگار که واقعا به من عالقه داشته باشه یکی از دستاشو
گذاشت باالی کمرم و یکی از دستامو گرفت تو دستش منم دستمو گذاشتم روی شونش توی چشای هم
خیره شده بودیم این وسط منم که رو هواااا
شبا مستم ز بوی تو خیالم خو ز روی تو
خرامونم ز خیال خود گذر کردم ز کوی تو
بازم بارون میزنه نم نم دارم عاشق میشم کم کم
بزار دستاتو تو دستام عزیز هر دم عزیز هر دم
بازم بارون میزنه نم نم دارم عاشق میشم کم کم
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بزار دستاتو تو دستام عزیز هر دم عزیز هر دم
گناه من تویی جادو نگاه من تویی هر سو
مرو از خواب من بانو تویی صیاد منم اهو
شب تنهایی زارو کسی هرگز نبود یارم
خراب یاد تو بودم تو بردی از نگات مارو
بازم بارون میزنه نم نم دارم عاشق میشم کم کم
بزار دستاتو تو دستام عزیز هر دم عزیز هر دم
بازم بارون
خیلی خوب میرقصیدو کامال منو دراختیار داشتو به این سمتو اون سمت حرکت میداد من که تو
نگاش ؼرق شده بودمو از رقص هیچی نمی فهمیدم کمی خم شد زیر گوشم گفت-درست برقص
منم مثه خودش یواش جواب دادم-بهتره تو میرقصم
اره پیداس داری قورتم میدیاعتماد به سقفت منو کشتههیچ گفته بودم تا حاال ازت بدم میاد؟تا حاال بهت گفته بودم از دیدنت عقم میگیره؟و بعد با پاشنه ی کفشم رو پاش کوبیدم که یه اخ کوچولو گفت من موندم اگه امشب این پاشنه کفشو
نداشتم چیکار میکردم سپهر به چشام طوری نگاه کرد که داشت با زبون بی زبونی میگفت گردنتو
بشکونم یه دفعه دستمو که تو دستش بود محکم فشار داد دستش قوی و بزرگ بود دست کوچیکو
ظریفم داشت له میشد ولی تسلیمش نشدم سرشو اورد نزدیک-ببین چه دست ظریفی داری با یه حرکت
میتونم بشکونمش بگو ؼلط کردم تا ولش کنم
عمراااااااباشه و محکم تر فشار داد به طوری که نزدیک بود از درد جیػ میزنم-سپهر جیػ میزنمابزندهنمو باز کزدم خاستم یعنی جیػ بزنم که فشار دستشو کم کرد-دختره دیوونه دهنتو ببند
خودت دیوونه ای روااانی و یواش زبونمو براش در اوردم چشاش گرد شدو به اطراؾ نگاه کرد-ابروریزی نکن

115

وبالگ نگاه محل دانلودرمان jafa-h.mihanblog.com

نترس من ابرو دارم توکه نداری که میترسی براشاهگ تموم شد همه برامون دست زدن-دوماد عروسو ببوس یاال دوماد عروسو ببوس یاال یاال یاال
منم که از خدا خاسته خدا از کور چی میخاد دوچشم بینا سپهر مجبوری خم شد تو صورتم مکثی
کردو گونمو بوسیدو سریع سرشو کشید عقب مورمورم شدو تنم لرزید
دوباره،دوبارهسپهر دوباره روی صورتم خم شد لباشو که گذاشت روی گونم چشامو بستمو سعی کردم این لحظه رو
برای همیشه توی خاطراتم حفظ کنم سپهر بعد مکثی لباشو از روی گونم برداشت جای لبای سپهر
روی صورتم اتیش گرفت مطمئن بودم لپام گل انداخته قلبم به تپش افتاده بود همه به افتخارمون دست
زدنو ما دست تو دست هم از صحنه اومدیم بیرون من که اونقدر سرمو انداخته بودم پایین که فقط
پایین لباسمو میدیدم
وقت خداحافظی شد همه ی مهمونا رفتن فقط خودمونیا موندن برای عروس کشون یه جایی نزدیک
عروس کوه صفه همه پیاده شدیم از همه خداحافظی کردیم فقط خانواده ی منو سپهر موندن بابام
دستای منو گذاشت توی دست سپهر با لحن بؽض داری گفت-سپهر جان تو هم مثه نیما پسرمی
امیدوارم خوشبخت شی آوا رو سپردم به تو مواظبش باش از جونم بیشتر دوسش دارم
سپهر لبخندی زد-چشم پدر مواظبشم
منم دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم پریدم تو بؽل بابا بابام پیشونیمو بوسید منم اشکام سرازیر شد-
بابایی دوستتون دارم
قربونت برم دختر عزیزممامانمم بؽل کردم نیما در حالی که صداش از بؽض میلرزید گفت-بال گرفته عین عروسک
شدی...چطوری میخایی بریو منو تنها بزاری دلت میاد؟
دماؼمو کشیدم باال-تقصیر خودته قدر منو ندونستی
محکم بؽلم کرد-خیلی تحفه ای دوستت دارم تحفه
ما بیشتررررجوجه دلم برات تنگ میشهنمیخام که برم سفر قندهار اصال هر روز بهتون سر میزنمنیما رو کرد به سپهر-اقا سپهر خواهرمو سپردم دست تو یه مو از سرش کم شه زندگیتو سیاه میکنم
به شوخی این حرفو زد ولی میشد فهمید یه جور اختار هم هست
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نادیا روهم بؽل کردم-نادیا من میرم شیطونی نکنیااااا
چه شیطنتی دختر به این ارومیو سربه زیرییواش زیر گوشش گفتم-اره خر خودتی به بهنام خان سالم برسون
بهنام همون پسری بود که باهاش میرقصید اسمشو از سپهر پرسیده بودم پسر دختر خاله ی ثریاجون
بود
اخرشم ثریا جون بؽلمون کردو عمو سیامک هم پیشونیمو بوسیدو سپهرو مردونه بؽل کرد
بالتکلؾ با لباس سفیدو دنباله دارم توی هال ایستاده بودم ولی سپهر بیخیال روی مبل لم داده بود و
گریه کراواتشو شل میکرد-چرا عین مترسک ایستادی؟
خندم گرفت یه مترسک با لباس سفید عروس!!
چار دیواری اختیاریببین جوجه خیلی زبون درازیا اصال خوشم نمیاد شما کی باشین که بخایین از من خوشت بیاد یا بدت بیاد؟نفسشو داد بیرون-هنوز بچه ای
شونهامو دادم باال رفتم تو اتاقم...یعنی اتاقمون خیلی خوشگلو شیک بود با سرویس خواب بنفش و
دیوارای کاؼذ دیواری شده معرکه و رویایی شده بود خیلی خسته شده بودم یعنی اگه کسی کاری به
کارم نداشت همونجا تو عروسی میخوابیدم خب اول باید موهامو باز میکردمو میرفتم حموم داشتم با
هزار زحمت دستمو میرسوندم به زیپ لباسم که بازش کنم که سپهر اومد تو تا من دید خاست برگرده
که صداش کردم-سپهر میایی زیپ لباسمو بکشی پایین دستم بهش نمیرسه
بعد از کمی مکث قدم توی اتاق گذاشت زیپمو کشید پایین نصفشو که کشید پایین گفتم-مرسی بقیشو
خودم میتونم
بدون حرؾ از اتاق رفت بیرون تورو تاجمو با هزار زحمت از سرم برداشتمو روی صندلی میز
ارایش نشستم ارایشگر موهامو نصفشو با حالت قشنگی باالی سرم بسته جمع کرده بودو بقیشو فر
درشت کرده بود به صورت کج ول کرده بود روی یکی از شونهام
به تصویر توی ایینه خیره شدم اصال باورم نمیشد این منم...اصال باورم نمیشد اون دختری که لباس
سفید پوشیده بودو یه دسته گل با گالی رز سفید دستش بودو همه بهش میگفتن عروس خانوم من باشم
چجوری میتونستم باور کنم وقتی قلب مردی که االن شوهرم شده بود مال من نیس؟...لباس عروسی
روکه هر عروسی ارزو داره شوهرش اونو از تنش دربیاره خودم دراورده بودمو االن گوشه ی اتاقم
افتاده بود...تورو تاجمو خودم از سرم باز کرده بودم گیرهای موهامو خودم باز کرده بودم به جای
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اینکه سپهر با عشقو محبت از سرم باز کنه....کدوم عروسی شب عروسیش بؽض میکرد که من االن
بؽض کرده بودم؟
من عروس تنهایی بودم که االن به جای معاشقه با تازه دامادش به تصویر چشای اشکیش توی ایینه
خیره شده بود...دوتا چشم گربه ای عسلی از پشت هاله ای از اشک به من میگفتن قوی باش...قرار
نشد از همین اول ناامید باشمو گریه کنم...پلکامو بهم فشار دادم نفس عمیقی کشیدم بلند شدم سرم چند
لحظه گیج رفت چشامو بستمو نشستم وقتی احساس کردم دیگه سرم گیج نمیره بلند شدم رفتم توی
حمومی که توی اتاقمون بود موهام حال اومد حوله رو دور خودم پیچیدم اومدم بیرون انتظار داشتم
سپهر توی اتاق باشه ولی نبود این سپهر کجا بود؟
توی هال سرکی کشیدم روی مبل دراز کشیده بودو ساعد دستشو روی چشاش گذاشته بود در اتاقو
بستم رفتم سمت پاتختی تا لباس بردارم...به به چه لباسایی اینا که لباس زیرای سپهر بودن در کشو
رو هل دادم...رفتم سمت اون یکی پاتختی کال مادوتا گل کاشتیم با این لباسامون
لباس خواب فقط لباس خوابای خودم از همه رنگ مشکی،سرخابی،ابی،زرشکی،صور تی،پوست
پلنگی،سفیدحاال یکیشون باال تنه داشت پایین تنه نداشت یکیشون پایین تنه داشت باال تنه نداشت اینارو
نمی پوشیدم سنگین تر بود این مامی جون ماهم بلهههه خوش به حال بابا...کال بی خیال این لباسا
شدمو رفتم یکی از لباس خوابای سفید خودمو که روش عکس خرس بودو بلندیش تا زانوم میرسیدو
پوشیدم اخی چقد این لباس خوابمو دوس داشتم
از اتاق اومدم بیرون رفتم توی اشپزخونه تا یه لیوان اب بخورم سپهر روی مبل نشسته بودو
کراواتشو توی هوا میچرخوند-چه عجب!!
چی چه عجب؟بالخره از اتاق اومدی بیرونلبامو دادم جلو-خب تو میخاستی بیایی تو اتاق به من چه طلب کار
فک کردم تو خوشت نمیاد و بعد بلند شد رفت توی اتاقکمی صبر کردم تا لباساشو عوض کنه بعد رفتم تو اتاق روی صندلی نشسته بود از موهاش اب می
چکید موهای مشکیش براق شده بود داشت موهاشو با حوله خشک میکرد اخه تو مو داری که با
حوله افتادی به جون موهات؟منم با این همه مو از حموم که میام بیرون حوله رو نزدیکشونم نمیکنم
منو که دید نگاهش رفت سمت لباس خوابم خندش گرفت به زور جلوی خندشو گرفت
کووووفت رو اب بخندی میخاستی یکی از اون لباس خواب خوشگال رو برات بپوشم از خود بیخود
شی...مرتیکه هیز چشم چرون
چراؼو خاموش کردمو شیرجه زدم تو تخت که صدای اعتراضش بلند شد -چرا چراؼو خاموش
کردی؟
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چون میخاستم بخابممگه کوری نمیبینی دارم موهامو خشک میکنم ؟
خنده ی الکی کردم-چیو؟مگه تو مو داری که بخایی خشکشون کنی؟
چراؼو روشن کرد-نه فقط تو مو داری
عمدا لفتش میداد منم خودمو وسط تخت ول دادمو دستو پاهامو از دوطرؾ باز کردم بعد ده دقیقه
بالخره تشریؾ اوردن که بخوابن-هی بلند شو یه گوشه بخواب
خودمو به خواب زدم-هوووی مگه باتو نیستم؟
..............
خم شد روم-خوابی؟
نفسای گرمش صورتمو قلقلک میداد اگه یکم دیگه سرشو نگه میداشت خودمو لو میدادم ولی سرشو
برد عقب-خرس قطبی...فک کن پسر اگه قرار بود امشب اتفاقی بیافته چی کار میکرد؟
بعدم خودش با خودش خندید..هه هه خوش خنده خب دیگه چی؟
یه زانوشو تکیه داد به تختو اروم منو بؽل کردو گذاشت یه طرؾ تخت-اندازه یه بچه ده ساله هم وزن
نداره...ولی خوشم امد هیکلش حرؾ نداره...بؽلیه بؽلیه
یکم دیگه حرؾ میزد بلند میشدم یکی میزدم تو سرش ولی خفه شدو هیچی دیگه نگفت پشتشو به من
کردو خوابید چشامو باز کردم چی میشد اگه سپهر دوستم داشتو کاری میکرد که امشب باهمه ی شبای
دیگم متفاوت باشه...اهمو تو دلم خفه کردم...من به این چیزاش فکر نمیکردم من فقط عشقو عالقه ی
مردی رو میخاستم که بی هیچ عالقه ای پشتشو به من کرده بودو در فاصله کمی از من نفس
میکشید....این سهم من از یه عشق یک طرفه...
اتاق تاریکه تاریک بودو من توی سکوت به صدای منظم نفس های سپهر گوش میکردم...کم کم پلکام
سنگین شدو روی هم افتادو خوابم برد
صبح که بیدار شدم سپهر نبود کجا بود؟امروز که جمعه بود به ساعت نگاه کردم ساعت  11بود به به
چقدر خوابیده بودم پاشدم لباس خوابمو با یه تاپو دامن کوتاه عوض کردم رفتم سر یخچال یه چیزی
برای خوردن پیدا کردم بعد از اینکه گرسنگیم برطرؾ شد یه ؼذایی برای ناهار درست کردم اابته
این وسط همه زنگ زدن با لحنی معنی عندر معنی حرؾ میزدن که منم خجالت میکشیدم اخه اش
نخورده و دهن سوخته؟هـــــــی
ؼذا که اماده شد منتظر سپهر شدم تا بیاد باهم بخوریم ولی هر چی صبر کردم نیومد چیشششش حتما
رفته با هاله جونش...بهتر کی دلش میخواد با این آرانگوتان ؼذا بخوره...تنهایی ؼذامو خوردم
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خونه سوتو کور بود حوصلم حسابی سر رفته بود نمیدونستم چیکار کنم  11روز تعطیلی میان ترم
داشتیم امروزم که شرکت تعطیل بود خونه هم که مرتب بود البته من از کارای خونه به جز اشپزی
هیچکاری بلد نبودم که بکنم االنم که دیگه ازدواج کرده بودم نه میشد چت کنم نه میشد زنگ برنم
سرکار بزارمو مزاحم شم...اخــــی یادش به خیر چقد با مهنازو سارا پسرارو سرکار
میزاشتیم...هــــی...
رفتم توی حیاط خونمون قدم زدم خونمون ویالیی بود یه استخر بزرگ هم وسط حیاط بود نشستم لب
استخر پاهامو کردم توی ابو تکون دادمو دورس قدم زدم بعدم بلند شدم باؼچه ی بزرگی که اون
طرؾ حیاط بود رو اب دادم...دیگه واقعا وصلم سر رفته بود نشستم جلوی تیوی خودمو با فیلم دیدن
مشؽول کردم بعد از چند ساعت فیلم دیدن تیوی رو خاموش کردمو همونجا روی مبل خوابیدم
وقتی بیدار شدم هوا تاریک بود بوی عطر سپهر میومد با هزار امید چراؼو روشن کردم سرکی به
اتاقا کشیدم ولی نبود سرخورده با بؽض نشستم روی مبل زانوهامو تو دلم جمع کردم و سرمو گذاشتم
روشون چشامو بستم...صدای اب حمومو شنیدمو بعد صدای در اتاق که بسته شد وااای...پاشدمو به
سمت اتاق رفتم بدون هیچ فکری درو باز کردم...که چه دیدم ...سریع دستمو گذاشتم رو چشام-چرا
عین گاو میایی تو اتاق؟
در اتاقو بستم-ببخشید
 5دقیقه بعد اقا تشریفشونو اوردن و نشستن روی مبل-شام میخوری گرم کنم؟
نه خوردمای کارد بخوره تو اون شکمت...مرتیکه شکم گنده
برای خودم ؼذا گرم کردمو خوردم اونم روی مبل لم داده بودو با موبایلش ور میرفت بعد از ؼذا
ظرفارو شستم و رفتم تو اتاقم یکی از رمانای جدیدیو که خریده بودمو برداشتم روی تخت دراز
کشیدم
ساعت از  1گذشته بود که اومد بخوابه بدون توجه به من چراؼو خاموش کرد-ااااااااا چرا چراؼو
خاموش کردی؟؟
میخام بخوابماباژور روی پاتختیو روشن کردم-خاموشش کن
نچ دارم کتاب میخونم 11دقیقه ای گذشت که یهو بلند شدو سر جاش نشست-برو بیرون کتابتو بخون
نگاهم به کتابم بود-راحتم
-ولی من ناراحتم
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به من چهببین داری عصبانیم میکنیاااااخب عصبانی شواونوقت شاید یه کاری کنم که مطابق میلت نباشهمنم چون بی دستو پام می شینمو نگات میکنمنفسشو با حرص بیرون دادو بعد روم خم شد با تعجب به صورتش که دو وجب با صورت من فاصله
داشت نگاه کردم به من خیره شده بود دست برد اباژورو خاموش کرد حاال من خاموش کن اون
خاموش کن اونکه خانوش کرد بالفاصله من دست بردم که اباژورو برای بار هزارم روشن کنم که
کتابمو از دستم کشیدو پرت کرد روی پاتختی سمت خودش
با لجبازی خم شدم که کتابمو برش دارم که دستمو گرفت-مثه بچه ی ادم بگیر بخواب
ای وای شرمندتم اااااادمهر چی باشم بهتر تواماداشو دراوردمو بلند شدم چراؼو روشن کردمو یه کتاب دیگه برداشتم دیگه کاردش میزدی خونش در
نمیومد بلند شد-لعنتی پاشو برو بیروووووووون
مشکل خودته پس خودت پاشو برو بیرووووووونخواست دوباره کتابمو بقاپه که گرفتم پشتم-هر پی ازم بقاپی یه کتاب دیگه در میارم بالشتو پتو رو
برداشت خاست بره بیرون که پتو رو کشیدم سمت خودم-پتو مال منه
یه نگاهی به من کرد که خودمو خیس کردمو بعد زیر لب یه چیزی گفتو بدون پتو رفت بیرون خودتی
هرچی گفتی به خودت برگرده
بعد از اینکه اون رفت سریع کتابو گذاشتم کنار چراؼو خاموش کردمو بلند گفتم-اخیـــــــــش رفت
صدای پاش متوقؾ شدو احتماال میخاست برگرده که سریع درو بستمو قفل..یعنی اگه این در قفل نبود
من اون دنیا بودم
...فقط یه شب بود که کنار سپهر روی این تخت خوابیده بودم ولی همون یه شب هم بدعادتم کرده
بود...حاال هی ؼلت بزن هی ؼلت بزن حقته اونموقع که سپهرو از اتاق بیرون کردی باید به این فک
میکردی....هـــــی اگر ارانگوتان بودیو رفتی اگر نا ارانگوتان بودیو رفتی...دیگه حسابی به ؼلط
کردن افتاده بودم رفتم دروباز کردم به این امید اینکه هنوز نخابیده باشه نیم ساعتی گذشته
بود...سرکی کشیدم تو هال سایه ی کسیو توی راهرو دیدم یه لحظه ترسیدم ولی بعد با خودم گفتم کی
میتونه باشه ؼیر سپهر از کنار در اومدم کنارو شیرجه زدم توی تخت صدای نفسای تندم نمیزاشت

111

وبالگ نگاه محل دانلودرمان jafa-h.mihanblog.com

صدای پاشو بشنوم ولی سایش که داشت میومد سمت اتاق پیدا بود چند ثانیه بعد بوی شدید الکلو
احساس کردم چشام سریع باز شد صورت سپهر تو فاصله ی چند سانتی صورتم بود چشای مشکیش
توی چشام خیره شده بود صدام در نمیومد سپهر زانوشو به تخت تکیه داد خواست خودشو روی تخت
یا در واقع روی من ولو کنه که خودمو کشیدم کنار کنارم روی تخت خوابید بعد دست انداختو منو
کشید سمت خودش-اووووم عزیزم خودتـــــی
تو دنیا اگه از چیزی می ترسیدم ادم مست بود سعی کردم خودمو بکشم عقب-برو کنــار به من
نزدیک نشو
منو دوباره کشید سمت خودش لباشو گذاشت روی گلوم-اووووم بیـــا دلم برات تنگ شده بود
بعد با لحن کش داری گفت-دوستت دارررررم
خندم گرفت اونم با دیدن خنده ی من بلند خندیدو سرشو کرد توی موهام-چقد موهات خوش
بوهه..موهاتو رنگ زدی ارررررررره؟چرا به من نگفتی ناااامرد..خیلی...خوشرنگ...شده
چنگ توی موهام انداخت دوباره موهامو بو کردو بوسیدو سرش افتاد کنار سرم چند لحظه بعد
خرناسه ای کشیدو سرشو اورد باال-هـــــــــــــالــــــــه
ای مرض و درد حادو هاله...هاله بخوره تو سرت یعنی با هاله هم همین کارا رو میکرد...لعنتی با
بیزاری از خودم دورش کردم-برو گمشو من هالت نیستم
دوباره سرشو اورد نزدیکمو گذاشت روی سینم بؽضم گرفت به صورتش خیره شدم چقدر معصومانه
خوابیده بود اشکم روی گونه هام سرازیر شددستمو روی موهای پرپشتو مشکیش کشیدم گریه ام به
هق هق تبدیل شد..لعنت به من،لعنت به سپهر،لعنت به هاله،لعنت به هممون،لعنت به من که اونو از
اتاق بیرون کردم چقدر دوستش داشتم چقدر عاشقش بودم بوسه ای دزدکی به گونش زدمو دستمو
روی گونه ی تیػ تیؽیش کشیدم از روز عروسی تا حاال ته ریش گذاشته بودو خیلی بهش میومد داشتم
عقدهامو توی مستیش خالی میکردم یه دفعه از خودم بیزار شدمو سرشو از سینم کنار زدمو پشت
بهش خوابیدم
صبح که بیدار شدم سپهر کنارم نبود ساعت  11بود شب قبلو به سختی یادم اومدو با یاداوری حرفای
سپهر اهی کشیدمو از تخت اومدم پایین تصمیم گرفتم برم خونه ی مامان اینا
لباس پوشیدمو اماده شدم سوار جنسیس کوپه ی سفیدم که عمو سیامک برای کادوی عروسی بهم داده
بود شدمو روندم تا خونه...اخـــی چقدر دلم برای این کوچه و این بن بست تنگ شده بودو بیشتر از
همه این در سفید رنگ با تک درخت کنارش ماشینو پارک کردمو زنگ زدم روسریمو کشیدم جلوی
صورتم که صورتم پیدا نباشه صدای همیشه گرمو شوخ نیما توی ایفون پیچید-بله؟
صدامو پیرزنی کردم-اقاجان تورو خدا یه کمکی بکن نیاز مندیم
-چند دقیقه صبر کنید
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پشت درخت قایم شدم چند لحظه بعد با یه پالستیک اومد بیرون دورو ورشو نگاه کرد-خانوم؟...سر
کاریم؟
یه دفعه جلوش پریدم-یوهـــــووووو
زهرمااارررررر اینچه کاری بود قلبم وایساد دیوونهسالم به داداااااااااش گراااامی؟چطور بیدی؟خوب بودم االن که تورو دیدم حالم بد شدههههههههه دلتم بخواد نچسببعد از کنارش رد شدمو قبل از اینکه بیاد تو درو بستم-ااااااا دیوونه درو باز کن
نه نیمایی همونجا بمون چون اگه بازم مو ببینی حالت بد میشهحیاطو رد کردمو وارد خونه شدم و رفتم توی خونه چون امروز روز تعطیل بود همه خونه بود-
سالااااااااااااااااااام
باباو مامان روی کاناپه نشسته بودن هردوتاشون با دیدن من با خوشحالی بلند شدن صدای ایفون
میومد ولی کسی توجه نمیکرد پریدم بینشونو دست انداختم دور گردنشون-واااااای دلم واسه دوتاتون
تنگ شده بوووود
بابام پیشونیمو بوسید-مام همینطور خوشگل بابا
مامان در حالی که بؽض کرده بود گفت -فدات شم چرا بیخبر اومدی دلمون برات تنگ شده بود
نادیا با شنیدن صدام از روی نردها سر خورد اومد پایین-سالاام
پریدم سمتش-سالم خواخرررررررررری
باالخره بابا رفت سمت ایفون-کیه؟مگه سر اوردی؟ِ ...ا نیما تویی؟
چند ثانیه نکشید که نیما اومد تو تامنو دید پرید سمتم منم قهقه ای زدمو رفتم پشت یکی از مبال
وایسا روانی وایسا اگه دستم بت نرسههزبونی براش دراوردم بعد کلی دنبال هم دویدیم مامان-ااا نیما این حرکات یعنی چی؟خواهرت اومده
تو اینجوری بهش خوش امد میگی
د مادر من شما که نمیدونی این فسقلی چی کار کردهههه...وایسو بچهباالخره منو گیر اورد میدونست بدم میاد موهامو بکشن ولی موهامو کشید-اااااا نیما ول کن موهامو
کنده شدددددن
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اهااااان درو رد من میبندی اررررررره؟اره نمیدونی چه حالیم میدهاااااااااا اینجوریههههنه اونجوریههههبعد موهامو محکم تر کشید باباِ -ا نیما ول کن موهای دخترمووو شد یه بار عین ادم باهم سالمو علیک
کنین
نیما موهامو ول کردو دستشو دورم حلقه کردو گونمو بوسید منم روی پنجه ی پاهام بلند شدمو گونشو
بوسیدم-داداشـــــی دلم برات تنگ شده بوووووووود
ما بیششششتر بی معرفت چرا این چند روزه زنگ نزدینیما حالت خوب نیس خوبه دیروز باهم حرؾ زدیماراس میگی از بس که تحفه ایبعد لپمو کشید همه نشستیم نیما مثه قبل سربه سرم میزاشتو منم با شیطنت از پسش بر میومدم
مامان-آوا چرا تنها اومدی پس سپهر کو؟
خیلی دلش میخاست بیاد مامان ولی شرکت کارای عقب مونده داشت مونده تو شرکت کارارو راستوریس کنه ولی خیلی سالم رسوند
سالمت باشهحاال خوبه اصال نمیدونم کجاس اخه کی روز تعطیلی میره شرکت واسه کارا عقب مونده
رفتم توی اتاقم همه چی مثله قبل بود همونجور که ترکش کرده بودم عکسی که پارسال روی صخره
گرفته بودم بهم لبخند میزد چشمکی زدم بهش-حالو احوال؟بدون من خوش میگذره؟چه خبر؟
و خودم جوابمو دادم-امنو امان
پرده رو کشیدم عقب و منظره ی تکراری اما قشنگ باؼچه ی بزرگ حیاط نمایان شد اهی کشیدم چه
قدر خونه ی پدریمو،این اتاقو،باؼچه ی بزرگو با درخت یاسشو دوس داشتمو افراد خونه رو بیشتر...
رفتم سمت کتابخونه روی کتابایی که هنوز اونجا بودن دست کشیدم روی تخت به پشت دراز کشیدم
به سپهرو زندگیم فکر میکردم که سر نیما الیه در پدیدار شد-تق تق؟
نشستم سر جام-بیا تو
اومد تو-فسقلی دلت برا اتاقت تنگ شده؟

114

وبالگ نگاه محل دانلودرمان jafa-h.mihanblog.com

اتاق کیلویی چند؟خودتو بچسبخندیدو اومد کنارم نشست دستمو دور شونش انداختمو سرمو گذاشتم روی شونش
نبینم جوجوم دلتنگ باشهلبخندی زدمو چیزی نگفتم گونمو نوازش کرد-خوبی؟ سرمو تکون دادم
ولی به نظر ناراحت میاییناراحت نه ولی...هیچیبگوبی خیالااااا خب بگو دیکهنمیدونم ولی یه جورایی فک میکنم که کاشکی ازدواج نکرده بودمتکونی خورد سرمو از روی شونش برداشت-چرا؟نکنه سپهر....؟
نه بابا فقط میگم کاشکی بیشتر پیش شماها می موندم ولی سپهر مرد مهربونو خوبیهجون خودم-راستی از سوگل چه خبر؟
نیشش باز شد-باالخره یه بار اسم کاملشو گفتی
اره ولی من بهش حسودیم میشه خب چه خبر؟هیچی میگم آوا یه روز میتونی بیایی شرکت ببینیشاره حتما نیما خیلی دوسش داری؟اره خیــلیانگشتمو توی لپش فرو کردم-یه وقت خجالت نکشیاا
خندید-باید ببینیش مثه خودته شیطون زبون دراز
هوووم پس واجب شد حتما ببینمش من نباشم کی تورو اذیت کنه؟؟خیالت تختنادیا اومد تو-بچها بیاین پایین ناهار حاضره
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بلند شدیم وقتی داشتم از کنار نادیا رد میشدم گونشو بوسیدم که اونم جوابمو داد مثل همیشه از نرده
سر خوردم اومدم پایین
بابام-اخه من نمیدونم این چه کاریه شماها میکنید مثال ازدواج کردی دختر
اووووه ازدواج کردم سربازی که نرفتممامان-مثال بعد ازدواج باید شیطونیاتو بزاری کنارو به زندگیت برسی
حمیرا جون مگه نشنیدی میگن ترک عادت مرض استبابا-دختره ی شیطون زبون دراز سپهر از دست تو چی میکشه؟
ناهارو توی جمع گرمو صمیمی خانواده خوردیمو بعد ناهار مامان بابا برای استراحت رفتن توی
اتاقشون منو نادیا باهم رفتیم توی اتاق نادیا تاباهم کمی صحبت کنیم –خب خواخری چی کارا
میکنی؟؟
نفس میکشیمدستمو انداختم دور گردنش-هووووم...چه خبر؟؟
برؾ اومده تا کمرهههه خودتو نزن به اون راه خودت میدونی کدوم نوع خبرارو میگمااااااا بابا بیخیالعمرا اگه بیخیال شم زود باش بیوی کاملشو بده زود تند سریعااااه هیچیو نمیشه از تو قایم کردنه که نمیشه زود بنال بینیم چیکاره ای؟اسمش بهنامه 23سالشه ترم  5حسابداری و شاؼلم هست به نظر میاد که ادم حسابی باشه تازهدیروزم باهم حرؾ زدیم
چشامو باریک کردم-تو که بهش زنگ نزدی؟؟
نهههه مگه خرم خودش زنگ زدباریکال خواهر خودمی ولی خوب جیگریهااره خوشتیپو خوش هیکل امروزم باهم قرار داریم-بلهههه؟چی شنیدم؟؟
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خندید
کوووفت ببند اون نیشتو پرررو راستی نادی نیما بفهمه ناراحت میشهاخب توهم با پسرای دانشگاه دوست بودیو نیماهم میدونستپسرا نه فقط چند نفر اوناهم دوست پسرم نبودن در ضمن من  25سالمه تو  12سالتهشونهاشو باال انداخت
البته من میدونم تو دختر عاقلی هستی ولی فقط احتیاط کنو اصولتو زیر پا ننداز در ضمن میدونمدفعه ی اولتم نیس
ااووووپس تو از کجا میدونی؟؟!!چشمکی زدم
ساعت  11بود که رسیدم خونه کلیدو توی در انداختمو درو باز کزدم سپهر روی مبل نشسته بود
سالم کردم به زور جوابمو داد ای بی لیاقت بی خاصیت لیاقتت همون هاله ی خلو چله
کجا بودی؟
خونه ی بابامیه نگاهم به ساعت مینداختی بد نبودنکه خودش همیشه سر وقت خونه بود بیخیال شونه هامو انداختم باال
خواست چیری بگه که منصرؾ شد منم حق به جانب یه نگاه بش کردمو رفتم توی اتاق تا لباسمو
عوض کنم
یکی از همون مثال لباس خوابارو پوشیدم رو پوشیدمو توی ایینه به خودم نگاه کردم خودم اب دهنم
راه افتاد وای به حال سپهر پشیمون شدم درست نبود جلوی سپهر اینو بپوشم اومدم درش بیارم که
سپهر اومد تو اتاق منم بی خیالش شدمو پریدم تو تخت پتو رو رو خودم کشیدمو چشامو بستم چند
لحظه بعد سپهرم چراؼو خاموش کردو پتو رو کنار زدو خوابید گوشه ی تختو پشت به من دراز کشید
پتو رو کشید سمت خودش پتو از روم کنار فت کشیدمش سمت خودم پتورو که پتو از روش رفت
کنار دستشو از پشت اوردو پتو رو دوبارخ کشید سمت خودش ِا ِا ِا یعنی چی هی پتو رو از روم
میکشه کنااااار با لجبازی دوبازه کشیدمش سمت خودم که یه دفعه برگشت سمتم-مشکل داری؟؟چرا
اینجوری میکنی؟؟
خودت مشکل داری که هی پتورو از روم میکشی کناررررر-اول تو کردی....کال تو همیشه کرم میریزی
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هههههههه کرم بریزم اونم برای کی؟تو؟عمراااااا یه درصدم فکرشو نکنبلند شد نشست -پس برا چی این کارارو میکنی؟ هان؟نکنه میخایی توجه منو جلب کنی؟اررره؟؟
بلند زدم زیر خنده-تورو خدا منو نخندون سپهر فک کردی خیلی تحفه ای که بخوام توجهتو جلب
کنم؟نخیر همچین اش دهن سوزیم نیستی
پوزخندی زد-امیدوارم
چشامو گرد کردم-من واقعا نمیدونم کی به تو این همه اعتماد به نفس کاذبو داده
و زیر لب گفتم خود که که پندار بدبخت
ولی انگار شنید چون بلند شد روبه روم نشستو دستمو پیچوند-چه زری زدی؟یه بار دیگه تکرار کن تا
حالیت کنم؟
اخمامو تو هم کردم-همین که شنیدی..دستمو ول کن
تا نگی ؼلط کردم چیز خوردم ولت نمیکنمعمراااااابیشتر فشار داد لعنتی چقدر دستاش قوی بودن از زور درد چن ثانیه چشام بسته شد بازشون کردمو
سعی کردم دستمو بکشم ولی محکم تر فشار داد-ولم کن...ولم کـــن عقده ای بدبخت
دستمو با حرص ول کرد-کاش یه ذره تربیت داشتی که دلم نسوزه
دارم ولی الیقش نیستی که بات درست رفتار کنمپتو رو با خشونت کشید سمت خودشو منم چون حواسم به جای سرخ شده ی انگشتای سپهر روی مچ
دستم بود نتونستم سریع عمل کنمو پتو کشیده شد از روم کنارو لباس خوابمم همراه با پتو کنار رفت
سپهر نگاهش افتاد به پایین تنم همونجا خیره موند سریع لباسمو کشیدم پایینو با چشم ؼره پتو رو با
ؼیض کشیدم سمت خودم اونم یا خیلی خوشش اومده بود یا میخاست لج منو در بیاره بازم به کارش
ادامه داد حاال کی نکش کی بکش اون نیروش بیشتر بودو وقتی پتو رو میکشید سمت خودش منم با
پتو میرفتم سمت خودش ولی من زورم بهش نمیرسیدو اون راحت پتو رو گرفته بود تو مشتشو به با
نیشخند به من نگاه میکرد هر چی پتو رو میکشیدم نمیومد سمت من اخرش نمیدونم چی شد که
زانومو اوردم باالو....خورد به جایی که نباید میخوردو اونم اخش در اومد صورتش سرخ شده بودو
دستشم...معلوم بود کجا بود الزم به توضیح من نیس منم با چشای گشاد شده اندازه چرخای درشکه با
ترس نگاهش میکردم چند دقیقه تو سکوت گذشت بعد سرشو چرخوند سمت من فک کنم میخاست سر
به نیستم کنه نفسشو با عصبانیت داد بیرون منم حاال کال بی خیال لباس خواب خوشگلم شده بودمو از
زیر پتو اومده بودم کنارو نگران منتظر عکس العملش بودم مطمئن بودم که االن سرخ شده بودم لب
پایینمو محکم گاز گرفتم همون جور که توی چشام خیره خیره نگاه میکرد اومد سمتم نگاهش افتاد
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روی بدنم که لباسم از روش رفته بود کنار...بفرما تو دم در بدهههه ...حتی جرئت نداشتم بکشمش
پایین نزدیک تر شد نگاهش رنگ تهدید گرفته بود جلو تر اومد مثه یه دختر کوچولو بؽض کرده بودم
و چشام خود به خود مظلومانه گرد شده بودن اگه یه سانت دیگه نزدیکم میشد جیػ میزدم نمیدونم چی
تو چشام دید خودشو کشید کنارو پشتشو به من کردو خوابید منم بعد چند ثانیه دراز کشیدمو دیگه
دست هیچکدوممون به پتو نخورد
داشت خوابم میبرد که صداش به گوشم رسید-فردا وسایلمو جابه جا کن
اب یخ که چه عرض کنم یجچال قطبی ریختن رو سرم...وقتی صدایی از من نشنید دوباره پرسید-
شنیدی؟
نمیدونستم چی جوابشو بدم...اگه ازش خواهش میکردم نره چی میشد؟...نه نمیتونستم...اصال اب
دهنمو قورت دادم خونسرد جواب دادم-سیاهه
چی سیاهه؟نوکر باباتبه درک اصال دلم نمیخواد نفستم به وسایلم بخورهاخه لیاقت نداری بدبختتتت

***********
با صدای االرم گوشیم چشم باز کردم امروز روز فرد بودو باید میرفتم شرکت بعد از ازدواجم اولین
بارم بود که میرفتم شرکت یعنی دو هفته ای رو با کمال پررویی به خودم مرخصی داده بودم دستو
رومو شستم میز صبحونه رو اماده کردم لباسامو هم پوشیدم و رفتم توی اتاق سپهر دیدم هنوز خوابیده
رفتم باال سرش-سپهر....سپهر....هوووو سپهرررررر
هومی گفتو ؼلتی زدو پشتشو به من کرد
ااااااااااا سپهر پاشو باید بری شرکتچشماشو باز کرد منو که دید جا خورد-تو اینجا چیکار میکنی؟
دیدم خوابی گفتم بیام بیدارت کنم االن دیرت میشهبا تندی جواب داد-الزم نیس دیگه بیایی توی اتاقمو بیدارم کنی
به شدت بهم برخورد پشتمو کردم بهش-بی لیاقت از خداتم باشه صبحا که بیدار میشی منو ببینی
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رفتم توی اشپزخونه تا یه صبحونه ای کوفت کنم از همین صبح پیداس که چه روزی در پیش دارم اه
سپهر بمیری دستو روشو که شست اومد نشست تا صبحونشو بخوره فنجونشو گرفت جلوم-برام چایی
بریز
یه لطفا میگفتی چیزیت میشد؟انگار داره به نوکرش دستور میده-خودت دست داری پا داری پاشو برا
خودت بریز
یه ابروشو انداخت باال براندازم کردو بعد بلند شد برا خودش چای ریخت صبحونمو خوردم رفتم تا
شالو مانتومو بپوشم نمیدونستم باید با ماشین خودم برم یا با سپهر چون درست نبود باهم نریم باالخره
زن و شوهر بودیم شونه هامو انداختم باال سوییچمو برداشتم سپهر مثل همیشه خوش تیپ اومد تا
کفشاشو بپوشه از خونه داشت میرفت بیرون که سوییچو دستم دید-مگه نمیخوایی بیایی شرکت؟
چراپس اون سوییچ چیه دستت؟خودمو زدم به اون راه-پس با چی باید بیام؟
پوزخندی زد طوری نگام کرد که انگار یه خنگ به تمام معنام-با قاطر...به نظرت مسخره نیس که
کارمندا ببینن منو تو که زنو شوهریم جدا میاییم؟
سوییچو گداشتم سر جاش دنبالش راه افتادم سوار ماشین شدیم وقتی رسیدیم به شرکت نگهبان برامون
دست تکون داد ماهم براش سر تکون دادیم سپهر-نمیخام هیچکی بدونه که ما...
حرفشو قطع کردم-میدونم
اسانسورو زد اسانسور که رسید درو باز کردو اول کنار ایستاد که من برم تو خوشم میومد که جنتلمنه
داشت نیشام باز میشد که سریع خودمو کنترل کردم روبه روی هم ایستاده بودیم و جز ملودیه
اسانسور صدایی نمیومد اون نگاهش به بیرون از دیوار شیشه ای بود منم که دزدکی نگاش میکردم-
یه دفعه با نگاش منو ؼافلکیر کرد چند دقیقه تو چشام زل زدو بعد یه نیمچه لبخندی اومد کنار لبش
چشامو تنگ کردم –چیه؟
یاد روز اولی افتادم که تو در باهم گیر افتادیممنم یه لبخند ابکی تحویلش دادم که یؽنی ِا تو یادته من که یادم نبود هی یادش به خیر گفته بودم من
باالخره از این اسانسور حاجت روا میشما باالخره اسانسور ایستادو وارد شرکت شدیم همه با دیدن ما
بلند شدن سپهر رفت توی اتاقش منم بعد اینکه همه یکی یکی بم تبریک گفتن رفتم توی اتاقم اخی دلم
تنگیده بود برای این اتاق حتی برای خانوم شکوهی...وا کوشش پس این خانوم شکوهی؟داشتم اتاقمو
دید میزدم که در اتاق باز شدو منم سه متر پرت شدم جلو-اخخخخخخ
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برگشتم ببینم کدوم خیر ندیده ایه که نؽمه رو دیدم که سی و شیشتا دندونشو انداخته بیرونو داره به من
نگاه میکنه-کووووفت درد تو گورت عوضی مگه نزری میدن عین چسگوال خودتو میندازی تو اتاق
کمرم از وسط نصؾ شددددد
هُشششششششششششششه چطهههه؟بیا منو بخورررررررراییییییییی تو گوش تلخی ...بخورمت عقم میگیرهزد پس گردنم-خاک تو همونجات که شوور کردیو هنوز یه جو شعورو تربیت پیدا نکردی
خندیدم-اخه بدبختی این که این پسردایی ناپلئون بناپارتت خودش تربیت نداره اون یه چس تربیتیم که
من دارمو خنثی میکنه
همونم بسوندت تورواَی تؾ تو....باشه باشه عزیزم کالری نسوزون من موندم تو که همه ی کالریتو برا فحش دادن می سوزونی دیگهاخر شب برا اون کارا جوون داری؟
ؼش ؼش خندیدمو گردنشو کشیدم سمت خودمو یه ماچ محکم کردمش چون دلم حسابی براش تنگ
شده بود اونم دست انداخت دور گردنمو ماچم کرد-اشتباه گرفتی عزیزم من سپهر نیستم که منو گرفتی
اینجوری میماچی
گم شونشستم سر میزم اونم اومد نشست روبه روی من روی میزم-فک کردی خیلی سبکو مانکن مانند اون
هیکل چلسیدت که تلپ میشینی روی میز؟
اوه اوه معلوم نیس این سپهر این سه هفته بات چیکار کرده که اخالقت اینقد بووق شده بعد زد زیرخنده
یه چشم ؼره رفتمو همراهش خندیدم بعد از اینکه باهم کمی خوشو بش کردیم اون رفت سر کارش منم
به بیکاریم رسیدم داشتم با صندلیم میچرخیدم که سر نؽمه میون در پدیدار شد-پاشو بیا تشریؾ نحستو
بیار تو اتاق مهندسین که همه جمع شدن
اوکی اومدم میگم نؽمه ای من این چند وقته نبودم بی تربیت شدیااااختیار داری اخوی به گرد پای شما که نمیرسموارد اتاق که شدم نؽمه تو گوشم گفت-کیلیلییییی عرووووس خانوم اومدن
خندم گرفت و نشستم سر جام سپهر که منتظر بود من وارد شدمو بحثو شروع کنه بلند شد شروع کرد
شانس....منم که صاؾ جاییو انتخاب کرده بودم که صفای
به توضیح دادن درباره ی پروژه ی جدید
ِ
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نشسته بود اونقدر این بشر پستو هیز بود که حاالم که میدید ازدواجکردم جلوی سپهر دست از چشم
چرونی بر نمی داشت با تموم وجوددلم میخاست از زیر میز پاشو لگد کنم
لبامو به هم فشار دادمو به صحبتای سپهر گوش دادم چه پروژه ایم بود یه پنت هوس بزرک توی یکی
از منطقه های باال شهر تهران منم چه شوهر مهندسی داشتما کیؾ کردم حاال این سپهر که داشت
توضیح میداد هر بار که میدید این صفایی داره با نگاش قورتم میده رشته ی کالم از دستش در
میرفت بعد اینکه یه سری توضیحای الزمو داد همه رفتیم سمت میزای نقشه کشیمون تا کارمونو
شروع کنیم
نشسته بودم پشت یکی از میزا که صفایی اومد نشست روبه روم با یه لبخند زشت سپهر با اخم اومد
کنارم-پاشو!
واسه چی؟لباشو بهم فشرد-پاشو بت میگم پاشدم منو کشوند سمت یکی از میزا گوشه ی اتاق که دیگه اون
صفایی....دیگه نمیتونست نگام کنه خودشم نشست کنارم قند تو دلم اب شد از اینکه برام ؼیرتی شده
ِ
بود کم سعی میکردم لبخندمو پنهان کنم ولی سپهر با قیافه ی مشؽول بود همه مشؽول شدن منم سفتو
سخت درگیر نقشه شدم
طبق معمول سپهر بعد مدتی بلند شد تا نقشه هارو دید بزنه هر نقشه ایرو که میدید با سر تایید میکرد
به صفایی که رسید شروع کرد به ایراد گرفتن منم زیر لبی میخندیدمو صفاییم خصمانه به سپهر نگاه
میکردو سرشو تکون میداد...اخیش حالم جا اومد به من که رسید روی نقشم خم شد صورتش با فاصله
ی کمی روبه روی صورت من بود منم چون انتظارشو نداشتم خودمو کشیدم کنار سپهر نگاه هشدار
دهنده ای به من انداخت منم با خجالت دوباره سرمو بردم جلو سپهر روی نقشم دقت کردو بعد چند
لحظه ازم خواست توضیح بدم منم با خوشحالی مشؽول توضیح دادن نقشه براش شدم میدونستم از
نقشم خوشش اومده چون مثل همیشه حسابی خالقیت به خرج داه بودم بعد توضیحام نشست پشت
میزشو دوباره مشؽول شد
****
جایی داری میری؟پ برا تو خونه شالو مانتو کردم
شالمو سرم کردمو توی ایینه ی دم در خودمو بررسی کردم-نه َ
کجا داری میری؟از سپهر بعید بود که همچین سوالی ازم بپرسه-چطور؟
چطور نداره میخام بدونم االن داری کجا میری؟کفشامو پوشیدم-شرکت نیما
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شرکت نیما؟اونجا چیکار داری؟درو باز کردم سوییچ ماشینو برداشتم-البد کاری دارم دیگه...خداحافظ
و درو بستمو سوار ماشین شدم با ریموت درو باز کردمو روندم سمت شرکت نیما
وارد شرکت که شدم منشی که منو میشناخت به احترامم بلند شدو سالم کرد داشتیم با هم احوال پرسی
میکردیم که دختر دختری با قیافه ی با نمکو اشنا اومد چندتا برگه هم دستش بود-خانوم رازؼی میشه
از این برگه ها پیرینت بگیرین؟اینا هم باید لیست بشه
توی چهرش دقیق شدم...خدایا این کیه که اینقدر برام اشناس؟؟...دخترک که گویا متوجه نگاه خیره ی
من شد سرشو برگردوند سمت منو با کنجکاو براندازم کرد یهو مؽزم جرقه ای زد همزمان باهم اسم
همو صدا کردیم-ای سوگلی...خودتـییییییی
خندید-نه روحشم اومدم تورو بترسونمو برم
پریدیم بؽل هم -چقده تؽییر کردی میمون چی نشناختمت
سوکل-خفه شو میمون چی تو بودی من گوریل انگوری بودددددممممم
راس میگیییییییی...وایییییی هیچ معلومه کجایی بی معرفتتتت؟؟سوگل-تو کجایی؟ببخشیدا که من هر چی زنگ میزدم جواب نمیدادی
ااااااااااا اونکه من نبودم که بی خبر گذاشت رفت کاناداسوگل-به جان تو اتفاقی شد
فهمیدم اون سوگلی که نیما ازش حرؾ میزد دوست صمیمی منو مهناز توی دوران دبیرستان بود
دستامون توی دستای هم بودو با ذوق حرؾ میزدیم که صدای نیما اومد-به به خواهر گرررررامممم
سالم بر کوزت زمااااااناومد سمتم همو بؽل کردیم-چه عجب از این طرفا
چشمکی به سوگل زدم خواستم کمی سر به سر نیما بزارم-ببینم داداشی سوگی سوگی که میکردی این
دختره هس؟
نیما ناباورانه چشاشو گرد کردو لب پایینشو گاز گرفتو اشاره ای کرد
اخمامو کشیدم تو هم-چیه؟چرا برا من اشاره میایی؟این کیه تو برای اییندت انتخاب کردی؟ها؟
قیافه ی نیما دیدنی بود به سختی جلوی خندمو گرفتم نیما چون پشتش به سوگل بود نمیدید که ریز ریز
داره میخنده فقط تو سکوت ملتمسانه منو نگاه میکرد منشی هم یه ثانیه به ما سه تا نگاه میکرد یه ثانیه
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به صفحه ی کامپیوتر رومو کردم به سوگل-شما خانوم میخایی داداش منو تور کنی؟؟بهتره بگم که
تورتو بری یه جای دیگه پهن کنی داداش من...
نیما یا صدایی که انگار از تو چاه در اومده بود پرید وسط حرفم-آوا داری اشتباه میکنی...من..
نیما من هیچ از این دختره خوشم نمیاد به قیافش نگاه نکن باطنش پر خورده شیشسسوگل حالت قهر الود به خودش گرفت-نیما یا جای من اینجاس یا جای خواهرررررت
و عقب گرد کردو رفت سمت اتاقش نیما رفت دنبالش دستشو گرفت-سوگل صبر کن
سوگل-نمی خوام چیزی بشنوم
نیما مستاصل برگشت سمت من-آوا خواهش میکنم؟؟
از بس قیافش عین این بدبخت بیچارها بود هر دوتامون ؼش ؼش زدیم زیر خنده نیما که حسابی گیج
شده بود یه نگاه به من میکرد یه نگاه به سوگل منشیه هم که دیگه مطمئن شده بود ما از یه جایی فرار
کردیم اومدم کنار سوگل دست انداختیم دور شونه های هم نیما کم کم روی لباش لبخند اومد ماهم با هم
رفتیم توی تو اتاق نیما-ای ِد مررررررررض دوتاتونو خدا بگم چیکارتون کنه سکتم دادین
بعد رو کرد به سوگل با حالت خاصی سرشو کج کرد-داشتیم سوگل خانوم؟
سوگل خندیدو با ناز روشو کرد به من
بلـــــــــــه اینم از برادر عاشق ما...بعد کمی خوشو بش رفتیم تو اتاق سوگل بعد اینکه حسابی خاطره
هاو شیطونتامونو دوره کردیم بلند شدم سوگلو بوسیدمو ازش خداحافظی کردم رفتم تو اتاق نیما-
هستندشوووون؟؟اجازه هس اقای رئیسسسسسس؟
اجازه ما هم دست شماس خانوم گل بفرمایید توچشمکی زدمو رفتم نشستم روی مبل چرم مشکیش اونم اومد نشست کنارمو دستشو گذاشت روی
شونم لپشو نیشگون گرفتم-عاااااشق اون عاشق شدنتم داداشییییی
خندید-فک کنم ؼیر این بود گیسو گیس کشی میشد
هه دلت میاااد؟من به این مظلومی منو چه به خوار شوور بازی؟راستی بگو ببینم تو چطور سوگلونشناختی؟
خب اخه خیلی تؽییر کرده خیلی خانوم شده برنز کرده اون ابرو پاچه بزیاشو هم که کامل برداشتهخال باالی لبشم که برداشته
بله؟بله؟اگه سوگل بدونه به ابروهاش گفتی پاچه بزی پدرتو در میاره...اخ اخ قبلنا هم همینارو همشبهش میگفتیا که لجش در میومدا یادته چقدر برا خالش سربه سرش میزاشتی؟؟
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ؼش ؼش خندید-ارررررره چه روزایی بود چقد سربه سرش میزاشتم...نچ نچ ولی دیدی چه نازو
خوشگل شده؟
خیر نازو خوشگل بود دوست من تو از بس حواست تو این بود که اذیتش کنی نمیدیدینه که اونم کم میاوردهــــی یاد قدیما به خیر...بعد بلند شدم کیفمو روی شونم انداختم-خب دیگه نیمووولی من برممممماِ؟کجا بمون یکم دیگه شرکتو که تعطیل کردم با هم بریم خونه مامان باباهم ببیننت خوش حال میشننه باید برم دیگه سپهر تو خونه منتظره بعد ماچش کردم...خداحافظ داداشی گلهههخداحافظ گلمار منشی هم خداحافظی کردمو از شرکت اومدم بیرون رسیدم خونه سپهر نبود چرا بعد این سه هفته
که به سوتو کور بودن خونه عادت کرده بودم هنوزم دلم میخواست یه بار ببینم سپهر
منتظرمه؟؟نفسمو دادم بیرونو مانتومو در اوردم دلم میخواست یه دوش بگیرم لباسمو در اوردم وانو
پر کردمو نشستم اخیش بعد این هوای سرد همین اب گرم میچسبید
بعد اینکه از حموم اومدم بیرون یه پیراهن لیمویی کوتاه جذب پوشیدم که کامال فیت تنم بودو ظرافت
هیکلمو به خوبی نشون میداد رفتم توی اشپزخونه تا یه کیک کاکائویی خوشمزه بپزم...نیم ساعت بعد
بوی خوب کیک همه ی خونه رو برداشته بود تازه نشسته بودم سر درسای دانشگاهم که
صدای چرخش کلید توی در اومدو سپهر وارد خونه شد متوجه شدم که دلم براش تنگ شده اونقدر تو
فکر بود که منو ندید برای همین بلند سالم کردم
سرشو اورد باال توی صورتم خیره شد-سالم! کی اومدی خونه؟
یه ساعتی میشهاومد تو سوییچو کلیدو پرت کرد روی میز اپن رفت توی اشپزخونه-چه بویی راه انداختی؟
یه نگاه به فر کردو رفت توی اتاق تا لباساشو عوض کنه این مدت یعنی تو این یه ماه رابطمون نمیگم
خوب شده بود ولی کمتر باهم کل مینداختیم قابل تحمل تر شده بودیم این شاید اولین یا دومین باری بود
که ساعت  2خونه بود...لعنتی با لباس خونه هم خواستنی بود یه شلوارک کرم با تی شرت جذب
طوسی پوشیده بودو سینه ی خوش حالتو ستبرش کامال خودنمایی میکرد دلم ضعؾ گرفت
نشست جلوی تی وی نیم نگاهی به من کرد-کیکت اماده نیست؟
نه باید صبر کنی یه  11دقیقه دیگه اماده میشه-داری درسای دانشگاهتو میخونی
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پ دارم مقشایی که خاله مهد کودکمون داده رو مینویسم
نه َخندش گرفت-ترم چندی؟
سه ترم دیگه دارم تا دکترامو بگیرمگفتی جهش دادی اره؟ارهپس بچه درس خونی هستیلبخند کجی زدم-نه بابا من زیادی باهوشم
نگاهی به من کرد-خودشیفته...البد از همون دانش اموزایی بودی که اشک همه معلمارو در می
اوردی از بس شیطونی میکردی
خندیدم-اره بعد بلند شدم کیک اماده شده بود از فر درش اوردم یه کوچولو که سرد شد از قالبش درش
اوردم بردمش توی هال
سپهر نگاشو از تی وی گرفتو به من دوخت میدونستم اندامم زیادی تو چشم میزنه لباسی که پوشیده
بودم فیت تنم بودو ظرافت هیکلمو به خوبی نشون میداد گذاشتمش روی میز گرد جلوی سپهر که حاال
داشت صورتمو خیره خیره نگاه میکرد نشستم روی مبل کناریشو پامو گذاشتم روی پام ..اولین باری
بود که اینجوری به من خیره میشد منم قند تو دلم اب میشدو گونه هام داغ میشد
سپهر خودشو کشید جلو-به به از شکلش معلومه که خوشمزس..حاال کیکو باید کجا بزاریمو بخوریم؟
لبخند ژکوندی زدم-تو بشقابایی که میری میاری
نیم نگاهی به من کردو بلند شد زیر اب یه چیزی گفت که منم بلند گفتم-خودتی
همونجور که داشت میرفت توی اشپزخونه به من نگاهی کردو تک خنده ای کردو دوباره زیر لب یه
چیزی گفت
حودتی،خودتی،خودتی!!ای خوک ریا کار
رفت قاشق و چنگال اورد براش قسمت بزرگی کیک گذاشتم تو بشقابو دادم دستش از دستم گرفت
گفت-مرسی تو دلم گفتم-بم برسیییی رفتم توی اشپزخونه تا قهوه بیارم دوباره سپهر با نگاهش دنبالم
کرد دوتا فنجون قهوه اوردم
داشتم قهومو میخوردم که یهو گفت-میدونستی خیلی خوش هیکلی!
قهوه پرید تو گلوم خیلی سعی کردم صرفه نکنم تا سه نشه ولی موفق نشدم چندتا صرفه پشت سر هم
کردم
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میدونستی خیلی بی جنبه ایواقعا بی جنبه بودم ولی خوب حرؾ اونم کامال ؼیر منتظره بود تا حاال از این حرفا نزده بود ولی
حرصم گرفت از اینکه اینقدرررر از خودراضی بود با چشای اشکی نگاش کردم-خودت بی جنبه ای
در ضمن تو که اولین نفری نیستی که به من این حرفو زدی...چه دختر چه پسر
اخمی کردو نگاشو به تی وی دوختو دیگه چیزی نگفت...
سپهر شام هستی یا...؟نمیدونستم چی بگم چون اکثر شبا میرفت بیرونو با هاله جوووون ؼذاشونو میل میکردن یا کال دیر
میومد خونه تو این یه ماه حتی یه بار هم باهم شام نخورده بودیم
نه هستمپس همون خورشت سبزی دیروزو گرم میکنم بخوریمؼذا رو گرم کردم میزو چیدمو صداش کردم اومد تو اشپزخونه-چه بویی!به به
نشست روی صندلی منم روبه روش نشستم براش ؼذا کشیدم چندتا لقمه ی اولو مزه مزه میکردو
میخورد ولی بعد با اشتها شروع کرد به خوردن-دستپختت خوبه خیلی...بعد تو چشام زل زده موزیانه
گفت-باالخره تو این ازدواج یه سودیم بردیم
ای کوفت مرتیکه چپول!من اگه یه بار دیگه ؼذا گذاشتم جلوت بشقابشو توی ظرؾ شویی گذاشت-
مرسی و پروپرو اومد بیرون
منم که ؼذامو خوردم ظرفارو گذاشتم توی ظرفشوییو و رفتم تو اتاق تا بفهمه من نوکرش نیستم و
خودش باید ظرفارو بشوره
خسته و کوفته تازه وارد خونه شده بودم که تلفن زنگ زد چون عجله کردم بند کیفم به دستگیره گیر
کرده یه متر به عقب پرت شدم-ااااخ
ای خدا بگم اونکه تلفن زده رو چیکار نکنه اخه وقت قحط بود که االن زنگ زدی ای بی ماتحت شی
ایشاال...
خدا بهت عقل درست حسابی بده اینجا نشستی واسه چی؟سرمو گرفتم باال نگاهی به سپهر که باالی سرم داشت به من میخندید انداختم رو اب بخندی خوش
خنده-نشستم رو زمین به مورچهها سالم کنم...مگه نمیبینی افتادم؟
-نچ نچ دستو پاچلفتیم که هستی یه راه رفتن درست رو زمین صافم بلد نیستی
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شیطونه میگه از این پایین بزنم همونجا که کارسازه که دیگه یادش بره چه جوری باید راه برهو بعد
سعی کردم بلند شم ولی کمرم به شدت درد میکرد سپهر خم شد تا کمکم کنه که زدم زیر دستش-الزم
نکرده تو یکی کمکم کنی
و بعد دستمو گرفتم به دستگیره ی درو بلند شدم دوباره تلفن زنگ زد لنگان لنگان رفتم سمت تلفن-
جانم؟
سالم دختر گلمسالم ثریا جون...حالتون خوبه؟ممنون عزیزم منم خوبم تو خوبی؟سپهر خوبه؟ممنون ماهم خوبیم سپهرم همینجاس سالم میرسونه اینو که گفتم برای سپهر که ایستاره بودو گوشمیکرد شکلکی دراوردم سپهر سرشو انداخت زیرو خندیدو رفت توی اتاقش
سالمت باشه مادر زنگ زدم بگم امشب شامو دور هم باشیمثریا جون چرا زحمت میکشین؟نه عزیزم چه زحمتی..چشم حتما زحمتتون میدیمپس شب منتظریم...کاری نداری مادر؟نه ثریاجون به بابا سالم برسونید....خداحافظخداحافظتلفونو گذاشتم-سپهر مامانت اینا برا شب دعوت گرفتن...یات نرهاا
باشه و رفت حموم توی حموم اواز میخوند الحق که صدای خوبیم داشت رفتم پشت در حموم صدایمردونش توی حموم با ملودی اب قاطی شده بودو صداشو بم ترو گیراتر میکرد چند دقیقه جلوی در
موندم تا صداشو بشنوم وقتی صدای اب قطع شد رفتم توی اتاق خودم
بعد از سپهر من رفتم توی حموم هنوز توی حالو هوای سپهر و صدای گیرای زیباش بودم نفهمیدم
کی خودمو شستم وقتی خواستم حولمو بپوشم دیدم حولمو یادم رفته بیارم...امان از دست تو سپهر ه
نمیزاری به کارو زندگیم برسم!
چنتا حوله گذاشته بودم توی کابینت کوچیک توی حموم یکی از اونارو برداشتم ولی خیلی کوچیک
بود فقط باال تنه و زیر شکممو میگرفت اصال هم دلم نمیخواست به سپهر بگم حولمو بیاره...ناچاری
همون حوله رو دور خودم پیچونم درو باز کردم پامو گذاشتم بیرون که دیدم سپهر روبه روم ایستاده
داره نگام میکنه از تخت سینم تا نوک انگشتای پام...
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تو چشای مشکیش خیره شدم اونم تو چشم خیره شده بود دلم لرزید ...از نگاهش خجالت کشیدم و
گونهام سرخ شدن به خودم تکونی دادم و از جلوش جیم شدمو به اتاقم رفتم درو بستم به در تکیه دادم
چشامو بستمو نفس عمیقی کشیدم...خدایا زیر نگاهش نزدیک بود خودمو لو بدم
وقتی ضربان قلبم اروم شد از در فاصله گرفتم موهامو با حوله خشک کردم یه تاپ بنفش خوشمل
پوشیدم دامن مشکیمو گذاشتم توی کیفم تا اونجا بپوشمش یه جین مشکی تنگ پوشیدم موهامو با
کیلیپس بستم یه خط چش توی چشام کشیدم یه برق لبم روی لبام مالیدم مانتو شالمو پوشیدم نشستم
روی مبل راحتی دم در تا سپهرم بیاد باهم بریم
چند دقیقه بعد سپهرم اومد یه ژیله ی یاسی خوش دوخت با شلوار جین مشکی پوشیده بود سرشو زیر
انداخته بودو تو فکر بود بدون اینکه به من نگاه کنه گفت-بریم
توی ماشین هنگام رانندگی اخم کرده بود به جلو چشم دوخته بود سکوت ماشین ازارم میداد دست
بردمو ضبطو روشن کردم صدای شادمهر اقیلی بلند شد...
اسمم داره یادم میره چون تو صدام نمیکنی
حاال که عاشقت شدم تو اعتنا نمیکنی
دلتنگ تر میشم ولی نشنیده میگیری منو
هنوز همه حال تورو از من فقط میپرسنو
با اینکه با من نیستی دیوونه میشم از ؼمت
اصال نمیخوام بشنوم که اشتباه گرفتمت
داشتن تو کوتاه بود اما همونم کم نبود
گذشته بودم از همه هیچکس یه ؼیر تو نبود
حقیقتو میدونیو ازم دفا نمیکنی
کنارتو میمیرمو تو اعتنا نمیکنی
مردم تورو از چشم من امشب تماشا میکنن
فردا ؼریبه ها منو پیش تو پیدا میکنن
کاش اتفاقی رد بشی از کوچه های دلخوری
به روم نیارم که چقد میخوام که از پیشم نری
هر بار با شنیدن صدای تو اروم شدم
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حتی واسه ی رفتنت پیش همه محکوم شدم
اسمم داره یادم میره چون تو صدام نمیکنی
حاال که عاشقت شدم تو اعتنا نمیکنی
دلتنگ میشم ولی نشنیده میگیری منو
هنوز همه حال تورو از من فقط میپرسنو
داشت حرؾ دل منو میزد زیر چشمی یه نگاه به سپهر کردم استایل پشت ماشین نشستنشو خیلی دوس
داشتم یه دستش روی فرمون بودو حلقه ی ازدواجمون توی دستش...چقدر حلقه به دستای مردونش
میومد اشکی میشد دستمو بزارم روی دستش...بی تاب شده بودم کاشکی زودتر میرسیدیم سرمو تکیه
دادمو چشامو بستم دستامو مشت کردمو بردم زیر کیفم تا بیشتر از این وسوسه نشم دستمو بزارم روی
دستاش...بؽضم گرفت...اب دهنمو قورت دادم تا از این بؽض که گلومو فشار میداد خالص شم ولی
بؽض لعنتی توی گلوم جاخوش کرده بود ؼیر از صدای شادمهر هیچ صدای نمیومد اگه سپهر حرفی
میزد بؽضم میشکست
وقتی احساس کردم ماشین ایستاد چشامو باز کردم رسیده بودیم پیاده شدم در باز شد سپهر درو باز
کردو کنار ایستاد تا من برم تو سرمو انداخته بودم زیر داشتم میرفتم که احساس کردم دستم داغ شده
نگاه کردم سپهر دستمو گرفته بود با تعجب نگاش کردم بدون اینکه منو نگاه کنه گفت-یادت نره
اومدیم اینجا کسیم از رابطمون خبر نداره
نگامو ازش گرفتمو به احساس خوبی که بر اثر تماس دستای گرم سپهر با دستم به وجود اومده بود
فکر کردم دستام توی دستای قوی و بزرگ مردونش گم شده بودو یه جورایی برام خوشایند بود حیاط
بزرگو رد کردیمو رسیدیم به ساختمون بزرگ دو طبقه دم در ساختمون ثریا جون منتظرمون ایستاده
بود منو در اؼوش کشید-سالم...خوش اومدی عزیزم
منم بؽلش کردمو گونشو بوسیدم-سالم ثریا جون
سپس سپهرو بؽل کردو باهم وارد خونه شدیم بابا(بابای سپهر که دیگه بهش میگفتم بابا)اومد جلو بؽلم
کردو موخامو بوسید-عرووس گلمممم خوبی بابا
لبخندی به چشای مشکی جذابش که بی شباهت به چشای سپهر نبود زدم-ممنون بابا شما خوبین
دستشو پشت کمرم گذاشتو منو با خودش برد توی هال-حاال که شمارو دیدم عالیم
خندیدمو نشستم روی مبلی سپهرم اومد نشست کنارم هستی در حالی که از پله ها پایین میومد سالم
داد به احترام خواهر شوووووهرم!بلند شدم با هم دست ددیمو گونه ی همو بوسیدیم هستی نشست کنار
سپهر سپهرم دستشو انداخت دور گردن هستی و موهاشو بهم زد هستیو دوست داشتم خیلی شبیه سپهر
بود فقط رنگ چشاش فرق داشت
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ثریا جون-عزیزم پاشو لباساتو توی اتاق سپهر عوض کن
بلند شدم سپهرهم پشت سرم بلند شدو دستشو انداخت دور کمرم  ...کمرم داغ شد...اه خدایا هنوز به
این حرکات سپهر عادت نکرده بودم سپهر در اتاقشو باز کرد دکوراسیون اتاقشو دوست داشتم همه
چیز خاکستریو مشکی بودو یه جورایی به ادم ارامش میداد کیفمو گذاشتم روی تخت دونفره ی شیکش
مانتو شالمو در اوردم دامنمو از توی کیفم در اوردمو منتظر نگاهش کردم تا خودش از اتاق بره
بیرون ولی نرفت-میشه بری بیرون تا لباسمو عوض کنم
تو سکوت چند ثانیه نگام کردو بعد پشتشو کرد به من-عوض کن
وا؟این چرا چند روزه اینجوری شده؟اخالقش یه جوری شده بعضی وقتا به طور عجیبی خیره خیره
نگام میکردو بعضی وقتا اصال نگام نمیکرد شونه هامو انداختم باال شلوارمو در اوردمو دامن تنگ و
کوتاه مشکیمو پوشیدم
توی ایینه به خودم نگاهی انداختم میدونستم با اینکه قدم کوتاه بود ولی پاهام خوش ترکیب بودن و
پوست سفیدم حسابی تو چشم میزد کیلیپسو از موهام جدا کردم موهای خرمایی روشنمو که تا کمرم
میرسید رو روی شونه هام ازاد گذاشتم سپهر برگشت...دوباره همون نگاه...میدونستم از توی چشاش
برق تحسینو ببینم هر وقت اینجوری نگام میکرد اعتما به نفسم چند برابر میشد لبخندی اومد گوشه ی
لبم با هم دوباره سپهر دستشو انداخت دور کمرمو رفتیم پایین
ثریا جون با دیدن من لبخندی زد-ماشاال...چقدر خوشگل شدی عروس گلم...خوش به حال سپهر
خوشم میومد جلوی سپهر ازم تعریؾ کنن خندیدم خواستم بگم اختیار دارید چشاتون قشنگ میبینه که
سپهر جواب داد-مامان آوای من خوشگل بود خوشگل تر شده
یه جوری شدم...دلم اشوب شد چقدر شنیدن اسممو از زبونش دوست داشتنم...وقتی گفت آوای من یه
لحظه احساس کردم که واقعا من مال سپهرمو سپهرهم فقط مال منه...
ثریا جون خندید و دست انداخت دور گردنم-بر منکرش لعنت...عروس من تکه
سپهر دستمو کشید باهم روی مبل نشستیم صدای ایفون اومد پدر رفت درو باز کرد چند دقیقه بعد
مامانو بابا همراه نیماو نادیا وارد شدن بلند شدیم بعد دستو روبوسی همه نشستیم خواستم برم پیش نیما
که سپهر دستشو گذاشت روی شونه ام و من نشوند کنار خودش
سپهر خیلی راحت دستشو گذاشته بود روی شونه هام و با نیما خوش و بش میکرد گاهی هم با من
صحبت میکرد
...یادم باشه هفته ای یه بار بیایم اینجا چون به اندازه ی یه هفته جبران میشد وقتی مهربون میشد
صورتش خواستنی ترو دلنشین تر میشد منم که از خدا خواسته خودمو انداخته بودم تو بؽلش توی بؽل
سپهر گم شده بودم احساس ارامشیو داشتم که توی زندگیم هیچ وقت حس نکرده بودم تا اونجایی که
میتونستم ریه هامو از عطر تنش پر کردم
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ثریا جون برای چیدن میز شام بلند شد منم بلند شدم دنبالش برم توی اشپزخونه تا کمکش کنم
ولی اون منو از اشپزخونه اورد بیرون-عزیزم تو برو بشین پیش سپهر هستی کمکم میکنه
 ِا ثریا جون نکنه نمیخوایین من بیام تو اشپزخونتون؟دستشو گذاشت روی شونمو منو برد نشوند کنار سپهر-اااا این چه حرفیه عزیزم
خب پس بزارین کمکتون کنمباالخره بعد کلی اصرار رفتم توی اشپزخونه تا ساالدو درست کنم...به به ساالدی که من درست کنم
خوردن داره کال متبرکه
داشتم خیارارو خورد میکردم که سپهر اومد تو اشپزخونه تیکه خیاری که دستم بود میخواستم
خوردش کنمو از دستم قاپیدو خرچ خرچ شروع کرد به خوردن چشم ؼره ای رفتم-ااااا کوفت بخوری
سپهر بی خیال دستشو اورد سمت ظرؾ ساالد تا یه تیکه کاهو برداره که زدم پشت دستش-ناخونک
ممنوع
ااا چقدر خسیسی تو فقط یه تیکه کاهو میخواستماره اگه به حرؾ توی پرخور شکمو گوش کنم که باید برم از اول یه ظرؾ ساالد دیگه درست کنمعین این پسرای تخسا دستشو دراز کردو سریع یه مشت کاهو برداشت-سپهررررررررررر
خندیدو کاهوها رو یکی یکی خورد ثریا جون که داشت با لذت به ما دوتا نگاه میکرد گوش سپهرو
گرفت-هی اقا پسر شکمو برو بیرون اینقدر دختر گلمو اذیت نکن
سپهر خندیدو دست مامانشو بوسید-چشم میرم بیرون ولی یادتون باشه مامان که نو که اومد به بازار
کهنه شد دل ازار
و بعد از اشپزخونه رفت بیرون ساالدو درست کردم هستی میزو چید همه مشؽول شدن منم کنار
سپهر نشستم ؼذارو با اشتها میخوردم سپهر با تعجب به من نگاه میکرد یعنی چته؟از قحطی فرار
کردی؟ با ارنج زد به پهلوم-چته گشنه؟یواش تر
ؼذا رو نجویده قورت دادم تا جوابشو بدم که ثریا جون به سپهر گفت-سپهر برای آوا ؼذا بکش..چرا
بهش نمیرسی مادر؟؟
سپهر ابروهاشو داد باال یواش طوری که فقط من بشنوم گفت-اخی بمیرم ...بهش نمیرسم عین گاو
میخوره
از زیر میز با پاشنه ی کفشم کوبیدم رو پاش که اخش بلند شد سرا برگشت سمت ما ثریا جون-چی شد
سپهر مادر؟
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چشم ؼره ای به سپهر رفتم-هیچی ثریا جون از بس که هوله زبونشو به جای ؼذا گاز گرفت
سپهر یه نگاه تند بم کرد منم لبخند ژکوندی تحویلش دادم-عزیزم چرا نمیخوری؟برات بکشم؟
و بدون اینکه منتظر جوابش باشم خورشت فسنجونو که میدونستم دوست ندارم خالی کردم روی
برنجش
سپهر درمانده به بشقابش نگاه کرد اصال دلش نمیخواست مامانشو ناراحت کنه این ثریا جونم که چقدر
فکر میکرد من به فکر سپهرم گوش به زنگ بودم چون میدونستم تالفی میکنه داشتم ظرؾ ماستو
خیارو به بابا میدادم که سپهر ظرؾ خورشت بادمجونو اورد نزدیک بشقابم خواست برام از اون
بادمجونای نفرت انگیز که ازشون برم میومد بزاره که دستشو گرفتم-عزیزم تو که میدونی من به
بادمجون حساسیت دارم
خودشو به نشنیدن زدو خواست بریزه روی برنجم که دستشو گرفتمو بادمجونارو مودبانه برگردوندم
توی ظرفش و بعد کمی به سمت میز خم شدمو دستمو گذاشتم کنار بشقابم تا به بشقابم دسترسی نداشته
باشه و بعد برای خودم ساال ریختمو مشؽول شدم سپهرهم به ناچار فسنجونارو به زور دوغ خورد
وقتی که همه ؼذاشونو خوردن رفتم توی اشپزخونه تا کمک ثریا جون کنم ولی پدر منو کشید بیرون-
محاله من بزارم تو به ظرفا دست بزنی من خودم کمک ثریا میکنم
ثریا جون-اره عزیزم اصال شما دوتا پاشین برین توی باغ یکم قدم بزنین ..اینجا نشینین
ثریا جون شما از صبح تا حاال این همه زحمت کشیدید برید یکم بشینید خسته شدید منو سپهرظرفارو میشوریم
چشای سپهر گرد شد خواست اعتراض کنه که دستاشو گرفتمو بلندش کردم-سپهر جان بلند شو من که
نمیتونم تنهایی ظرفارو بشورم
و دست ثریا جون گرفتمو نشوندمش روی مبل کنار مامانم و با سپهر رفتم تو اشپزخونه...اخی فک
کنم تا حاال تو عمرش دستش به ظرفم نخورده باشه ...اصال به قیافش نمیخورد از این کارا بلد باشه
تازه با دست کشایی که کرده بود توی دستاش خیلی خنده دار شده بود بمیــــرم بچم پوستش لطیفو
حساسه
سپهر با حرص ظرفارو اب میکشید و منم سر خوش کنارش ظرفارو کفی میکردمو میدادم
دستش...از ظرؾ شستن متنفر بودم ولی کنار سپهر...یه لحظه انگار یه چیزی به ذهن رسید چون
یهو قبل از اینکه من کاری کنم کاسه ی ماستیو که توش پر اب چربی بود رو خالی کرد روی لباسم
فکر کنم جیگرش خنک شد چون قهقه ای زد اومدم تالفی کنم که دستمو گرفت بشقاب هم از دستم ول
شدو افتاد زمین و با صدای بدی به هزار تیکه تبدیل شد ثریا جونو مامانم با نگرانی اومدن توی
اشپزخونه
ثریا جون-ای وای آوا مادر چیزیت که نشد؟؟
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سپهر-ای مامان یکمم به فکر من باش
ثریا جون توجهی نکردو رو کرد به من-آوا جون عزیزم بیا بیرون سپهر خودش خورده شیشه هارو
جمع میکنه
یه لبخند کذایی تحویل سپهر دادمو پشتمو کردم بهش چون کفش پام بود راحت قدم برداشتم،داشتم
میرفتم بیرون که سپهر یه اخ کوچولو گفت برگشتم دیدم دستشو بریده و بدجور خون میومد عین این
شوهر ندیده ها پریدم سمتشو دستشو گرفتم-وای
یه کوپه دستمال پیچوندم دور انگشتش سپهر با تعجب به من نگاه میکرد حتما با خودش میگفت این
ضعیفه هم تعادل روانی نداره نه به اون موقع نه به حاال از اشپزخونه کشیدمش بیرون اونم با تعجب
دنبالم اومد رفتیم توی دستشویی و دستشو گرفتم زیر اب-می سوزه؟
همین جور که به من خیره خیره نگاه میکرد گفت-نه
از جعبه ی بهداشتی توی دستشویی باندو چسب اوردم دستشو بستم-اگه زخمت اذیتت میکنه بریم
بیمارستان
سرشو به عالمت نه انداخت باال برگشتم توی اشپزخونه تا خورده شیشه هارو جمع کنم ولی پدر
نزاشتو خودش جمعشون کرد از اشپزخونه اومدم بیرون نشستم کنار سپهر نیما در حالی که میخندید
رو کرد به من-ببینم آوا هنوزم یاد نگرفتی چجوری ظرؾ بشوری؟
ااا نیمااااا؟؟؟نادیا خندید-خب مگه دروغ میگه نیما تازه همه جونتو خیس کردی
نگاه کردم دست گل اقا سپهر بودن دیگه سپهر با لذت خندید-نچ نچ نیما تو هم به زن ذلیلی من پی
بردی تو این مدت کارم شده ظرؾ شستن
مامانم-ااا آوا سپهر راست میگه؟؟
با ارنج سقلمه ای به سپهر که داشت میخندید زدم-نخیر دروغ میگه ایشون اصال دست به ظرفم
نمیزنن تا یه وقت پوست لطیفشون خراب نشهههه...بلــــــــه
اصال سپهر تو این مدت با من ؼذا نخورده بود که بخواد ظرؾ بشوره
هستی-آوا بیا یه لباس بهت بدم بپوشی
بلند شدم-نه الزم نیس خودم یه شلوار دارم
رفتم باال تو اتاق سپهر دامن خیسمو با شلوار جین مشکی لوله تفنگیم عوض کردمو برگشتم پایین
دیر وقت بود که مامان اینا رفتن وقتی ما میخواستیم بریم خاله ثریا و پدر خیلی اصرار کردن که شبو
بمونیم ولی دوتامون شرکتو بهونه کردیم و رفتیم خونه
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**
جانم؟صدای مهناز پیچید تو گوشی-جوووووون فدا اون صداتتتتت عجقمممم
خندیدم-سیالااااااممم چیطووووووووری؟
مثل پلو تو دوررررریمهناز هوار تو سر شده شد یه بار بزنگی عین بچه ی ادم با هم بحرفیمگم بابا!لیاقت نداریبابا با لیاااااااقتتتتت  ...بنال زرتومدارک عزیزم مدارکتوکوفتو مدارکتو...مدارکمو چی؟چه میدونم دانشگاه مدارک تحصیلی و سابقه کار چه میدونم چی شده رو میخواناوکی آندرستندددداینگیلیشت تو پاچمممتو پاچم نه بگو تو سُممخاکا به سر من که زنگ زدم به تو لطفی در حقت کنم تو هم که...خوب دیگه زیادی بهت لطؾکردم برو بمیر...باااای
کوفتو بای...خداحافظگوشیو قطع کردم و دور زدم سمت شرکت چون پرونده ها و مدارکم اونجا بودساعت  2بود ولی
میدونستم سپهر مونده بود شرکت تاکارای عقب افتاده رو انجام بده
وارد شرکت شدم همه رفته بودن رفتم سمت اتاق سپهر درو اتاقو که باز کردم از چیزی که دیدم
شوکه شدمو سر جام خشک شدم...سپهر روی مبل چرم نسکافه ای اتاقش لم داده بودو یه دختره تو
بؽل سپهر لمیده بود...مطمئن بودم هاله بود...سپهر لباش رو گلوی دختره بود...متوجه حضور من
شدن هر دوتاشون از جا پریدن...سکوتی سنگین بر قرار شده بود من به اون دوتا و اونا به من خیره
شده بودن هاله حتی جذاب تر از عکسش بود طوری که در نگاه اول محوش می شدی چشاش از
سیاهی برق میزد دماؼش کوچیک اما عقابی بود و از زیبایش کم نمیکرد بلگه جذاب ترشم
میکرد...باالخره سپهر سکوتو شکست-اینجا چیکار میکنی؟
پوزخندی زدم-اومدم تا شاهد عشق بازی شوهرمو معشوقش باشم
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هاله تکونی به خودش داد-ایشون همون خانوم خوشگلتن...اره؟ بعد با بؽض ادامه داد-خیلی پستی
سپهر...خیلی ...فکر کردی نفهمیدم ازدواج کردی؟من میدونستم اما منتظر بودم تا خودتت بهم بگی
از بؽل سپهر اومد بیرون اشکاش سرازیر شدن شالو مانتوشو پوشید سپهر بلند شد-هاله..هاله عزیزم
صب کن...
هاله داد زد-خفه شو پست فطرررررررت
تنه ای به من زدو از اتاق و سپس از شرکت رفت بیرون
سپهر با چشای خونیش تو چشام خیره شد و داد زد-اینجا چه ؼلطی میکنــــــــــــــی؟؟
با کینه و نفرت تو چشاش نگاه کردم-کثافت لجن...مدارکمو بده
با خشم رفت سمت میزش بعد از کمی جستو جو پروندمو در اورد همراه با اون چند پرونده دیگه و
کلی کاؼذ از کشوش افتاد بیرونو پخش زمین شد پرونده رو پرت کرد روی میز-حاال از جلو چشام گم
شووو
پرونده و مدارکمو برداشتم با تموم نفرتی که تو وجودم احساس میکردم جلوی پاش تؾ کردمو از
شرکت زدم بیرون چند لحظه بعد توی ماشینم نشسته بودم...با قلبی پر از نفرت...له شدن قلبمو
احساس میکردم ...چونم میلرزید...دستام یخ یخ بود...نفسام به سختی در میومد...به هق هق افتاده
بودم...اون صحنه مدام جلوی چشام میومدو دیوونم میکرد...با مشت به فرمان میکوبیدمو فحش
میدادم...به خودم فحش میدادم...نمیدونم چقدر وقت بود که توی ماشین نشسته بودمو هق هق
میکردم...به پاهای بی جونم حرکتی دادم...ماشینو روشن کردم...نمیتونستم درست ببینم...ماشینا ادما
همه تار بودن...مثه این بود که با چشای بسته دارم رانندگی میکنم...ماشینی جلوم پیچید تو ثانیه ی
اخر پامو روی ترمز گذاشتم...سرم محکم خورد تو شیشه...از درد ناله ای کردم...کسی به شیشه ی
ماشی میکوبید...در ماشینو باز کردم مردی با عصبانیت داد میکشید...سرم گیج میرفتو نمی فهمیدم
چی داره میگه...بعد اینکه حسابی داد کشید اروم شدو متوجه حالت من شد-ابجی شما اگه حالت خوب
نیس چرا پشت ماشین می شینی؟؟زدی ماشینمو داؼون کردی
کم کم دورم شلوغ شد هر کی یه چیزی میگفتو منم نمیدونستم باید چیکار کنم فقط دستمو بردم سمت
کیفم گوشیمو در اوردم به مهناز زنگ زدم تا گوشیو برداشت فقط ادرسو دادمو اونم تا ده دقیقه بعد
پیداش شد-چی کار کردی با خودت دیوونهههه
خیالم راحت شد سرمو تکیه دادم به صندلی و با اسودگی چشامو بستم
...با احساس درد چشامو باز کردم کمی طول کشید تا موقعیتمو تشخیص بدم توی اتاق خودم بودم
لحظه ای بعد صدای مهنازو شنیدم-آوا جون قربونت برم؟
پلکی زدم-مهناز
دستای یخمو تو دستش گرفت-جانم عزیزم؟من اینجام
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ناله ای کردم-ساعت چنده؟
11سرم درد میکنهههمیدونم عزیزم دکتر برات مسکن نوشته االن برات میارمخواست بره که دستشو گرفتم برگشت سمتم-چی شده عزیزم؟
به کسی گفتی که من...پرید وسط حرفم-نه نگفتم چون دیدم تو به من زنگ زدی گفتم شاید نخوایی کسی بدونه
ممنونگونمو نوازش کرد-قربونت برم چت شده گلم؟
با یاداوری اتفایی که افتاده بود اهی کشیدم اشکام روی گونم ؼلتید مهناز از رابطه ی بین منو سپهر
خبر داشت با بؽض جریانو براش تعریؾ کردم مهناز دلداریم میداد اما خودشم بؽض کرده بود...
مهناز بابت همه چی ممنون خیلی زحمت کشیدی بهتره دیگه بری خونه نگرانت میشنفدای سرت گلم...این چه حرفیه تازه من تا حالت خوب شه نمیرملبخند بی جونی زدم-حال من خوبه مهناز
مهناز نچی کرد-نه میخوام شب پیشت بمونم مامانمم خبر داره حاال بهش زنگ میزنم میگم شب
نمیمونم
نه نه مهناز بیشتر از این نمیخواد زحمت بکشی...به خدا حالم خوبههر چی من اصرار کردم مهناز قبول نکردو اون شب کنارم موندو با هر صدای یا تکون من سریع
باالی سرم میومد اونشب سپهرهم پیداش نشد...همون بهتر تحمل قیافش برام سخت بود
*
خونه ؼرق در سکوت بود
به حرکات عصبی سپهر نگاه میکردم راه میرفتو دوباره راه رفته رو برمی گشت...کالفه نشست
روی مبل توی موهاش چنگ زد قطره اشکی از گوشه ی چشمش چکید یه دفؽه بلند شد ایستاد
دستاشو مشت کرده بود-همش تقصیر تو ِا...تقصیر تو عوضی که اون گذاشت رفت
-عوضی خودتیو اون دختره ی هرجایی
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وحشتناک فریاد کشید-خفه شووووووو و بعدشم اومد باالی سرمو سیلی خوابوند تو گوشم که گوشم
زنگ زد
دستمو روی جای سیلی گذاشتم و خیره نگاهش کردم بؽض سختی تو گلوم گیر کرده بود...سپهر
دویاره نشست روی مبل تا حاال بابا هم روم دست بلند نکرده بود حاال سپهر به خودش جرئت داده بود
که روی من دست بلند کنه...باید خودمو خالی میکردم رفتم باالی سرشو صداش کردم-سپهر؟
جواب نداد چند بار دیگه صداش کردم تا باالخره سرشو اورد باالو با فریاد جواب داد-از جون من
چی میخوااااایی؟؟
به تالفی یه سیلی زدم تو گوشش که دستم به زق زق افتاد-هیچی
اخیش خالی شد عقده هام دوباره نشستم روی مبل و تو چشاش زل زدم
سپهر یه دفعه سریع بلند شد زمزه وار گفت-باید برم پیداش کنم....اره باید برم و از خونه زد بیرون
سکوت....سکوت...فقط سکوت....سکوت وحشتناکی که با صدای هق هق های من شکست
چرا رو من دست بلند کرد؟چرا من روش دست بلند کردم؟به کؾ دستم نگاه کردم...اخ این دستا
صورت سپهرو لمس کردن...بوسش کردمو گذاشتم روی قلبم...اخ سپهر...سپهر...زانوهامو تو بؽلم
جمع کردم و سرمو گذاشتم روی زانوهام...دیگه اشکی نداشتم که بریزم...نمیدونستم ساعت چنده هر
چی بود االن هوا تاریک شده بود...حوصله ی اینو که بلند شم برم توی تختمو نداشتم...همونجا
چشامو بستمو خوابم برد....
ساعت  2بود که بیدار شدم...کمی طول کشید تا یادم بیاد چرا اینجا خوابیدم ...با یاد اوری دیشب
سریع از جام بلند شدم رفتم سمت اتاق سپهر تا ببینم برگشته یا نه...ولی اتاق سرد و بی روح بود
طوری که تنم لرزید...چه جوری میتونستم سر خودمو گرم کنم همش فکرم پیش سپهر بود
...چهار روز بود که از سپهر خبری نداشتم...سیاوش هم همیسن طور سپهر حتی جواب تلفنای
سیاوشو هم نمیداد...تنها کاری که توی این مدت میکردم این بود که برم دانشگاه برم شرکت بیام خونه
بخوابم...ؼرورم نمیزاشت به سپهر زنگ بزنم و ازش خبر بگیرم...ولی دیگه نمیتوستم برای همین
تلفنو برداشتم...دستام میلرزید...شمارشو گرفتم اولین بوقو که زد قطع کردم...اه لعنت به این
ؼرور...لعنت...گوشی توی دستم بود که تلفن زنگ زد...به امید اینکه سپهر باشه به شماره نگاه
کردم...اهی کشیدم...نیما بود
الو؟سالم بر خواهر با معرفتو با وفای خودممممممبؽضم شکست-سالم نیما خوبی؟
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آوا چرا صدات گرفته؟خوبی؟به دروغ گفتم-خوبم یه کوچولو سرما خوردم
چرا جوجوی من سرما خورده؟اخه چیری جز سرما نبود بخورمای شیطوون شکموو..میدونی چی شده؟نه چی شده؟با اهنگ کفت-میخوام برم خواستگاریش ...میخوام برم خواستگارریییی
ا؟کی؟هفته ی دیگها بی حوصلگی خندیدم-ا چقدر عالی پس تا چند وقت دیگه قاطی مرؼا میشیا
اره ببینم آوایی مطمئنی حالت خوبه؟اره اره خوبم اگه یکم دیگه با نیما حرؾ میزدم میفهمید...نیما کاری نداری من باید برم سپهر صداممیکنه
ها باشه کاری نداری گلم؟نه..خداحافظخداحافظشکمم به قارو قور افتاد بهش لعنت فرستادم از روزی که سپهر رفته بود درست حسابی ؼذا نخورده
بودم رفتم توی اشپزخونه......برداشتمو خوردم
......
دیگه تو این ده روز به سکوت خونه عادت کرده بودم...سیاوش کارای شرکتو میکرد همه از من
سراغ سپهرو میگرفتن منم به هر صورت که میشد اونارو میپیچوندم
داشتم از دانشگاه میومدم که با دیدن کیوسک تلفن یه دفعه زدم رو ترمز ماشین پشت سریم با بوق
کشیده از کنارم رد شدو دوتا فحش ابدارم نصیب خودمو جدم کردو اخرشم گفت-زنیکه
دیوووووونـــــــــــــه فک کردی ماشن حسابی سوار میشی....
بقیه حرفشو چون دور شد نشنیدم ماشینو تقریبا وسط خیابون پارک کردمو با عجله پیاده شدم دویدم
سمت کیوسک
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شماره ی سپهرو گرفتم فقط می خواستم صداشو بشنوم..بعد از سه بوق برداشت...نفس نفس میزدم
دستمو گذاشتم روی سینم تا نفسامو اروم شه صداش خسته و کرفته بود-الو؟
لبمو گاز کرفتم تا صدام در نیاد دوباره بی حوصله گفت-الو؟
دوباره سکوت کردم چنتا الوی دیگه هم گفتو قطع کرد
اشکام سرازیر شد دوباره زنگ زدم...اینبار یه بار الو گفتو بعد سکوت کرد...و بعدم قطع کرد
سرمو به باجه تکیه دادم
سرمو به شیشه ی باجه ی تلفن تکیه دادم پلکامو به هم فشار دادم....قلبم وجودم به سمت سپهر پر
کشید...سپهر...سپهر...کجایی کجایی؟؟
یه دفعه یکی به شیشه ضربه زد سریع چشامو باز کردم پیرزنی با چشم ؼره گفت-عجب دوره زمونه
ای شده...جوونا از کیوسک تلفن حاجت میخوان...دختر جون برو به کارو زندگیت برس اینکارا
عاقبت....
با دیدن چشای اشکیم حرفشو خوردو گفت-استؽفرا...
از کنارش رد شدم سوار ماشینم شدم
کلیدو انداختم توی در خونه مثل همیشه بی روح بود دیگه به سوتو کوری خونه عادت کرده بودم...با
بی حوصلگی کاناال رو عوض کردم...صدای تی وی رو اعصابم بود خاموشش کردمو کنترلو پرت
کردم روی میز
...رفتم تو اتاق سپهر روی تختش دراز کشیدمو بالشتشو گرفتم توی بؽلم سرمو توی بالشت فرو
بردمو بوی سپهرو میداد بوسه ای روش زدم اشکام دونه دونه روی بالشت میریخت ...لباسیو که
دوست داشتو از کمدش در اوردم چشمامو بستم...چقد این اتاق بدون سپهر سردو بی روح بود لرزم
گرفت بلند شدمو از اتاق اومدم بیرون
عکساو فیلمای روز عروسیمونو اوردم با دیدنشون دوباره اشکام سرازیر شد همشونو شاید هزار بار
بیشتر نگاه کردم...ولی دلتنگیم از بین نرفت...کیلیپیو که با هم توی باغ پر کرده بودیم خیلی دوست
داشتم سپهر ژستای فوق العاده قشنگی میگرفت از بین عکسا اونو که سپهر پشتم ایستاده بودو یه
دستشو دور کمرم انداخته بودو منم یه دستمو از پشت دور گردنش حلقه کرده بودمو سپهر هم لباشو
گداشته بود پشت گردنم خیلی دوست داشتم..چشمامو بستم یاد رقص تانگوی شب عروسیمون
افتادم...بهترین رقص عمرم بود هنوزم میتونستم داؼی دست سپهرو روی کمرم احساس کنم...اهی
کشیدم تلویزیونو خاموش کردم چشمام به علت گریه های زیادم میسوخت پلکامو بهم فشار دادمو
خودمو گوشه ای مچاله کردم سرمو به دسته ی مبل تکیه ددمو خوابم برد
تازه از خواب بیدار شده بودم بدنم کوفته شده ود انگار با چوب افتاده باشن به جونم..حسابی ضؽؾ
کرده بودم همه جارو تار میدیدم...
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مثله هر روز صبح اول سری به توی اتاق سپهر زدم...بوی عطر سپهر میومد...وای..این سپهر بود
که روی تخت خوابیده بود...دستمو گرفتم جلوی دهنم که صدام در نیاد...تو این لحظه یه دفعه سپهر
چشماشو باز کردو نگاهش به من افتاد...زیر چشمی نگاهش کردمو اسمشو زیر زمزمه کردم سپهر با
نگاهی که توش بیزاری نفرت تاسؾ خستگی شرمندگی و شاید محبت موج میزد به من خیره
شد...همین ه دیدمش برام کافیه برگشتم که برم که دنیا دور سرم چرخید چمام سیاهی رفتو...
چشمامو که باز کردم روی تختم بودم خبری از سپهر نبود دوباره منو تنها گذاشته بود...خدایا دیگه
نه...دیگه تحمل دوریشو ندارم به سختی بلند شدم گامو اولو که برداشتم سرم گیج رفت چشمامو چند
لحظه بستمو دوباره باز کردم به شدت تشنم بود دوباره با لجبازی به راه افتادم...پله ها به نظرم خیلی
زیاد بودن چشمام تار میدیدن نمیدونم پام به چی گیر کرد که باعث شد بیفتم...دستمو به نرده ها گرفتم
تا از سقوط کردنم جلوگیری کنم ولی دستام جو نداشتن از پله ها پرت شدم پایین ناله ام بلند شد
چشمامو بسمو دیگه هیچی نفهمیدم
پلگای سنگینم به زور باز کردم...همه جا تار بود...نور چراغ مهتابی روی سقؾ چشمامو میزد...چند
بار پلک زدم...تاری دیدم که کم شد تونستم سرمی روکه به دستم وصل بودو ببینم...حدس زدم اینجا
باید بیمارستان باشه...اتاق خلوت بود...داشتم سعی میکردم یادم بیاد چجوری و کی منوو رسونده
اینجا که در باز شدو پرستار جوونی وارد شد با دیدن چشمای بازم لبخندی زد-باالخره چشاتو باز
کردی خانوم خشگله؟ اومد سرممو چک کرد با صدای گرفته ای که برای خودمم نا اشنا بود گفتم-منو
ی اورده اینجا؟
با تعجب نگاهم کرد-خب شوهرت دیگه....چون دید فقط دارم نکاهش میکنم گفت-همون اقای قدبلندو
خوش هیکل با چشمو ابروی مشکی...مگه شورتون نبودن
سرمو تکون دادم-چند ساعته اینجام؟
به نرمی لبخندی زد-چند ساؼت نه بگو چند روز؟دو روزه اینجایی
با تعجب چشمامو بازو بسته کردم-دو رووووووز؟
اره عزیزم وقتی اوردنت اینجا حالت اصاا خوب نبود ولی خدارو شکر به نظر میرسه االن حالتبهتره
خواستم ازش سراغ سپهرو بگیرم که در باز شدو سپهر اومد تو...انگار تازه دیده بودمش اصال یه ادم
دیگه شده بود...صورت تکیده...چشمای به گود نشسته...ریش بلندو موهای ژولیده ؼمگین بهش خیره
شدم...فداش شم چی به روز خودش اورده
بؽضم گرفت سپهر همین طور که به من خیره شده بود نزدیک شد
چشماش بزرگترو جذاب تر به نظر میرسید پرستار زیر چشمی به سپهر نگاهی کردو از اتاق رفت
بیرون
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حاالا که میتونستم ببینمش نمیخواستم ببینمش چشمامو بستم صداشو شنیدم-خوبی
چه سوال مسخره ای چشمامو باز نکردم و جوابشو هم ندادم...چند دقیقه سکوت برقرار شدو بعد
صدای پاییو سنیدم که دور میشدو بعد صدای بسته شدن در...چشامو باز کردم سپهر رفته بود ولی
بوی عطرش تموم اتاقو پر کرده بود...نیم ساعتی بعد سپهر همراه با پرستار اومد
پرستار-بهتری خانومی؟
به سپهر نگاه کردم سرشو انداخت پایین-خوبم ....کی مرخص میشم؟
خیلی برا مرخص شدن عجله داری یا از ما خسته شدی؟لبخند زورکی زدمو هیچی نگفتم خودش جواب داد-یکی دو ساعت دیگه
نفسمو دادم بیرون پرستار بعد از چک کردن برد باالی تخت رفت بیرون سپهر نشست روی صندلی
کنا تختمو به قطره های سرم خیره شد منم به روبه رو خیره شدم-پیداش کردی؟
فقط جواب داد-نه
دوباره سکوت برقرار شد من با گوشه ی ملحفه ی روم بازی میکردم سپهر به قطره های سرم خیره
شده بود سپهر نگاهشو از قطره های سرم برداشتو به من زل زد-چرا با خودت اینکارو کردی؟
اخم کردم نمیخواستم ؼرورمو بشکنم-چیکار؟
عصبی شد به سرم اشاره کرد-چرا االن باید اینجا باشی
شونه هامو باال انداختم
برای من شونه هاتو باال نندازیه لحظه عصبانی شدم با بؽض و کینه سرش داد کشیدم-چرا؟از خودت بپرس ده روزه که خبری ازت
نیس با بیرحمی منو تنها گذاشتی...اصال صبر کن بینم تو اینجا چیکار میکنی؟برو بیروون...برو
بیروون دیگه نمیخوام ببینمت....برو دنبال هاله جوونت..اونقدر دنبالش بگرد تا بمیری
بروووووووووووو
چنگی تو موهاش کشید بلند شدو از اتاق رفت بیرونو درو به هم کوبید
دوباره اشکام سرازیر شد ملحفه رو کشیدم روی سرم پلکامو به هم فشار دادمدسعی کردم بخوابم هر
چی گریه کرده بودم کافی بود دیگه از خودمو اشکام حالم به هم میخورد...حتی...حتی از سپهرهم
حالم به هم میخورد اون منو با اشکام تنها گذاشته بود....
با صدای پرستار بیدار شدم ملحفه رو کشیدم کنار-خانوم خوشگله مرخص شدی
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بلند شدم دستو صورتمو شستمو لباسامو پوشیدم از پرستار سراغ سپهرو گرفتم اونم جواب داد دو
ساعتیه ندیدمش
حسابی ضعؾ داشتم یه دقیقه هم نمیتونستم روی پام وایسم ولی دلم نمیخواست به سپهر زنگ بزنم تا
بیاد دنبالم برای همین از بیمارستان که اومدم بیرون یه تاکسی گرفتمو برگشتم خونه
چراؼا خاموش بود یه لحظه ترسیدم نکنه سپهر بازم رفته باشه...مهم نیس بره به درک...
رفتم سمت یخچال با ؼذاهای مونده ی دوروز پیش خودمو سیر کردمو رفتم توی اتاقم تا کمی
استراحت کنم
تازه روی تخت دراز کشیده بودم که صدای در خونه اومد...چند لحظه بعد قامت سپهر در میان
چارچوب در پدیدار شد با دیدن من نفسشو داد بیرونو دستاشو توی موهاش فرو برد-چرا به من زنگ
نزدی بیام دنبالت؟؟
لزومی ندیدم خودم میتونستم بیام خونهچرتو پرت تحویلم نده آواچرتو پرت نیس من نیازی به کمک تو ندارم حاالم برو بیرون میخوام بخوابمبا عصبانیت چند قدم برداشت سمتم بعد ایستاد دستاشو مشت کرد خواست چیزی بگه که منصرؾ شد
عقب گرد کردو از اتاقم رفت بیرون
کسلو خسته و بی حال بودم اگه یه حمام میرفتم خوب میشد لباسامو دراوردمو رفتم حموم وانو اب
گرم کردمو توش دراز کشیدم...یه ساعتی توی سکوت چشمامو بسته بودمو دراز کشیده بودم که
صدای سپهر از پشت دراومد-آوا چیکار میکنی؟خوابت برده؟
تکونی به خودم دادم-نه پوستم به علت اینکه زیاد توی اب مونده بودن چروک شده بود خودمو شستمو
حوله رو دور خودم پیچوندمو اومدم بیرون سپهر توی اتاقش روی تخت نشسته بودو منو نگاه میکرد
یه لحظه سرم بد جور گیج رفت دستمو گرفتم به دیووار تا نیفتم...اه خاک تو سر من که به خاطر یه
احمق خودمو به این وعض دچار کردم...دستای سپهرو ذور بازوم احساس کردم-حالت خوبه؟
چشامو باز کردم-اره
بزار کمکت کنمالزم نکرده خودم میتونم دستمو کشیدم هنوز دو قدم بیشتر جلو نرفته بودم که تعادلمو از دست دادم واگر سپهر منو نگرفته بود االن افتاده بودم-بزار کمکت کنم لجبازی نکن
زیر بازومو گرفت منو رسوند به اتاقم زیر لب زمزمه کرد-متاسفم
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سرمو گرفتم باالو تو چشاش خیره شدم چشای زیباو جذابش کامال بی احساس بودن-سپهر هاله
دیگه....؟
پرید وسط حرفم-دیگه ازش حرفی نزن...لطفا اگه میشه؟
سرمو تکون دادم-باشه
بعد از اینکه لباسامو پوشیدم رفتم توی اشپزخونه تا بعد از ده روز یه ؼذای خوشمزه درست کنم سپهر
تمام مدت توی اتاقش بود فقط صدای گیتارش میومد...میزو با سلیقه چیدمورفتم توی اتاق سپهر-سپهر
ناهار حاضره بیا
بدون اینکه نگاهم کنه جواب داد-اشتها ندارم
کمی این پا اون پا کردمو عقب گرد کردمو رفتم بیرون به میز ؼذا خیره شدم دیگه منم اشتها نداشتم
به زور چند قاشق خوردمو ؼذارو گذاشتم توی یخچالو میزو جمع کردم رفتم توی اتاقم تا کمی به
درسای عقب مونده ی دانشاهم برسم جزوه هامو دور خودم جمع کردم...هنوز صدای گیتار سپهر
میومد ولی نمیخوند...به هاله لعنتی فرستادمو اصال همش تقصیر خودش بود اگه چشماشو نمیبست
روی واقعیت این اتفاقا براش نمی افتاد...ولی نه تقصیر سپهر چیه گناهش این بود که عاشق شده بود
مثه من ...منم عاشق سپهر بودم...این ه گناه نبود...اه این جوری نمیتونم درسمو بخونم فرداهم که
امتحان داریم دوباره جزمو باز کردم سعی کردم تمرکز کنم ولی نمیشد...دلم برای سپهر میسوخت
کاشکی میشد برم توی اتاقشو سرشو بزارم روی شونم و دلداریش بدم
**********
یه هفته ای از وقتی که سپهر برگشته بود گذشته...همش توی اتاقش بودو گیتار میزدو ؼذاهم شاید در
حد این که خودشو سیر کنه میخورد...امروز جمعس هوم ساعت تازه ن ِه...چه زود بیدار شدم چون من
همیشه از جمعه هام نهایت استفاده رو میکنمو تا لنگ ظهر لنگم را هواس...دستو صورتمو شستم با
حوله صورتمو خشک کردمو اومدم بیرون سرکی به اتاق سپهر کشیدم هنوز خواب بود لباس خوابمو
با تاپ و شلوارک جذب مشکی عوض کردم میخواستم خورشت قیمه که ؼذای مورد عالقه ی سپهر
بودو بپذم امیدوار بودم امروز بیاد ؼذاشو بخوره دست به کار شدم اول برنجو خیسوندم
داشتم به خورشت سر میزدم که صداس بسته شدن در اومد...اه کجا رفت؟نامید روی صندلی نشستم
سرمو به دستم تکیه دادم یعنی کجا رفت؟کاشکی برگرده به ساعت نگاه کردم ساعت دوازده بود
ممکن بود برای ناهار برگرده
ؼذا پخته شده بود داشتم سااد درست میکردم که که در خونه باز شدو سپهر اومد بهش سالم کردم
اومد تو اشپزخونه-سالم بعد بو کشید-به به عجب بویی میاد من که خیلی گشنمه
بعد رفت سمت قابلمه درشو برداشتو نگاه کرد-خورشت قیمه؟ بعد رو کرد به من با لبخند محوی به
من که ماتو مبهوت نگاش میکردم گفت-تا تو ؼذارو بکشی من لباسامو عوض کنم
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با شوق بلند شدم میزو اماده کردم بعئ از چند دقیقه با لباس خونه ای اومدو نشست روی صندلی و یه
تیکه کاهو گداشت توی دهنش و به من که داشتم ؼذارو میکشیدک خیره شد...منم بیشتر از همیشه
براش ؼدا کشیمو نشستم روبه روش
خیلی با اشتها میخورد...جیگر که بود جیگرم ؼدا میخورد داشتم به ؼذا خوردش نگاه میکردم که
سرشو اورد باال و به من نگاه کرد-چرا نمیخوری ؼذاتو؟نکنه دست پخت خودتو دوست نداری؟ و
لبخند قشنگی زد
سرمو انداختم پایینو مشؽول شدم-چرا
میدونی خورشت قیمه ؼذای مورد عالقه ی منهمیدونستم برای همین درست کردمتو از کجا میدونی ؼذای مورد عالقه ی منهمیدونستم دیگهشون هاشو انداخت باالو بشقاب خالی از ؼذاشو گرفت جلوم-بازم برام میکشی
کم کم داشتم شاخ در می اوردم یهو این همه تؽییر کرده بود؟ بشقابو ازش گرفتم-هر وقت کافی شد
بگو
بسهبشقابو گذاشتم جلوش دیگه حرفی نزد فقط وقتی ؼذاشو تموم کرد گفت-مرسی و بشقابشو گذاشت توی
ظرفشویی
نوش جون**************
در کمدمو باز کردم سرمو خاروندم حاال چی بپوشم که مناسب باشه؟ چشمم به کتو شلوار مشکی
دیورم افتاد که دایی بهرام برام از ایتالیا اورده بود از جالباسی درش اوردم این خوبه برای امشب
سریع پوشیدمشو توی ایینه ی قدی نگاه کردم...چقدر خوش دوخت و شیک بود بودکتش تنگو کوتاه
بودو یه تاپ طالیی هم زیر کتم پوشیدم یه کمربند باریک از جنس خود کتشم داشت یه کفش خوشگل
طالیی مات هم باهاش ست کردم کمی ارایشم کردمو مانتو شالمو گرفتم دستمو رفتم سمت اتاق
سپهر.سپهر جلوی ایینه ایستاده بودو داشت کرواتشو درست میکرد –اماده ای سپهر؟
از ایینه منو نگاه کرد سپس برگشتو منو خیره با نگاه خریدارانه نگاهم کرد-بریم
مانتو شالمو سرم کردمو اومدم بیرون سپهرهم به دنبالم اومد
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سپهر کت و شلوار مشکی پوشیده بود با بلوز مشکی و کروات طالیی ورساچی و کفشای ورنی
مشکی مجلسی شیک لبخندی اومد روی لبم تیپامون باهم ست بودن
مثل همیشه نه من حرؾ میزدم نه سپهر دست بدمو ضبظو روشن کردم اهنگ تنهام بیباک و رامین
منتظری پخش شد از این اهنگ خیلی خوشم میومد داشتم زیرلب همراه بیباک زمزمه میکردم که
احساس کردم حالت چهره ی سپهر عوض شد نمیخواستم دوباره داغ دلش تازه شه برای همین اهنگو
عوض کردم
سپهر پیچید توی کوچمونو پیاده شدیم ایفونو زدم بعد چند ثانیه در باز شد نیما پرید جلومو بؽلم کردو
بعد با سپهر دست داد
مامان از توی اشپزخون بهم سالم کرد رفتم پیششو بوسیدمش مانتو شالمو همونجا توی هال دراوردم
تا عرق نکنم چون هوا فوق العاده گرم بود
رفتم باال تا یکی از کتابایی که هنوز اینجا بودو بردارم یه سرم به اتاقم بزنم بعدش از نرده ها سر
خوردم اومدم پایین-هوووووووووو
نیما و سپهر پایین پله ها ایستاده بودنو داشتن باهم حرؾ میزدن سپهر که روش به من بود حرفشو
خوردو با تعجب به من نگاه کرد نیما روشو برگردوند تا ببینه سپهر به چی نگاه میکنه
من-داداشی برو اونطرؾ میخوام بیام پااااایین
نیما با خنده خودشو کشید کنار ولی سپهر با چشای گرد شده گفت-اینچه کاریه میکنی؟
از نرده پریدم پایین-جاده فرعیه
سپهر-جاده فرعی دیگه چه صیؽه ایه؟
همین دیگه به جا اینکه این همه پله رو بیام پایین خو از اینجا سر میخورم پاییننیما-سپهر هنوز به بچه بازیای آوا عادت نکردی؟ببینم آوا تو از نرده های خونه ی خودتون سر
نمیخوری بیایی پایین؟
از نرده های خونمون هم همیشه اینجوری سر میخوردم ولی چون سپهر تا حاال دیده بود اطالعی
نداشت در واقع هیچوقت خونه نبود که ببینه منم برای اینکه ضایع نشه گفتم-نه ولی از این به بعد
همین کارو میکنم
سپهر-بچه که نیستی یه وقت میافتی جاییت میشکنه
نه بابا دیگه تخصص این کاارو گرفتم بعد دوتاشونو زدم کنارو از بینشون ردشدم تا به مامان کهداشت گلدون بزرگ کنار سالوو جابه جا میکرد کمک کنم-ااا حمیرا جون چی کار میکنی بزار من
کمکت کنم...نادیا تو اینجا بوقی؟
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نادیا زبونی برام دراوردو دوباره مشؽول صحبت کردن با سپهر شد
نیما-تو دیگه چی میگی جوجه تو که زیر این له میشی
ایش نیما؟پفک نمکی! بعد پرتؽالی به سمتش پرت کردمنیماِ -د َه این چه کاری میکنی بچه ادم به بزرگترش پرتؽال پرت میکنه؟
بعد پرتؽالی برداشت تا به سمتم پرت کنه که سریع لیوان ابی که توی دستای سپهر بودو قاپیدمو
پاشیدم توی صورتش نیما دادی زدو پارچ اب روی میزو برداشت منم جیػ کوتاهی کشیدمو رفتم پشت
سپهر پناه گرفتم نیما پارچ به دست اومد جلو-اگه راس میگی از اون پشت بیا بیرون ببینم
هه مگه دیوونم...برو اونور تا بیام بیرونهههه زرنگی من تا تورو خیس نکنم نیما نیستم و اومد جلوتر منم سپهرو کشیدم جلوم-ااااااااسپهرررر ببین میخواد با من چیکار کنهههههه
سپهر در حالی که میخندید اروم لباسشو از بین انگشتام کشید بیرون منو کشید جلو-نیما جون قربونت
خیسش کن خستگیای این چند وقته منو هم از تنم دراری
نیما پرید جلو پارچو گرفت باال تا خواست بریزه روی سرم دویدم سمت باباو پشت اون پناه گرفتم-
باباییییی ببین ایناروووو دارن بر علیه من توطئه میکنن
اما بابا فقط میخندید نیماهم افتاد دنبال من.منم دیگه نموندمو دویدم توی حیاط نیماهم افتاد دنبالم حاال
کی ندو کی بدو نیما با اون لنگای درازش هر لحظه به من نزدیکتر میشد منم خودمو پرت کردم توی
خونه درو پشت سرم بستم نیما هی به در میکوبید
پیروزمندانه کنار بابا روی مبل نشستم-اااااااااخیش
بابا خندیدو دستشو درو گردنم انداختو منو به خودش فشار داد-ای دختر شیطوون...دلم برا شیطونیات
تنگ شده بود عزیز بابا..سپهر چیکار میکنی با دختر شیطون ما؟
سپهر با حالت بامزه ای اهی کشید-ای پدرجان دست رو دلم نزارید که خونه
من-اِ؟اینجوریه اقا سپهر؟ما خونه که میرم دیگه
نه دیگه من با تو نمیامصدای نیما از پشت در اومد-هووویی دیوونه درو باز کن
اگه قول بدی بهم اب نپاشی درو روت باز میکنم قول میدی؟نکه قول نمیدم-پس همونجا بمون نیمایی جون تا ابای تو پارچ بخار شن بعد درو روت باز میکنم
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ای بابا باشه اصال تو زورو قول میدم حاال درو باز کنزرنگ خان اول اون پارچو خالی کنخالیهاره گوشای منم درازو مخملیه...خالی کن زوووودنیما-ای بابا و پارچو وارونه کرد ابا ریخت
اها باریکالاااا این شد در حالی برای فرار اماده بودم درو باز کردم نیما پرید تو و افتاد دنبال من.هنوز دو قدم فرار نکرده بودم که دستشو انداخت دور کمرم و منو برد توی اشپزخونه
دستو پایی زدم-نه نه نیما نکن...نکن لباس ندارم دیگه....نیمای دیوونه
نچ من باید تورو خیس کنم تا خیست نکنم ول کن نیستمنیما جون من ..دیگه لباس ندارم خووووخب موهاتو خیس میکنم و منو کشید سمت طرفشویی و ابو باز کرد سعی کردم خودمو از زیردستش بکشم بیرون-ااااا کجا؟؟یه درصد فک کن من بزارم تو بری
نیماااا اون اب نزدیک من شه سوگل پراافعال خیس کردن تو از همه چی مهم ترهادای گریه کردنو در اوردم چشامو گرد کردمو مظلومانه گفتم-داداشـــــــی گناه دالمااا
نیما سرشو کج کردو به من خیره شد بعد یه نیشگون محکم از لپم گرفت-من چند بار به تو بگم برا
من اینارو نکن نیمزاری به کارمون برسیم بچه جوون
خودمو بیشتر لوس کردم-داداشی اخه چطور دلت میاااد؟؟
ای بابا باشه خیست نمیکنم این قیافه رو به خودت نگیر ؼم عالم ریخت تو دلمخندیدمو گونشو ماچ کردم نیما ولم کردو رفت تا به خودش برسه منم به دنبالش از اشپزخونه اومدم
بیرونو روی مبل کنار سپهر ولو شدم-دشمن ظالمو شکست دادم هورررررررا
مامان بزرگ با عمه پوری اینا اومدن حدودا ساعت  6بود که همه سوار شدیمو راه افتادیم سمت خونه
ی زادافشار(سوگل)نیما که حتی از روز خواستگاری بیشتر ذوق داشت امشبم که شب مهربرون بود
جمیعن وارد خونشون شدیم سوگلو برادر بزرگش و خانومو اقای زادافشار و پدربزگ و مادربزرگش
دم در منتظر ما ایستاده بودن نیما سبد بزرگو شیک گلو به سوگل داد سوگل هم با لبخند پنهانی سبدو
گرفتو تشکر کرد بعد از احوال پرسیاو تعارفاتو ؼیره همگی نشستیم نیماو سوگل هم روبه روی هم
نشسته بودن و زیرکی همدیگه رو نکاه میکردن این داداش ماهم بد جور تریپ الو برداشته ها...
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بعد از تایین مهریه و تایین روز نامزدی و ...کمی حرفای متفرقه هم زده شدو بعدشم نخود نخود هر
که رود خانه ی خود
وقتی رسیدیم خونه روی مبل ولو شدم و اولین کاری که کردم کفشامو دراوردم-اخیش مردم با این
کفشاااا انگار پام تو دهن سگ بود
سپهر-مگه مجبوری این کفشای پاشنه دوازده سانتیو بپوشی
در حالی پای تاول زدمو میمالیدم گفتم-خب اخه قدم خیلی کوتاهه دوست ندارم
ولی هیکلت خیلی خوبهاره ولی...پرید وسط حرفم-خب تو اگه قدت بلند بود میشدی نی قلیون
اخم ساختگی کردم-اااا سپهر درمورد قد من اظهار نظر نکن قد خودمه فقط خودم حق اظهار نظر
دارم اوکی؟
خندید زیر لب چیزی گفت که نفهمیدم و رفت توی اتاقش منم که فقط لباسامو دراوردمو شیرجه رفتم
توی تخت اخیش هیچی بهتر از خواب نیس تو دنیا
**************
آوا آوا بلندشو...هومی گفتمو ؼلتی زدم دوباره همون صدا...اه کیه نمیزاره من راحت بخوابم-آوااااااا
از ترس پریدم صورت خندون سپهرو باالی سرم دیدم-چی شده؟اتفاقی افتاده؟
سپهر درحالی که میخندید گفت-دختر تو مگه دانشگاه نداری؟
دست بردمو ساعت گوشیمو نگاه کردم-وااای بدبخت شددمممم......
سپهرو زدم کنارو پریدم توی دستشویی دستو صورتمو شستمو اومدم بیرون مانتوی سرمه ای و
شلوار جین سرمه ای پوشیدم کتونی های سفیدو کیؾ سفیدم رو هم گذاشتم دم در سپهر توی اشپزخونه
نشسته بودو داشت صبحونه میخورد وقت صبحونه خوردن نداشتم چایی برای خودم ریختمو داغ داغ
سر کشیدم-وای وای سوختم
سپهر درحالی که به کارای من میخندید گفت-چته یواش تر بابا
لیوان چایو گذاشتم روی میز-من رفتم خداحافظ
داشتم میرفتم از اشپزخونه بیرون که سپهر دستمو گرفت-کجا؟اول بشین درست صبحونتو بخور بعد
برو
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سعی کردم دستموو بکشم بیرون-نهههه دیرم شده ؼیبت میخورم
به زور منو کشیدو روی صندلی نشوند-اول میشینی صبحونتو میخوری چون تا صبحونتو نخوری
نمیزارم بری
پووفی کردم با ؼرؼر چنتا لقمه خوردمو بلند شدم سوییچ ماشینو از روی اپن برداشتم داشتم کتونی
هامو میپوشیدم که سپهر با سامسونت شیکش اومدو کفشاشو پوشید سپس همراه هم از خونه اومدیم
بیرون سپهر رفت سمت ماشینش-آوا میخوایی برسونمت؟
شاخام اومدن باال...خودش بود یعنی ازش بعید بود هر چند که اخالقش تواین یه ماهه خیلی بهتر شده
بود رفتم سمت ماشینم با سوییچ به سمت ماشینم اشاره کردم-نه خودم ماشین دارم
سپهر اخم ظریفی کرد-با این ماشین میری دنشگاه؟با جنسیس کوپه؟
با تعجب بهش نگاه کردم-اره خو مگه چیه؟
اومد نزدیکم-خودت که میدونی توی دانشگاه با این ماشین اذیت نمیشی
تازه ایکیوم افتاد سرمو خاروندم-نه باباااا
سپهر کالفه دستشو کشید توی موهاش-بابا باید بامن مشورت میکردوو این ماشینو میخرید
خندیدم-همون بهتر که نکردن
سپهر چپ چپ نگاهم کرد که باعث شد خندمو بخورم و سوار شم اومد کنارم درو برام بست-فال با
این برو بعدا یه فکری به حالت میکنم
اعتراض کردم-ااااااااا مثال میخوایی چیکار کنی؟؟این ماشین مال خودمه تازه پس خودت چی که
ماشین تو صد برابر ماشین من بهتره
من که نمیگم سوار نشو فقط میگم توی دانشگاه به خاطر راحتی خودت بهتره سوار نشیموزیانه نگاهش کردم-نکنه میخوایی خودت از این به بعد سرویسم بشی ها؟
نگاهی به من کرد-شاید
با تعجب بهش نگاه کردم امروز خیلی ناپرهییییییزی کرده بودا –خب دیگه من برم کالس اولمو هم
که ؼیبت خوردم رفت
سپهر سری تکو دادو خودشو کشید کنار ولی بعد اومد نزدیک-آوا ماشینت پنچره!
ها؟-بیا پایین خودم میرسونمت
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دماؼمو کشیدم باال کیفو وسایلمو برداشتمو هلک هلک سوار ماشین سپهر شدم سپهر با ریموت در
پارکینگو باز کرد تو راه بودیم که گوشیم زنگ زد سارا بود-الو؟
کوفتو الو تو کدوم گوری هستی هان؟هان؟هان؟درررررد چطه اول صبحی دوباره کی ریده تو اعصابت که تو داری....وای دیدم سپهر زیر چشمی داره نگام میکنه پس حتما به حرفامم گوش میده یعنی خاک به سر من که
جلوی این خدای کالس اینجوری میحرفم برای همین ادمه دادم-جانم سارا جان
اوکیی دادا؟نه اصال خودتی؟چس نکن خودتو بابا این جور حرؾ زدن اصال بت نیماد...بنال بینمکدوم گوری هستی
تو راهم گلمصدای مهناز پیچید تو گوشی-اااااا خسته نباشید بگو بینم کی کنارته که تو داری اینجور مامانی حرؾ
میزنی اخه عادت کردیم از تو فقط فحش بشنویم
خندیدم-اخه همونم لیاقتتونه ولی نمیشه خودتون بفهمین دیگه
ای در به در شی ایشاال کنار سپهری ارررررره کلللللک؟؟خندیدم-اره رادارا هم که.....
پ حاال اینارو بیخی دیوونه کجایی
سارا-نچ گفتم ابنجور حرؾ زدن ااااااااصی به تو نمیخورها بگو َ
این ساعت امتحان داریمااااا
زدم تو پیشونیمو نالیدم-وااااااای امتحان یادم نبوووود اخ اخ
مهناز-این که چیز تازه ای نی تو هیچوقت امتحانارو یادت نی
خندیدم خواستم حرفی بزنم که سارا گفت-خیلی خوب حرؾ زدن زیادی موقوؾ من که شارژ زیادی
ندارم تقصیر این مهنازه ...هووو مهنازی دفه بعد نوبت تو ِا هااا گفته باشم
وا؟سارا توکه مثه این مهناز نبودی؟نکنه وا گرفتیمهناز-خفه باو یکم به این شووهرت بگو بگازونه امتحان یه ربع دیگه شروع میشه
اوکی فعال بایبایسپهر میشه یکم تند تر بری امتحان دارم دیر میرسمسرعت ماشینو بیشتر کردو نیم نگاهی به من انداخت-نمیدونستی امتحان داری نه؟
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خندیدم-نه هیچیم نخوندم
من که تاحاال ندیدم درس بخونی حاال میخوایی چیکار کنی دیگه درساتون سخت شدهاره ولی با تقلب حلهتک خنده ی مردونه ای کرد-نه بابا مگه تو هم بدی تقلب کنی ها؟
لجم گرفت-ایش نه فقط تو میتونی بعد با ؼرور انگار که استعداد فوق العاده ای دارم گفتم-من دیگه
تخصصشو گرفتم هیچکی مثه من بلد نی تقلب کنه
خندیدو فقط سرشو تکون داو بازم سرعت ماشینو بیشتر کرد ینج دقیقه نشده رسیدم پیاده که شدم سرمو
از شیشه بردم تو-ممنون سپهر زحمت کشیدی
لبخند محوی زد-وظیفم بود کالسات کی تموم میشه
ااام یک چطور؟میخوایی بیام دنبالت؟خوش حال شدم ولی گفتم-نه ممنون تو که شرکتی خودم میام خونه
زیاد اصرار نکردو بعد خداحافظی دور زدو رفت راه افتادم سمت ساختمون دانشگاه امروز چه روز
خوبی بودا تا حاال اینقدر مهربون نشده بود اخی چقدز خوشگل میخنده
***********
در حالی که به شاهکارم نگاه میکردم گفتم-به به کیؾ کردم نقشه به این میگناااا
ببینم؟پریدم باال با تعجب به سپهر نگاه کردم-تو کی اومدی؟
لبخند کجی زد-قبل از خود متشکری شما
پشت چشمی نازک کردم-حاال بیا این نقشه رو ببین تاحاال اینقد خالقیت به کار بردی جون من ها؟
یه ابروشو داد باال اومد جلو دوتا دستشو گذاشت روی میزو خم شد روی نقشه منم با ذوق به
صورتش خیره شدم تا از حالت چهرش بفهمم نظرش چیه بعد از چند دقیقه نشست کنارم-توضیح
میدی؟
نیشم باز شد با وق شروع کردم توضیح دادن اونم سرشو هی به عالمت تایید تکون میداد وقتی که
توضیحام تموم شد ازش پرسیدم-چطوره
لباشو کج کرد-خوبه
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لجم گرفت نیشمو بستم-اییییش بی ذوق خوب نیس عاااااااااالیه خودتم تا حاال نتونستی همچین نقشه ای
بکشی
چشاشو گرد کردو یه نگاه از باال به پایینم کرد-جدا که از خود متشکری مضمن داری ایشاال هر چه
زود تر درمان شی و بعد دستشو گرفت باالو نگاهی به سقؾ کردو با حالت با مزه ای تو صورتم
فوت کرد دندونامو بهم فشار دادم و با ؼیظ تو صورتش نگاه کردم شیرونه میگه یه مشت بزنم تو
فکش صورت عروسکیش سه در چهار شه ایششششششششش
نیشخندی به من زدو روشو کرد اونطرؾ تا بره مشتمو اوردم باال براش شکلکی در اوردمو اای
زدنشو در اوردم تو یه لحطه برگشت
هنوز زبونم بیرون بودو مشتمم نزدیک صورتش اب دهنمو قورت دادمو زبونمو بردم توی دهنمو
مشتمو اوردم باال صدای خندش بلند شد-اینچه کاریه میکنی؟مگه بچه ای؟
زیر چشمی نگاهش کردم بعد هم سرمو گرفتم باال و از کنارش رد شدمو رفتم توی سالن ولی هنوز
صدای خنده ی بلندشو میشنویدم
عمو حسن ابدارچی جدیدمون رفته بود برای ناهار ؼذا بگیره رفتم توی اشپزخونه تا اب بخورم
پارچو ابو از توی یخچال دراوردم داشتم اب میخوردم که نؽمه عین فشفشه پرید تو اشپزخونهترسیدمو
اب پرید تو گلومو به صرفه افتادم ولی نؽمه پخی زد زیر خنده-هههههه یعننی دیدن من اینقد هولت
میکنه اخی خودمو نااازی منم که انگار داشتم جونمو باال می اوردم هی صرفه میکردم نؽمه اومد
کنارمو زد پشتم تا گلوم باز شه
تو این گیری ویری سپهر اومد توِ -ا خفه نشی یه وقت
داشتم خفه میشد م ولی نمیشد چشم ؼره نرم بهش با چشم ؼره جواب دادم-زبونت الل
سپهر اومد جلو نؽمه رو زد کنار با دستای سنگینش شروع کرد ضربه زدن به پشتم ماشاال دستم که
نبود وزنه صد کیلویی بود دستمو گرفتم باال به عالمت اینکه دیگه زحمت نکش بمیرم بهتره
وقتی نفسم سر جاش اومد یه نفس عمیقی کشیدم سپهر کمکم کرد نشستم روی تنها صندلی توی
اشپزخونه دیو سینه ام خیلی درد گرفته بود سینمو با دستم مالیدم سپهر خم شد روم-بهتری؟
با چشای اشکیم تو چشای مشکی خوشگلش زل زدم –اره
دستشو اورد جلو اشکامو با نک انگشتش پاک کرد و بعد گفت-میخوایی بلند شی یه ابی به صورتت
بزنی؟
سرمو به عالمت نه باال دادم ولی اون اخم با مزه ای کردِ -ا نشد دیگه پاشو ببینم یه اب بزن به
صورتت حسابی سرخ شدی و دستمو گرفتو بلندم کرد منو برد سمت ظرفشویی ابو برام باز کرد
منتظر ایستاد تا به صورتم اب بزنم ولی من توی چشاش زل زدمو سپس صورتم بردم جلو چشامو
بستم سپهر معنی نگاهمو فهمید برای همین یه دستشو گذاشت پشت کمرمو منو نزدیک تر برد سپس
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موهامو از صورتم کنار زدو مشتی اب به صورتم زد دستشو کشید روی صورتم لبخندی مخفیانه
اومد روی لبم ...سپهر ازم دور شدو چند ثانیه بعد با کیلینکس اومد و روبه روم ایستاد کیلینکسو اروم
کشید به صورتم ...نفسای داؼشو روی صورتم حس میکردمو قلقلکم میشد...روی چشمام کمی بیشتر
مکث کرد سپس کیلینکسو نوازش گونه کشید روی پلکای بسته و گونه هام ...چشمامو باز کردمو توی
چشماش زل زدم...وای دوباره همون احساس...دوباره قلبم ،دلم لرزید...چشماش انگار اهنربا بود
جذب چشاش شده بودمو نمیتونستم نگاهمو ازش بگیرم سپهر هم توی چشام زل زده بودو انگار توی
چشمام دنبال چیزی میگشت پلکی زدم...به خودش اومد دستمو گرفتو کیلینکسو چپوند تو ی دستمو از
جلوم گریخت...اب دهنمو قورت دادم..اگه حتی یک ثانیه ی دیگه جلوم می ایستاد خودمو لو
میدام...نفس عمیقی کشیدمو سرمو چند بار تکون دادم
اومدم از اشپزخونه برم بیرون که نگاهم به نؽمه افتاد که داشت موزیانه منو نگاه میکرد لب پایینمو
گزیدم بعد خودمو زدم به اون راه-بریم ؼذا رو اوردن
اومد نزدیک نیشگونی ازم گرفت-خیلی بهت خوش میگذره نهههه؟
سعی کردم بحثو عوض کنم-راستی تو وایه چی اونجوری پریدی توی اشپزخونه هان؟
کنار بینیشو خاروند-اهان یادم اومد...خررره بگو چس شده؟
ابشو کشیدن چلو شدهچیششش...سیاوش االن داشت با گوشیش حرؾ میزد!حاال بگو با کـــی؟؟خو به منو تو چهدنه ِد اتفاقا به منو تو خیلی چه...داشت با مبینا حرؾ میزد؟با بی حوصلگی کفتم-خب که چی
لباشو بهم فشار دادو زیر چشی نگام کرد-تو می دونستی؟
اره خب نا سالمتی منو مبینا....حرفمو قطع کردو یکی زد پس گردنم-خنگولی چرا به من نگفتی پس؟
شونه هامو انداختم باال-اخه چیز مهمی نبود....اخ اخ ببخشید یادم نبود تو خیلی فوضولی
خؾ باو تا نزدم با چک تو فکتبا انگشتم زدم به پیشونیش-باشه خشن جان اروم باش اروووم....بیا بریم ناهارو بخوریم که گرسنگی
داره رو مخت اثر میزاره
تو سالن هر کی ؼذاشو برداشته بودو یه جا نشسته بود رفتم کنار سپهر که داشت با سیاوش حرؾ
میزد سپهر همونجور که داشت با سیاوش حرؾ میزد یه ظرؾ یه بار مصرؾ ؼذارو کشید جلوم
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تشکری کردمو در ؼذارو باز کردم اومدم به نؽمه که کنارم نشسته بود چیزی بگم که با صفایی چشم
تو چشم شدم....اه اه منفورترین ادمی که تو زندگیم دیده بودم همین عوضی بود که با وجود سپهر که
کنارم نشسته بود باز دست از نگاهای هزره و کثیفش بر نمیداشت
سپهر صحبتش با سیاوش تموم شد اومد در گوشم چیزی بگه که چشاش افتاد به صفایی که داشت منو
نگاه میکردم لباشو با حرص بهم فشار دادو نزدیک گوشم گفت-پاشو بریم توی اتاق من
باال زشت بود جلو همه که نشسته بودن ما پاشیم بریم توی یه اتاق ابرو هامو دادم-نه
با چشاش داشت دستور میداد بلند شم ولی من محل نزاشتمو مشؽول ؼذام شدم
صفایی اصال از رو نمیرفت با هر قاشقی که میزاشت توی اون حلقش منو نگاه میکردو حرص منو
در می اورد کم کم داشتم پشیمون میشدم که چرا به حرؾ سپهر گوش نداده بودم که سپهر دستمو
گرفت توی دستشو فشار داد-همن االن پا میشی باهم میریم توی اتاق من
زیر چشمی دورو اطرافمو نگاه کردم کسی حواسش به ما نبود ؼیر از...صفایی....اه اشؽال...
زشته سپهر همین جا بشیندندوناشو بهم فشار داد-بهت میگم پاشو تا پا نشدم جلو همه این مرتیکه رو....
حرفشو خورد ظرؾ ؼذامو از روی پام برداشت دستمو فشاری دادو بلندم کرد طرفای ؼذامونو
برداشت باهم رفتیم توی اتاقش درو که بست دستمو ول کردو من هل داد
یه قاشق ؼدا توی دهنم بود که از ترس همینجور نجویده فروش دادم سپهر خیره خیره منو نگاه میکرد
لبشو میجوید وقتی عصبی میشد اینکارو میکرد...اومد جلو یه قدم رفتم عقب حرکتمو نادیده گرفت-
چرا همیشه دلت مبخواد با من لجبازی منی؟چرا همیشه دوست داری با اعصاب من بازی کنی؟؟
مگه اعصاب تو اسباب بازی که باهاش بازی کنمبا ؼیظ گفت-ظاهرا
شونه هامو انداختم باال با حرص گفت-شونه هاتو برای من باال ننداز
خب میگی چیکار کنم؟چرا بامن لجبازی میکنی هان؟وقتی میگم پاشو بیا تو اتاقم یعنی مثه ادم به حرفم گوش بده و بیا...یاببینم نکنه خوشت میاد صفایی اینجوری بهت نگاه کنه ها؟
بهم حسابی برخورد سرخ شدم-سپهر حرؾ دهنتو بفهماااا این حرؾ چیه که تو میزنی هان؟
-پس چرا وقتی من میگم پاشو بریم نمیایی؟
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یکی از دستامو تو هوا تکون دادم-چون زشت بود وقتی همه توی سالن نشستن ما پاشیم بریم توی یه
اتاق مثال اینجا شرکته
به درک ...من خوشم نمیاد مردی تورو نگاه کنه اونم اینجورینمیدونم چرا دلم میخواست باهاش لجبازی کنم با این که حرفش درستو منطقی بود با لجبازی سرمو
اوردم جلو لبامو دادم جلو-اصال من چرا باید به حرؾ تو گوش بدم؟
چون من رئیستم!نمیدونم چرا بهم بخورد خوشم نمیومد کسی بهم زور بگه-خیلی خوب و از کنارش رد شدم سریع
بازومو گرفت توی مشتش-کجا؟
میخوام برم استعفا بدم چون دوست ندارم یکی مثه تو رئیسم باشهپوزخندی زد-کولی بازی درنیار میشینی همینجا ؼذاتو میخوری بعد هم یه راست میری تو اتاقت چون
خوش ندارم جلوی اون مرتیکه هی راه بریو نازو عشوه بیایی شیرفهم شد؟
وای خدا من اینو نکشم خیلیه این حرفایی که میزد به شدت بهم برمیخورد دندونامو بهم فشار دام-
دهنت چفتو بست نداره سپهر ببندش...من جلو هیچکی نازو عشوه نمیام چون هیچ کدوم از
شمامرداارزشو لیاقتشو ندارید
بدون حرؾ نگاهم کرد سپس بعد از مکثی گفت-نمیخواستم بهت بر بخوره عصبانی نشو منظوری
نداشتم...نازو عشوه ای که داری تو ظاتته...دیگه هم سعی کن کمتر جلوی اون باشی اینو به خاطر
خودت میگم
عصبانیتم فروکش شد ولی خودمو از تکو تا ننداختم-دیگه تکرار نشه
و نشستم روی مبلو مشؽول خوردن ؼذای نصفه کارم شدم
*********
از ساختمون دانشگاه همراه با مهنازو سارا و مسعود اومدیم بیرون
مسعود-آوا امروز ماشین نداری؟
نهپس...اگه دوست داری من میرسونمتنه ممنون از لطفت مسعود ولی...مهناز هست منو میرسونه-باشه راستش میخواستم پیشنهاد بدم باهم بریم رستورانی جایی
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با تعجب نگاهش کردم تا اومدم جوابشو بدم مهناز با ارنجش زد به بازوم نگاهش کردم با سر اشاره
ای به جلو کرد رد نگاهشو دنبال کردم با کمال تعجب سپهر رو دیدم وا این اینجا چیکار میکرد؟
از مسعود عذر خواهی کردم قدمامو تند تر کردمو رفتم سمتش-سالم تو اینجا چیکار میکنی
با ژست خاصی عینک شیک مارک پلیسشو از چشماش برداشت-سالم اومدم دنبالت
با تعجب نگاهش کردم سپهر حواسش به مسعود و امیر بود که چند قدم اونطرؾ تر داشتن باهم حرؾ
میزدن بعد نیم نگاهی به من کردو با سر به اونا اشاره کرد-دوستاتن؟
موندم چی بگم...چند ثانیه فکر کردمو سپس گفتم-اره
با اخم نیم نگاهی به اونا کردو بعد به من نگاه کرد-امروز ماشین نبرده بودی گفتم بیام دنبالت از
دوستات خداحافظی کن بریم
باشهذوق زده رفتم پیششون-بچها من رفتم بای همگی
مسعود نگاهش به سپهر بود بعد نگاهشو به من دوخت و خداحافظی کرد ته نگاهش یه چیزیو فریاد
میزدم که به خوبی متوجهش بودم ولی به روی خودم نیاوردمو ازش خداحافظی کردمو رفتم سمت
سپهر لبخندی بهش زدم-بریم
راه افتاد سمت ماشینش منم پشتش راه افتادم در این هین نگاه پر از حسرت خیلی از دخترای
دانشگاهو حس میکردم سپهر از همه نظر عالی بود یعنی باب میل دخترا خوش تیپ خوش قیافه
خوش هیکل ماشین عالی ...یه لحظه احساس ؼرور کردم قدم هامو تند تر کردمو شونه به شونه ی
سپهر با فاصله ی نزدیک به راه افتادم سپهر در ماشینو برام باز کرد سوار شدم
سپهر مگه تو نباید االن شرکت باشینگاهشو از روبه رو گرفت نیم نگاهی به من کرد-چرا
پس چرا اومدی دنبال من؟بعد از مکثی جواب داد-کاری داشتم دیدم مسیرم یکی اومدم دنبالت
لبامو ؼنچه کردمو دیگه چیزی نگفتم خیلی دلم میخواست با سپهر برم رستورانی پارکی جایی گردش
بدون فکر یه دفعه گفتم-سپهر؟میشه بریم رستوران ؼذا بخوریم؟
کمی فکر کرد سپس جواب داد-باشه بزار فقط یه زنگ بزنم به سیاوش
نیشم باز شدو دیگه چیزی نگفتم سپهر با زنگی به سیاوش کارا رو راستو ریس کرد سپس رو کرد به
من-کجا دوست داری بریم؟
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ام نمیدونم شما راننده ایدیگه چیزی نگفت لحظه ای بعد جلو ی یه رستوران شیک نگه داشت پیاده شدیم...اونروز خیلی بهم
خوش گذشت سپهر به رفتارا و کارای من و ؼذا خوردنم خیلی دقیق شده بود میگفت –مثل جوجه ها
ؼذا میخورم لقمه هام کوچیکه ولی با اشتها میخوردم طوری که اگه بدترین ؼذارو هم جلوش بزارن با
دیدن ؼذا خوردن من اشتهاش باز میشه انگار که ؼذای مورد عالقشو داره میخونه
بیشتر از روزای قبل میخندید مهربون شده بود خالصه که اونروز یکی از بهترین روزای عمرم بود
بعد از اینکه از رستوران اومدیم بیرون سپهر پیشنهاد داد که بریم پارک منم که با کمال میل قبول
کردم
کنار زاینده رود قدم میزدیم حرفای متفرقه میزدیم وقتی کنارش راه میرفتم احساس میکردم خیلی قدم
کوتاهه برای همین رفتم روی جدول سپهر با تعجب نگاهم کرد بعد خندید-آوا میگم بچه ای میگی نه
یاد بچگیات افتادی؟
یکی از همون خنده هایی که چال روی گونم پیدا میشد کردمو بهش گفتم-نه اخه اینجا که وای می ایسم
کمی قدمون متناسب میشه اخه مثه فیلو فنجونیم
ابروشو داد باال-اهان
اهی کشیدم-ولی با اینکه این باال ایستادم تو هنوز از من بلندتری پس ایراد از قد من نیس قد تو زیادی
بلنده
خندید-چرا اینقدر روی قدت حساسی اصال ببینم قدت چقده؟
با شیطنت چشمکی زدم-خودت حدس بزن
کمی روی هیکلم دقیق شد از باال تا پایین هیکلمو اسکن کرد152-؟ وزنتم 45...؟
چقدر دقیق بود البد سای لباس زیرمو هم میدونست متعجب گفتم-اره خیلی دقیق گفتی
چشمکی زد-منم دیگه
سرخوش خندیدم روی پنجه های پام بلند شدم تا ببینم اخر هم قدش میشم یا نه که یه دفعه تعادلمو از
دست دادم وزنم افتاد روی یکی از پاهام پام پیچ خورد از جدول افتادم پایین داشتم با صورت می
افتادم زمین که سپهر منو سریع گرفت-خوبی؟
پام به شدت درد میکرد اروم گفتم-پام درد میکنه
با نگرانی دست انداخت دور گردنم منو نشوند روی نیمکت خودشم جلوم زانو زد کجای پات درد
میکنه
-مچم پامو اروم گرفت توی دستش خواست پاچمو بزنه باال که مانعش شدم-نمیخواد خوبم...بریم
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بزار ببینم اگه شکسته باشه یا حتی مو بداشته باشه ورم مبکنه بعد با اخم گفت –اینا چیه شما دخترامیپوشین اینقدر شلوارت چسبونه که پاچت به سختی میره باال
شونه هامو انداختم باال به سختی پاچمو ده سانت کشید باال...مچ پامو گرفت توی دستش انگار که موج
الکتریسیته بهم وصل کردن لزریدم خود سپهر هم فهمید که من یه جوری شدم با حالت عجیبی نگاهم
کرد این نوع نگاهشو تا حاال ندیده بودم مچ پامو ول کردو ایستاد-نه چیزی نشده میتونی راه بری؟
بلند شدم سعی کردم وزنمو خالی کنم روی پای سالمم با ؼرولند گفتم-اره بابا
سرشو تکون دادو دستمو گرفت-بهتره زیاد به پات فشار نیاری
ممنونلبخندی زدو چیزی نگفت
**********
سپهر....سپهر...اوییییی سپهر بیدارشو دیگه
هومی گفتو ؼلتی زدو پشتشو به من کرد پتورو از روش کشیدم کنار-هومو مرگ خب بلند شو دیگه
با صدای گرفته ای گفت-آوا بزار بخوابم
بالشتو از زیر سرش کشیدم بیرونو پرت کرم روی صورتش-چی چیو بخوابی پاش باید بریم
شرکت...هووو خرس قطبی با تواماااا
بلند شد سر جاش نشست با خواب الودگی چشاشو با دستاش مالید...عین نی نی کوچولوها
دستمو زم به کمرم-تقصیر خودته دیشب مجبور نبودی تا بوق سگ بیدار بمونیو فیلم ببینی عین این
خلو چال
مگه توهم بیدار نموندی؟چرا خبپس تو چرا اینقدر سرحالیو من اینجوریمسپهر خودتو با من مقایسه نکناااا من با تو فرق دارماااااااااااانقطه زیر ِبـــــــــــــــــــــــ ــباشه اصال تو زورو من خوابو دوباره سرشو گذاشت روی بالشتو چشاشو بست
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خیلی خب سپهر خان هر چی پیش اید خوش اید و بعد صورتمو بردم نزدیک گوششو....جیـــــــــــــػبنفشی کشیدم که بیچاره چسبید به طاق...اخی روحش پرررر
بلند شد و داد زد-دیووووونه ای تووو
اخی عزیزم؟بیدار شدی دیگه مطمئن باشم ؟من برم االن ؟با حرص بلند شد-بری دیگه برنگردی
با نازو عشوه پشت چشمی براش نازک کردم –خدا نکنه زبونت الل
عین این پسر بچها ؼر زد-اصال کی گفته ما بریم شرکت
واال رئیس خلو چلو دیوونمونهووو درست صحبت کن با رئیستاااااشونه هامو انداختم باال-میخوایی بیدارشو میخوایی بیدار نشو به من چه سپس لنگان لنگان رفتم
اشپزخونه میز صبحونه رو اماده کردم سپهر بعد از شستن دست و صورتش اومد نشست صبحونه رو
که خوردیم سپهر رفت تا اماده شه منم میزو جمعو جور کردم و رفتم تا اماده شم
سپهر که اماده شده بود دم در ایستاده بودو مرتبا صدام میکرد-آوااااا مگه داری چیکار میکنی که
اینقدر طولش میدی؟؟؟
یه دقیقه بعد دوباره-آواااااا جون کندی بیا بیرون دیگههههه
درحالی که دگمه های مانتومو میبستم رفتم دم در-ای بابااااا چطه بی ادب اومدم خووو
ؼر زد-صبح شد
کفشامو پوشیدمو ریلکس گفتم-شبم میشه بعد ادامه دادم-شما که با خیال راحت صبحونتو میخوریو
میایی بیرون این منم که باید میو جمع کنم ظرفارو بشورم در ضمن من با این پای چالقم نمیتونم
راحت راه برم
باشه بابا بیا بریمتوی ماشین چند بار اومد حرفی بزنه که هر بار منصرؾ میشد منم چون خوابم میومد چشامو بستمو
سرمو تکیه دادم به صندلی وقتی ماشین ایستاد چشمامو باز کردم توی پارکینگ شرکت بودیم با کنایه
گفت-کاشکی ماهم یه راننده داشتیم مارو میرسوندو برمیگردوند
پیاده شدم-حاال که نداری
رفتیم سمت اسانسور سپهر دگمه رو زد...ولی اسانسور اصال دگمه هاشم روشن نبود نگهبان از
اتاقکش اومد بیرون-سالم اقای مهندس اسانسور خرابه!
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سپهر چشاشو گرد کرد-یعنی چی خرررررابه؟؟؟؟
واال قراره بیان ببینن چش شدهسپهر نگاهی به من سپس به من پله ها نگاه کرد-خب حاال تکلیؾ ما چیه؟این همه پله رو باید
بریم؟خانوم من پاشون ناراحته
بعد نگاهی به من کرد یواش گفت-چیکار میکنی با اون پای چالقت؟
لجم گرفت-نخیر من مشکلی ندارم حاال اگه تو مشکل داری خود دانی
با چشای گرد زل زد به من-این همه پله رو میخوایی خودت بری؟
پ ن پ زنگ میزنم بیان ببرنتم باالوسط راه دیگه نتونستی به من ربطی ندارهااابا لجبازی بهش خیره شدم نفسشو با حرص داد بیرون-امان از لجبازی های بچگونت بعد کنار ایستادو
دستشو گرفت سمت پله ها-بفرمایید
از کنارش رد شدمو اولین پله رو رفتم اونم به دنبالم اومد پشت سر هم پله هارو باال می رفتیم عین
پت و مت دیگه طبقه ی پنجم به هن هن افتاده بودم ولی اون آرانگوتان....وای که چقدر دلم میخواست
از پله هاپرتش کنم پایین
یه طبقه ی دیگه رو هم به سختی طی کردم ولی دیگه نمیتونستم مچ پام تیر میکشید از درد برای
همین نشستم روی اولین پله نشستم سپهر با لبخند پیروز مندانه ای گفت-چیه ملوان زبل بلند شو چرا
نشستی؟
چشم ؼره ای رفتمو پامو دراز کردمو شروع کردم به مالیدن مچم
من که گفتم نمیتونی ولی تو همیشه دلت میخواد قهرمان بازی دربیاری..حاالهم بلند شونگفتم نمیتونم گفتم-نمیخوام
دست به سینه شد-میخوای فردا برسیم شرکت؟
نه ولی فقط یه راه داریمبگو؟با شیطنت گفتم-کولم کنی!
چشاش چهارتا شد-بعدش؟
-هیچی دیگه کولم میکنی میرسیم شرکت
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ابروهاشو داد باالو خندید-تو چقدر پرررویی دختر
وا؟مگه چیه؟من حق ندارم از شوهرم کولی بگیرم؟...جون من خم شو سپهرکمی نگاهم کرد سپس گفت بلند شو با ذوق بلند شدم یه دستشو انداخت زیر زانوم سپس قبل از اینکه
سرم به کؾ زمین بخوره سریع اون یه بازوشو انداخت زیر گردنمو به راه افتاد
هوررررررررررررراااااا!اخم کوچیکی کرد-هیس یواش بابا ابرومونو بردی حاال همه فک میکنن اقای مهندسو خانومشونم بله!
و لبشو کج کرد به عالمت خنده...لبمو گاز گرفتمو زیر چشمی به سپهر نگاه کردم که با خنده به من
نگاه میکرد-درد چرا میخندی راه بیفت دیگه
مرگو راه بیفت مگه داری به االؼت میگی؟خبیثانه لبخندی زدم-االغ چیه سپهر؟دور از جون االغ
که من االؼم ارررره؟ و خواست منو بزاره زمین که دستامو محکم دور گردنش حلقه کردم –ااااااااسپهر ؼلط کرد اینو گفت جون من برو دیگه
راه افتاد انگار من توی بؽلش نبودم خیلی راحت از پله ها باال میرفتو عضله هاش زیر بدنم باال پایین
میرفت که حس خوبی بهم دست میداد-اگه منم مچ پام درد میکرد منو بؽل میکردی؟
خیلی صریح جواب دادم-نه!
چرا؟اهان حتما زیر من له میشدی اره؟و خودش خندید هه هه مردم واسه خودشون خوشن خودشون میگن خودشونم میخندن-لوس بی مزه
جدی گفتم تو عین بچه ی منیچشمامو چرخوندم دیگه چیزی نگفت سرمو به سینش تکیه دادم صدای قلبش بهم احساس ارامش میداد
 4طبقه رو پشت سرهم رفت باال یه دفعه ای ایستاد-چرا ایستادی؟
دیگه پات خوب شد منم خسته شدمنچ من هنوز پام درد میکنه بعد قیافه ی مظلومانه ای به خودم گرفتم و لبامو ؼنچه کردمو تو چشماشزل زدم....سپهر هم توی چشمام زل زده بود...گرمی اؼوشش و بوی عطرش منو بی تاب میکردو
نگاهش...نمیدوم چقدر گذشت که سپهر نگاهش ازم گرفتو به جلو زل زد با اخم گفت-این قیافه رو
برای من نگیر
ولی من همچنان بهش خیره شده بودم نگاهی به من کرد-ای بابا عین این بچه هایی شدی که
عروسکشونو ازشون گرفتن
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تو دلم گفتم عروسک که نه ولی میخوایی االؼمو ازم بگیری-...باشه میبرمت اینجوری نگاهم نکن
موزیانه خندیدم-مگه چجوری نگاه میکنم؟
خودت میدونیروش خوبیه هاا تازه رو توهم کار عمل میکنهچشماشو باریک کردو با حساسیت پرسید-برای کی دیگه از این روش استفاده میکنی؟
نیمااخماش باز شد-یه چیزی میخوام بهت بگم؟
بگو؟تو خیلی بؽلی هستیبعد با شیطنت ادامه داد-ادم هی دلش میخواد بؽلت کنه و فشارت بده
لپام سرخ شدن نگاهمو ازش گرفتم پاهامو تو هوا اروم تکون دادم دستپاچه شده بودم خودشم اینو
فهمیدو دیگه چیز نگفت
رسیدیم شرکت نؽمه دم در شرکت ایستاده بودو داشت با موبایل حرؾ میزد وقتی مارو دید نیشش باز
شد سپهر هم هل کردو منو سریع گذاشت زمینو یه سالم به نؽمه کردو رفت توی شرکت منم با لپای
سرخ رفتم جلو
نؽمه تماسشو قطع کرد اومد سمتم چشمکی زد-ببخشید که مزاحم اوقات بسیار فراؼتتون شدمااا
خندیدمو زدم رو پیشونیش-کوفت اسانسور خراب شده بود منم مچ پام درد میکرد سپهر بؽلم کرد
وارد اتاقم شدیم-اخی کاشکی وقتی منم داشتم میومدم اسانسور خراب بود
چپ چپی نگاش کردم-نؽمه تا سالمی از اینجا فرار کن
باشه ولی من در این فکرم که چرا هنوز لباس تنتهوا؟مگه قرار .....حرفمو خوردم تازه منظورشو فهمیدم یکی از پرونده هارو برداشتم خواستم پرتکنم سمتش که از اتاق جیم شد
بعد از چند ساعت کار دلم هوای چایی کرد رفتم توی اشپزخونه برای خودم چایی ریختم...داشتم از
چاییم لذت میبردم که صفایی اومد تو و نیشش باز شدو دندونای نامرتبشو به نمایش گذاشت-برای ماهم
چایی دارید خانم؟
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در حالی که از خودشو لحن حرؾ زدنشو لبخندش چندشم شده بود و از چهرمم کامال پیدا بود گفتم-بله
بفرمایید
و پشتمو کردم بهش داشت زیر چشمی منو میپاییدو برای خودش چایی میریخت که سپهر اومد تو با
دیدن صفایی اخماش شدید رفت توهم صفایی هم با فنجون چاییش رفت بیرون یه فنجون برداشتمو به
سپهر گفتم-سپهر چایی میخوری برات بریزم؟
در حالی که با نگاه خصمانه صفاییو که روی مبل نشسته بود نگاه میکرد گفت-اره
فنجونو همراه با قندون گذاشتم جلوش یه قند برداشت-توی اشپزخونه چیکار میکردی؟
فنجون چاییو گرفتم جلوش-چایی میخوردم دیگه
چرا نرفتی توی اتاقت بخوری؟چه فرقی میکنه؟فرقش اینه که این مرتیکه فرصت چشم چرونی پیدا نمیکنهمن چه میدونستم اونم بیاد اشپزخونهچشاشو ریز کرد زیر لب انگار که با خودش حرؾ میزنه زمزمه کرد-حیؾ که نمیشه اخراجش کنم
شونه هامو انداختم باال فنجونای چایی رو چیدم توی سینی خواستم ببرمشون که سپهر گفت-چیکار
میکنی؟
مگه نمیبینی دارم چایی میبرم برای بقیهسینیو ازم گرفت-الزم نکرده
اا خب زشته ما داریم چایی میخوریمو بقیه....پرید وسط حرفم-خودم میبم تو برو سر کارات
باشه ای گفتمو رفتم توی اتاقم...از اینکه سپهر برام ؼیرتی میشد قند تو دلم اب شد...با سرحالی به
ادامه ی کارم مشؽول شدم
شرکت تعطیل شده بودو همه رفته بودن رفتم دم اتاق سپهر-سپهر نمی یایی بریم؟
سرشو بلند کرد-چرا االن میام چند دقیقه منتظرم بمون
باشه و رفتم روی مبل توی سالن نشستم گوشیم زنگ زد نگاه کردم به صفحه ی گوشیم مسعود بود-
الو؟
-سالم آوا
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سالم مسی خوبی؟چه خبرخبر سالمتی تو خوبی؟نه به خوبی شماخندید-کجایی اوا؟
کجا باید باشم؟شرکتم دیگهمکثی کرد سپس گفت-آوا امروز سرت خلوته؟
ام...چطور؟میخواستم باهم قرار بزاریمپیشنهاد ؼیر منتظره بود تعجب کردم اونکه از رابطه ی منو سپهر خبر نداشت چطوری به خودش
اجازه میداد همچین پیشنهادی به من بده
نه مسعود نمیتونم بیاممتوجه شدم که سپهر باالی سرم ایستاده نیم نگاهی بهش کردم چشاشو باریک کرده بود معلوم نبود از
کی تاحاال اینجا ایستاده صدای معود از پشت خط اومد-چرا؟
نمیتونم دیگهنفسشو از پشت خط داد بیرون-فردا چطور بعد از دانشگاه؟
نمیدونم باید ببینم چی میشهباشه...پس کاری نداری؟نه خداحافظخداحافظبلند شدم سپهر راه افتادو منم پشت سرش-کی بود؟
یکی از دوستامخواست چیزی بگه که منصرؾ شد خوشبختانه اسانسور هم درست شده بود سوار اسانسور
شدیم...تمام بیست طبقه رو با نگاه خیره ی سپهر گذروندم ولی هر بار که سرمو میگرفتم باال و
نگاهش میکردم نگاهشو ازم میدزدید
تموم شبو با اخم سپهر گذروندم شاید دلیلش این بود که فهمیده بود من داشتم با مسعود حرؾ
میزدم..خب واسه چی باید به خاطر این ناراحتو اخمو باشه...نمیدونم
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برای شام چند بار صداشون کردم تا باالخره تشریؾ اوردن بشقاب ؼذا رو گذاشتم جلوش به ؼذا
نگاهی کرد-این دیگه چه ؼذایی درست کردی؟امشب باید تو بیمارستان بخوابم
شیطونه میگه از ؼدای امشب محرومش کنمااا پررو ولی دلم نیومد چون یکی از ؼذاهای اختراعی
خوشمزمو درست کرده بودم –نترس نمی میری جون دوست
چنتا قاشوقه اولو اروم خوردو مزه مزه کزد ولی بعد با اشتها شروع رد به خوردن مطمئنم که از
ؼذام خوشش اومده بشقابشو کامل تموم کردو بعد به قابمه نگاهی کرد و بعد به بشقاب من که هنوز پر
بود چون میدونستم ؼذام خوشمزس زیاد برای خودم کشیده بودم-چیزی میخوایی؟بازم برات بکشم؟
بشفابمو کشید سمت خودش-نه از بشقاب تو میخورم
با تعجب بهش نگاه کردم؟این سپهر وسواسی بود؟
سپهر-چیه خب هنوز سیر شدم
اینو که میبینم ولی چرا از بشقاب من؟چون از بشقاب تو بخورم بیشتر میچسبهقاشقمو بداشتمو همراه سپهر مشؽول شدم توی ؼذام سیب زمینی سرخ کرده ی کوچولو کرده بودم
هردوتامونم خیلی سیب زمینی دوست داشتیم سپهر همش سیب زمینیا رو میخورد اعتراض کردم-اااااا
سپهر داری همه ی سیب زمینی های منو میخوررری
سپهر خندید-خب بقیشو تو بخور
مگه دیگه برام گداشتیخب از قابلمه بردارقابلمو رو از روی گاز بداشتم سیب زمینی هارو جدا کردم و گذاشتم توی بشقابم وقتی قابمو رو
گذاشتم کنار سیب زمینیا نبودن-ا کوشن سیب زمینیام
سپهر بی صدا خندید-توی شکم من
سپهررررررررررخندید-خب خوشمزه بودن اخه
بشقابمو کشیدم سمت خودم-اصال ببینم تو به چه اجازه ای از بشقاب من میخوری مگه خودت بشقاب
نداری؟؟
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نه و دوباره بشقابمو کشید سمت خودش منم که گیج پروگی این بشر بودم...نه به اخمو تخمشون نهبه خوشمزگیشون....اخی بمیرم بچم دوچار دوگانگی شده حیؾ این ارانگوتان به ابن برازندگی
نی؟؟حیفففففؾ
سپهر ؼذاشو که خورد تشکری کردوخواست بره بیرون که صداش زدم-هوی پروی نادون کجا بیا
اینجا ببینم
چیه؟ظرفا دارن صدات میکننخب خودت جمعم جور کن دیگه من خستما نه بابا اگه تو خسته ای من خسته ترم ؼذا رو که من پختم ظرفارم من بشورم؟بد نگذره بهت اقاباشه درد ناچاریه دیگه پس تو کفیشون کن من اب میکشمچرا من اب نکشم تو کفی کنی؟خب تو اب بکش من کفی میکنم چه فرقی دارهاصال چطوره هم کفی کنی هم اب بکشی؟اااااا پرووو نشو دیگهاز اشپزخونه اومدم بیرون-دیگه سپهر خودت میدونیو ظرفا من رفتم
************
مسعود همین جاس ممنوننگه داشت-خواهش میکنم...ممنون که الاقل قبول کردی برسونمت
لبخندی زدم-مسعود من دیگه آوای قدیم نیستم...درک کن
سرشو تکون داد لبخند محزونی زد اومدم پیاده شم که سپهرو دم در دیدم که به ماشین تکیه داده بودو
مارو با ؼیظ نگاه میکرد پیاده شدم-خداحافظ مسعود
سرشو تکون داد-خداحافظ
بوقی زدو دور زد نمیدونستم باید چه عکسل العملی نسبت به اخمای سپهر نشون بدم رفتم کنارش-
سالم
برون اینکه جواب سالممو بده عصبی در خونه رو با کلیدش باز کرد با سرش اشاره کرد برم تو
بدون حرؾ رفتم تو به دنبالم اومد تو درو پشت سرش بست-مثه اینکه خیلی خوش میگذره اره؟
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هیچی نگفتم فقط نگاهش کردم ادامه داد-مگه خودت ماشین نداری که با این پسره اومدی؟هان؟
بعضی وقتا ناخوداگاه ازش میترسیدم اب دهنمو قورت دادم-ماشینمو پنچر کردن
سپهر ابروهاشو برد باال-پنچر کردن؟کی؟
وای دهنم چفتو بست نداره-نه....نه منظورم این بود که پنچر شده بود
چشاشو باریک کرد-گفتم کی پنچر کرده بود؟
هیچکی بابااومد نزدیکم-با کسی توی دانشگاه مشکل داری؟
نه به خدا سپهر اشتباهی ....وقتی سپهر با نگاه خشکو جدیش توی چشمام زل زد دیگه جرات نکردمحرفمو ادامه بدمو ساکت شدم
سرشو کج کرد جدی پرسید-خب؟
اگه بدونی کی بوده چه فرقی به حالت داره؟فرق داره حاال بگو کی بودهیکی از پسرای دانشگاهچرا؟چون...خب چون بهم نخ میداد منم...سپهر با حرکت سریعی دستمو گرفت سمت خودش و به انگشت حلقم نگاه کرد-توی دانشگاه حلقه
میکنی دستت دیگه یعنی میدونن که تو متاهلی؟
ارهسرخ شد-یعنی چی؟میدونه متاهلیو دنبالت راه افتاده؟اسمش؟
یا علی بن..قضیه داره بیخ پیدا میکنه حاال بیا و جمعش کن-سپهر بی خیال شو حراستو برای همین
گذاشتن دیگه اگه دفعه ی دیگه تکرار کرد میرم شکایت میکنم ازش
اسمش؟خه سپهر نمیخوا بیخودی خودتو درگیر کنی...سعود حسابی پسره رو ادب کردبا ؼیظ گفت-مسعود خان بیخود کردن اصال ایشون کی هستن که...نفسشو داد بیرون-اسم پسره رو
بگو
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به ناچار جواب دادم-کیان اسفندیاری
اسمشو زیرلب تکرار کرد سپس گفت-حاال هر اتفاقی که افتاده باشه آوا دفعه اخرت باشه که سوار
ماشین اون پسره میشیا اگه ماشین نداشته باشی زنگ میزنی به من میام دنبالت اوکی؟
اونقدر لحن کالمش دستوری بود که جرات نکرم قلدری کنم فقط سرمو تکون دادمو رفتم سمت
ساختمون
****
روی کاناپه کنار سپهر نشستم-سپهر
سرشو تکون داد-نظرت چیه یه مهمونی بدیم؟
همونجور ه نگاهش به صفحه ی تلویزیون بود گفت-مهمونی برای چی؟
خب اخه از وقتی که ازدواج کردیم اومدیم این خونه تا حاال یه مهمونی درست حسابی ندادیمسرشو تکون داد-اره به نظر منم همینطور
خب پس به نظرت کی باشه بهترهکمی فکر کرد سپس جواب داد-جمعه ی این هفته خوبه؟
امممم اره خوبهامروز جمعس ساعت ده بیدار شدم
میخواستم خونه رو هم یه تؽییر دکوراسیون بدم صبحونمو که خوردم مشؽول شدم سپهر خان که
ماشاال صبح زود رفتن از خونه بیرون ماشاالشون باشه از زیر کار فرار کردن
میخواستم مبل راحتیای توی هالو جاشونو عوض کنم برای همین دست به کار شدم...اوه اوه چه
سنگینم هستن مگه تکون میخوردن کمرم از وسط نصؾ شدو این تکون نخورد تو گیرو دار همین
بودم که صدای چرخش کلید توی قفل اومدو در باز شد
سپهر اومد تو دست به کمر شدم-کجا بودین شمااااااا؟؟؟
سپهر-اوه اوه از همین اول صبحی اینجوری شده خدا به خیر بگذرونه تا اخر شبو
چشم ؼره ای بهش رفتم-زود تند سریع لباساتو عوض کن باید بیایی کمک
چشــــــــــــــــــم اگه رخصت...سپهر!حرؾ نباشه-آوا جدی میشود
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سپس با حالت نمایشی زیپ دهنشو کشید و تعظیم کردو رفت توی اتاقش
خندم گرفت چقدر دوست داشتنی و خواستنی و میشد اینجور وقتا روی دسته ی مبل منتظرش نشستم
چند دقیقه بعد با لباس راحتی اومد بفرمایید خانوم من در خدمتم
خب اول میخوام این مبل راحتیا رو جاشوو عوض کنم برمشون اون طرؾ حال اول اینو باید بزاریماینجا
سرشو تکو دادو دستشو برد زیر مبال با یه حرکت جابه جاش کرد...منم که اون وسط داشتم به
هرکولیش با حسرت نگاه میکردم
خندید-چیه؟
لبامو ؼنچه کردم-هیچی صبحونه خوردی؟
ارهاوه باریکالاااا سحرخیز شدیاااااسحر خیز بودم حاال برو کنار تازیر این مبال له نشدیچشم ؼره ای رفتم-شما هم بپا مبال زیر شما له نشن هرکول خااان
نه مواظبم...خب یا ببینم دیگه کجاهارو میخوایی تؽییر بدی؟این مجسمه ها جاشون با تلویزیون باید عوض شه پذیراییا این وراوکیو دست به کار شدرفتم کمکش یعنی منم د ارم کمکت میکنم-برو کنار بچه
بچه خودتیباشه جوجو حاال برو اونورایشش نمیدوم چرا این چند وقته گیر داده به جوجو هی بهم میگه جوجو
مبالی سنگین راحتیو سنگینو جاشونو ع+وض کردیم تلویزیونو هم همینطور خونه هم که تمیز بود
فقط یه جارو گردگیری میخواست که سپهر جارو زد منم گردگیریشو کردم بعدم رفتیم سر پختن ؼذا
اول ناهارو درست کردمو خوردیم ظرفارم که سپهر زحمتشو کشید میخواستم الزانیا درست کنم و
بنیه و سوپ جو و پیراشکی و برای دسر هم چیز کیک و کراملو...
سپهر که ظرفارو شست اومد کنارم ایستاد-چرا ؼذا از بیرون نمیگیری؟
-خب خودم که بلدم چرا از بیرون ؼذا بگیرم

121

وبالگ نگاه محل دانلودرمان jafa-h.mihanblog.com

به خاطر اینکه مهمونا زیادن اقال یکیو می اوردی کمکت کنهشونه هامو انداختم باال-چون دفعه اولمه میخوام همه کارامو خودم انجام بدم ولی از دفعه های بعد
همین کارو میکنم
کمک میخوایی؟؟معلومه که میخوام پرسیدن نداره کهخب پس چیکار کنم؟سیب زمینی سرخ میکنی؟سیب زمینی سرخ کنم؟کار دیگه ای نبود بکنم؟نه بیا الزانیا درست کن بلدی اخه؟باشه بابا بیا بزن منو چنتا سیب زمینی بردارم؟اون اندازه ای که اگه خودت بخوایی بخوری بازم برای مهمونای بیچاره بمونهباشه پس سبدو خالی کنماینقدر پرخوری نکن چاق و گنده میشیامن هر چی بخورم خوش هیکل میمونماوه سپهر اعتماد به نفس کیلویی چنده؟دست به کمر ایستاد-خدایش هیکلم خوبه دیگه؟؟
نگاهش کردم خواستم کالس بزارم-ای میشه تحملت کرد
چشاشو گرد کرد سرتاپامو یه نگاه کرد-چیشششش
سیب زمینی هارو خاللی کرد چون روؼن زیادی داغ شده بود وقتی سیب زمینیا رو میریخت تو
ماهیتابه روؼنا میپاشید بیرون برای همین چنتا میزاشت فرار میکرد کارش خیلی بامزه بود خندم
گرفت-ببین تورو خدا من سه تا ؼذا دارم درست میکنم تو عرضه دوتا دونه سیب زمینی سرخ کردن
رو هم نداری
خب روؼنا می پاشه تو صورت نازنینمایشش خودشیفته سبدو ازش گرفتم-برو کنارماهیتابه ی بزرگو ازش گرفتم از روی شعله برش داشتم سبد سیب زمینیا رو خالی کردم-آ آ دیدی
کاری نداشت...حاال ساالدم درست کن
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خواهش کنعمرااااااااااخندید ظرفی برداشت کاهو کلمای شسته شده رو برداشت
الزانیا هارو درست کردم و گذاشتم توی فرساالدو تموم کرد-خــــــــــب تموم شددددد...ببین چقد ازم
کار کشیدی گرسنم شد
نه باباااا بیا منو بخوربا شیطنت خندید-تو رو که به وقتش
چشم ؼره ای نثارش کردم
 ِا این کیکا چه چشمکی میزنن دست برد تا یه تیکه کیک برداره زدم روی دستشِ -د َه ناخونک ممنوعاینا مال مهموناس
-یعنی مهمونا از من مهم ترن؟

پ ن پنامرددددددبسته ی kit katهاییو که برام از دبی اورده بود رو برداشت درشو که باز کرد دیدم فقط یکی توش
هس بازش کرد اومد همشو گاز بزنه که از دستش قاپیدم-ااا همشو نههههه
با تعجب به من نگاه کرد یه تیکه ی کوچوو کندمو دادم بهش-بیا این مال تو
و بقیشو با لذت گاز زدم-اینم مال من
به خدا عین این بچه کوچولوا میمونی...حاال گریه نکن اقونش بیاد برات ابنبات میخرم عموجونبی مزههههههههنگاهی به ساعت کردم نزدیک اومدن مهمونا بود-خب دیگه من رفتم توهم این ظرفارو بشور
ااااااا چه پرروو من همش باید ظرؾ بشورماره خبرفتم حموم حسابی عرق کرده بودمو بوی ؼذا گرفته بودم زود خودمو شستمو اومدم بیرون رفتم توی
اشپزخونه سپهر هنوز داشت ظرؾ میشست-هنوز داری ظرؾ میشوری؟؟
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رو شو کرد به من سرتاپامو دید زد-اره خودت رفتی سر کارات منه بیچاره رو بی کسو کارو مظلوم
گیر اوردی
اومدم نزدیکش یه لیوان اب پر کردم پاشیدم تو صورتش شوکه شد یه لحظه به خودش اومد اومدم
فرار کنم که دستمو سریع گرفت برم گردوند منو سفت گرفت-کجا؟تشریؾ داشتیم خدمتتون
چون جثه ی ریزی داشتم به اسونی از بین دستاش خودمو کشیدم بیرون ولی رو همون ابایی که
ریخته بودم رو سر سپهر لیز خوردم داشتم با کله پخش زمین میشدم که سپهر دست انداخت دور
کمرم...چند لحظه توی چشای هم خیره شدیم صورتش اونقدر به من نزدیک بود که فقط چشماش توی
دیدم بود...قلبم داشت از جاش کنده میشد سپهر همونجور خیره توی چشمام کمی سرشو برد عقب
نگاهش افتاد به یقه ی حولم که حاال کامل رفته بود عقب ولی سریع نگاهشو گرفت ولم کرد-برو یه
چیزی بپوش سرما میخوری
خوش حال رفتم از اشپزخونه بیرون چون به کلی یادش رفته بود تالفی کار منو بکنه
کت و دامن قهموه ای سوخته ایو که از شب قبل اماده کرده بودمو گذاشته بودم روی صندلی میز
ارایشم برداشتم پوشیدمش کتش فیت تنم بودو دامنشم تا باالی زانوم بود و یه چاک پنج سانتی کنار
رون چپم بود پاهای ظریفو سفیدم حسابی دلبری میکرد یه جوراب رنگ پا پوشیدم
موهای بلندمو هم باالی سرم با حالت قشنگی جمع کردم یه کفش پاشنه دوازده سانتی جلو بسته ی
شیک هم پوشیدم توی ایینه به خودم نگاه کردم...هوم اگه یه دستمال گردنم ببندم خیلی بهتر میشه توی
کشومو گشتم یه دستمال گردن شیکو خوش رنگ پیدا کردم با حالت فانتزی قشنگی بستم دور گردنم
عالی شدی آوا جون بزنم به تخته...به به
تو این حین که من اماده میشدم سپهر هم رفت حموم
داشتم میوه هارو میچیدم که سپهر اومد از اتاقش بیرون  ...لباساشو خودم براش گذاشته بودم تا باهم
ست باشیم وای وای فک نمیکردم اینقد بهش بیاد سپهر هم با تحسین منو نگاه میکرد اومد نزدیک تا
بهتر ببینتم کمی به دامنم یا بهتره بگم به رونام نگاه کرد-فک نمیکنی دامنت زیادی کوتاهه؟؟
نگاهی کردم-یه ذره
یه ذره نه خیلیاومدم مخالفت کنم که صدای ایفون اومد سپهر با نازضایتی نگاهشو ازم گرفتو رفت تا درو باز کنه
اولین مهمونا مامان اینا بودنو نیماو سوگل که حاال نامزد بودن...بعد هم به ترتیب ثریا جونو خاله های
منو عمه و خاله ی سپهر...و یه چیز جالب اینکه بهروز هم اومده بود تاحاال نیومده بود خونمون حتی
عروسیمونو هم به بهونه ی مسافرت کاریش نیومده بود
یه لحظه گیج شدم این همه مهمون؟؟ وای خدایا چه جوری از پسش بر بیام؟
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داشتم بر و بر به سالن پر از مهمون نگاه میکردم که سپهر اومد کنارم دستشو تکون داد جلوی
صورتم-چطه؟
اب دهنمو قورت دادم-این همه مهمونو من چیکار کنم؟
مهربون خندید دستمو گرفت بین دستای گرمش-نگران نباش خانوم کوچولو من کنارتم کمکت
میکنم...خب؟؟تو نگران نباش
لبخندی به چهره ی مهربونش زدم کاشکی همیشه همینقدر مهربون بود من چاییا رو ریختم سپهر دونه
دونه فنجونای شیکو فانتزیو میزاشت توی سینی نقره
سینی رو بلند کردم سپهر به دستای لرزونم نگاه کرد-میخوایی اینارو ببری برای مهمونا؟
نه میخوام ببرم جلوی مهمونا یکی من بخورم یکی تو!یخ کنی بامزه بده خودم میبرمالزم نکرده خودم میبرم برو کناریه سوال تو تا حاال خواستگار نداشتی؟؟اووووه تا دلت بخواد خواستگارا صؾ میکشیدن از دم خونمون تا قسطنتنیه،چطور؟؟اخه دستت خیلی میلرزهببخشیدا که کلی چاییه دوتا سه تا که نیسپس بده به من میترسم مهمونای بیچاره بسوزن تازه نمیخواد با این دامن کوتاهت هی رژه بری اینوسط تو برو بشین
باشه میگم سپهر تو هم خواستگار زیاد داشتیاخندید رفتمو کنار ثریا جونو مامان نشستم سپهربا سینی چایی از اشپزخونه اومد بیرون
مبینا بلند گفت-عروس خانوم ایشون هستن؟
همه خندیدن چپ چپی مبینا رو نگاه کردم نؽمه-اوه اوه مبینا هیسسس صاحابش اینجاس
مبینا یواش طوری که فقط منو نؽمه بشنویم گفت-عجب تیکه ایو هم بلند کردی آوایی خدا نکشتت
مررررگ من روش ؼیرت دارمااااسپهر چاییو به همه تعارؾ کرد و اومد نشست کنار من
از همون اول میتونستم نگاهای خصمانه ی سپهر و بهروزو ببینم..عین این فیلمای وسترن هر ان
منتظر بودم دوئل کنن
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کمی که با مهمونا حرؾ زدم رفتم توی اشپزخونه سپهر هم اومد دنبالم-چرا اونو دعوت کرد؟
چشام چهارتا شد میدونستم کیو میگه-یعنی دعوتش نکنم؟نمیشه که
کالفه دستی توی موهاش کشید-هیچ ازش خوشم نمیاد
به هر حال پسر خالمه چه خوشت بیاد چه خوشت نیاددوباره سرتاپامو برانداز کرد-برو لباستو عوض کن خوشم نمیاد جلوی این پسره اینجوری باشی اصال
از نگاهاش خوشم نمیاد
نمیشه دیگه عوض کنم...حاال بیا این شیرینیو تعارؾ کنموقع شام به کمک بقیه میزو چیدم خوشم میومد همه از دست پختم تعریؾ میکردن
شهاب در حالی که میخندید گفت-گفتم این سپهر شکمش اومده جلوااا به خاطر دست پخت اواس
سپهر به شوخی جوابشو داد-شهاب چرا صفات خودتو میچسبونی به من؟
نیما-حقته خب پررو هر روز داری دست پخت خواهر نازنین مارو میخوری
سپهر-تا چشاتون شیشتا شه
بعد از اینکه همه شامشونو خوردن میزو جمعو جور کردم ظرفارو سپردم دست ماشین ظرؾ شوییو
رفتم سراغ مهمونا
نگاهای گاهو بیگاه بهروز و اخمای تو هم سپهر منو عصبی میکردنو باعث میشدن اولین مهمونیم
خیر سرشون کوفتم شه دیگه داشتم به این نتیجه میرسیدم که چرا به حرؾ سپهر گوش ندادم..اصال
چرا همیشه سپهر هر حرفی میزنه درسته؟
داشتم با عمه ی سپهر حرؾ میزدم که سپهر اومد نشست کنارم تا نشست اخماش بدجور رفت توهم
همچین که من گفتم االن کارم تمومه حاال واسه چی؟خودمم نمیدونم نگاهش کردم از نگاهش هیچی
نفهمیدم برای همین رومو کردم یه طرؾ دیگه احساس کردم یه چیزی روی پامه نگاه کردم دیدم
سپهر داره دامنمو که رفته بود کنار درست میکرد چپ چپ نگاهش کردم اون بد تر نگاهم کرد-
لباستو که عوض نکردی الاقل مواظب باش لباست نپره باال
سرمو تکون دادمو به ارومی دستشو که هنوز روی رون پام بودو برداشتمو گذاشتم روی پای خودش
بلند شد رفت سمت میز مشروب منم دنبالش بلند شدم سپهر یه دستش توی جیبش بودو اونیکی دستش
مشروب داشت با نیما صحبت میکرد یه ته لیوان واسه خودم ریختم که سپهر گفت-مواظب باش
جوجو
چشم ؼره ای بهش رفتم چون دوست نداشتم جلوی نیما به من بگه جوجو
نیما-سپهر تو به چه اجازه ای به آوا میگی جوجو؟؟این اسمیه که اول من روش گذاشتم
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سپه دستشو انداخت دور کمر ظریفمو منو به خودش چسبوند-آوا جوجوی من نیما خان
نیما-اِ؟نمیشه که...سپس رو کرد به من-جوجه زیاده روی نکنیا
چشمامو تنگ کردم-تا من اومدم لب بزنم شما یه چیزی بگین اصال کی مست میکنه با شراب دوساله
ی موسیو؟سپس پشت چشمی نازک کردمو یه نفس باال کشیدم
نیما یه لیوان پر کردو رفت سمت سوگل سپهر-خب باب چطه کشتی خودتو باش
با طعنه جواب دادم-سپهر شما مواظب باش مست نشی که تو مستی خیلی چیزا میگی
سپهر چشماشو باریک کرد-منظورت چیه؟
دوباره با همون لحن جواب دادم-خواستم گفته باشم اخه اون موقعا منو با بعضیا اشتباه میگیری سپس
پشتمو بهش ردمو رفتم کنار مبینا که داشت با موبایلش ور میرفت نشستم به چند لحظه نکشید که
سیاوش که روبه روی مبینا نشسته بود موبایلشو از جیبش در اورد به صفحه ی گوشیش نگاهی کرد
سپس نگاهی به مبینا کردو سرشو برای مبینا تکون داد لبخند موزیانه ای زوی لبم نشست هی این اس
میداد هی اون جواب میداد خالصه که خیلی ضایع بودن-خرهههه خعععلی ضایعینا
سرشو باال کرد-هان؟
کوفتو هان معلوم نیس چی هی واسه هم مینویسین که اینقد گیجیخندید-کوفت مگه ما مثه شماییم
نگاهی به سیاوش کردم که منتظر جواب بود سپس به مبینا گفتم-بدو بدو بچمون منتظر جوابه
موبایلشو گرفت سمت خودش
اِی اِی معلوم نیس چی دارین برای هم مینویسین که من نباید ببینمبرو بابااین وسط یه چیزی بد جور قلقلکم میداد اونم لوس بازیاو نازو عشو هایی بود که نازیال خانوم برای
سپهر میکردن...حسابی کفری شده بودم اخه یکی نیس به این بگه ضعیفه اینکه داری براش عشوه
شتری میایی صاحاب داره که نشسته جلوی تو...یه دستشو انداخته بود دور بازوی سپهر که اخماش
تو هم بودو با یه دستشم مشروب کوفت میکردو میخندید...اه اه انقد از این دخترا بدم میاد بلند شدم
رفتم سمتشو دستمو دور بازوی سپهر گره زدمو کشیدمش سمت خودم که باعث شد بازوی نازیال از
بازوش جدا شه نازیال با اخم سرشو خم کرد سمت منَ ....وع عجب رویی داره این بشر...جلوی من
داره شورمو مُال میکنه تازه برای من اخمم میکنی...مزخرؾ...سپهر هم از حرکتم خوشحا شد هم
تعجب کرد منم چون جلوی بقیه ضایع نشه با لبخند گفتم-ؼزیزم یه لحظه بیا کارت دارم
رفتیم یه سمت دیگه پرسید-چیه؟
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چشامو تنگ کردم همین جور بهش خیره شدم بلکه خودش بفمه منظورمو ولی اون همینجور سردر
گم نگاهم میکرد-چیه و زهرمااااررر من روبه روت نشستم اونوقت تو چسبیدی به نازیال خانوووووم
جلوی همه
اون خودش به من میچسبه تازه...چشماشو که داشتن میخندیدن توی چشمام دوخت-نکنه حسودیتمیشه؟!
معلومه که حسودیم میشه-نه مگه تحفه ای که حسودیم شه بعدشم اون بهت چسبید تو باید میشیدی کنار
میگفتی خره گاوه من زن دارم اگه بخوام با زنم...
حرفمو خوردم خودم متوجه حرفم شدم...ولی منظور من این نبود ولی اون موزیانه سرشو اورد جلو-
خب بیه ی حرفت؟
چپ چپی نگاهش کردم
وقتی دید من حرفی نمیزنم ابروشو با حالت قشنگی اداخت باال-پس حرفتو یات باشه مرده و قولش
مطمئن بودم لپام گل انداخته بودن خودش به صورت سرخم خندید-اخی کوچولوی خجالتی سپس
دستشو دور کمرم انداختو رفتیم پیش بقیه
باالخره مهمونا رفتن من موندمو سپهرو یه خونه ی بهم ریخته و شلوغ پلوغ خودمو روی مبل اداختم
با رضایت لبخندی زدم چه خوب از پس مهمونی بر اومده بودم سپهر هم کنار من ولو شد کفشامو در
اوردم چه کفشایه خوبی بودن سپهر برام خریده بود اصال اذیت نشدم فقط به خاطر اینکه پاشنش
زیادی بلند بودن کمی کؾ پامو ساق پام در میکرد ساق پامو اوردم باال تا کمی ماساژ بدم سپهر که
تکیه داده بود سرشو اورد جلو-ساق پات چه قلمیه!
بعد با شیطنت به من خیره شد منظورشو گرفتم با اخم پامو گداشتم روی زمین-بی جنبه
خندید-نمیخوایی به قولت عمل کنی؟
گیج شدم-چه قولی؟
همون قوله دیگه....تازه متوجه منظورش شدم منظورش همون حرؾ نیمه تمومم بود-لوس
ااااااااا مرده و قولشاوال که من زنم تازه اون حرفو اشتباهی زدم خودتم فهمیدیو داری این حرفارو میزنیکمی خودشو کشید سمت من-ولی ن همیشه روی حرؾ دیگرون حساب میکنم
و سپس دستمو گرفت...وا؟اینچرا همچین شد؟
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سعی کردم دستمو از دستش بکشم بیرون –میخوام نکنی ولی دستمو محکم گرفته بود کمی بیشتر به
سمتم خم شد...منم که کال تنم میخارید بدم نمیومد که هیچ خوشم میومد...این چه حرفی بود من
زدم؟...با اون چشای جذابش با بی رحمی تو چشام خیره شده بود انگار میدونست من عاشق چشماشمو
چشماش کال منو جادو میکنه...تپش قلبم اونقدر بلند بود که مطمئن بودم اونم میشنوه...یه دستشو
انداخت دور کمرم اون یکی دستشو کرد البه الی موهام سرتش لحظه به لحظه بیشتر به صورم
نزدیک میشد...چه عطری داشت نفساش ...چرا نگاهش با همیشه فرق داشت؟ چرا نمیتونستم از
دستش فرار کنم؟...میتونستم...پلکی زدم نگاهمو ازش گرفتم...از زیر نگاه خیرش گریختم...با حالت
دو یه اتاقم پناه بردم...درو بستمو بهش تکیه دادم...دستمو گذاشتم روی قلبم دستمو گذاشتم روی گونه
هام داغ داغ بودن...چنتا نفس عمیق کشیدم سعی کردم خودمو اروم کنم...
هیج صدایی از توی هال نمیومد از توی قفل در نگاهی انداختم سپهر هنوز روی همون مبل مشسته
بودو دستشو گذاسته بود زیر چونش روی تخت دراز کشیدم اصال روم نمیشد دوباره با سپهر روبه
رو شم...روی تخت دراز کشیدم تا خوابم ببره...
*********
اینم پست دوم امروزم
امروز مجبورم بدون سپهر برم شرکت قراره بره به ساختمونی که در حال ساخته سر بزنه سوار
ماشین شدم وارد شرکت که شدم از همون اول فهمیدم که امروز چه روز نحسیه چون اولین نفری که
باهاش مواجه شدم صفایی بود که با همون لبخند کریه و زشتش سالمی کرد-سالم خانوم مهندس
خشک جوابشو دادم از رو نرفت-چیه خانوم مهندس از همین اول صبح میخوایین با اخم شروع
کنین...باور کنید دل ماهم میگیره
مهندس شما کاری ندارید؟چطور؟مرتیکه دیگه چطور نداره که –گفتم اینجا بیکار نایستید کلی کار هست توی شرکت
و سپس از کنارش رد شدم هنوز اخمام توی هم بود که نؽمه اومد تو-چرا اخمات توهمه خره؟
خر خودتیباشه بابا تو خر تو گاو حاال بگو ببینم چرا شدی برج زهرمار؟اه تقصیر این صفاییه..از همین اول صبحی ...ایشش اصال نؽمه به جون خودش اگه لباساشو درارهمیشه عین اون مرد چینیه که ویتمین سی و تبلیػ میکنه
چشاش گرد شد-بیچاره
جبهه گرفتم-بیچاره کدوم؟؟
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چطه بابا سگ باید جلو تو لنگ بندازه بیا پاچمو بگیرایشش هر چی ازش بدم میاد مرتیکه کچلوکدوم کچلن؟نؽمه میزنم تو سرتااااا منظورم صفاییه اون چینیه که مو دارهاهان من که....با اومدن سیاوش حرفش نیمه تموم موند –سالم سیاوش چیزی شده؟
نه...فقط...میدونستی که سپهر رفته سر بزنه به ساختمونه...یه جوری نگاهش کردم یعنی ما عهدو عیال طرفیما
خندید-خب سپهر امروز نمیاد شرکت
چرا؟چون بیمارستانهدوتامون از حالت سرخوشی اومدیم بیرون-بیمارستان؟؟!!
اره چیزیش نشدها فقط پاش شکستهچند لحظه مات موندم سپس سریع از جام بلند شدم-بریم
کجا بریم؟بؽض کرده بودم-بیمارستان
نه الزم نیس آوا چون فعال باید اوجا بمونه یه ساعت دیگه میریم دنبالشمهم نیس من میرم پیشش بعد تو بیا دنبالموننؽمه از جاش بلند شددستمو گرفت-باشه بابا فهمیدیم خیلی عاشقی
از کجا افتاد؟نه بابا سیاوش توهم خدای هوشیا یعنی دیگه اخرشی خودم میدونم از ساختمون افتاده از کجایساختمون افتاده که فقط پاش شکسته؟
ناراحتی که افتادو نمردچشمامو چرخوندم-مسخرررره
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شانس اورد از پاگرد طبقه ی اول افتادپ.فی کردم-پس خدا خیلی رحم کرده
سیاوش به شوخی گفت-به اون رحم کرده ولی به تو نه
بهش خیره شدم یعنی برو بیرون خدای نمک  2ساعت خیلی سریع گذشت سیاوش رفت دنبالش منم
رفتم خونه سپهر با کمک سیاوش از چنتا پله ی ورودی خونه اومد تو...دلم ریش ریش شد رنگش به
خاطر درد کمی پریده بود سالم کردمو از جلوی در رفتم کنار زیر بازوشو گرفتم سپهر روشو کرد
به من لبخندی زدو جوابمو داد روی تخت خوابوندیمش سپس با سیاوش از اتاق اومدیم بیرون
سیاوش-هی دختر دوستمو تنها گیر اوردی اذیتش نکنیا
مشتی به بازوش زدم-برررررررو پرررو شوهر خودمه کچلشم بکنم به تو ربطی نداره
اوه اوه اصال بهتره من دخالت نکنم میترسم یه بالییم سر من بیاریپس مواظب باشاره پس بهتره اصال من برماره فقط موندم چرا اینقد دیر به مخت رسید...بیچاره مبینااینو حواسم نبود از دهنم پرید
سیاوش با تعجب نگاهم کرد-جان؟
جانت بی بالتو دیگه از کجا میدونیبرررو مگه ضایع تر از شما دوتا هم وجود دارهسیاوش نفسشو داد بیرون-ما ضایع...من برم از سپهر خداحافظی کنم
برو ولی فقط یه دقیقه چون میترسم اؼفالش کنیداشت میرفت که صدامو کمی بلند کردم-از همین االنم شمارش معکوس شروع میشه...52...61...
سر نیم دقیقه
نیم دقیقه شدااگه میخوایی دروباره برم-نخیر الزم نیس بیا بو از خونمون بیرون قیافت تکراری شد زیادیم پر حرفی کردی
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آوا تو کال امروز مشکل پیدا کردیخیلیم دلت بخواد مگه چجوری شدم؟خشنو پاچه گیربرو بابا اول صبحی که این مرتیکه ویتامین سی اعصابمو خط خطی کرد حاالهم که نزدیک بود بیاقا شیم
خندید-مرتیکه ویتامین سی؟؟
خودمم خندم گرفت-اره داستانش مفصله
حاال کی هس؟یه بنده خداخوبه میگی بنده خدا حاال من میشناسمش؟اوه اوه چه جورمحاال این اسمو کی روشگذاشته؟اول به فکر من رسید بعد با مشورت نؽمه تصویب شد
خندید-بیچاره اون مرده
درحالی ه منم میخندیدم گفتم-سیاوش من دوباره بت رو دادم پررو شدیاااا
خیلی خوب بابا من رفتم خداحافظخداحافظ دیگه هم اینطرفا پیدات نشهااچشم سپس دستی برام تکون دادو سوار ماشینش شدو با بوقی دور زدو رفترفتم توی اتاق سپهر...اون دستاشو زیر سرش گذاشته بودو به سقؾ نگاه میکرد
نچ نچ چالق بیچارههههنگاهشو از سقؾ گرفت-خیلی خوشحالی نه؟
معلومه که ن-اره چالق جون تا چند روز تو دستو پام نیستی و به لطؾ خدا کمتر میبینمت
اخمی کرد انگار که دلخور شده بود-دل به دل راه داره...حاال یاال پاشو یه سوپی چیزی برام اماده کنو
بده دستم باید تقویت شم
-خرس که نیاز به تقویت نداره

121

وبالگ نگاه محل دانلودرمان jafa-h.mihanblog.com

دستت درد نکنه دیگه شدیم هرس؟حیؾ که نمیتوم وگرنه نشونت میدادمووووویی نگو ترسیدم سپهر و از اتاق اومدم بیرون-چالق خانمشؽول پختن ؼذا شدم صدای سپهرو شنیدم که داشت منو صدا میکرد رفتم توی اتاق-چیه؟
یه لیوان اب برام بیاررفتم یه لیوان اب براش اوردم دوباره که رفتم توی اشپزخونه چند دقیقه بعد دوباره من صدا کرد-چیه
باز؟
با یه نیمچه لبخند شیطون گفت-من با این لباسا راحت نیستم
نکنه انتظار داری من بیام لباساتو بهت بپوشونمخیلی صریح جواب داد-اره
چشامو گرد کردم در حالی که هنوز چشاش میخندید گفت-خب خودم که نمیتونم عوض کنم
چرا نمیتونی؟مگه چالقی؟خودت چند لحظه پیش بهم گفتی چالقهنوزم روی حرفم هستمپس بیا کمکم کنبا نگاه تهدید کننده رفتم سمت کمدش یه شلوار گرمکن با یه تی شرت براش در اوردم پرت کردمشون
توی بؽلش-خودت عوض کن
و رفتم بیرون...دو قدم بیشتر نرفته بودم که ایستادم...خب حاال اگه کمکش میکردم چی میشد؟...ولی
خب اخه...اخه خجالت میکشیدم کی تا حاال من سپهرو لخت دیده بودم؟شاید یکی دوبار تا حاال اونم
اتفاقی ..اونکه خودش تنهایی نمیتونست...کمی فکر کردمو دروباره برگشتم لخت روی تختش نشسته
بودو داشت با هزار زحمت شلوارشو میکشید باال سرشو گرفت باال و به من نگاه کرد
سعی کردم نگاهم نره پایین-بلند شو تا کمکت کنم
نه خودم میتونماخمی کردم-ناز نکن میدونم سختته سپس رفتم کنارش زیر بازوشو گرفتم-به من تکیه کنو بلندشو...با
هزار زحمت بلند شد بودن اینکه به بدنش نگاه کنم شلوارشو کمکش کردم تا بکشه باال ...یه لحظه
محو هیکل بی نقصش شدم سینه اش عضله ایو خوش فرم بود...رنگ پوستشم گندمی و عااالی
بود...دستمو گذاشتم روی شونه ی لختش و کمکش کردم دوباره بشینه....سپهر تمام این مدت ساکت
بودو به من نگاه میکرد تی شرتشو دادم دستش-بیا دیگه اینو دیگه خودت میتونی بپوشی
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سپس پشتمو کردم بهشو اومدم بیرون نفسمو ازاد کردم تازه متوجه داؼی لپام شدم...سرمو به دوطرؾ
تکون دادم ابی به صورتم زدمو رفتم توی اشپزخونه تا بقیه ی ؼذامو بپزم پختن ؼذا که تموم شد
خواستم سپهرو صدا بزنم که یادم افتاد نمیتون بیاد برای همین ؼذاشو براش چیدم توی سینیو بردم
براش توی اتاق
تشکری کردو سینیو ازم گرفت-توهم بیا با من ؼدا بخور...سپس مظلومانه ادامه داد-تنهایی از گلوم
پایین نمیره
لبخندی زدم-باشه...پس االن میام
ؼذامو بردم با هم ؼدامونو خوردیم ظرفارو روی هم تلمبار کردم سپهر چون وصلش سر میرفت توی
اتاق تنهایی کمکش کردم اوردمش بیرون نشوندمش روی مبل روبه روی تی وی کنترل هم بهش
دادم-سپهر فک نکن راحت شدیا وقتی پات از گچ در اومد باید تا سه ماه ظرؾ بشوری
شب دوباره موقع خواب کمکش کردم تا بره توی اتاقش توی راهرو بودیم که راهشو به سمت اتاق من
کج کرد-کجا؟پات چالق شده مخت که دیگه معیوب نشده اتاق تو اونه
خب یه وقت شب به مکت احتیاجی داشتماز کی تاحاال تو شبا بیدار میشی و بازوشو گرفتمو کشیدمش سمت اتاق خودش روی تخت درازکشید -شب به خیر سپهر
دلخور عین ای بچهای معصوم نگاه کرد-شب به خیر
توی تاریکی به ساعت گوشیم نگاه کردم ساعت سه نصؾ شب بود خیلی تشنم بود از اتاقم اومدم
بیرون یه لحظه احساس کردم پشت سرم کسیه سریع برگشتم شبه بزرگیو دیدم که با حالت عجیبی به
سمتم میومد از ترس اومدم جیػ بزنم که سریع جلوی دهنمو گرفت از ترس چشام گشاد شده بودن
صدای اروم سپهر باعث شد ترسم به یک باره بریزه-هیسسس منم نترس و دستشو برداشت
این موقع شب بیدار شدی که چی بشه؟؟؟ها؟؟ترسوندی منوخندید-مثه اینکه تو هم بیدار شدیا
من تشنم بود که بیدار شدمخب منم درد داشتم که بیدار شدمگیج پرسیدم-درد؟چه دردی؟؟
خندید-برو بخواب کوچولو شبا مخت تعطیل میشه
سرمو خاروندم-اهاااان درد پاتو میگی یادم نبود
-اخی فسفر نسوزون کوچولو بعدا الزمت میشه
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اوال که کوچولو خودتی بعدشم چرا منو بیدار نکردی که قرصاتو برات بیارم..حاال هم برگرد خودمبرات میارم
از خدا خواسته پشتشو به من کردو دستشو تکیه داد به دیوار...دیدم سختشه برای همین زیر بازوشو
گرفتمو کمکش کردم-سپهر فردا باید برات عصا بخرم تا راحتتر باشی
نشست روی تخت دست بردمو چراغ اتاقشو روش کردم سپهر تازه متوجه لباس خوابه تور صورتیم
شد از باال تا پایین یه نگاه کرد سپس به صورتم خیره شد...خدارو شکر که االن چالقه وگرنه اینوقت
شب با این لباس خواب کی میتونه جلوی این ارانگوتان بی جنبه رو بگیره
رفتم و با یه لیوان ابو قرص برگشتم دادم دستش همونجور که خیره نگاهم میکرد تشکر کردو لیوانوو
ازم گرفت
نشستم کنارش تا ابشو بخوره و ازش بگیرم لیوان خالیو داد دستم-چه این لباس خواب نازت کرده
از خجالت سرخ شدم ولی با این حال با نازو عشوه جواب دادم-ناز بودم ناز تر شدم
یه ابروشو داد باال-همه ی لباس خوابات ایقدر خوشگلن؟
چپ چپی نگاهش کردم-بگیر بخواب که بد خواب شدی
جدی گفتم...آوا پیشم نمیمونی؟با پرخاش گفتم-نخیر
چرا؟چون معلوم نیس اخرو عاقبت من چی میشه...با اون نگاهاتبا تعجب به من نگاه کرد بعد یهو بلند زد زیر خنده و سرشو تکون داد...بیشتر از پیش گر گرفتم...گل
بگیرم دهنمو که...
بعد از اینکه حسابی خندید یه ابروشو با شیطنت داد باال-تضمین میکنم
ته مونده ی اب توی لیوانو پاشیدم تو صورتشو بلند شدم-بگیر بخواب تضمینتم برا خودت
**********
تلفن زنگ زد...گوشیو برداشتم مامان بود احوال سپهرو ام پرسید تاره دیروز به همه گفته بودم پای
سپهر شکسته بعد از کمی صحبت مامانم خواست با سپهر حرؾ بزنه رفتم توی اتاقش دیدم
نیست...سرکی به اتاق خودم زدم دیدم اونجاس خواستم برم تو که متوجه شدم داره چیکار میکنه...یه
لحظه به کلی یادم رفت مامان پشت گوشیه...سپهر به سختی به عصاهاش تکیه داه بودو
داشت...داشت کشوی....لباس خوابای منو نگاه میکرد...اخه تااین حد هیز؟...خدایا االن اگه بزم لهش
کنم حق با من نیس؟خواستم سریع برم تو و کشو رو ببندم ولی اگه میرفتم تو بهتره اینجوری خیلی بد
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میشه منم خجالت میکشم...قبل از اینکه متوجه حضور من بشه رفتم کنار...رفتم توی هالو از اونجا
بلند صداش زدم-سپهررررررر سپهررررررر بیااا مامانم پشت تلفنه با تو کار داره ...سپس اهسته
رفتم توی اتاقم...ای پروو نشسته بود روی تختم و به درو دیوار نگاه میکرد...ایششش بزنم تو سرش
با همین تلفن...مرتیکه هیز
تلفنو ازم گرفت مشؽول صحبت کردن با مامان شد...خیلی محترمانه...کال همیشه وقتی با نیما مامان
بابا یا هر کی حرؾ میزد لذت میبردمو احساس ؼرور میکردم ...لحنش محترمانه و متواضع بودو
لفظ قلم حرؾ میزد تلفن که تموم شد دادش به من نگاهم نا خوداگاه هشدار دهنده شده بود با کنجکاوی
نگاهم کرد-چیه چرا اینجوری نگاهم میکنی؟
هیچی...میایی بیرون؟ؼذا امادسباشه به عصاهاش تکیه کردو بلند شدسپهر نشسته بود روی تخت سفید دکتری با یه چیز اره ماند در حال باز کرد منم باالی سرش ایستاده
بودمو منتظر بودم کارش تموم شه ...یه لحظه یه چیری یادم اومد...زیر ؼدا رو خاموش کردم؟نه
نکردم؟مگه میشه نکرده باشم؟بادم نمیاد شیرشو خاموش کرده باشم...اه االن دیگه سوخته ؼذا کارش
که تموم شد بدون توجه به سپهر از اون اتاق اومدم بیرون
دکتر-خانوم صبر کنید کجا میرید با این عجله؟
برگشتم-ای وای حواسم نبود
خندید-اینقدر از دست همسرتون خسته شدید؟
برگشتم سمت سپهر-زود باش سپهر
مگه هفت ماهه به دنیا اومدی یه لحظه صبر کن بابا هنوز خیلی خوب نمیتونست راه بره برای همینبازومو چسبید از دکتر تشکری کردیمو اومدیم از اتاق بیرون-بدو سپهر فقط بدو
برای چی اخهؼذا سوختاوووه حاال انگار چی شده؟ؼذا از پای من مهمتره؟صد در صد ارهاخم خنده داری کرد-دستت درد نکنه
سوار ماشین شدیم...االن ؼذا که سوخته هیچ بوی سوختگی تا سه خیابون اونطرؾ ترم رفته...بیشتر
گاز دادم از بین ماشینا الیی میکشیدم پنج دقیقه بیشتر طول نکشید که رسیدیم در خونه رو با ریموت
باز کردم ماشینو سریع پارک کردمو پیاده شدم
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سپهر هم پیاد شد-عجب دست فرمونی داری دختر
ماییم دیگهپریدم توی خونه زیر گازو خاموش کردم با دست گیره قابلمه رو از روی گاز برداشتمو گذاشتم توی
ظرفشویی ثدای جیلیز ویلیز بلند شد سپهر اومد توی اشپزخونه-حاال چی بخوریم برای ناهار
گشنه پلو با خورشت دل ضعفه...خب زنگ بزن با پیک ؼذا بیارن دیگهخودت زنگ بزن من هنوز باید تقویت شمکجا کاری سپهر خان از همین امروز تا سه ماه دیگه ازت بیگاری میکشم حاال هم واینستو منو نگاهکن زنگ بزن یه رستوران
زنگ زد برامون جوجه کباب اوردن ؼذاشو که خورد ظرفشو گداشت توی ظرفشویی داشت میرفت
بیرون که لباسشو از پشت گرفتم-کجا اقا ظرفا دارن صداتون میزنن
با ؼرؼر مشؽول شستن ظرفا شدمنم بعد از حدود یه ماه با خیال راحنت نشستم روی مبلو لم دادم
*
تازه نشسته بودم روی مبل کنار سپهر که دردی شدید پیچید توی شکمم دستمو گذاشتم زیر شکممو
فشار دادم..اونقدر تو هالو هوای درد شکمم بودم که متوجه نگاه متعجب سپهر نشده بودم دوباره
صاؾ نشستم
حالت خوبه؟سعی کردم عادی باشم-اره خوبم
رفتم توی حمام توی کشوی کوچیک پایین دستشوییو گشتمو وقتی چیز مورد نظرمو پیدا کردم دست
به کار شدم
کارم که تموم شد رفتم توی هالو روی مبل نشستم سپهر با دوتا فنجون چایی اومد نشست کنارم-چایی
میخوری؟
چی بهتر از چایی تو این وضعیت-اره
نگاهش رفت سمت دستم که روی دلم بود-مطمئنی؟
سریع دستمو برداشتم-اره خب تو چرا گیر دادی به حال من؟
نگاهش شیطون شد بدون اینکه به روم بیارم رومو کردم یه طرؾ دیگه
ؼیر از اون فنجون چایی یه فنجون چایی دیگه هم خوردم سپهر مشؽول عوض کردن کاناال بود-سپهر
سپهر بزار همون کاناله
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کدوم؟همون که جانی دپ داشت توش بازی میکردچنتا کانال برگشت عقب-اینو میگی؟
اره خودشو بزار همین باشهمگه تا حاال ندیدیش؟هزار بار تاحاال این فیلمو گذاشتهچرا دیدم ولی خیلی دوستش دارمچرا نکنه جانی دپو دوست داری؟استیل توی بازیو جنگیدنشو خیلی دوست داشتم داشتم با ولع نگاهش میکردم-اره خیلی
لباشو با حالت با مزه ای کج کرد سپس سریع کانالو عوض کرد-نچ ولی من اصال خوشم نمیاد ازش
خیلیم بد بازی میکنه
اعتراض کردم-ااااااااااااا سپهرررررررررر داشتم میدیدماااااا بزار همون که بود
نچچراااااااا؟با حسادت اشکاری گفت-چون من اصال ازش خوشم نمیاد با اون بازیش اه اه
خواستم کنترلو ازش بگیرم که نزاشت-بدش کنترلو به من
نمیدملوس بدهابروشو با تخسی انداخت باال-بیا ازم بگیرش جوجو
یه دستشو گرفتم اون با خنده اون یکی دستشو که کنترل دستش بود گرفت باال روی زانوم بلند شدم
دستمو هی دنبال دست سپهر میبردم اونم هی دستشو میکشید با حرص زدم مشتی زدم تو سینش-سپهر
بده دیگه بدهههه
فقط ابروهاشو انداخت باال دوباره به تقال افتادم ایندفعه نشستم روی پاهاش...یه لحظه سپهر حواسش
به حرکت من پرت شد ولی من فقط هدفم گرفتم کنترل از چنگ سپهر بود روی زانوهام روی پاهاش
بلند شدم کنترلو گرفت پشتش تقریبا تو بؽلش بودمو هی وول میخوردم-وقتت داره تموم میشه جوجو
پس بدش به من-نمیدم
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ایشش بزار یکم از اون سیاست زنونم استفاده کنم اول لبامو 1ؼنچه کردمو توی چشاش زل زدم اونم
توی چشام خیره شد دستامو دور گردنش انداختم از گوشه ی چشم به دستش نگاه کردم دستاش داشتن
شل میشدن یکی از اون لبخندای مکش مرگ ما که چال روی گونم پیدا میشد زدم به چال روی گونم
خیره شد دستمو اروم اروم بردم سمت کنترل با یه حرکت سریع از دستش کشیدمش بیرونو از بؽلش
پریدم بیرون
تازه به خودش اومد چشمکی بهش زدم-دیدی باالخره تونستمممم
نفس عمیقی کشید سپس خندید-فقط همین یه بار
کانالو عوض کردم-ای واااای دیدی تموم شدد سپهر خیلی بدی
خندید-بهتر اصال این فیلما مناسب جوجو های مامانی و پر طالیی مثه تو نیس
لبامو ور چیدمو به صفحه ی تی وی چشم دوختم
نی نی حاال گریه نکن برات برنامه کودک میزارمپامو کوبیدم زمین در حالی که با اخم نگاهش میکردم روی مبلی نشستم...اخخخ دوباره همون درده
اومد رفتم توی اتاقم تا کمی روی تختم دراز بکشم دیگه اشکم داشت در میومد چرا این دفعه اینقدر
درد داشتم...عادت به قرص خوردن هم نداشتم صدای در اومد چشمامو باز نکردم-آوا؟
هان؟چشماتو باز کننمیخوامچرا گریه میکنی؟جشمام هنوز بسته بود-گریه نمیکنم
نشست روی تخت کنارم-پس باز کن چشماتو تا ببینم گریه نمیکنی
نمیخواماخی کوچولو نکنه چون فیلمتو ندیدی داری گریه میکنی هان؟نخیرمبعد از مکثی گفت-بیا این قرصو بخور
چشمام باز شدن خودمو زدم به اون راه-قرص واسه چی؟
خیلی صریح گفت-برای دل دردت
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این مارمولک از کجا فهمید دیگه اه همین کم مونده بود این بفهمه
سرشو کج کرد-آوا کوچه ب علی چپ از کدوم طرفه؟ دوباره جدی شد-بیا این قرصو بخور
اخه من که چیزیم نیسلباشو به هم فشار داد-یعنی میخوایی بگی که تو پـ.....
وسط حرفش پریدمو نزاشتم اون منفور ترین کلمه ی دنیا رو به زبون بیاره-ااااا سپهر نگو نگو
هیسسسسسسس اگه اون کلمه از دهنت در بیاد خفت میکنم
خندید
با حرص گفتم-مرررررضضضضض....اصال...اصال تو از کجا میدونی؟؟من اصال سرم درد میکنه
ااااا منم خرم اره؟؟اصال ثابت کنبیشتر از پیش گر گرفتمو لپام سرخ تر شد نگاهمو ازش گرفتم
دوباره قرصو گرفت جلوم-بیا
سعی کردم نگاهم به نگاهش نیفته-عادت به قرص خوردن ندارم
حاال این دفعه رو بخور چون خیلی درد دارینه این به خاطر اینه که دوهفته عقب.....بقیه ی حرفمو خوردم اصال من چرا اینارو دارم به این میگم؟
موزیانه نگاهم کرد-خب...؟
اخمام رفت تو هم-پاشو برو بیرون بچه پرو
بیا خوبی کنؼرولند کنان گفتم-الزم نکرده دوباره چشمامو بستم....چند لحظه توی سکوت نشست سپس...دست
گرمشو روی شکمم احساس کردم چشمام باز شدن همینطور که داشت شکممو ماساژ میداد سرشو
گرفت باال لبخند مهربونی زد و گفت-میگن اینجوری دردش قابل تحمل تر میشه سپس تاپمو بیشتر
کشید باالو به کارش ادامه داد
فقط خیره نگاهش کردم...واقعا راست میگفت دردش کمتر شده بود چشمامو بسته بودمو اون در
سکوت اروم اروم شکممو ماساژ میداد...کمی بعد لب باز کردم-ممنون بسه
بهتر شد؟ازش خجالت کشیدم نگاهمو ازش دزدیدم-اره خیلی

122

وبالگ نگاه محل دانلودرمان jafa-h.mihanblog.com

لبخندی زد تختو دور زدو اونطرؾ تخت دراز کشید چشمامو گرد کردم-بهش رو دادم پرو شد
خندیدو چشماشو بست...با پام سیخونکی بهش زدم-هی پاشو برو روی تخت خودت بخواب
همونطور که چشماش بسته بود گفت-بزار بخوابم دیگه نامرد
وقتی دید دارم خیره نگاهش میکنم خندید-چیه؟
پاشو بور دیگه پروسرشو بلند کرد-نرم چیکار میکنی؟
پووفی کردمو چشمامو بستم و اونقدر خسته بودم که سریع خوابم برد
**********
آواااااا....آواااا؟؟؟هااان چیه؟؟کجایی؟در حالی که خیلی سخت تقال میکردم گفتم-اینجام
چقدر من خوب فهمیدم تو کجاییتورو خدا ول کن تو این موقعیتکدوم موقعیت؟؟تو کجایی اخه جوجو؟؟کوفتو جوجو...تو اشپزخونماسکلم کردی؟؟نه جون تو ...تو از همون اولم اسکل بودیخب من االن توی اشپزخونم ولی تو اینجا نیستیاه خنگبا منی؟اره مگه ؼیر از تو خنگی توی این خونه هس؟معلومه تو-خؾ باو
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صدای خندشو شنیدم-اااااااا تو اینجا چیکار میکنی؟؟
جواب ندادمو همچنان تقال میکردم تا حلقمو از زیر پشت یخچال بیارم بیرون جاهم که خیلی تنگ بود
چون بین یخچال و سوپر اشپزخونه فقط 31سانت فاصله بود...دستم به حلقه خورد خواستم با انگشت
نزدیکش کنم که بیشتز رفت عقب...نفس زنون از پشت یخچال اومدم بیرون تا به کمک سپهر یخچالو
بکشم جلو و حلقه رو برش دارم
دستمو گذاشتم روی سینم و یه نفس عمیق کشیدم-وااای خفه شدم
سپهر پشتم ایستاده بود-قایم موشک بازی میکنی با خودت؟؟چه سرخم شدی
حلقم افتاد زیر این یخچال کوفتیتک خنده ی مردونه ای کرد-خب ایکیو یخچالو میکشیدی جلو
حتما هم میتونم یخچال به این سنگینیو تکون بدملبخند مهربونی زد با تحسین انداممو نگاه کرد-یادم رفته بود اینقدر ظریفی
سپس یخچالو به جلو هل داد....ای زورت تو حلقممم...خم شد حلقمو برداشتِ -ا این که حلقه ی
ازدواجته!!
خب؟اخم کوچیکی کرد-اینطوری ازش نگه داری میکنی؟...دیگه از دستت درش نمیاریاا
خواستم سربه سرش بزارم-هه اتفاقا میخواستم برای همیشه بزارمش کنار
اخماش بشتر رفت توهم-بیخود دیگه نبینم درش بیاریااا
سپس دست چپمو گرفت حلقه یو به نرمی توی دستم فرو کرد بعد دستمو گرفت باال در حالی که به
چشمام خیره شده بود یه بوسه پشت دستم زد...هل شدم ناخوداگاه دستمو کشیدم از دستش
بیرون...سپهر به خودش اومدو سریع از کنارم رد شد
برگشتمِ -ا سپهر بیا یخچالو برگردون سر جاش...لطفا
دوباره عقب گرد کرد بدون اینکه به من نگاه کنه با یه حرکت دوباره یخچالو برگردوند سر جاش و
سپس رفت توی اتاقش
نفسمو دادم بیرون به دستم نگاه کردم دستمو بوییدم سپس لبامو گذاشتم اونجایی که لبای سپهر بهش
برخورد کرده...
نشستم سر درسام فردا امتحان داشتم ولی به علت تنبلی زیاد...نچ نچ...
جزوه رو ورق زدم-...اههههه این چرا اینجوریه؟؟؟من چجوری اینو حل کردم؟
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پامو دراز کردم روی مبل و گوشه ی لبمو گاز گرفتم و سعی کردم بیشتر تمرکز کنم...از هر راهی
که میشد سعی کردم حلش کنم ولی نمیشد...پووووؾ بهتره برم از سپهر بپرسم در اتاقش باز بود ولی
پشتش به من و داشت گیتار میزد-....اهممم
محل زاشتو به گیتار زدنش ادامه داد...صدای گیراش دوباره...خب درس من مهمتره-..اههههممممم
نخیر مثه اینکه عاشق صداشه...اصال به روی خودشم نمیاره-...هوووووووووو یابوو
سرشو برگردوند-چیه پارازیت؟تازه رفته بودم تو حس
فعال دو دقیقه از اون حستون دست بکش بیا به من کمکم کنگیتارشو گذاشت کنار نگاهی به جزوها و برگه های که دستم بود کرد-...چه کمکی؟
جزوه رو گرفتم جلوی صورتش سوالو نشونش دادم-اینو بام حلش کن
نچ برو بعدا ببا االن حوصلشو ندارملبو لوچمو اویزون شد نشستم روبه روش-سپهررر فقط همین یه دونه
جزوه رو ازم گرفت سوالو یه دور خوند -اینو میگی؟
ارهچیش اینکه خیلی اسونه...نتونستی حلش کنی؟چرا نصفشو حل کردم بعد یهو یه جورری میشهاز بس خنگیلپامو باد کردمو بهش خیره شدم حیؾ که الن به کمکش احتیاج دارم وگرنه نشونش میدادم خنگ
کیه-...خب حاال حلش کن
کو مدادت؟از پشت گوشم درش اوردمو دادم بهش
بیا بشین کنارمنشستم کنارش شروع کرد به توضیح دادنو حل کردنش...هر چی توضیح میداد متوجه نمیشدم چون
اونروز جلسه رو با مهنازو ساراو مسعودو امیر پیچونده بودیم
خب متوجه شدی؟سرمو خاروندمو ابروهامو انداختم باال-...نه؟
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نهچرا اخه؟خب نفهمیدم دیگهچرا؟مگه تو سر کالس گوش نمیدی؟چراخب؟اخه اونروز با دوستام از کالس جیم شده بودیمدقیق شد -جیم شده بودین؟کی؟چرا؟
خب اخه حوصلمون سر رفته بوداخمی میو ابرو هاش ظاهر شد-با کیا بودی؟
با دوستاماینو که میدونم دقیقا با کیا؟با مهنازو ساراو....کجا؟دور دور دیگه با ماشین خیابونا رو متر کردیمو..دیگه حق نداری از اینکارو بکنی خب؟تو که مثه این دخترای بیکار نیستی .با ماشین دور دور کردندر شاءن دختری مثله تو نیس
اخه...اخه ماخه نداریم دیگه از اینکارا نمیکنیا...فقط نگاهش کردم اخمش شدت گرفت-آوا کاری نکن که خودم ببرمت دانشگاه خودم برت گردونمااا
بازم فقط نگاهش کردم پوفی کرد-بیا یه بار دیگه برات توضیح بدم
این دفعه کامال متوجه شدم خیلی عالی توضیح میداد در حد استادای دانشگاه باالخره دکترا
داشت...هـــی کی میشد منم دکترامو بگیرم راحت شم؟
توضیحش تموم شد-فهمیدی که انشاال؟
-اوهوووم

123

وبالگ نگاه محل دانلودرمان jafa-h.mihanblog.com

نگاهی به جزوم کرد–بیا این سوالو حل کن ببینم
با مداد سرمو خاروندمو جزوه رو ازش گرفتم سر پنج دقیقه حلش کردم-درسته؟
اره...حاال برو تا منم به کارام برسمداشتم از اتاقش میرفتم بیرون که گفت-اقال یه مرسی چیزی...
همین که اوردم تا مشکلمو حل کنی خیلی بهت لطؾ کردمپرروو اگه دیگه بهت کمک کردماز اتاقش رفتم بیرون به یه ساعت نکشید که دوباره به یه مشکل برخوردم ...پرو پرو رفتم دم اتاقش
چیه باز؟من دیگه بهت کمک نمیکنماخوبه یه بار من از تو کمک خواستم...حاال بیا این سوالو برام توضیح بدهنچ نمیدمیه لگد اروم به پاش زدم-هی بیا توضیح بده دیگه تو که دلت نمیخواد بیفتم؟
چرا اتفاقا خیلی دلم میخواد بیفتی تا دیگه از این ؼلطا نکنی...حاال بیا بشیناوه چه جدیزود باشتختشو دور زدمو رفتم کنارش نشستمو مدادمو بهش دادم
ایندفعه فقط یه بار توضیح میدما؟سر کالس بودی اینیکیونه نبودم ولی چون دیدم اگه بگم اره ممکنه خفم کنه به دروغ گفتم-اره
چشماشو ریز کرد-جون خودت
شونه هامو انداختم بیرون
فقط نگاهم کرد نگاهش توبیخ کننده بودو ناخوداگاه منو وادار میکرد که براش عذر بیارم-خب بیشتر
اونا مال دوران مجردی بود بعد ازدواج خیلی کمتر...
از این دیگه تکرار بشه خودم میدونمو تو...راستی شما با این همه ؼیبت چرا نمیفتین؟معلومه دیگه یا حاضری میزنیمو جیم میشیم یا میسپاریم برامون حاضری بزنننچ نچی کردو مشؽوا توضیخ دادن شدunderestand-؟
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نه umbrellaokبلند شدم تا خواست چیزی بگه زودتر گفتم-بهت لطؾ کردم
برووو اگه دیگه من بهت کمک کردمبا شیطنت گفتم-نکن...اونوقت منم میرم دور دور
بیخودخندیدم زبونی براش دراوردمو رفتم بیرون
امروز  22مرداده و خیلی ذوق زده ام چون امروز تولد سپهره و قصد دارم بدون اینکه بفهمه براش
تولد بگیرم از دو روز قبل همه رو دعوت گرفته بودم بدون اینکه خود سپهر متوجه شه قرار بود فقط
جوونای جمعمون باشن یعنی یه جورایی مجردی باشه و با سیاوش هم هماهنگ کرده بودم که به موقع
سپهرو بیاره خونه
این چند وقته هم که مشؽله ی فکریم فقط این شده بود که کادو چی براش بخرم سپهرم که ماشاله از
همه نظر چه لباسو کفشو....و چه از نظر گوشی مبایلو تبلتو لب تاپو...ؼنی بود...بعد از کلی و
معطلی و وای چه کنم وای چه کنم به این نتیجه رسیده بودم که براش یه دست بندو گردنبند بخرم
برای همین رفتم سراغ یکی از بهترین طال فروشیای اصفهان که البته یکی از دوستای فامیلیمونم بود
یه ست طال سفید که خیلی شیکو ظریؾ بود خریداری کردم از تصور تاللو زنجیر سفید روی سینه
ی خوش فرمو برنزه ی سچهر دلم ؼنج رفت
رفتم یه جایی توی خاقانی که میدونستم کادوهارو خیلی شیکو خوشگلو باسلیقه درست
میکنه...بگذریم ...میز صبحونه رو برای سپهر اماده کردم سپهر دستو رو شسته اومد با تعجب نگام
کرد-چرا اماده نشدی زود باش امروز من باید زود برم شرکتا کلی کار ریخته روی سرم با یه شرکتم
قرارداد دارم
سپهر میشه من امروزو نیام شرکت؟نشست روی صندلی-واسه چی؟
بهونه ای رو که از قبل اماده کرده بودمو گفتم-اخه نه اینکه این چندروزه تعطیلی میان ترمه مهناز
مهمونی دوره ای گرفته منم میخوام برم
لبخند پنهونی که روی لباش بود محود شد به نظر دلخور میومد شاید با خودش فکر کرده بود برای
تولد اون نمیام-...باشه اگه دلت میخواد...
-معلومه که میخوام
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سری تکون داد-کی برمیگردی؟
خبیثانه گفتم-احتماال حدود یازده دوازده
بیچاره همون یه ذره امیدیم که داشت از بین رفت...بمیرم...آوایی خدا نکشتت نکن همچین با
بچمون ...دچار افسردگی حاد میشه
عین این پسر بچهای مظلوم سرشو تکون داد-باشه برو میخایی برگشتنه بیام دنبالت شبیه خطرناکه
نه مرسی خودم میامقاطعانه-خودم میام دنبالت فقط تو ادرسو برام اس کن...اوکی؟
باشه تو که از همون اول حرؾ حرؾ خودته چرا دیگه میپرسیبلند شد کیؾ سامسونت مشکی شیکشو به همراه کت اسپرت دودیشو از روی اپن برداشت-من
رفتم...خداحافظ
خداحافظصدای بسته شدن در پارکینگ که اومد از رفتنش مطمئن شدم اول باخیال راحت یه ساعت خوابیدم
چون کار خاصی نداشتم دیروز که عاصفه خانوم برای تمیزکاری اومده بودو خونه رو دسته گل کرده
بود ؼذارو هم که سفارش داده بودم
مهنازو سارا طرفای  11اومدن کمکم با شوخی خنده و مسخره بازی کارارو کردیم ساعت حدود سه
بود که همه کارا شده بود به نوبتی یکیمون توی حموم اتاق خواب من و حمومی که توی راهرو بود
حموم کردیم و ترگل ورگل حاضر شدیم
برای اونشب یه بلوز ساتن استخونی یقه مردونه پوشیدم با دامن تنگ مشکی که تا سر زانوم بودو
کمر باریکمو به خوبی نشون میداد پوشیدم و بلوزمو توی دامنم کردم یه جوراب رنگ پای نازکم
پوشیدم با کفشای پاشنه بلند مشکی
موهامم مهناز باالی گوش سمت چپمو سه تا بافت زدو بقیه ی موهامو با یه بوبان مشکی هم جنس
دامنم جمع کرد باالی سرمو یه قسمتشو خوشگل ول کرد روی شونه ی سمت راستم یه ارایش مسی
هم کردم سپس با عطر مارک  givenchyخوش بوم که سوؼاتی نیما از ایتالیا بود دوش گرفتم
خودمو توی ایینه بر انداز کردم...عالی شده بودم مهناز سوتی زد-به به عجب تیکه ای شدی
نکبببببببببتی....سپس با حالت خاصی سر تاپامو یه نگاه کرد-خوررررررررردن داری
خندیدمو زدم تو سرش-گمشوووووو زنیکه هیز خرررررررررراب
بعد اشاره ای به تبپ خودش کردم-ببینم نامرد تو میخوایی دل کیو ببری با اون تیپ پسر کششششت
هان؟؟هان؟هاااااان؟؟
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معلومه این همه پسر نازو مامانی دارین تو فامیلتوناهاااااااان بگو پسسسس ولی ببین کثافتتت من رو همه ی پسرای فامیلمون ؼیرت دارم نگاه چپشونکنی چشاتو از کاسه در میارم...اوکــــــــی؟؟
 ُنکـــــــــــــــیساعت طرفای هفت بود که اولین مهمونا یعنی نیما و سوگلو نادیا و امیدو مبینا اومدن باهمه دستو
روبوسی کردمو خوش امد گفتمو ازشون پذیرایی کردم امید از همون اول چشماش مهنازو گرفته
بود...حقم داشت مهناز خیلی نازو با نمک بودو خوش اندام هفته ی پیشم که خانوم رفته بودن انتالیا یه
حموم افتابم گرفته بودن که یه مانکن سکسی شده بودن ایشون و در کنار اینا خانوم و باوقار والبته
زبون درازو شیطون بودو به دل مینشست
تقریبا همه ی مهمونا اومده بودنو همه منتظر بودن و لحظه شماری میکردن برای رسیدن
سپهر...طبق قرارمون با یه تک که از طرؾ سیاوش بود به معنی اینکه االن سیاوش همراه سپهر به
کوچه رسیدن چراؼارو خاموش کردیمو همه پشت مبال قایم شدن منم کیک دو طبقه ی کاراملیو
گذاشتم روی میز دوتا فشفشه رو هم فرو کردم توش به همراه  31تا شمع ریز
و رفتم پشت یکی از مبال قایم شدم...مهردادو مهرشاد هی پارازیت مینداختنو سعی میکردن سکوتیو
که به وجود اومده بودو بشکنن...لحظه ای بعد صدای باز شدن در پارکینگ اومد....و چند دقیقه
بعد....صدای چرخش کلید توی قفل...
نفسمو توی سینه حبس کردم تا از هیجان جیػ نزنم...شبح سیاوش و سپهر میون تاریکی پدیدار
شد...و چراؼا توسط مهناز که مسئولشون شده بود روشن شد...و لحظه ای بعد صدای سوت و دستو
تولدت مبارک...
همه از پشت مبال اومدن بیرونو منم بلند شدم...سپهر با حالت خاصی توی چشمام زل زده بود...برق
شادیو از اون فاصله هم توی چشماش میدیدم...با همه دست رو بوسی کردو اومد سمت من بی حرؾ
با محبت نگاهم کرد
لبخندی بهش زدم-تولدت مبارک
با یه لبخند بی نظیر جواب داد-ممنون خانمی حسابی ؼافلگیرم کردی...انتظارشو نداشتم جوجوی
شیطون
از لفظ خانومی حسابی لذت بردم ..شیرین خندیدم از همون خنده هایی که چال روی گونم پیدا میشد
نیما با قر رفت سمت ضبطو یه اهنگ گذاشت-صاحاب مجلسو بفرمایین وسط خجالت نکشین
و سپس یکی یکی همه رو بلند کرد و بعد رفت سمت سوگل بلندش کردو شروع کرد به رقصیدن
باهاش...سپهر هم بؽل گوشم گفت-من میرم لباسامو عوض کنم سپس راه افتاد سمت اتاقش چند قدمی
که رفت ایستاد نگاهی به لباسام کرد و دوباره برگشت منم رفتم توی اشپزخونه تا به پذیراییم برسم
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داشتم توی جام ها شربت میریختم که سپهر اومد تو برگشتم تا نگاهش کنم...یه شلوار مشکی شیکو
تنگ پوشیده بود با بلوز سفیدو تنگ که تا ارنج استینهاشو باال زده بودو یه کروات باریکو بلند مشکی
و کفشای ورنی شیک مثه همیشه لباساشو با من ست کرده بود-کمک میخوایی؟
با لبخند گفتم-نه تو برو پیش مهمونا
با حالت قشنگی ابروشو داد باال-نچ نمیشه که من جوجو رو تنها بزارم
ریز خندیدم و سینی شربتو دادم دستش گرفت باهم از توی اشپزخونه اومدیم بیرون سپهر شربتو به
همه تعارؾ کرد منم نشستم مبینا با قر اومد سمت من منو کشید بین جمعشونو با اهنگ گفت-پاشو با
من برقص هستی واسه من نفـــــس...
کمی باهاشون رقصیدم با صدای زنگ در سپهر رفت سمت ایفون پیک بود که ؼذاهارو بیاره منم
رفتم توی اشپزخونه با کمک سپهر میز شامو به بهترین نحو چیدیم سپس همه رو دعوت کردیم
مشؽول پذیرایی بودم که سپهر بازومو گرفت برگشتم سمتش-ببا خودتم یه چیزی بخور
باشهتو بشین من برات میارم و منو نشوند روی یکی از صندلی ها چند دقیقه بعد با یه بشقاب پر از ؼذااومد سمتم بشقابوئازش گرفتم-مرسی...پس خودت چی؟
نشست کنارم-باهم میخوریم
با تعجب بهش نگاه کردم...این سپهر وسواسی بود؟نوشابه ای برام ریخت-چیه؟
سرمو انداختم باال-هیچی و دوتامون مشؽول شدیم خیلی زود سیر شدم از ؼذا خوردن دست کشیدم به
مبل تکیه دادم که سپهر گفت-سیر شدی؟بیؾ استراگانو خوردی؟
نهههههه سیر شدم دارم میپکمقاشقشو پر کرد و گرفت سمتم-فقط همینو بخور سفارشیه
خندیدم با اینکه در هال پکیدن بودم ولی سرمو گرفتم جلو باالخره این قاشق ماله سپهر جونه دیگه
ناخوداگاه چشمامو بستمو دهنمو باز کردم...سپهر بعد از مکثی قاشقو گذاشت توی دهنم...با ارامش
خوشمزه ترین ؼذای عمرمو مزه مزه کردمو قورت دادم سپس چشمامو باز کردم چشمام توی چشمای
تب دار سپهر افتاد...با حالت عجیبی نگاهش بین چشماو لبام در نوسان بود...بعد از سکوت شیرینی
لبخندی زد با همون قاشق ؼذا گذاشت توی دهنشو هومی گفت-به به این ؼذا خوردن داره
خجالت کشیدم حس کردم گونه ام گر گرفت....بعد از خوردن شامو جمع کردن میز از اشپزخونه
اومدم بیرون همه دوباره ریخته بودن وسطو مجلس حسابی گرم شده بود مهناز هم با امید گرم حرؾ
زدن بودو یه جا امید لیوان مهنازو پر کردو به سالمتی نوش جون کردن....مهنازم باالخره بلـــه
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کیکو از یخچال در اوردم شمعا و فشفه هارو دونه دونه به کمک نادیا روشن کردیم سپس کیکو با
دوتا دستم گرفتمو از اشپزخونه اومدم بیرون با کمی قر رفتم سمت هال هر کی داشت میرقصید راهو
برام باز کردو شروع کردیم به تولدت مبارک خوندنو دست زدن کیکو گذاشتم روی میزو کنار سپهر
نشستم سپهر دستشو انداخت دور کمرم منو می به خودش چسبوند منم دستمو انداختم دور شونش
چراؼارو خاموش کردیم سپهر سرشو اورد جلو تا شمعارو فوت کنه سیاوش بلند گفت-اول ارزو
رفیق شفیق جان
سپهر خندیدو بیشتر منو به خودش چسبوند-من که به ارزوم رسیدم...بقیه ی ارزوهامم با خانومم
مشترکه
وای که اونموقع خربزه توی دلم قاچ میکردن...زیباترین لبخندمو تحویلش دادم...اونم با همون نگاه
خاصش لبخند معنی داری بهم زد هر چند که معنیشو نمیدونستم ولی احساس خوبی داشتم...نور های
شمع توی چشای سپهر افتاده بودو خواستنی ترش کره بود...سریع نگاهمو ازش گرفتم اگر چند ثانیه
بیشتر توی چشاش نگاه میکردم ابروریزی میشد! ...سپس برای یه لحظه دوتامون چشمامونو بستیم و
شمعارو باهم فوت کردیم...من که ارزوم فقط سپهر بودو...سپهر هم...امیدوار بودم ارزوش با نگاه
معنی دارو خاصش یکی باشه...
دوباره همه دست زدنو تولدت مبارک خوندن بلند شدم کادوهارو از زیر میز برداشتمو گذاشتم روی
میز من کدوهارو میدادم به سپهر،سپهرهم کادوهارو اعالم میکردو بازشون میکرد به کادوی من که
رسید خواست بازش کنه که سیاوش از روبه رو گفت-بازش نکن بزار حدس بزنیم
هر کی یه چیزی میگفت-جوراب!!
پیژامه!!مسواک!!نیما یهو باحالت بامزه ای یه بشکن زد-من فهمیدم چیه
همه بهش نگاه کردیم نیما باشیطنت کمی مارو نگاه کرد سپس گفت-ایزی الیؾ!! و سپس از خنده
منفجر شد
همه خندیدن سپهر که خودش داشت میخندید گفت-دست شما درد نکنه نیما خان یادم باشه تولد شما با
یه کارتون مای بی بی از خجالتتون در بیایم
دوباره همه خندیدن...سپهر نگاه گرمی به من انداخت سپس دست بردو باکسو بازش کرد...همه خم
شده بودن تا کادومو ببینن سپهر با یه لبخند دیگه برگشت سمتم-ممنون خانومی
همه دست زدن دست بندو به دستش بستم سپس گردن بندو در اوردم سپهر کامال چرخید سمت من منم
خم شدم سمتش تا گردنبندو بندازم دور گردنش...صورتش با صورتم تنها چند سانت فاصله داشت
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تقریبا تو بؽل هم بودیم نفسای داؼو پر از عطر سپهر صورتمو نوازش میداد قفل گردنبندو بستم همه
دست زدن -سپهر آوارو ببوس یاال..یاال یاال
به همه که بی خیال دست میزدنو میخوندن نگاهی کردم و بعد زیر چشمی نگاهی یه سپهر
انداختم...سپهر نگاهم میکرد...با همون نگاه خاصش...دست انداخت دور کمرم خم شدو....لباشو به
ارومی روی گونم گذاشت...چشمامو بستم...حس شیرینی بود...خیلی خیلی شیرین...بدون حرکت توی
بؽل هم بودیم هنوزم لبای سپهر روی گونم بود...احساس کردم سپهر داره بوم میکنه....بعد از خلصه
ی شیرینی...سپهر گونمو بوسیدو لباشو از گونم جدا کرد...گر گرفته بودم...همه دوباره دست زدنو
سوت کشیدن...سپهر هنوز دستش دور کمرم بود و...منم که هنوز گیج لبای داؼش بودم...
سپهر کاردو برداشت دست منو گرفت باهم کیکو بریدیمو به کمک نادیا و مهناز کیکارو پخش کردیم
مهناز خودش بدون اینکه متوجه کارش بشه بشقابیو که کیک بیشتری داشتو برداشتو برد سمت
امید....امیدهم که خیلی خوشش بود انگار با کلی تشکرو اینکه خودتون پس چی ازش گرفت....مهناز
هم با لپای سرخ برگشتو کیک بعدی رو برد...نیما دوباره رفت سمت ضبط-خـــب حاال یه رقص
اسپشیال داریم....به افتخارشون ...سپهر خان،آوا چرا نشستین؟؟؟
سپس دست منو گرفت بلندم کرد سپهر هم خودش بلند شد اومد سمت من...با هیجان نگاهش
میکردم...صدای ضبط بلند شد(:بچها این تیکه رو اگه با اهنگ الیشمسو مسعود گوش ندین من
میدونمو شماهاااااااااااااا!!!....گذا
عاااااشقم.....عاااااشقعاااااااشقم.....عااااااشقشروع به رقصیدن کردیم....
عاشق چشماتم دیوونه ی یه نگاتم...پــــــس پاشو بامن برقص...هستی واسه من نفس....نفــــــــس...توی چشای هم خیره شده بودیمو...با نگاه عاشقانه ی من که دیگه نمیتونستم قایمش کنم...و نگاه
خاص سپهر ...عاشق رقصیدنش بودم خیلی مردونه بود اما سکسی میرقصید تقریبا تو بؽلش بودم...
دستاتو میگیرم تو چشمات عشقو میبینم...میبــــنم...نباشی میمیرم نباشی می میرم باتو اروممیگیرم...میگیـــــــرم
وقتی نیستی مریضو بدحالم وقتی هستی مستو خوشحالموقتی نیستی مریضو بدحالم وقتی هستی مستو خوشحالمدستات تو دستامه نگات تو نگامه اینو میدونم عزیزم یاهم میدیم ادامه-دستات تو دستامه نگات تو نگامه اینو میدونم عزیزم یاهم میدیم ادامه
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دستامون توی هم بودو نگاهامونم توی نگاه هم قفل شده بودو با هیجان خودمونو اون وسط تکون
میدادیم سرعت رقصیدنمونو بیشتر کردیم
به این جا که رسید:ناز نکن بی بی بیا
سپهر با لبخند جذابی به من اشاره کرد منم تقریبا خودمو انداختم تو بؽلش
اینجوری که تو میپری دوست دارم همین که هم تیپمی دوست دارم وقتی من پشتت میرقصم سریعخودتو میکنی اینوری دوست دارم
سپهر چرخی زدو رفت پشتم منم با نازو عشوه برگشتم سمتشو دستامو انداختم دور گردنشو به
حرکات موزونم ادامه دادم
لباتو بده من تو قرضو بردار همه حدو مرزو از سر شب تا سر صبح...دیونه شدم...سپهر یه دستشو انداخت دور کمرمو پشمکی بهم زد دوباره با نازو عشوه طوری که موهام بخوره تو
صورتش با قر چرخی زدمو پشتمو کردم بهشو دستامو بردم باال و یه قر خوشگلو مامانی اومدم سپهر
هم از پشت دستاشو انداخت دور کمرم و حرکاتمونو باهم یکی کردیم
چشمات مثله گربه هوشو حواسمو برده...بـــــرده....اندامت فرشته واسه رقص....سپهر این تیکه رو زمزمه وار زیر گوشم زمزمه میکردو توی چشام خیره میشد...
وقتی نیستی مریضو بدحالم وقتی هستی مستو خوشحالموقتی نیستی مریضو بدحالم وقتی هستی مستو خوشحالمرقصمون به پایان رسید همه به افتخارمون دست زدنو ایندفعه یه اهنگ اروم گذاشتیمو هر کی عاشق
بود پرید وسط...
******************
مهمونا رفته بودن با نگاه کردن به ظرفای تلمبار شده و خونه ی بهم ریخته عزا گرفته بودم حاال اول
برم سراغ ظرفا؟یا تمیز کرن خونه؟...در ماشین ظرؾ شویو باز کردم اول باید ظرفارو اب کشی
ساده ای میکردم بعد میزاشتمشون توی ماشین....تازه دست به کار شده بودم که سپهر اومد تو ایستاد
پشتم ظرؾ رو ازم گرفت گذاشت روی میز-االن میخوایی اینکارارو بکنی؟
ارهدستمو گرفت منو کشید از اشپزخونه بیرونو منو نشوند روی مبل-الزم نیس االن خسته ای فرد خودم
ترتیبشونو میدم برای نظافت خونه هم که عاصفه خانومو داریم
-تو که فردا نیستی منم نیستم منم تحمل ندارم اینجوری اشپزخونه رو ول کنم
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خب اونم عاصفه خانوم فردا صبح میاد قابل اعتماد هم که هس
اوکیسپهر روبه روم ایستاده بود کرواتشو شل کرد-امروز خیلی خوشگل شده بودی
دیگه به حرفای یه دفعه ایش عادت کرده بودم لبخندی زدم-خوشگل بودم خوشگلترم شده بودم
اوه اونکه بله...ولی واقعا ممنونم آوا خیلی زحمت کشیدیو خسته منم خیلی خوشحال شدمخندیدم-ادم وقتی یکیو....
حرفمو سریع خوردم میخواستم بگم ادم اگه یکیو دوست داشته باشه اگه کوهم بکنه خسته نمیشه
سپهر اومد نزدیکتر با وسواس پرسید-چی گفتی؟
سرمو انداختم باال-هیچی
با لجبازی بچگونه اصرار کرد-چرا اصال هم هیچی نبود بگو دیگههه
خندیدم-نچ االن نه!
پس کی؟لحظه ای به نگاه معنی دارش و لبخند های خاصش فکر کردم...و سپس به داؼی لباش روی گونه هام
سپس توی چشاش خیره شدم...فقط یه چیز ازش میخواستم...فقط دوست داشتن-...وقتی از یه چیز
مطمئن شدم!
سرشو تکون داد نفسشو فوت کرد بیرون لحظه ای نگاهم کرد سپس عقب گردد کردو رفت سمت
ضبط اهنگ ارومی گذاشتو اومد سمت من دستشو به سمتم دراز کرد سر در گم به دستش نگاه کرد
سپس به صورتش...بدون حرؾ...مدتها بود که با چشمامون با هم حرؾ میزدیم...با لبخند جذابی
جواب داد-افتخار یه دور رقصو به من میدین مادمازل؟
خندیدم با نازو ادا دستمو گذاشتم توی دستش-با کمال میل کوزت
بلندم کرد روبه روی هم ایستادیم اول دست بردمو کرواتشو براش درست کردم-کروات خیلی بهت
میاد
اول به دستم سپس به صورتم نگاهی کرد بعد با ارامش دستمو گرفت و به لباش نزدیک کرد...در
حالی که توی چشام خیره شده بود لباشو روی دستم گذاشت
لبخند خجوالنه ای زدم منو کشید سمت خودش یه دستشو انداخت دور کمرم منم یه دستمو گذاشتم روی
شونشو اروم اروم شروع به حرکت کردن با اهنگ کردیم...نگاهامون تو نگاهای هم...گرمی دستاش
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روی کمرم بهم یه ارامش عجیبیو میداد که تا حاال حسش نکرده بودم اهنگی که سپهر گذاشته بود یکی
از بهترین خاطراتمو برام تدائی میکرد
سپهر که به چشمام خیره شده بود گفت-یادته اولین بار با این اهنگ رقصیدیم
مثه خودش توی چشاش خیره شدم-اره مگه میشه یادم بره
من این اهنگو خیلی دوست دارم...بعد یه ابروشو داد باال-میدونی چرا؟کمی فکر کردم-نه چرا؟
نگاه معنی داری کرد-اونم باشه به موقعش
همزمان خندیدیم سپهر درستشو کشید روی چال روی گونم...خندمو خوردم سپهر نگاهشو از چال
گونم توی چشام دوخت-خیلی چال روی گونتو دوست دارم...همیشه بخند
خجوالنه لبخندی زدمو نگاهمو ازش دزدیدم دستشو گذاشت زیرچونمو سرمو گرفت باال-وقتی گونه
هات از خجالت سرخ میشه نمیتونم نگاهت نکنم
نمیدونستم چی بگم فقط زل زدم توی چشماش...همین جور که به چشمام خیره شده بود سرشو اورد
پایین...فاصلشو با صورتم لحظه به لحظه کم تر میکرد...قلبم توپ توپ میزدو مطمئن بودم سپهر هم
صدای قلبمو میشنوه...و من هنوز خیره به چشماش...دستشو توی موهام فرو کرد...اونقدر صورتش
به من نزدیک شده بود که...دیگه بیشتر از این ظاقت نگاه سوزانشو نداشتم برای همین چشمامو
بستم...و چند لحظه بعد...نرمی لبای سپهرو باهمه ی وجودم روی لب هام احساس کردم...نمیدونستم
االن کجام حتی نمیدونستم کیم...فقط میدونستم که با همه ی وجودم سپهرو میخوامو دارم به بوسه اش
جواب میدم...احساس میکردم هیچی توی دنیا وجود نداره که بتونه مارو از هم جدا کنه...چند لحظه
بعد سپهر سرشو کشید عقبو نگاهم کرد...نمیتونستم نگاهش کنم...با هر توانی که داشتم از زیر نگاه
تبدارش فرار کردم...به حالت دو رفتم توی اتاقمو درو بستمو به در تکیه دادم...دست کشیدم روی
گونه هام...داغ داغ بودن...چنتا نفس عمیق کشیدم...انگشتمو کشیدم روی لبام هنوز داغ
بودن...هنوز...هنوز....دلم فریاد میزد که چرا اینجام...چرا فرار کردم مگه منتظر چنین لحظه ای
نبودم
اگه میرفتم...؟؟دیگه نمیتونستم دوباره برگردم با خودم کلنجار میرفتم..از توی قفل در توی هالو نگاه
کردم سپهر هنوز همونجا ایستاده بودو.انگشتاش روی لباش بودن...نفس عمیقی کشیدم....با همون
لباسا روی تخت دراز کشیدم...
خاک تو سرت نشستی همین جوری درو دیوار خونه رو نگاه میکنی مثال تعطیالتم هس...اه این سپهر
گور به گوری هم که به بهونه ی کارای شرکت رفته بیرون اخه کی جمعه میره شرکت؟کدوم
خری؟سپهر؟واال....خری مثه اون همه چی ازش بر میاد..اصال از بعد از اون بوسه هر دوتامون از
هم فرار میکنیم البته درجه ی سپهر بیشتره
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گوشیو برداشتم زنگی به مهناز زدم-الو الووووووووووو؟
کوفتتتتتتت اول صبحی تو دوباره اون صدای نحسو انکرواالصواتتو به رخ من کشوندینچ نچ منو باش که زنگ زدم به توی...همون که خودت میدونی ِا ِا ِا ِااِ؟اینطوریه؟؟نه اونطوریهبی مزه کارتو بنال میخوام بکپمایششش مهنازی ایشاال بکپیو دیگه بیدار نشی با اون کاری که با پسر خاله جانمکردی..بمیــــــــــــــررر رری
فقط خندید
منم در حالی که خندم گرفته بود گفتم بزار یه ضد حال اساسی بیام چون معلوم بود اونم از امید
خوشش اومده بود-هههه عزیزم حاال اینقدر نخند بچمون صاحاب داره بلــــه
خندشو خورد بعد از مکثی گفت-برررووووو دروغ نگوووو پس چرا دیشب اینقدر...
حرفشو قطع کردم-چه خوش خیالی بااااباااا چون دیشب صاحابش نبود
راست میگی؟اره باوووو پس چی منکه تورو ابدا و اصالااااااا سر کار نمیزارمگم شوووووووووووو عوضی فهمیدم میخوایی سر کارم بزاریهرهر خندیدم
کوفت ایشاال من به جنازه و کفن توی.....بخندمهوووووووووشه فحش ک دار ممنوعباشه بابا آوا خانوم شما بررررردی بنال زرتو کار دارممهنااااازی....حوصلم سر رفتهاااا زیر شو کم کن سر نره اون شوهر جانت تو کدوم کفنیه؟هووووووووووووو با شوهر من درررررست بحرفاااااایهو ماجرا دوروز پیش یادم اومد برای همین با جیػ گفتم-مهنااااااااااااازززز
-چطه دیوووووونه روانی پرده ی گوشم پاره شد چرا جیػ میکشی
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وواااااااااااااایی مهنازیییی نمیدونی چی شددددبنال ببینم بازم چه گندی باال اوردی؟گند چیه بابا...و ماجرای بوسه رو براش تعریؾ کردمنههههههههههههه!!!!!؟؟؟؟اررررررررررررررررررررهخندید-دیگه داشتم از این سپهر ناامید میشدما این شوهر تو هم خععععلی بی بخاره من جا اون بودم
تورو همون شب اول...
اره در اونکه شکی نیس تو که یه ادم هیزووو...خفه بیمیرررر به همه که نه فقط تو فقط تو...کی از تو لوندتر خوشگلتر بؽلیتر تو دلبروایششش اینارو برو به این سپهر بگو....مهنااااازچطه؟امروز میایی بریم با این سارا دَدَر دودوررررر؟؟کجا؟شیمینونم فقط یه جااااییحاال زنگ میزنم از سارا بپرسم ببیم برنامش چیهاوکی منتظرمپنج دقیقه بعد مهنا زنگ زد قرار شد من ماشین بیارم باهم بریم ددر دوردور
*
ساعت طرفای یازده بود که برگشتم خونه از کلیدم استفاده کردم ماشینو توی پارکینگ پارک کردم
چراؼا هنوز خاموش بود یعنی هنوز نیومده بود؟
کلیدو توی قفل چرخوندم همه ی چراؼا خاموش بود ولی یه باریکه ی نور قسمتی از هالو که سپهر
نشسته بود روشن کرده بود به میز روبه روش نگاهی کردم یه مارتینی با یه لیوان روش بود با یه
زیر سیگاری که توش چنتا ته سیگار بود...اخمی کردم سپهر که سیگار نمیکشید تازه اصال هم خوشم
نمیومد کسی توی خونم سیگار بکشه
اخمی کردم-کی به تو گفته اینجا سیگار بکشی
سرشو گرفت باال-خودم
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بیجا کردیلیوانشو کوبید روی میزو سریع بلند شد صداش رفت باال-چی گفتیییی؟؟
ترسیدم ولی گفتم-همین که شنیدی
اومد نزدیکم ایستاد طوری که مجبور شدم کمی سرمو بیارم باال تا ببینمش-اصال تا این وقت شب تو
کدوم خراب شده ای بودی؟؟میدونی ساعت چنده؟یازده
ترسیده بودم باید چجوری جوابشو میدادم؟پررویی میکردم؟-خب که چی؟
صداش هر لحظه باالتر میرفت-خب که چی؟؟؟این درسته که یه دختر تا این ساعت توی خیابون ول
بگردههههه
جوابشو ندادم دوست داشتم باهاش لجبازی کنم واسه چس اون جمعه منو تنها گذاشته بود؟ با سرکشی
یه نگاهش کردم سپس عقب گرد کردم تا برم هوز دو قدم بیشتر نرفته بودم که سپهر از پشت بازومو
با خشونت گرفتو منو کشید سمت خودش-کجا بودی؟؟اصال با کی بودی؟؟
از زور درد نزدیک بود جیػ بکشم ولی هنوز دلم میخواست قلدری کنم برای همین صدامو بردم باال-
با دوست پسرمممم خونش بودیم تو بؽلش بودم عشق بازی میکر....
هنوز حرفم تموم نشده بود که با سیلی سپهر برخورد کردم به دیوار..چشمامو باز کردم...چند لحظه
گیج نگاهش کردم احساس میکرد با ضربه ی قویش دیگه یه طرؾ صورتمو ندارم سپهر نفس نفس
زنان در حالی که چشاش از عصبانیت گشاد شده بود بهم خیره شده بود...ازش متنففففففففففرممم توی
چشاش خیره شدم با پشت دست خون گوشه ی لبمو پاک کردم دستمو به دیوار تکیه دادمو بدن بی
جونمو تکون دادم قبل از رفتم با نفرت توی چشاش خیره شدم سپس یه تؾ انداختم جلوی پاش
و بدون حرؾ رفتم سمت اتاقمو درو بستمو قفلش کردم
سپهر با مشت به در میکوبید که صدای تلفن اومد برش داشت-الو بفرمایید؟
.....................سالم مهناز خانوم حال شما؟.............................موبایلش؟مگه خونه ی شما بوده؟............................خیلی ممنون خبر دادین.....نه خواهش میکنم......سالمت باشین....خداحافظتماسو قطع کرد صدای قدم هاشو شنیدم که اومد پشت در اتاقم-آوا؟درو باز کن....
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جوابی نشنید چند بار دیگه هم در زد ولی وقتی دید جوابشو نمیدم بی خیال شدو رفت...تو ایینه به
خودم نگاه کردم...جای انگشتای سپهر روی گونم به طور فجیحی خودنمایی کرد....چطور تونست
اونجوری بزنه؟چنتا دستمال برداشتمو خون روی لبمو پاک کردم و چون خیلی خسته بودم زود
لباسامو عوض کردمو خوابیدم
************2
با صدای سپهر از خواب بیدار شدم-آوا؟
ؼلتی زدمو دوباره پلکامو روی هم گذاشتم...اتفاقای دیشب یادم اومد...
آوا بیداری؟باید بریم شرکت...آوا؟؟حقته جوابتو ندم...عوضی هنور فکم درد میکنه اونجور که اون زدحاالم انتظار داره چیلیک چیلیک
پاشم براش برم اون شرکتش که ایشاالاوار شه روسرششششش
امروز بهت مرخصی نمیدماااا......بازم سکوت....مشت محکمی به در زد-لعنتی...امروز نیایی شرکت اخراجی فهمیدی؟
صدای قداماشو شنیدم که دور میشد و بعد صدای محکم بسته شدن در خونه...اخیشش رفت منم خوب
از زیر کار درمیرماا
در اتاقو باز کردمو اومدم بیرون حسابی پوشنم بودو شکمم به قارو قور افتاده بود در یخچالو باز
کردم شکالت صبحانه همراه با نون تست برداشتم در یخچالو که بستم...با دیدن سپهر پشت در یخچال
قلبم اومد تو دهنم بی اختیار جیؽی کشیدم...
بی تفاوت نگاهم کرد-تا پنج دقیقه ی دیگه کاراتو میکنی باهم میریم شرکت
نمیامکمی سرمو چرخوندم تا دست گلشونو ببینن...نگاهش به لب متورم و اشو الشم افتاد و بعد به گونه ی
کبودم...چند لحظه خیره شد سپس کالفه دستشو کشید توی موهاش بدون حرؾ خونه رو ترک کرد
*************
میشه بپرسم این کیک شکالتی و این گل برای چیه؟واسه مراسم اشتی کنون-ولی من از این لوس بازیا اصال خوشم نمیاد

-یعنی نمیخوایی قبول کنی
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دست به سینه روی مبل نشستم-نچ
چرا؟اون موقع که مثه حیوون سیلی بهم زدی باید فکر اینو میکردیباالی سرم ایستاد-اصال خوشم نمیاد التماست کنم
مگه من مجبورت کردم؟این طور به نظر میادشونه هامو انداختم باال
اگه یه چیزی ؼیر از کیک شکالتیو گل باشه چی؟فرقی ندارهنشست کنارم یه جعبه ی خوشگل گرفت جلوم بدون حرؾ
حتی نیم نگاهی هم به جعبه ننداختم-این چیه؟
بازش کن ببین چیهنگاهش کردم قیافش عین این پسرای معصوم میموند که از مامانشون میخوان ببخشنشون با چشم ؼره
ای جعبه رو ازش گرفتمو درشو باز کردم...چشام چارتا شد...عجججججب ساعتی....کفم برید کم
کمش هفت ملیون می ارزید...با این حال حالتمو حفظ کردم
خوشت اومد؟بد نیسچشاشو درشت کرد-به این شیکی!دلتم بخواد...حاال که با من اشتی کردی....
پریدم وسط حرفش-نخیر کی گفته
حرفمو نشنیده گرفت....-بیا این کیکو ببر بخوریم
لبامو دادم جلو با لجبازی بچگونه گفتم-خودت بزار به من چه
هی هی داری پررو میشیادوباره شونه هامو انداختم باال بلند شد جعبه ی کیک رو باز کرد توی بشقاب یکی برای من گذاشت
یکی برای خودش
***************
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سپهررررررر جون بچت زود بااااش...دیر میرسیمااا مثال خواهر دومادماوه اوه عجب خواهر شوهری بشی تو یکیخیلیم دلت بخوااااادیه بار دیگه توی ایینه به خودم نگاه کردم...یه پیراهن سفید تنگ پوشیده بودم که تا باالی زانوهام
بودو یه طرؾ استینش خیلی بلند بود تا انگشتام و طرؾ دیگه بی استین بود و پشت لباس از سرشونه
تا کمرم یه نیم دایره لخت بود ارایشگاهم که رفته بودم یه ارایش فوق العاده کرده بودم
یه کفش سفید پاشنه دوازده سانتی شیک پوشیدم مانتوی بلندمو پوشیدم شالم رو هم با احتیاط گذاشتم
روی سرم تا موهام خراب نشه...رفتم توی اتاق سپهر مخم سوت کشید از بس که خوشششگل شده بود
با کتو شلوار دودی و پیراهن خاکستری و کروات دودی موهاشو هم که خوشگل ژل زده بود...دلم
براش ضعؾ رفت اگه میشد میپریدم ماچش میکردم دختر کش که بود هزار برابر بیشتر دخترکش
شده بود-بریم
از جلوی ایینه اومد کنار بریم
وقتی به باغ رسیدیم به جز فامیالی درجه یک سوگل و نیما کسی نیومده بود رفتم توی ساختمون باغ
مانتو شالمو در اوردم بع د رفتم پیش مامان اینا نادیا یه پیراهن دکلته ی سبز پوشیده بود که با چشاش
همخونی داشت
چشمکی بهش زدم-نادیا تو هم دیگه وقته شه هااااا
اااااا مگه من مثه تو خرررمسپهر-نایا دستت درد نکنه
نادیا خندیدو با حاضر حوابی جواب داد-خواهش میکنم
سپهر با تحسین نگاهم کرد-خیلی خوشگل شدی
ممنونخاله سیمین اینا اومدرن پشتمو کردم به سپهر تا سالم کنم که سپهر گفت-این...این چیه پوشیدی؟
با تعجب برگشتم سمتش-چی؟؟
نفسشو داد بیرون-چرا این پشتش لخته؟؟
تو که گفتی قشنگهمن ندیده بودم که پشتش لخته-فک میکردم قبل دیدیش
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برو یه شال بندز روی لباستشال بندازم نمیگیرهکالفه دست کشید توی موهاش-میریم خونه لباستو عوض....
حرفشو با اومدن خاله نازی قطع کرد با خاله اینا سالمو احوال پرسی کردیم منم از این فرصت
استفاده کردمو رفتم یه طرؾ دیگه ی باغ...کم کم مهمونا اومدن نیماو سوگل هم میون دستو سوتو کل
مهمونا وارد باغ شدن یه دخترو پسر حدودا چهار ساله دنباله ی لباس عروس سوگلو گرفته بودن
دخترک لباس سفید بچگونه ی خوشگلی پوشیده بود و پسرک هم کت و شلوار همرنگ لباس دختره
رو پوشیده بود دوتاشون خیلی ناز بودن چشای سبز داشتن و موهای گندمی
عروسو داماد توی جایگاه ویژشو قرار گرفتن سوگل توی لباس عروس خسلس زیباترو خواستنی تر
شده بود نیماهم توی کتو شلوار مشکی فوق العاده جذاب شده بودو توی چشماش پروژکتور به کار
بودو نگاهشو از سوگل برنمیداشت
وقتی خوشحالیه اون دوتارو میدیدم خیلی خوش حال میشدم
داشتم بین مهمونا قدم میزدمو احوال پرسی میکردمو خوش امد میگفتم که
که دیدم نازیال خانوم با صدای بلند خندیدن بازوی سپهرو چسبیدن...سپهرهم که داشت با امید حرؾ
میزد برگشتو با تعجب نازیال رو نگاه کرد نازیال اونو کشید سمت پیست رقص سپهر هم از روی
اجبار رفت خیـــــــــلی حرصم گرفت میهواستم برم اون وسط سرشو بکوبونم به زمییییین
رفتم سمتشون که یه دفعه بهروز جلوم ظاهر شد-افتخار میدی یه دور رقصو؟
نگاهی به اون دوتا کردم بهروز رد نگاهمو دنبال کرد پوزخندی زد-ایشون که فعال گرفتارن
از حرفش بدم اومد میخواستم دوتا بزنم تو گوشش...یه لحزه چشام گشاد شد به وضوح دیدم که نازیال
خودشو انداخت تو بؽل سپهر...کارد که چه عرض کنم شمشیرم میزدی خونم در نمیومد
پیشنهادشو قبول کردم باهم رفتیم وسط جمعیت درست کنار سپهرو نازیال حاال منم بلدم اقا سپهر
اهنگ تموم شد اهنگ بعدی ه اومد همه با جیؽو هوررا پریدن وسط...بهروز اصال رعایت نمیکرد
خیلی راحت دستاشو گذاشته بود روی پهلوهام ...چشمای سپهر افتاد به ما...نگاهش روی دستای
بهروز لؽزید چشاش گرد شد با حرص به حرکتام خیره شد میدونستم که حرکتام هر بیننده ایو خیره
میکنه
دوتا اهنگ با بهروز رقصیدم...دیدم سپهر با نازیال دیگه نمیرقصه برای همین منم رفتم کنار بهروزم
مشؽول رقصیدن با یه دختردیگه شد...رفتم سمت شهاب که داشت با یه دختر با نمک حرؾ میزد به
دختر سالمی کردمو دست دادم سپس رو کردم به شهات-اقا شهاب خوش میگذره؟
نگاهی به دختره کرد-بله چرا نگذره
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و دختره رو به من معرفی کرد شهاب لیوانمو برام پر کرد تشکری کردمو مشؽول شدم سپهر توی
معیت داشت دنبال کسی...به احتمال من...میگشت تا چشمش بهمن افتاد اومد سمتم وقتی رسید به من
هشدار دهنده نگاهم کرد بعد لیوان نصفمو ازم گرفتو سرکشید بعد دوباره لیوانو بهم داد...پریستیشت
تو حلقم حاال مثال این حرکت چی بود اومدی؟ دوباره هشدار دهنده نگاهم کردو مقققققققققتدرانه پشتشو
کرد بهم و رفت
عجب!
کم کم موقع شام شد ما کنار میزا ایستاده بودیمو به همه تعارؾ میکردیم برای نیماو سوگل هم که یه
میز حسابی جداگونه چیده بودن...همه ی مهمونا که مشؽول شدن ماهم برای خودمون ؼذا بر داشتیمو
یه جا مشؽول شدیم
سپهر بهم بی محلی میکردو نازیال هم براش بهترین وسیله بود که منو بچزونه نازیالهم که از خدا
خواسته...
اینم شام عروسی برادرم کوووووفتم شد
بعد از شام همه با انرژی بیشتر پایکوبی میکردن با مبینا کناری ایستاده بودم که یه پسری که
نمیشناختمش اومد جلوم-سالم افتخار یه دور رقصو میدین؟
بله؟ایشون کی باشن؟اصال منو میشناسه وقتی نگاهمو دید خنده ی دخترکشی کرد-ببخشید خودو
معرفی نکردم-من امیر هستم برادر خانوم سوگل جان و...شماهم باید خواهر داماد باشین درسته؟
به نظر پسر بدی نمیومد-بله
خیلی خوشبختم...حاال افتخار میدین؟کمی تردید کردم اما با یاداوری بی توجهیای سپهر لبخندی زدم-خواهش میکنم
باهم رفتیم وسط تقریبا روبه روی هم ایستاده بودیمو بشکن میزدیم پسر خوبی بود کامال حریم خودشو
رعایت میکرد چرخی زدم سپهر با پسری گرم صحبت بود اون پسر نگاهش به من افتادو خیره موند
سپهر هم رد نگاهشو دنبال کرد وقتی منو دید با عصبانیت اومد سمتم اهنگ تموم شد خواستیم اهنگ
دیگرو شروع کنیم که سپهر رسید بهمون دستمو گرفتو فشار داد بعد رو کرد به پسره-شرمنده اگه
اجازه بدین یه رقصی هم با شوهرش بکنه
پسره محترمانه رفت کنار اهنگ شروع شد سپهر یه دستمو هنوز تو دستش فشار میداد-باید جمعت
کرد اره؟ادامه بده ببین چیکارت مینکم
دستمو تکونی دادم-ولم کن دستمو شکستی
دندوناشو بهم فشار داد-یه بار بهت گفتم دوست ندارم زنم مثه هرزه ها هر دقیقه با یکی برقصه
فقط میخواستم باهاش لجبازی کنم بدون لحظه ای فکر جواب دادم-کی گفته من زن توام؟
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چند لحظه ناباورانه نگاهم کرد منم پرو پرو تو چشاش خیره شدم-زیادی ازادت گذاشتم خودسر شدی
که جرئت میکنی اینجوری بامن حرؾ بزنی ...ولی بدون از امشب حالیت میکنم دیگه از این خبرا
جایی نیس
سپس با خشونت دستشو انداخت دور کمرم اون وسط که نمیتونستم باهاش جنگ دعوا راه بندازم برای
همین منم بی خیال به رقصیدنم ادامه دادم
سپهر به عمد دستاشو روی کمر و قسمت لخت لباسم میکشیدو منو ازار میداد بعد از چنتا اهنگ
ارکستر یه اهنگ اروم گذاشت و همه پیستو باری زقص اخر عروسو دوماد خالی کردن منم خودمو
از چنگ سپهر کشیدم بیرون همه ی چراؼای باؼو خاموش کرد فقط پیست رقصو که سوگلو نیما
میخواستن برقصن روشن گذاشتن....نیماو سوگل به ارومی شروع کردن به رقصیدن...نگاهاشونم
عاشقونه به هم دوخته بودن
یاد روز عروسی خودم افتادم...نگاهاشونو درک میکردم...اهی کشیدم متوجه شدم که سپهر داره
نگاهم میکنه بهش نگاه نکردم سپهر به ارومی دستمو گرفتو بعد یه دستشو انداخت دور کمرم توجهی
نکردمرقصشون به پایان رسید همه به افتخارشون دست زدیم
ساعت نزدیکای  2بود که مهمونا کم کم رفتنو فقط خودمونیا موندیم برای عروس کشون همه سوار
شدیم اول ماشین نیما اینا بهدم بقیه ی ماشینا
توی ماشین فقط سکوت بودو سکوت انگار اعصابش خیلی خراب بود...حتی نیم نگاهیم بهم
نمیکرد...حق داشت خوب منم زیاده روی کرده بودم بعد از یه ساعت چرخیدن نزدیک کوه صفه نگه
داشتیم
همه با عروسو داماد خداحافظی کردن وقتی سوگولو بؽل کردم در گوشش گفتم-انرژی هاتو که نگه
داشتی؟
خفهههههههههو خندید سرمو تکو دادم-بله دیگه ماهم از این شبا داشتیم اینجوری میخندیدیم
نیششو بستو نگاهم کرد گفتم-اخی نازی چه عروسمون خجالتیه
سوگل حسابی بؽض کرده بود از بؽلم اومد بیرون گفتم-سوگل یه نصیحت بهت بکنم
دماؼشو کشید باال-بگو؟
شب اول مواظب باشین بساط بچه رو راه نندازیسرخ شد-واااااااای تورو خدا آوا اون دهنتو ببندد
با لودگی گفتم-باااوووشه ولی فقط یه چیز دیگه....
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نیشگونی ازم گرفت که در جا ساکت شدم-ااااااااااخ دستت بشکنه ایشاااااال
بعد از اینکه بابای سوگل دست سوگلو گداشت توی دستای نیما همه ازشون خداحافظی کردیم و بعد
همه سوار شدیم رفتیم سمت خونه های خودمون
رسیدیم خونه با ریموت در پارکینگو باز کرد ماشینو پارک کرد پشت سرم وارد خون شد درو محکم
کوبید صداش اونقدر بلند بود که از جا پریدم محل نزاشتم میدونستم هنوزم عصبانیه کیفمو انداختم
روی مبل خواسم بم سمت اتاقم که سپهر گفت-بشین باهات کار دارم
برنگشتم-االن خستم بزار برای فردا
خواستم برم که با عصبانیت داد زد-گفتم بتتتتتمرررررررررررگ
چهارستون بدنم لرزید اما باز هم توجه نکردم رفتم سمت اتاقم باارامش زیپ لباسمو کشیدم پایین
درو با شدت باز کرد در با ضربه خورد به دیوار برگشت چشماش شده بود دوکاسه خون فکش
منقبض شده بود از الی دندون حرؾ میزد-مگه با تو نیییییییییییییییییستممممم ؟؟
خیره خیره نگاهش میکردم یه کلمه ی دیگه میگفتم سرمو میزاشت روی سینم
اومد سمتم-تو هرزه ای؟المصب جواب بده میگم تو هرزه اییییییییییییییی؟؟
بازومو گرفتو تکون داد داد زد-هرزه ای یا ادای هرزه هارو در میاری بدبخت؟واسه
چـــــــــــــــــــــــی ؟میخوایی منو بچزونی یا ابرو خودتو ببری؟هااااان؟
زبون باز کردم صدامو بردم باال-هرزه خودددتی اصال تو چه کاره ی منی هاااااان؟چرا ؼیرتی
میشی؟
پوزخندی زد-من رو تو یکی ؼیرت ندارم مورد شورتو ببرن
مورد شور تورو ببرنو اون دختره ی عوضیواهااان پس حسودیت میشه ارررره؟؟اخه مگه تو تحفه ای که من بهت حسودیم بشه؟دَ س باال گرفتی خودتو آق َمندس ولی بزار بهت بگمخوووووب کاری کردم و بازم میکنم تو کـــــــــی هستی که صداتو برام میبری باالو دستوووووووور
میدی؟
با باالترین صدایی که میتونست داد زد-شووووووووووهرتمممممممممم
پوزخندی زدم-هه رو چه حسابی
گرفتبازومو بیشتر فشار داد صورتشو اورد نزدیک صورتم از الیه دندونش گفت-ثابت میکنم بهت
لعنتی
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دستشو کشید روی سر شونهام و بعد قسمت لخت لباسم مورمورم شد بانفرت تو چشاش زل زدم-دست
کثیفتو بکش؟ و بازومو با شدت از دستش کشیدم بیرون تا دستم رسید به دستگیره ی در از پشت
چنگ انداختو دوباره بازومو گرفت هلم دادپشتم محکم خورد تو دیوار درو بستو قفلش کرد
سعی کردم نترسمو خودمو خونسرد نشون بدم-اینکارا یعنی چی؟چرا درو قفل میکنی؟
در حالی که یکی یکی دگمه های بلوزشو درمیاورد گفت-اگه مثه ادم میشستی باهات حرؾ بزنم
اینجوری نمیشد
دیگه نمیتونستم ترسمو قایم کنم از ترس خودمو چسبوندم به دیوار کاشکی میشد دیوار دهن باز کنه و
منو ببلعه
به سمتم اومد بازوهامو از هم باز کرد به دیوار فشار دد حتی یه میلی مبرم یاهم فاصله نداشتیم
ضربان قلب تندشو روی سینه ی خودم احساس میکردم...سرشو اورد جلو لباشو تو لبام قفل
کرد..گرمی لباش باعث میشد که وجودم به اتیش کشیده بشه
بعد از لبام رفت سراغ گلوم با ولع گلومو میبوسید
تنم یخ زده بود...حس دوگانه ای داشتم..هم توی اتیش بوسه هاش میسوختم هم از ترس بدنم یخ کرده
بود توی همین فکرا بودم که منو پرت کرد روی تخت ضربان قلبم شدت گرفت خودشو روی من
انداخت دستو پایی زدم تا از زیر هیکل سنگینش بیام بیرون ولی اون منو مثه یه طفل پنج ساله مهار
میکرد لباسمو از تنم کشیدبیرون-ولم کن...وحشی...حیوون
دستشو نوازش گونه روی پوست بدنم میکشید...جای دستاش روی بدنم میسوخت دستامو گذاشتم روی
سینشو سعی کردم از خودم دورش کنم ولی اون ذره ای تکون نمیخورد....به هق هق افتاده بودم به
معنی واقعی کلمه به ؼلط کردم افتاده بودم ....اشکام سرازیر شده بودن سپهر با دیدن اشکام نگاهش
مهربون شد زیر گوشم زمرمه کرد-گریه نکن فدات شم...گریه نکن
سپس اشکامو با مهربونی پاک کرد دیگه از اون خشمو اخم خبری...وقتی اون تمنا و خواهشو توی
چشمای خوشگلش دیدم تسلیم شدم(...البته بگذریم از اینکه من اونشب چقدر کولی بازی دراوردمو
سپهر هم فقط سعی در ارام کردن منو داشتو اون شب خیلی مهربون شده بودو زمزه مای عاشقونش
توی گوشم بهم دلگرمی میداد)
...صبح که بیدار شدم توی بؽل سپهر بودم گرمای تنشو روی تن برهنم احساس میکردم...سرم روی
سینش بود و بازوهای سپهر هم دور قفل شده بود احساس کردم بیدار شد چشمامو بستم تا نفهمه بیدار
چون هنوزم دلم میخواست توی اؼوش گرمو امنش بمونم
سپهر مو اروم از خودش جدا کرد سرمو گذاشت روی بالشت روی صورتم خم شد یه بوسه ی
کوچیک روی لبام کاشت نوازش گونه با انگشت موهامو از صورتم کنار زد گونمو نوازش
کرد...نفسای گرمش باعث میشد بی طاقت بشم...دوباره خم شد روی صورتم که ؼافلگیرش
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کردم...به نرمی چشمامو باز کردم...نگاهم افتاد توی چشمای مشکی قشنگش ...قربون اون چشات که
دیشب منو دیوونه کرد برم ممممن...لبخند شیرینی زدم-صبح به خیر
لبخندی اومد روی لباش-صبح تو هم به خیر
بعد دستاشو دور کمرم حلقه کرد زیر گلومو بوسید با اینه نمیخواستم این لحظات به پایان برسه اما از
بؽلش اومدم بیرون تا صاؾ نشستم همون درده پیچید توی بدنم...عضالتم حسابی گرفته بود از درد
رنگم پرید
سپهر متوجه حالم شد دستمو گرفت-خوبی؟
هنوز ازش خجالت میکشیدم سرخ شدم-اره
درد ندارینه!و با وجود درد سریع بلند شدم...لباسی تنم نبود....با خجالت پتو رو دور خودم پیچیدم نگاهم به تن
برهنه ی سپهر افتاد...زود خودمو جمعو جور کردمو رفتم حموم...وقتی از حموم اومدم بیرون هنوز
همونجور روی تخت دراز کشیده بود....چه بی حیا...
رومو کردم اونور تا نگاهم به تن برهنش نیافته سپهر رفت حموم منم رفتم سمت کمدم جلوی ایینه ی
قدی اتاقم ایستام به خورم خیره شدم...این من بودم...دیشب....من بودم تو بؽل سپهر...سپهر بود که
توی گوشم زمزه های عاشقانه سر میداد...این تن من بود که به خاطر تماس با بدن سپهر داغ میشدو
من احساس ارامش میکردم هنوز گرمی لبای سپهرو روی تنم حس میکردم لبامو با انگشتم لمس کردم
چشمامو بستم....تا دوباره یادم بیاد...تا دوباره ارامش اون لحظه رو حس کنم تادوباره توی بؽل سپهر
باشم تا دوباره و دوباره.......
نفسمو دادم بیرون از تصویر توی ایینه دل کندم رفتم سر کمدم حاال چی باید میپوشیدم؟
یه پیراهن سرخوابی خوشرنگ داشتم که تا نصؾ رونم بودو با دوتا بند ساده پشت گردنم بسته میشدو
خیلی به پوست سفید بارقم میومد پایین پیراهنم مؽزی خوشرنگی میخورد
روفرشی های سوراخابیمو هم پوشیدم موهامم یه شونه زدمو خیس ولشون کردم روی شونم یه روبان
نخی براق سرخوابی هم به جای تل بستم به موهام یه برق لبم به لبم زدم یه خط چشم کوچولو هم توی
چشمام زدم
به تصویر توی ایینه چشمکی زدم-شدی هلو بپر تو گلوی سپهر
و از اتاق اومدم بیرون سپهر با شلوارک مشکی ریباک و تیشرت مشکی نشسته بود روی صندلی
پشت میز اشپزخونه و گویا منتظر من بود که باهم صبحونه رو شروع کنیم
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یه میز مفصل چیده بود هر چی توی یخچال داشتیمو چیده بود منو که دید سرتاپاموو برانداز یه نیمچه
لبخند زدم که چال روی گونم پیدا شد بلند شد اومد سمت من دستشو کشید روی چال روی
گونم....دستشو نوازش گونه کشید روی گونم...و بعد روی چونه ی خوش فرمم...و بعد دستشو کشید
روی لبام و همونجا نگه داشت...با شیطنت خندیدم و انگشتشو که روی لبم بودو گاز گرفتم با مات و
مبهوت به دندونای من نگاه کرد...انگشتشو ول کردمو نشستم روی صندلی سپهر هم هم هنوز داشت
به انگشتش نگاه میکرد
گفتم-صبحونه میل نداری؟
نگاهشو به من دوخت اومد نشست روبه روم-یادت باشه تافیشو سرت درمیارما
برو باباخیل گرسنم بود حمله کردم به میز هرچی به دستم میرسیدو میخوردم
خندش گرفته بود-چطه بابا یواش خفه نشی
با دهن پر جواب دادم –نمیدونی چقدر گرسنمه
با شیطنت خندید-دوست داری هر روز صبح که بیدار میشی اینجوری گرسنت میشه
سرخ شدم لقمه ی توی دهنمو با صدای قورت دادم و نگاش کردم
مهربون خندید-میدوستی چشات خیلی خوشرنگه
پرو جواب دام-اره
ولی برعکش خودت که خیلی جوجویی چشات عین این گربه هی شیطونو بدجنس میمونهو بعد به لقمه هایی که میگرفتم اشاره کرد-لقمه هاتم عین خودت کوچولو ان
به لقمه ای که گرفته بودم نگاه کردم بدم میومد لقمه های بزرگ بگیرم مثه این حاجی بازاریا ملچ
مولوچ بزارم توی دهنم لقمه رو گرفتم جلوی دهنش-لقمه های من خوردن داره
مثله خودتدوباره سرخ شد خندیدو انگشتامو که دور لقمه بود همراه لقمه گاز گرفت-دیدی هر جیزی تالفی
میکنم
-شما خیلی بدجنس تشزیؾ دارین من برات لقمه میگیرم تو دندوناتو به رخم میکشی؟

بلند شد-خب بهتره من دیگه برم
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با تعجب نگاهش کردم-کجا
خندید-شرکت دیگه
 ِا ِا ِا ِا یادم نبودساعت خواب خانوم دیشب انگار خیلی بهت خوش گذشته هااخمی کردم-ساعت چنده؟
12خودمو لوس کردم-سپهههررررر
گرم جواب داد-جانم؟
منم باید بیام؟؟؟گونمو نوازش کرد-نه خانومی شما بمون خونه استراحت کن
بعد خم شد پیشونیمو بوسیدو رفت از اشپزخونه بیرون
وقتی از ونه رفت فکر کردم که چقدر االن بدون اون حوصلم سر میره اول از همه رفتم مالفه رو
گداشتمتوی سبد رخت شرکاو بعد نشستم سر درسای دانشگاهم ترمای اخر بود چقدر خوب بود
دکترامو میگرفتمو تموم
بعد از رسیدگی به درسای دانشگاه رفتم توی اشپزخونه تا یه ؼذای دبش درست کنم از صبح ماهی
توی مواد خوابونده بودم
...ساعت حدودای  2شده بود اما سپهر هنوز نیومده بود به گوشیشم زنگ زده بودم ولی گوشیش
خاموش بود
تا ساعت ده نشسته بودم روی مبل منتظرش به فکرم رسید زنگ بزنم به سیاوش هر چی بود اون
دوست صمیمی سپهر بود
سیاوش-الو؟
سالم سیاوش خوبی؟ممنون خوبم تو چطوری؟من...نگران سپهرم هنوز نیومده ..تو میدونی کجاس؟اتفاقی براش افتاده؟بعد از مکثی جواب داد-امروز...امروز هاله اومده بود شرکت
قلبم ریخت...استرس گرفتم-هاله؟مگه اونا هنوز....هنوز باهمن؟
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لبمو گزیدمو منتظر جواب شدم سیاوش-نه ولی هاله ادعا میکنه که سپهر...سپهر پدر بچشه
تلفن از دستم سر خورد افتاد...حتی صدای الو گفتنای سپهرو هم نمیشنیدم...بوق ممتد گوشی منو به
خودم اورد خم شدم گوشیو گذاشتم سر جاش روی زمین ماتو مبهوت نشسته بودم...صحنه های دیشب
هی لوی چشمام رژه میرفت....دوست نداشتم ؼیر از من کسی با سپهر از این خاطره ها داشته باشه
چ.ن سپهر مال من بود....ال خودم من مالک سپهر بودم ....وای....وای بر من که گذاشتم سپهر باهم
اینکارو بکنه مگه من به خودم قول نداده بودم که تا وقتی که سپهر عاشقم نشه من تسلیمش نشم....من
چیکار کردم؟
احساس حقارت کردم چقدر زود باور کرده بودم که سپهر دیگه مال من شده اون فقط برای
نیازهاش....
صدای چرخیدن کلید توی قفل اومدو سپهر در الی که سرش پایین بود وارد شد یا منو دیدو توجهی
نکرد یا ندید چون ؼرق افکارش بود
منه احمقو باش که صبح چه فکرایی با خودم کردم...حالم از خودم بهم خورد ....من نباید کم می
اوردم بلند شدم رفتم دم اتاقش درو باز ردم روی تخت نشسته بودو سرشو گرفته بود بین دستاش-...تا
این موقع کجا بودی؟
سرشو نیاورد باال-آوا برو بیرون حوصله ندارم
رفتم جلو-یعنی چی من االن نباید بدونم کجا بودی؟
سرشو اورد باال-آوا بهت میگم برو بیرون عصبانیم میکنی یه چیزی بهت میگم یه کاری میکنما
مثال چه ؼلطی میکنی؟مثال چه ؼلطی میکنی؟چطور نوبت به من که میرسه مثه حیوون میزنی حاال من نمیتونم ازت بپرسمکجا بودی؟؟
وقتی دیدم جواب نمیده از اتاق رفتم بیرون درو محکم کوبیدم بهم
سوختم...حسابی سوختم...در کمدمو باز کردم یه پانچو و شلوار همینجوری برداشتمو پوشیدم رفتم
سمت در خونه این که میخواستم کجا برمو خودمم نمیدونستم فقط میخواستم از اون خونه برم
کجا؟؟؟نه به سمتش برگشتم نه جوابشو دادم درو باز کردم تا خواستم پامو بزارم بیرون منو محکم کشید
کنارو درو با بیشترین توانی که داشت بهم کوبید-تو هیچ گورستونی نمیری فهمیدیییییییی؟
دستشو پس زدم درو دوباره باز کردم اولین پله رو که رفتم پایین سپهر منو کشید تو خونه سعی کردم
از دستش در برم ولی زورم بهش نمیرسید با یه حرکت شالمو از سرم کشیدو بعد پانچومو از تن کشید
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بیرون-فک ردی من میزارم به همین راحتی پاتو از خونه بزاری بیرون هاااان؟میخوای بری که مثه
اون یه هرزه بشی ارررررره؟چی فک کردی؟هااااان؟
تنم میلرزید صدام هم-عوضی...عوضی ...توی ادم پستی...پستی...خیلی پستی یه ادم عوضی پست
سوءاستفاده گر...ازت متنفرم متنفرررررر
و یکی در گوشش محکم خوابوندم طوری که دست خودم به زق زق افتاد
با تنه ی محکمی از کنارش رد شدم رفتم توی اتاقم درو با شدت بستم نشستم روی تختم...دیگه گریه
نمیکنم...دیگه گریه نمیکنم چون ارزش اشکامو نداره...نداره نداره نداررررره
***************
با صدای االرم گوشیم بیدار شدم...بلند شدم باید میرفتم شرکت....شرکت اون...پوووؾ ...سعی کردم
بی تفاوت باشم اول رفتم توی دستشویی دستو صورتمو شستم بعد رفتم سر کمردم حسابی میخواستم
باهاش لج کنم
یه مانتوی سفید جنس کتون کاؼذی کوتاهو تنگو چسبون پوشیدم با شلوار خاکستری تنگ و کفشای
پاشنه بلندو مشکی و خاکستری و ست کیؾ لویس ویتون خاکستری و مشکیشو پوشیدم توی چشامو
پشت پلکم مدادو خطچشم کشیدم مژهامو چند بار پشت سر هم ریمیل زدم که حسابی زنگ رفتو فر
شد یه رژ خوشرنگم که به ارایشم میومد روی لبام کشیدم
یه تیکه از موهامو هم از یه طرؾ ریختم کنار صورتم اومدم از اتاق بیرون
سپهر توی اشپزخونه نشسته بودو داشت صبحونه میخورد از اونجایی که اصالاااا دلم نمیخواست
ریخت این بشرو ببینم ترجیح دادم صبحونه نخورم فقط یه لحظه برگشتم تا ضورتمو ببینع و بعد
برگشتم تا درو باز کردم ضداش دراومد-ضب کن ببینم کجا با این تیپو قیافه؟
محلش نزاشتم سوار ماشینم شدم با ریموت درو باز کردم سر کوچه بهم رسید پامو گذاشتم روی گاز
باهم کورس گذاشته بودیم من از اون سبت میگرفتم اون از من سبقت میگرفت حتی یه جا نزدیک بود
دوتامو بایه اتوبوس تصادؾ کنیم
همزمان رسیدیم به در شرکت به نگهبان شرکت سالم کردیم رفتیم سمت اسانسور تا پامون به در
اسانسور رسید نگهبان سپهر رو صدا زد ای خدا سپهر قربونت بره چقدرر دوست دارم
سپهر لحطه ای با شکنگاهم کرد منم لبخند ژکوندی تحویلش دادم یعنی به همین خیال باش که منتظرت
بمونم یه بای بای هم باهاش کردم
سوار شدم دگمه رو زدم وقتی به طبقه ی شرکت رسیدم خواستم از اسانسور پیاده شم که خبیثانه
برگشتم تو و از دگمه ی سی تا یک رو یه بار زدمو اومدم بیرون اخه اق مهندسمون از اسانسور
بازی به شدت خوشش میاد
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با نؽمه یا شادی سالم و علیک کردمو کمی گپ زدن تا قیافه ی سپهرو موقع اومدن ببینم بعد از حدود
یه ربع وارد شرکت شد با صورت سرخ فک کنم خیلی حرص خورده بود منو که دید چشماشو زیر
کردو سرشو چند بار برام تکون داد یعنی صب کن تا به حسابت برسم
اونروز به نسبت روز خوبی بود چون از سیاوش شنیده بودم که سپهر حتی حاضر نشده بعد از اون
حرؾ هاله یه لحظه هم به حرفاش گوش کنه و اونو از شرکت انداخته بود بیرون دوباره امید وار
شدم
همیشه .ه با یه ماشین میرفتیم صبر میکردم تا کاراش تموم شه بعد باهم بریم وقتایی هم که خودم
ماشین نمی اوردم فقط بعضی وقتا بهش خبر میدادمو میرفتم ولی االن میخواستم برم بهش خبر بدم که
بدونه دارم یه ساعت زود تر از همیشه تعطیل میکنیمو یعنی با کسی قرار دارم
کیفمو به دستم گرفتم در زدم بدون کسب اجازه وارد شدم داشت با صفایی حرؾ میزد وقتی منو دید
اخماشو توهم کردو توجهی به من کرد ایششش نکه خیلی محتاج توجهت هستم؟
گلومو صاؾ کردم-میخواستم خبر بدم که دارم میرم
به ساعتش نگاه کرد-بیرون منتظر وایسا تا باهم بریم
رفتم بیرون روی مبل نشستم ده دقیقه ای اونجا معطل شدم حتی صفایی هم رفته بودو هوز نیومده بود
فک کنم از عمد داشت طولش میداد رفتم توی اتاقش دیدم پاشو انداخته روی پاش روی میزو اره
سوت میزنه...کوووفت ایشاال اون شرکت با سقفش بریزه رو سرش اخه تورو چه به رییس بودن
بدبخت عقده ای
کارتون تموم نشد؟نیم نگاهی به من کرد داشت خندش میگرفت اما جلوی خودشو گرفت-چرا تموم شد ولی شما کجا
دارین میرین؟با کدوم اجازه؟؟یادم نمیاد بهتون مرخصی داده باشم
خونسرد گفتم-با اجازه ی خودم اگه هم دیدی سرت منت گذاشتم اومدم تا بهت خبر بدم دارم میرم...
او اوه خانوم پیاده شو باهم برررررریم شما اگه با اجازه ی خودتون به خودتون مرخصی دادین پسبا اجازه ی خودتونم دیگه پاتونو تو این شرکت نزارین ...اصال شما با این عجله داری کجا میری
عادیو خونسرد جواب دادم-قرار دارم...
ابروشو داد باالو نگاهم کرد-خیلی خوب فرمایید و بلند شد وسایلشو جمع کرد
تا پامو از شرکت گذاشتم پایین اونماومد دنبالم وا این دیگه کجا داره میره؟ توی اسانسور من از شیشه
بیرون اسانسورو نگاه میکردم سپهر هم سرشو انداخته بود زیرو توی فکر بودو با کلیدش به دیواره
ی اسانسور ضرب گرفته بود
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سوار ماشین خودم شدمِ ...ا این چرا روشن نمیشه؟ دوباره امتحان کردم دیدم نخیر روشن بشو نیست
که نیس
سپهر به ماشینش تکیه داده بودو دست به سینه بایه پوزخند بهم نگاه میکرد...نکنه کار اونه؟ازش بعید
نیس
حرصم در اومد برو خدارو شکر کن ماشین روشن نشد وگرنه با همین از روت صد بار رد میشدم
که اون تیپو قیافه ی دختر کشت ز کل بریزه بهم
از ماشین پیاده شدم بدون اینکه بهش نگاه کنم سرمو گرفتم باال دزدگیرو زدم ماشینو به نگهبان
سپردمو از پارکینگ اومدم بیرون...به سر کوچه رسیده بودم که ماشین سپهر پیچید جلوم-سوار شو
نمیخوامسوار شو بهت میگمنمیخوامآوا اون روی سگه منو باال نیارا یا سوار میشی یا...حرفشو قطع کردم-یا چی هاان؟هان؟اصال باال بیاد ببینممممم....اصال تو...
بقیه ی حرفمو نتونستم بزنم چون سپهر در ماشینو باز کردو منو هل داد توش تا به خودم بجمبم قفل
مرکزیو زده بودو راه افتاده بود-با کی قرار داری
به تو ربطی نداره فهمیدی؟نگاهی به من کرد-خب پس ادرسو بده باهم بریم سر قرار
فک کنم فهمیده بود الکی پرونده بودم برای همین این حرفو زد-که چی بشه؟
خب بفهمم با کی قرار داری هرچند که میدونم الکی پروندی؟داشتم الکی الکی ضایه میشدم-چیو الکی پروندم؟
اینکه با کسی قرار دارینخیرم هیچم اینطور نیسپس ادرسو بده برسونمتجوابی نداردم
یه دفعه از خنده منفجر شد-تجوجو من یه پیشنهاد دارم اگه خواستی دروغ بگی اول عینک بزن اخه
خیلی ضایع دروغ میگی
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با حرص لب پایینمو پوستش کندم همچین دلم میخواست با پاشنه کفشم بیام تو صورتش که نخواد دیگه
بخنده...هه هه خوش خنده به صندلی تکیه دادمو نفسمو با فوت دادم بیرون که باعث شد موهام بره
باالو دوباره برگرده
دستشو اورد سمتم دماؼمو بین انگشت اشاره و ثبابش فشار داد-حتما االن دلت میخواد کلمو ببری اره؟
زدم زیر دستش-شک نکن
فکر کردم داره میره خونه ولی وقتی سر چهار راه پیچید از یه طرؾ دیگه کنجکاو شدم-داری منو
کجا میبری
نگاه با محبتی بهم انداخت-دارم میبرمت یه جایی که تالفی این چند روزه رو در بیارم
بعد از چند دقیقه متوجه شدم که داره میره سمت کوه صفه اخ که من چقدر اونجارو دوست داشتم یه
جایی پارک کردیم با ذوقو شوق پیاده شدم خواسم به سپهر نبود داشتم برای خودم میرفتم که سپهر از
پشت دستمو گرفت-مثه این بچها که اوردنشون پارک ذوق زده میشی
سرخوش خندیدم-اخه من اینجارو خعععلی دوس دارم سپهری بریم تلکابین؟
باشه شیطونک ولی بزار اول بریم سیبباوشه بریمرفتیم سیب سپهر قلیون سفارش داد نشستیم روی تخت کنار هم مشؽول کیک خوردن بودیم که قلیونو
چاییو اوردن سپهر نی قلیونو گرفت توی دستش داشت به لبش نزدیک میکرد که گفتم-بی فرهنگ
لیدیز فرست
لیدی بله ولی نه جوجوهالبامو ؼنچه کردمو بهش خیره شدم خندیدو نگاهم کرد نیو از دستش قاپیدم-بچه پررو
پکی کشیدمو دودشو خواستم حرفه ای حلقه حلقه بدم بیون که به صرفه افتادم از دستم گرفت-ها ببین
بچه که قلیون بکشه عاقبتش همینه دیگه
بابا پدررررررربزرگ جاناستیل قلیون کشیدنشم قشنگ بود اخه کال این بشر همه چیز عالیو دختر کش بود بمییییییییییییییری
سپهر
نیو داد به من-بگیر ولی برات خوب نیستا
چطور برا تو خوبه و برای من بده؟-خب من با تو فرق دارم
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پکی کشیدمو دودشو توی صورت سپهر دادم بیرون-چه فرقی؟
اول اینکه برای مردا اونقدری که برای خانوما ضرر داره ضرر نداره دوما شما که یه روز حاملهمیشی
بله؟چی شنیدم؟به حق چیز های ندیده و نشنیده...داشت درمورد بچه حرؾ میزد اونم بچه از کی از
من!
شونه هامو انداختم باال-بچه کجا بود؟
سپهر با لبخند مهربونی گفت-اصال نمیتونم تصور کنم تو با این هیکل ظریفت بچه بؽل کنی اصال بچه
کجا جاش میشه؟
بعد لپمو کشید-تو خودن نوز بچه ای
سرخ شدم...سپهر نفسشو داد بیرون-مشه فرشته ها پاکو معصومی...درست نقطه ی مقابل هاله
هاله؟در حالی ه به دود قلیون خیره شده بود گفت-اون به من خیانت کرد توهم براش بهترین بهونه بودی
بعدهم با کمال پستی اعتراؾ کرد
بعد یه نیمچه اخم کرد-حاال که دارم فکر میکنم میبینم هیچوقت عاشقش نبودم اون با چشماش منو
جادو کرد اون از تو چند سال بزرگتر بود ولی نصؾ توهم شعور نداشت
بعد به من نگاه کرد با انگشتش به دماؼم ضربه ای زد-اال توهم دور برت ندارها
اداشو در اورد-از خود راضی اونقدر از من تعریؾ کردن که با تعریفای تو نخوام دور برم
داره...پررو
بعد از سیب رفتیم تلکابین که خیلیم بهم خوش گذشت مصوصا توی تلکابین که سپهر منو کنار خودش
نشونده بودو دستشو انداخته بود دور شونمو هز از گاهی یه چیزی میگفتو منو میخندوند
طرفای  2بود که رفتیم رستوران زاگرسو ؼذایی به تن زدیمو بعدش سوار ماشین شدیم –سپهر ماشین
من چی میشه؟
کاری نداره فردا درستش میکنم میایی شرکت میبریش؟یا خودم باید بیارمش؟
مگه بلدی درستش کنیشونه هاشو انداخت باال-اااااااره
مشتی به بازوش زدم-خیلی بدجنسی سپهر پس چرا همون موقع برام درستش نکردی؟
موزیانه نگگاهم کردو جوابمو نداد
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زیر لب گفتم-بد جنس پوزکج
فک کنم شنید چون بلند خندید
کووووووفتآوا مطمئنی نمیترسی؟فیلمای دیگه هم خریدمااابادی به ؼبؽب انداختم-من ه نمیترسم ولی اگه تو میترسیو ممکنه خودتتو خیس کنی...لبامو ؼنچهه
کردمو شونه هامو انداختن باال
خیلی خوب باشهرفتم توی اشپزخونه دو بسته چیپس تند ریختم توی کاسه و نشستم روی مبل سپهر هم سی دی رو
گذاشت توی دستگاه و چراؼارو خاموش کرد و اومد کنارم نشست فیلم شروع شد فیلم درباره ی یه
گروه تحقیق بود که به یه جنگلی رفتنو یه پلیس هم اونارو تعقیب میکرد
پلیسه توی جنگل داشت دنبال رد پا میگشت منم کامال محو فیلم شده بودم که یه ادم خوار از روبه رو
تیری پرت کرد که دقیقا از چشم چپه پلیسه رد شد منم جیؽی زدمو یه متر پریدم باال
سپهر-ترسیدی نه
اب دهنمو قورت دادم سعی کردم به چهره ی خون الود پلیسه نگاه نکنم-نخیر اصال هم نترسیدم
لباشو داد جلو خواست حرفی بزنه که دستمو گذاشتم روی گونشو سرشو برگردوندم سمت تلویزیون-
حواسمو پرت نکن سپهر
فیلم کم کم داشت ترسناک میشد ادم خوارا افتاده بودن دنبال گروه هر دفعه یکیشونو میکشتنو به طرز
فجیحی میکشتن دیگه کارم به جایی کشیده بود که بعضی وقتا چشمامو میبستم یکی از ادم خوارا یکی
از مردا رو به درخت بسته بودن مرده داشت گره رو باز میکرد که یکی از ادم خوارا میبینه تبرشو
با قدرت پرت میکنه سمت مرده تبر درست میخوره بین لبای مرده و دقیقا از لب پایین مرده به پایین
کامال از قسمت باالش جدا میشه کم مونده بود خودمو خیس کنم سپهر کهترسمو احساس کرد فیلمو پاز
کردو منو نگاه کرد
چرا پازش کردی؟و بعد دست بردمو پلیش کردم اونم زیر لب چیزی گفتو شونه هاشو انداخت باال
باالخره فیلم کذایی تموم شد اخرشم هیچ کدوم از ادما زنده نموندن رفتم توی اشپزخونه ظرفو شستمو
رفتم توی حموم تا دندونامو مسواک بزنم...یه لحظه احساس کردم یکی پشتمه بدون اینکه توی ایینه
رو نگاه کنم جیؽی کشیدمو مسواکو انداختم
-چطه بابا خونه اومد پایین!
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با صدای سپهر چشمامو باز کردم-اَه توییترسوندیم خب پرا مثه جن میایی تو
خندید-اینا اثرات فیلمای ترسنک روی جوجوهاست
با دهن کفی براش زبون در اوردم از حموم اومدم بیرون یه لباس خواب تور ابی سرخوابی پوشیدمو
خوابیدم پشمام تازه گرم شده بود که احساس کردن یکی روی صورتم خم شده چشمامو سریع باز
کردم ولی کسی نبود نفس راحتی کشیدم هی از این دنده به اون دنده میشدم احساس میکردم همش یکی
توی اتاقمه دست بدمو اباژورو روشن کردم با ترس از روی تخت اومدم پایین فاصله ی بین تخت تا
در اتاقو دویدم خداروشکر فاصله ی بین در اتاق خودمو اون کم بود سپهر پشت به من خوابیده بود
نشستم روی تخت یه نفرش-سپهر....سپهر...؟؟
سپهر تکونی خوردو سریع هشیار شد-چیه آوا؟
خوابم نمیبرهبرگشت سمت من -خیلی ترسیدی نه؟
سینمو دادم جلو-نخیر من اومدم پیشت که تو نترسی
مرسی از اون حس شدید بشر دوستانت ولی من اصال نمیخوابم بهتره برینه دیگه من اومدم بعد کنارش تا فاصله ای که میشد دراز کشیدم-سپهر برو اونور تموم تختو با اونهیکلت گرفتی
سپهر کامال برگشت سمت من دستشو حائل سرش قرار داد-اولین بارت بود که فیلم ترسناک میدیدی
به دروغ گفتم-نه من اگه هفته ای یه بار یه یلم نبینم زندگیم نمیگذره
 ِا که اینطور...خب بگو دوتا از اسماشونو ِا...خب خیلی فیلمامثال؟دیدم دیگه یادم نیسلباشو داد جلو-میدونم بابا خودتو خسته نکن وجوی ترسو
پشت چشمی براش نازک کردم با شیطنت نگاهی به لباس خوابم کرد-آوا اگه خوابت نمیبره میخوایی
تا صبحبیدار بمونمو برات الالیی بخونم؟
بالشتو از زیر دستش کشیدم بیرون سرش یواش خورد به لبه ی تخت-نخیر شما زحمت نکش
سرمو گذاشتم روی بالشت توی جای تنگم جابه جا شدمو پشتمو کردم بهش سپهر دوباره سرشو
گذاشت روی دستاشو خودشو خم کرد روی منو نگاهم کرد چشمامو بستمو بهش محل نزاشتم تازه
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داشت چشام گرم میشد که احساس کردم یه چیزی روی کمرمه ترسیدم جیػ خفه ای کشیدم نگاه کردم
دیدم دست سپهر-ای اون دستتو....سپهررر ترسوندیم
دم گوشم خندید نفساش خورد به پشت گردنم که باعث شد مورمورم بشه بازوهاشو بیشتر دور کمرم
حلقه کرد-اینجوری راحت تر میخوابی
واقعا به اؼوش گرمو امنش احتیاج داشتمو احساس امنیت میردم چشمامو دوباره بستم سرشو کرد توی
موهام موهام بویید سپس بوسید-جوجو راحت بخواب من کنارتم
چند دقیقه بعد دیگه به جز گرمی نفسای گرم سپهر روی گونم و گرمی لبای سپهر روی لبامو چیزی
نفهمیدم...
*
آوا؟....آ.اِ ...د خب بچه جون بیدار شو دانشگاهت دیر میشهچشمامو باز کردم کمی طول کشید تا موقعیتمو تشخیص بدم...توی اتاق سپهر وروی تخت سپهر بودم
یاد دفیلم ترسناک دیشب...و بعد یاد اؼوش گرم سپهر...و در اخر گرمی لباش رو لبام...ای بچه پروی
سوءاستفادگر
کشو قوسی به بدنم دادم تازه متوجه نگاه با محبتو مهربون سپهر روی بدنم شدم..نگاهی به خودم
بستم...به به با چه لباسیم اومدم جلوی این هر مرد دیگه ای به جز سپهر بود کارمو ساخته بود
البته به جز اون لبی که از من گرفته بود موقع خواب با من چیکار کرده بودو خدا داند
سر میز صبحونه تازه یادم اومد ماشین ندارم
سپهر من امروز با چی برم دانشگاه؟با قاطربا شیطنت گفتم-اِ؟پس خم شو سپهر جان سوارت شم
نیمچه اخمی به من کرد سوییچوشو داد بهمن-پس خودت چی؟
تو مهم تری بگیرش من پیاده میرمحاال که خودش میخوا چرا قبول نکنم سوییپو ازش گرفتم بلند شدم کفشامو پوشیدم داشتم از خونه
میرفتم بیرون که سپهر گفت-اقال یه دستت در نکنه میگفتی دلمون خوش شه
خندیدم برگشتم سمتش دستامو انداختم درو گردنش سرشو کشیدم پایین که لپشو ببوسم که سپهر لباشو
گذاشت روی لبام بعد از یه بوسه ی طوالنی ازش جدا شدمو شادو شنگول روندم سمت دانشگاه
...پشت چراغ قرمز بودم که نیما زنگ زد-به به جناب نیما خاااااااان خوبین شما؟شماره گم کردین؟
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دوباره من زنگ زدم و تو دوباره بلبل شدی؟بلبل نباشیم چی باشیمهمینو بگو مگه تو جز توی پرورش زبون مهارت دیگه ای داری؟حاال گذشته از این حرفا اومدم یهخبر درجه یک سوپر سورپرایز بهت بدم؟
چی هست اون خبرت؟داریم میریم شمال تو این هفتههب به سالمتی زنگ زدی که خبر شمال رفتنتونو به من بدیبیچاره اون سپهر که باهات زندگی میکنه...خرجان همه باهم میریم شمالنههههههه وایی نیمایی عاااالیهههه خیلی ذلم هوای شمالو کرده بووود نیمولی باالخزه یه بار به دردخوردیا
د بیا اینم از دستت درد نکنس دیگه اینم دست رنج سال ها خواهر بزرگ کردناااا نیما اگه تو منو بزرگ میکردی که االن اینقدر ادم حسابی نبودم بعدشم نیما توکه تو بچگیعرضه ی یه دماغ باال کشیدنو هم نداشتی
هههههههههه البد تو عرضه داری...پریدم وسط حرفش-وای وای نیما قطع کن اون بی صاحابو پلیس اومد که جریمم کنه دیدی گفتم هیپ
جا به درد نمیخوری
بزار من تورو ببینم وروجک ال تو جا میارم فعال کاری ندارینه یایبای نه خداحافظپلیسه مشؽول جریمه نوشتن شد اومدم برم پایین که خرش کنم جریمه ننویسه ولی گفتم چه کاریه
بعضیاشون اونقدر ؼدو بدن که ادم باهاشون حرؾ نزنه بهتره
موهامو باالی سرم جمع کردم یه ارابیش مالیم کردم ماتوی سرمه ای تنگو کوتاهمو پوشیدم به همراه
شلوار جین روشن چسبونم و کفشای کالج سرمه ای یه شال سرمه ای هم انداختم روی سرمو اومدم
بیرون دیدم هنوز این سپهر توی حمومه
سپهر بسه دیگه دختر کش شدی بیا بیرن از او حموم-باشه بابا االن میام بیرون به همراه این حرؾ از حموم اومد بیرون

222

وبالگ نگاه محل دانلودرمان jafa-h.mihanblog.com

کامال سه تیػ کرده بود بدون ته ریش هم خوشگگلو جذاب بود اما با ته ری یه چیز دیگه بود-ریشات
کو حاجی؟
چطورم؟یواش گفتم-یه چس اومد روت
ولی انگار شنید چون با صدای بلند خندید
ببین سپهر دیگه حق نداری ته ریشتو برداریاخندشو خورد-چرا؟
شونه هامو انداختم باال-همین طوری
شیطون شد-ببین دوتا حالت داره یک اینکه تو منو با ته ریش بیشتر دوست داری حالت بعدی اینکه تو
کال منو دوست دری
پشت چشمی براش نازک کردم-سپهر دست از این خوزعبالت بردار دیر شد
از خونه اومدیم بیرون در خوه رو قفل کردیم دزد گیرو حفاظم زدیم اومدیم بیرون-سپهر گازو....
کشتی بابا گاز اب همه رو چک کردمپیتارت چی ِا یادم رفت و دوید سمت خونه بعد از چند دقیقه بر گشت دست به سینه نگاهش کردم-سپهر تو منونداشتی چجوری میتونستی بری مسافرت؟
به اسونینشستیم توی ماشین سپهر با بسم ال ....ماشینو روشن کرد رسیدیم سر قرارمون فقط ثریا جو ایا اومده
بودو مامان ایناو سوگلو نیما
سپهر-آوا خانوم بفرما هنوز هیچکی نیومده حاال تو هی بگو زود باش دیر شد
سپهر مگه تو چقدر کار داری همیشه من زود تر تو اماده میشم حاال بر فرض که تو هنوز تویخونه بودی چیکار میکردی از این ریخت خلوچلیت بهتر میشدی؟
سپهر دست برد تا موهامو بهم بریزه که جا خالی دادمو از ماشین اومدم بیورن به همه سالم کردم
بعد از ما کم کم بقیه هم اومدنو راه افتادیم سمت شمال یه دوساعتی گذشته بود حوصلم داشت سر
میرفت-سپهر؟
-هان؟
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هان چیه جانم....حوصلم سر رفتهخب من چیکار کنمپوووووؾ مارو ببین رو دیوار کی داریم یادگاری مینویسیم تو رانندگیتو بکنتبلتمو برداشتم کمی توی صندلی لم دادم مشؽول شدم
آوا یکم اون صداشو کم کن روی اعصابمهصداشو کم کردم بعد از یه ساعت خسته شدمو شروع کردم به ؼرؼر کردن-سپهر تو خیلی ماستی
خب حوصلم سر رفت یه کاری بکن
خندید-چون تو مثه این بچه های شر میمونی که اصال به یه جا بند نیستن خب من چیکار کنم
پوفی کردم-هــــی یاد روزای تجرد به خیر
چرا؟چون اونروزا خیلی خوش میگذشتروشو رد به من اخم ظریفی بین ابروهاش بود-مگه االن دیگه بهت خوش نمیگذره؟
با شیطنت ابروهامو انداختم باال-دروغ چرا؟نه
ای بدجنسهخندیدم همونجور که داشت رانندگی میکرد دستشو اوردوکشید روی چالم –وقتی بچه بودیم اینقدر چال
داشتی
اووووه خیلی از بس تپل بودم به جا ذوتا پهارتا داشتمجدا؟چاق بودی؟الؼر کردی؟نه بابا کی حوصله رژیمو داره تا هفت سالگی توپول بودم بعد کم کم الؼر شدمشیطونم بودی؟اررررره خیلی بیشتر از االناوه اوه چه شود نکه االن خیلی ارومو سر به زیری؟حاال چه شیطنتایی میکردی؟مثال سوسک مینداختم توی کیؾ معلما...واقعا؟معموال دخترا از سوسکو حشره و...میترسنو چندششون میشه-خب چندشم که میشد ولی درد ناچاری بود دیگه تازه شاپرکو قورباؼه و...اینا هم میگرفتم
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بعد چینی به بینیم دادم-همه چی به جز عنکبوت...ایی با اون پاهاششش و بعد از تصورش لرزیدم
دستشو از فرمون برداشت گذاشت روی پشت دستمو حالت پاهای عنکبوتو در اورد دوباره لرزیدمو
دستشو پس زدم-نکـــــــــن اههههههه
بعد یه نیشگون سفت از پشت دستش گرفتم
از قورباؼه چی چندشت نمیشه؟چرا اونم بدم میاد فقطم در مواقع خیلی ضروری ازش استفاره میکردممثال ؟میدونی بابام یه عمه خانوم داره اومده بود باؼمون اون موقع  14سالم بود هی بهم میگفت دختر کهنباید اینقدر شیطون باشه دختر باید اینجور باشه باید اونجور باشه نباید بلند بخنده و...منم لجم گرفته
بود یه قورباؼه با ؼبؽب ایییییین ها انداختم روی پاش وقتی نشسته بود پشت میز ناهار خوری
سپهر از خنده منفجر شد-نههههههه راس میگی همون خانومی که توی عروسی به من هی گیر میدادو
با کیفش زد تو سرم؟
یاد روز عروسی افتادم که سپهر خم شد دست عمه خانومو ببوسه که عمه خانوم با کیفش زده بود
توی سر سپهر-اررههه
باهم خندیدیم-تازه توی دوران دبیرستان با سوگل انقدر اتیش میسوزوندیمو معلمو مدیرو ناظمو..اذیت
میکردم
نچ نچی کرد-بیچاره منو نیما
مشتی زدم به بازوش-دلتم بخواد مگه چیکارت کردم پررو؟
مظلوم نگاهم کرد-کتکم میزنی...بعد شیطون نگاهم کردو مرموزانه گفت-ولی من عااشق این بچهام
و لپمو کشید سرخ شدم
منم مثه تو یه عمه خانوم داشتم ِا خدا بیامرزتشوننه هنوز زندسپس چرا من تاحاال ندیدمشون؟خندید-چون با بابام قهره
-چرا اخه؟
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چون میخواست منو اجبار کنه که با نوه ی خواهر شورش ازدواج کنم...اوه اوه حاال نمیدوی دخترهاز کدوم دخترا بود ...و سرشو تکون داد
باتعجب گفتم-فقط به خاطر همین؟
اره اینقدر سر این عمه خانوم بال اوردم و تنبیه شدم که خدا میدونهاز تصور سپهر در حال تنبیه شدن خندیدمو یهو بی هوا گفتم-وای وای بچه ی منو تو چــــی میـــشه؟
با تعجب به من نگاه کردو خندید
تازه متوجه شدمو سعی کردم ماس مالی بکنم-یعنی منظورم اینه که...که اگه...
سپهر پرید وسط حرفم-نه دیگه حرفتو زدی
یه چند ساعت بعد رسیدیم رستوران مهتاب اونجا ناهارمونو خوردیمو دوباره راه افتادیم چون صبح
خیلی زود بیدار شده بودیم خیلی خوابم میومد برای همین سرمو تکیه دادم و چشمامو روی هم گذاشتم
با احساس پرت شدن از خواب پریدم یکی در ماشینو که بهش تکیه داده بودم باز کرده بودو حاال
شهابو نیماو سپهر روبه روم ایستاده بودنو داشتن میخندیدن هوا کامال تاریک شده بودو چند ثانیه
خونسرد اونارو نگاه کردم سپس چشمامو بستمو به صندلی تکیه دادم بعد ناگهانی از ماشین پیاده شدم
با تفنگ اب پاش بزرگم افتادم دنبالشو هر کدوم از یه طرؾ فرار کردن چ.ن اب پاشم تا 11متر
اونطرؾ ترو هم خیس میکرد زاحت ایستادمو به ترتیب سه تاشونو خیس کردم بعد راحت دست
انداختم دور گردن مبیناو نؽمه و سوگل با خنده باهم رفتیم توی ویال
با هزار ذوق و شوق داشتم میرفتم توی اتاق سال قبل دنبال دخترا که ثریا جون صدام کرد-عزیزم
سپهر چمدونتو گذاشته توی اون اتاق طبقه ی پایین
با حسرت به نؽمه و مبیناو سوگل نگاه کردمو بعد دنبال ثریا جون از پله ها اومدم پایین در اتاقو باز
کردم سپهر داشت بلوزشو در می اورد که بره حمومی که توی اتاق بود
منم مانتو شالمو دراوردم وقتی سپهر رفت از اتاق بیرون یه شلوار برمودای سفیدو بلوز بنفش
پوشیدمو رفتم بیرون
بعد از خوردن شام چون همه خسته بودیم رفتیم سمت اتاقامون یه جورایی دلم میخواست برم پیش
سپهر بخوابم هم دلم میخواست برم پیش بقیه ی دخترا قبل از اینکه سپهر بیاد تو اتاق وسایل مورد
نیازمو جمع کردم و رفتم توی اتاق دخترا
نؽمهِ -ا اومدی اینجا چیکار؟
پیش شماها بخوابم یه وقت شب کارای بد بد نکنینمبینا-دکی تو که سر دسته ی ما بودی
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لباسامو با لباس خوابم عوض کردم تقریبا تا ساعتای  4و  5بیدار بودیمو حرؾ میزدیمو میخندیدیم
بعدهم با شروع خمیازه ها و اعتراض بقیه برای سروصدای زیادمون خوابیدیم
صبح با سروصدای پسرا که اومده بودن توی اتاقمونو بالشتارو از زیر سرامون میکشیدن کنار بیدار
شدیم
اول پسرا رو از اتاق بیرون کردیم بعد به سرو وعضمون رسیدیم
با اولین نفر که برخوردم سپهر بود از فکر ایکه دیشب اینقدر منتظر من بود لبخند شیطونی زدم اونم
با ؼیظ گفت-صبح به خیییییرررر
صبح شماهم به خیربا لحن معنی داری گفت-دیشب خوش گذشت؟
جاتون خیلی خالی بلهسرشو کج کرد-بله کامال پیداس از چهره ی بشاشتون
خندیدمو از کنارش رد شدم بعد از صبحونه همه رفتیم دم ساحل تا وقتی که ناهار اماده شد همه رفتن
تا ساق پام توی اب بود داشتم به دور دورها نگاه میکردم که احساس کردم یه چیزی روی پامه نگاه
کردم دیدم جلبکه از لیزیش بدم اومد پامو تکون دادم که ازپام بره کنار
برگشتم دیدم سپهر چند قدمیم ایستاده و خیره خیره نگاهم میکنه با شیطنت پامو محکم توی اب کوبیدم
که ابا پاشید بهشو لباساشو خیس کرد با خنده ازش فاصله گرفتم افتاد دنبالم منم شلپ شلپ توی ابا
میدویدم دوی من عالی بود ولی اون لنگ دراز یه قدمش میشد دوتا قدم من بهم رسید دستشو از پشت
دور کمرم انداخت-آ گرفتمت
دستو چای زدم تا از دستش در برم خنده ی ارومی کنار گوشم کردو گفت-نه دیگه تو بؽلمی جاتم
همینجاست پس در نرو و بعد الله ی گوشمو گاز گرفت انگار که برق گرفتم لزریدم خودمو با فشار
ازش جدا کردم پشت پام به سنگ نسبتا بزرگی گیر کردو با پشت افتادم روی ماسه ها سپهر هم چون
دستاش هنوز دورم حلقه بود افتا روی من....دوتامون با بهت توی چشای هم خیره شده بودیم تا اینکه
سپهر نیشاش باز شد تازه به خودم اومدم-سپهر پاشو از روم خفه شدم
زیر گوشم خندیدو وزنشو منتقل کرد روی ارنجش دستامو از هم باز کرد انگشتاشو توی انگشتام گره
زدو سرشو اورد جلو لباشو بعد از مکثی لباشو روی لبام گذاشت گیج بوسه هاش بودم...همراهیش
کردم داشت گوشه ی لبامو گاز میگرفت که صدای پایی اومد و بعد صدای صرفه ی دسته جمعی
سپهر لباشو از روی لبام برداشت سپهر سریع از روم بلند شد منم سریع خودمو جمعو جور
کردم....وای سپهر وااااای سپهررررر بمیری ایشاال که هیچ وقت ابرو برام نمیزاری هر کی اونجا
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بود زد زیر خنده بعد همه دستو سوت زدن بیشتر از پیش سرخ شدم همه اونجا بودن نیما شهاب امید
مبیناو ......سرمو انداختم پایین و دویدم سمت ویال دخترا هم به دنبالم
لباسامو توی اتاق عوض کردم نمیدونستم با چه رویی بیام بیرون با هر زحمتی که بود اومدم بیرونو
سپهر...که دسته گل به اب داده بود مثه مترسک
سر سفره نشستم سرمو کامال انداخته بودم پایین
ِ
نشسته بود کنارمو نگاهم میکرد منم فقط چشم ؼره نثارش میکردم
برای شام قرارشد بریم هتل نارنجستان اونجا شاممونو خوردیم از رستوران که بر گشتیم همه دور
اتش جمع شدیم سپهر گیتارشو از کنارش برداشت بعد از نظر پرسی از همه قرار شد اهنگ یاد توی
بابک جهان بخش رو بزنه
دستشو روی تارای گیتار حرکت داد چشاشو به من دوخت...منم چشامو توی چمای مشکیش دوختم-
من و یاد تو روزو شبا تنها چیکه چیکه
بارون میباره مثه هر شب و خیسه چشام
بی تو قدم زنون فقط منم تو کوچه های شب
که میخونم برای تو از ؼصه و اون بؽض صدام
نفس نفسم توی کوچه ها گمم چه بی نشون
چشای خستمو میدزدم از نگاه اینو اون
شب از گریه پره مثه خوره میخوره روی لبام
دوباره هدیه میکنم به لحظه های ماندنی
کاش اون شبی که رفتی میگفتی بر میگردم
میدیدی که یه عمره اسیر رنجو دردم
به خاطر چشات همیشه کوچه گردم
فکر اینجاشو نکردم
کاش اون شبی که رفتی میگفتی بر میگردم
میدیدی که یه عمره اسیر رنجو دردم
به خاطر چشات همیشه کوچه گردم
فکر اینجاشو نکردم
بازم شبو سیاهی و دقیقه های ؼم زده
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باز این سکوت لعنتی که حالمو به هم زده
بگو کی سر نوشتمونو اینجوری رقم زده
چرا دوباره اشک روی گونه هام قدم زده
نفس نفسم توی کوچه ها گمم چه بی نشون
چشای خستمو میدزدم از نگاه اینو اون
شب از گریه پره مثه خوره میخوره روی لبام
دوباره هدیه میکنم به لحظه های ماندنی
کاش اون شبی که رفتی میگفتی بر میگردم
میدیدی که یه عمره اسیر رنجو دردم
به خاطر چشات همیشه کوچه گردم
فکر اینجاشو نکردم
کاش اون شبی که رفتی میگفتی بر میگردم
میدیدی که یه عمره اسیر رنجو دردم
به خاطر چشات همیشه کوچه گردم
فکر اینجاشو نکردم
صداش اونقدر گرمو گیرا بود که همه ازش خواستیم یه بار دیگه بزنه...دوباره نگاها توی هم دوخته
شد...دوباره قلب من با اشتیاق شروع بع تپیدن کرد...و دوباره...
چشماش عین اهن ربا بود نمیتونستم نگاهمو از نگاهش بردازم...میدونستم دیگه خودمو لو داده
بودم...دیگه امکان نداشت رازمو ندونه...اهنگ که تموم شد نفس حبس شدمو دادم بیرون سپهر هم
حالش بهتر از من نبودو دگرگون به نظر میرسید گیتارو گذاشت کناو به اعتراض بقیه هم گوش نداد
دوباره همه رفتیم توی ویال این دفعه میخواستم ازش فرار کنم برای همین وسایلمو جمع کردم داشتم
از اتاق میرفتم بیرون که سپهر سر رسید-کجا بقچه به دست؟
سعی کردم به چشاش نگاه نکنم-برم پیش بقیه دیگه
سپهر به در تکیه داد درو هم قفل کرد-نچ من عمرا بزارم بی همین جا میمونی
اخم کردم-سپهر برو اونطرؾ دیگه هنوز کار ظهرتو یادم نرفته ها...اصال نمیتونم سزرمو باال بگیرم
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مگه ما کار هالفی کردیم؟مگه تو زن من نیستی؟چرا ولی هر جاو هر وقت که جای اینکارا نیساونوقت کی وقت اینکاراس؟وقتی منو تو تنهاییم...هیچ وقتنه دیگه حرفتو ماس مالی نکن که فایده نداره حاال هم مثه بچه ی خوب میری میخوابیپوفی کردم و برگشتم روی تخت پخش شدم دستو پاهامو از دو طرؾ دراز کردم
سپهر از دستشویی اومد بیرون بهم خندید-تو هر کاری هم بکنی یک سوم تختو هم نمیگیری پس بی
خودی زور نزن
محلش نزاشتم یه پاشو گذاشت روی تخت لول خوردمو جاشو گرفتم خندید-برو کنار له میشیا
لبامو ؼنچه کردمو محلش نزاشتم
خیلی خوب باشه اتفاق چه دشکی از تو بهتر تا خواست بخوابه سریع خودمو شیدم پایینبلند خندید با حرص گفتم-خاموش کن اون چراؾ المصبو
نمیخوایی لباساتو عوض کنی؟اررررره البد جلوی تو هم عوض کنم-با همینا راحتم
باشهچراؼو خاموش کرد شلوار برمودام خیلی تنگ بود فاقشم خیلی کوتاه بودو دگمش هم ازیتم میکرد بلند
شدم تا توی تاریکی لباسامو عوض کنم لباسامو از چمدون دراوردمو بلوزمو دراوردم خواستم لباس
راحتیمو بپوشم که چرا روشن شد
بلوزمو گرفتم جلوم مثه این مچ گرفته ها به سپهر زل زدم
چرا چراؼو روشن کردی؟خاموش کننه توی تاریکی که نمیفهمی چی داری میپوشی؟میبینم خاموشش کن؟روی تخت دوباره دراز کشیدو به من خیره شد-چرا؟خب جلوی من عوض کن
با حرص خیره خیره نگاهش کردم-مگه داری فیلم سینمایی نگاه میکنی؟روتو کن اونور
-میخوایی اصال خودم برات عوض کنم؟

235

وبالگ نگاه محل دانلودرمان jafa-h.mihanblog.com

مخم سوت کشیدد چقدرررر این بشرررر پررو بودددد
سپهرررررررررجان سپهر؟خفه شوببین فقط میتونم رومو بکنم اونوربا تردید نگاهش کردم-سپهرر برگردی یه نگاه بکنی جیػ میکشم
سپهر روشو کرد یه طرؾ دیگه
شلوارمودر اوردم خواستم لباس خوابمو بپوشم که سپهر زیر چشمی نگاهم کرد لباس خوابمو گرفتم
جلوم

سپهر نچ نچی کردو نگاعم کرد-چقدرم که بهت میاد
پرووووو عقب عقب رفتم سمت کمد در کمدو باز کردم پشتش لباس خوابمو پوشیدمو بعد خودمو انداختم روی
تخت و پتورو دور خودم پیچوندم
ولی هرچی گذشت خوابم نمی برد چون صدای نفسای ارومش حسابی روی مخم بود و بیتابم میکرد
اونقدر ؼلت زدم که اخر صدای سپهر در اومد-چرا اینقدر تکون میخوری؟
خوابم نمیبره خبسرشو از روی بالشت بر داشت سرشو خم کرد سمت من-چرا؟میخوایی برات الالیی بخونم نی نی تا
خوابت ببره؟
پشتمو کردم بهش-نخیر شما به خودت زحمت نده
تکونی خوردو به من نزدیک تر شد-نه دیگه من دیگه دست به حرکت شدم
و دستشو انداخت دور کمرمو منو کشید سمت خودش بااخم نگاهش کردم-دستتو بردار
نمیخوامتا خواستم حرفی بزنم لباشو گذاشت روی لبام...نفس نمیکشیدم.انگار یادم رفته بود نفس
بکشم...میخواستم...سپهر لباشو روی گلوم گذاشت دستش رفت سمت لباسم....نمیخواستم اتفاق
بیوفته...حداقل تا وقتی که مطمئن نشدم دستشو گرفتم-نکن سپهر
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چرا؟یه وقت یکی میاد میاد میبینه زشتهاخه کی اینوقت شب میاد؟درم قفلهو دوباره به کارش ادامه داد یه فکری به ذهنم رسیدِ -ا سپهر...چیزه....یه مشکلی هس
نگاه خمارشو به چشمام دوخت....سعی کردم به نگاهم بهش بفهمونم چون خجالت میکشیدم بهش بگم
انگار خودش فهمید چون لبو لوچش اویزون شد-مطمئنی؟
(نه بیا بهت ثابت کنم بچه پرررووووو)-بله حاال بفرمایید کنار میخوام بخوابم
اون مشکلو داری ولی میتونم تو بؽلم بگیرمت کهپووفی کردم واقعا به اؼوش گرمو مهربونش نیاز داشتم و خودمو بهش تکیه دادمو چشمامو بستم
صبح که بیدار شدم زیر گوشم صدای توپ توپ میومد...با خواب الودگی چشمامو باز کردم که ببینم
چیه....این تو بؽل من چیکار میکنه؟؟ دستامو دور کمر سپهر انداخته بودم یکی از پاهام روی پاهای
سپهر بود اوه اوه عجب وعضی با اون لباس خواب خوشگلو پوشیدم
خواستم سریع خودمو بکشم کنار..ای بمیری تو که چشات بازه و داره به من میخنده...ای حنااااق
پاهامو از روی پاهاش برداشتم خواستم بکشم کنار که سپهر گفت-کجا؟
خونه حاج اقا شجاع به تو چه-اهم...صبح به خیر
لبخند جذابی زد-صبح شماهم به خیر خانوم
دستتو بردار میخوام پاشمبله دبگه دیشب که راحت خرسی تونو(به خودش اشاره کرد)هم که تو بؽلتون گرفتی بایدم االنسرحال باشی
شونه هامو انداختم باال دستاشو برداشت و منم بلند شدم رفتم سمت در تا درو باز کنم که گفت-با اهمین
لباسا میخوایی بری بیرون
به خودم نگاه کردم اصال حواسم نبود حتما میخواست بازم بشینه نگاهم کنه ولی سپهر ازروی تخت
بلند شدو رفت دستشویی منم سریع پریدم سمت چمدونمو لباسامو عوض کردم
*
برای همه دست تکون دادیم اخرین ماشین ماشینه نیما بود که توی پیچ جاده گم شد همه برگشتن
اصفهان فقط ما موندیم ویال تا دو روز دیگه بر گردیم
روی مبل نشستم پاهامو دراز کردم-خب االن چیکار کنیم؟
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سپهر-میخوایی بریم جنگل؟
بلند شدم دستامو به هم کوبیدم-بریم
خندید-پس ؼذا درست کن ببریم جنگل بخوریم
خودمو لوس کردم-نههههه من حوصله ی ؼذا درست کردنو ندارم
ای چوچوی تنبل خیلی وقته دست پخت جوجو رو نخوردمااا...ولی باشه میخوایی بریم رستوران ابادگران؟
بریمرفتم تا اماده بشم یه مانتوی ابی فیروزه ای بلند و خوش دوختی پوشیدم شال نارنجی گوجه ای با
ریشه های ابی فیروزه ای پوشیدم با شلوار جین چسبون و کفشای کالج که به تیپم میومد یه خط چشم
کشیدم توی چشام و یه رژ لب نارنجی مالیم کمرنگم روی لبام کشیدم و مژه ای بلندمو با ریمیل حالت
دادم موهامو از یه طرؾ شالم ریختم بیرون
یه کیؾ دستی کوچیک هم گرفتم دستم و سپهر هم
یه شلوار جین مشکی چسبون پوشیده بود با کت اسپرت شیک سرمه ای و کفشای مشکی شیک
از ویال اومدیم بیرون
توی رستوران یه جای دنج پیدا کردیمو نشستیم من شیشلیک سفارش دادم سپهر هم به تبعیت از من
شیشلیک سفارش داد بعد از رستوران رفتیم جنگل توی جاده های پیچ در پیچ جنگل سپهر سیستمو تا
اخر بلند کرده بود و اهنگ شادمهرو ابی توی جنگل میپیچیدو با سرعت باال رانندگی میکرد حسابی
حال کردیم مخصوصا که شیسه هاهم پایین بودو باد توی صورتمون میخورد
وقتی رسیدیم شب شده بود سپهر از توی چمدونش یه فیلم برداشت نشستیم روی مبل
فیلم شروع شد فیلم درباره ی یه دختر دبیرستانی بود که با یه پلیس دوست میشه بعد از یه مدتباهم مچ
میشنو رابطه پیدا میکنن و هی ماچ و بوسه و بگیر برو تا اخر به جاهایی رسیده بود که من زیر
چشمی سپهرو نگاه میکردم اون زیر چشمی نگاهم میکرد تازه داستان داشت هیجانی میشد که
تلویزیون و بعد همه ی چراؼا خاموش شد....برق رفته بود
اههههه داشتیم فیلممونو میدیدیمااابلند شدم-من میرم شمع بیارم
دستمو کشید و نشوندروی مبلو خودش بلند شد-تو بشین من میرم بیارم یه وقت میخوری زمین

232

وبالگ نگاه محل دانلودرمان jafa-h.mihanblog.com

رفتو بعد از چند دقیقه جستوجو شمع های بنفش تزیینی اورد و با فندک مارکش روشنشون کرد و
دوباره نشست کنارم پاهامو دراز کردم تبلتمو برداشتمو مشؽول بازی کرئن شدم بعد از نیم ساعت
سپهرشروع کرد به ؼرؼر کردن-حوصلم سر رفت آوا اونو بزار کنار بیا یه کاری بکنیم
چه کاری؟تبلتو از دستم گرفتو گذاشت روی مبلو بهم نزدیک شد و چشمکی بهم زد-من یهه پیشنهادی دارم
چه پیشنهادی؟بیشتر بهم نزدیک شد بازوتشو گذاشت روی شونم و با نگاهش به من فهموند
چیز دیگه ای به اون مؽز پوکت نرسید؟راستش نهکوسنای روی مبلو انداخت روی زمین نگاهش کردم-مثه اینکه فیلمه روت خیلی اثر گذاشته
فیلمه نه ولی نگاهت ارهمیخواستم ازش بپرسم نگاهم مگه چجوریه که لباشو گذاشت روی لبام خیمه زد روم
سپهر انگار یادت رفته که من...چشای خمارشو بهم دوخت-منو خر فرض کردی؟
نه واال خودت خر هستییه مردی اگه نفهمه زنش االن تو چه وضعیه باید بره بمیرهتو از کجا میدونی؟اشکال نداره الن مطمئن میشم...پوست تنم در تماس با پوست تنش میسوخت...مهربون خندید-دیدی گفتم
نفسام سنگین شده بود...به شمعها چشم دوختم...در حال اب شدن بودن.....
هوا هنوز تاریک بود که بیدار شدم...سپهر ارنجشو زیر سرش گذاشته بودو نگاهم میکرد پلکی زدم–
ساعت چنده؟
 4نصؾ شببرق اومده؟-اره من از صدای تلویزیون بیدار شدم
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سپهر سردمهلبخند مهربونی زد بلوزشو از پایین مبل برداشت به من پوشوند و بعد بؽلم کردو برد توی اتاق منو
گذاشت روی تخت کنارم دراز کشید هنوزم سردم بود رفتم توی بؽل گرمش سرمو به سینش تکیه
دادمو دوباره چشمامو با ارامش بستم
*
بیا اینم عکساعکسارو از دست مهناز گرفتم-مرسی مهی
خواهش میشه...بیا یه نگاهشون بکن خیلی خوب چاپ شدنسه تایی نشسته بودیم روی نیمکت کنار درخت توی دانشگاه عکسای اون سری بود که رفته بودیم
خونه ی مهناز و با ژستای مختلؾ گرفته بودیم عکسا در حدی بودن که فقط ما سه تا میتونستیم عکسا
رو ببینیم چون هم لباسامون باز بود هم ژستامون سکسی بود
از یکی از عکسام به خاطر ژستم خیلی خوشم اومده بودماشاال به خودم چقدر من خوشگلو هااااتم منن
و با انگشتم زدم به سر سارا
ای چاااااان این عکسارو کجا گرفتی؟؟؟سه تامون برگشتیم چنتا پس سال دومی پشت سرمون بودن سریع عکسا رو برگردوندیم سه تامون بلند
شدیم و با چشم ؼره گفتیم-خفه
حراست اومد پسرا هم شرشونو کم کردنو رفتن منم عکسا رو توی کیفم گذاشتمو ازشون خداحافظی
کردم سر راه سری به خونه ی نیما هم زدمو عکسای روز خودم توی روز عروسی نیما و سوگلو هم
ازشون گرفتم
وقتی رسیدم خونه لباسای بیرونمو با پیراهن گوجه ای دو بنده ای عوض کردم
موهای بلندمو هم دم اسبی بستم دوباره عکسارو که درست فرصت نشده بود توی دانشگاه ببینم گذاشتم
روی میز رفتم تا یه قهوه برای خودم درست کنم که صدای چرخش کلید توی قفل اومد از روی اپن
اشپزخونه خم شدمو بهش سالم کردم سرتاپامو نگاه کرد لبخندی زد-سالم چه بوی قهوه ای راه
انداختی تا من لباسامو عوض میکنم یه فنجون قهوه برام بریز
باژید چشمدوتا فنجون قهوه به همراه دوتا بشقابو کیک اوردم توی هال دیدم که سپهر روی مبل نشسته و داره
عکسا رو نگاه میکنه سرعتمو بیشتر کردم-هی چیو داری نگاه میکنی؟
موزیانه خندید تا اومدم عکسارو ازش بقاپم عکسارو گرفت باال
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بده من عکساااموووووووویکی از دستاشو گرفته بود باال بدون توجه به تقال های من نگاهشون میکرد-بزار نگاهشون کنم بعد
بهت میدم
سپهرررررر بده به مننننن نمیشه اینارو نگاه کنی شاید دوستام راضی نباشن نگاه کنیمن به اونا نگاه نمیکنمفکری به ذهنم رسید رفتم توی روی مبل که دستام بهش برسه تقریبا بهش اویزون شده بودم که
جاخالی داد و باعث شد بیافتم-ااااااااخ
چی شدی؟نالون گفتم-کوری نمیبینی ماتحتم نابووود شد...اخ
با اینکه دردم نمیومد شروع کردم به اهو ناله کردن اومد کنارم نشست با نگرانی منو نشوند روی
پاهاشو کمرمو ماساژ داد اصال حواسش به عکسا نبود برای همین از بؽلش پریدم بیرون تا عکسا رو
بردارم ولی سپهر زود تر عکس العمل نشون داد خیت شدم و پامو کوبوندم به زمین-سپهرر تا سه
میشمارم دادی که دادی ندادی من میدونمو تو
(بازم من از این تهدیدا کردم)
ووووویی نگو ترسیدک مثال چیکار میخوایی بکنی فسقلی؟با حرص نشستم روی مبل پامو انداختم روی پامو به مبل تکیه دادم سپهر با خیال راحت نشست روی
مبل روبه روم هر عکسیو سه ساعت نگاه میکرد حاال معلوم نیس به چی داره نگاه میکنه نیست که
تموم عکساهم پوشیده و قشنگن ژستاهم که دیگه...بـــله هر از گاهیم عکسارو با من مقایسه میکرد به
یکی از عکسا که رسید گفت-این همین لباسیه که االن پوشیدیاا
نه بابا خوب شد گفتی نه اینکه کورمعکسا که رسید به عکسای عروسی اخماش رفت توی هم رو کرد به من عکس رو نشونم داد-هنوزم
این لباسو داری؟
پ نه پ یه بار مصرؾ بود انداختمش دوراگه این کارو بکنی که خیلی خوب میشهایشش لباس به این قشنگی بد سلیقه دلتم بخوادشیطون نگاهم کرد-دلم که میخواد ولی دلم میخواد فقط برای من بپوشش
-چـــــــششششششششم
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جدی شد-جدی میگم این خیلی بازه نگاه بعضی از مردا هم درست نیس تو هم لوندی خوشگلی نگاها
تو توی جمع جلب توجه میکنی توهم اصال حواست نیس منم دوست ندارم ؼیر از خودم کس
همش به ِ
دیگه ای این حقو داشته باشه که....
ناراحت شدم-یعنی میگی من از عمد اینکارو میکتم؟برای جلب توجه؟
لبخند مهربونی زد-نه عزیزم منظورم این نبود ولی مردا.
پریدم وسط حرفش-خیلی خوب باشه نمیخواد واسه من سخنرانی بکنی
سرشو تکون داد دوباره مشؽول تماشای عکسا شد وقتی همه ی عکسارو دید پرسید-این عکسا مال
کیه؟
بعضیاشون مال  1سال پیش بعضیاشون مال همین چند وقت پیش که رفته بودم خونه ی مهنازسرشو تکون داد موزیانه نگاهم کرد-ادم دلش میخواد یه لقمه ی چربت کنه
سرخ شدمو چپ نگاش کردم-ولی هیکلت هنوز دخترونس
سعی کردم بحثو عوض کنم-چرا امروز زود اومدی؟
ناراحتی که زود اومدم؟سریع گفتم-نه
بهم خیره شد انگار سعی داشت چیزی رو بفهمه بعد از چند لحظه سرشو تکون داد-دوست داری
امروز بریم بیرون؟
تنهایی؟خب تنهایی که حال نمیدهتنهایی؟خب تنهایی که حال نمیدهدلخور نگاهم کرد پاشد رفت توی اتاقش-هر جور دوست داری
و پاشد رفت توی اتاقش ساعت حدودا  2بود حوصلم سر رفته بود ای تو رووووحت آوا حاال بمون تو
خونه ترکای دیوارو بشمار
رفتم توی اتاقش پشت میز کارش نشسته بودو روی یه نقشه کار میکرد سرشو از روی نقشه
برداشت-کاری داری
مظلومانه نگاهش کردمو گفتم-حوصلم سر رفته
شونه هاشو انداخت باال دوباره سرشو انداخت روی نقشه-به من چه؟
-اتفاقا به تو خیلی چه

242

وبالگ نگاه محل دانلودرمان jafa-h.mihanblog.com

خب میگی چیکار کنم؟ایستادم کنارش-بریم بیرون
تنهایی؟حال نمیدهداشت دقیقا حرفای منو تکرار میکرد نقشه رو از زیر دستش کشیدم بیرون-پاشو پاشو پاااااشو بریم
بیرون
نچ نمیامدستاشو گرفتمو کشیدم -پااااااااااشووو
محکم نشسته بود سر جاش وبا یه نیمچه لبخند به تقالهای من نگاه میکرد در حین اینکه دستاشو
میکشیدم یه دفعه دستامو کشید سمت خودش پرت شدم توی بؽل خودم خندید-من به یه شرط میام
نگاهش کردم-چه شرطی؟
متفکر به لبام خیره شد-اینکه...
متوجه شرطش شدم پسش زدم-ایششش میخوام نیایی خودم تنهایی میرم خیلیم بیشتر حال میده
اااا بزارم تنها بری که جوجومو از چنگم در بیارن؟از حرفش خوشم اومد خندیدمو با ناز گفتم-پس بیا تا ندزدنم
پس یه بوس بدهعمراااااز اتاق رفتم بیرون که پشت سرم گفت-ناامرددد
رفتم توی اتاقم تا اماده بشم یه بافت خاکستری و شلوار جین مشکی لوله تفنگی پوشیدم به جای شال
کاله و شال گردن مشکی سرم کردم و موهامو کامال توی کاله کردم یه کیؾ کوچیک با بند بلندهم کج
انداختم دور شونم بوتای پاشنه بلندمو که تا زانوم بود هم به پا کردم و یه ریمیلم به مژه هام زدم به
همراه خط چشم که توی چشمام کشیدم و رژ نسبتا پررنگی هم به لبام زدم اومدم بیرون سپهرهم یه
پلیور مشکی و شلوار مشکی پوشیده بود و یه شال گردن دورنگ مشکیو خاکستری دور گردنش بسته
بود و کفشاشم که دیگه جای خود دارن پالتوی مشکیشم روی دستش انداخته بود و موهای مشکیشم
نامرتب ژل زده بود با تحسین سر تاپامو نگاه کرد-خیلی خب بریم
توی ماشین نشستیم-خب دوست داری کجا بریم؟
-امم..اول بریم سینما بعد بریم پارک بعدهم بریم رستوران
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رفتیم سینما فیلمش حسابی حوصلمو سر برده بود سپهر هم که توی تاریکی سوءاستفاده میکردو هر
چند ثانیه یه بار نگاهم میکرد از نگاهاش کالفه شده بودم پوفی کردمو با یه نگاه سپهرو ؼافلگیر کردم
پرو پرو نگاهم کرد خب مثه اینکه اگه به صورت سپهر نگاه کنم خیلی بهتر از نگاه کردن به پرده ی
سینماس
به چشمای مشکیش که توی تاریکی هم برق میزد خیره شدم چشماش یه جاذبه ی فوق العاده داشت و
نمیتونستم نگاهمو ازش بگیرم اونم با حالت عجیبی نگاهم میکرد بدون اینکه پلک بزنه...کم کم سرش
اومد جلو...جلو...وجلوتر...یه دفعه چراؼا روشن شد هردوتامون پریدیم اال سپهر هنوز خیره نگاهم
میکرد...و چند نفر که ردیؾ پشتیمون نشسته بودن مارو نگاه میکردن یه زنه ی چاقی هم خیلی بد
نگاهم میکرد دست چپمو گرفتم باال کشیدم روی کالهم تا چشای کورش ببینه حلقمو اه اینقدر از این
زنا بدم میاد اخه به اونا چه
بلند شدیم و به سمت درهای خروجی به راه افتادیم جمعیت برای خارج شدن از سینما فشار میاوردن
و بعضیا هل میدادن سپهر دستشو دوطرفم گرفت-بپا له نشی زیر دستوپاها جوجو
تو هم بپا زیر پات کسیو له نکنیخندید از سینما که خارج شدیم رفتیم پارک کمی توی سی وسه پل قدم زدیم و بعد رفتیم سینما
وقتی برگشتیم ساعت حدود  11اینطورا بود روی مبل نشستم سپهر هم کنارم نشست-دَدَ بهت خوش
گذشت کوشولو؟
کوفتو درو مرضو کوشولو واال ما وقتی بچه هم بودیم مامان بابامونم اینجوری باما حرؾ نمیزدند
با ؼیض جواب دادم-بله
دوباره شیطون شد-حاال که دَدَ بهت خوش گذشته پس ...و صورتشو اورد نزدیک
انگشتمو گذاشتم روی پیشونیش و هلش دادم عقب-شرمنده کوشولو ها از این کارا بلد نیستن
بلند خندید بلند شدم-رو اب بخندی برا خودت جک میگی که میخندی؟
از قدیم گفتن الوعده وفامن که هیچ وعده ای به تو ندادم...خسیس فقط یه لبخم شدم روی صورتش با ناز صورتمو به صورتش نزدیک کردم اونم لبخند پیروزمندی زد
صورتشو اورد جلو که یه قدم رفتم عقب با یه لبخند ژکوند بباهاش بای بای کردم-شب خوووششش
*********
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با فین فین از خواب پریدم سرم کمی درد میکرد بلند شدم رفتم توی خال سپهر روی مبل نشسته بودو
داشت یه کتاب میخوند-ساعت خوااب خانوووم
رفتم جلو-چی داری میخونی
کتابو بستمو به جلدش نگاه کردم-کتاب روان شناسی؟تو از کی تاحاال برام روان شناس شدی؟
از وقتی تو به سیب زمینی میگفتب دیب دمینیخودمو انداختم کنارش سرمو به مبل تکیه دادم-سپهر سرم درد میکنه
هی وای منمرگو هی وای من همه شوهر دارن ماهم شوهر داریم خدایا چی توی این شونوگول خان دیدی که منه
فرشتع رو زن این کردی؟
-ایشش واقعا که سیب زمینی هستیسرشو از روی کتاب برداشت-حقته چقدر بهت گفتم با موهای خیسو تاپو دامن همینجوری نخواب
جوابشو ندادم کتابشو گذاشت کنار و بلند شد رفت توی اشپزخونه اشپزخونه و چند لحظه بعد با یه
قرص سر دردو لیوان اب برگشت-بیا
با چشم ؼره قرصو لیوانو ازش گرفتم و خوردم و دوباره چشمامو بستم تا اینکه خوابم برد...با صدای
در بیدار شدم حسابی عرق کرده بودمو و تموم بدنم دردمبکرد سپهر اومد جلو-سالم
اصال حسو حالشو نداشتم که حرؾ بزنم فقط سرمو تکون دادم اومد نزدیک-بهتر نشدی؟
چشمامو بستم سرمو به عالمت نه باال انداختمو سرموبه مبل تکیه دادم اومد نشست کنارم با نگرانی
دست گذاشت روی پیشونیم تا تبمو بگیره تا گذاشت سریع دستشو برداشت-جقدر داؼی تو
داشت دوباره خوابم میبرد که دستمو گرفت و کشید-پاشو
با صدای گرفتم نالیدم-سپهر یه امروزو تو رو خدا ولم کن حوصله ندارم
پاشو باید ببرمت دکترنمیخوامپاشو بهت میگم بچه جون تبت حسابی باالس ممکنه تشنج کنیامثه بچها لبامو ورچیدم با لجبازی گفتم-نمیخوام
خم شد تو صورتم گونمو نوازش کرد-نکنه از دکتر میترسی ؟یا از امپول؟
-نخیرم
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انگار داشت با بچه حرؾ میزد-پس باشو...پاشو عزیزم فوقش یه امپول کوچولو میزنی حالت بهتر
میشه...پاشو
و منو بلند کرد چون سرم گیج میرفت تلوتلو میرفتم سپهر بازومو گرفتو منو به خودش تکیه داد و منو
برد توی اتاقم منو نشوند روی تختم و خودش رفت سر کمدم یه مانتو شلوار برام در اورد-پاشو
بپوشونمت
نهههه خودم میپوشماالن وقت لجبازی نیس آوا پاشو عزیزم....باریکالبی حس تر از اونی بودم که لجبازی بکنم سپهر مانتو شلوارمو بهم پوشوند یه شال هم انداخت روی
سرم بؽلم کرد منو نشوند روی صندلی ماشین و خودشم سریع سوار شد...
با صدای سپهر پلکای سنگینمو باز کردم-آوا خانومی پاشورسیدیم
دماؼمو کشیدم باال ...چشمام خود به خود بسته شد چند لحظه بعد سپهردر طرفمو باز کرد منو بؽل
کردو برد توی کیلینیک دکتر معاینم کردو برام یه امپول نوشت حاال من هر چی با اون حالم برای
سپخر ابرو باال مینداختم و بهش اشاره میکردم توجه نمیکرد...بازر حالم خوب بشه صدو پنجاه نا
امپولو خودم میبندم به نافت منو امپول بزنن تورو هم باید امپول بزنن چی فک کردی؟
منو بردن توی یه اتاق-سپهر به خدا اون امپول بهم نزدیک شه جیػ میزنما
مهربون خندید-تو که بچه نیستی اخه یه امپولو دو ثانیه میزنیو تموم
دماؼمو دوباره کشیدم باال و مظلومانه بهش خیره شدم گونمو نوازش کرد-جوجو به حرفم گوش بده یه
امپول میزنی بعد راحت میشی
پرستاری اومد -خب خانوم خوشگله دراز بکش ببینم
ابر فرررررض...این وسط همه شده بودن قوم الظالمین و منم مظلوم ناچارا روی تخت سفید دراز
کشیدم المصب عجب دست سنگینو بدیم داشت فک کنم تا دو هفته نتونم درست راه برم از اتاق لنگون
لنگون اومدم بیرون سپهر خندیدو اومد سمت منو بازومو گرفت و دم گوشم خندید-اخیییی جوجووو
خانوم پرستار ادبت کرد؟
با بی حالی گفتم-ببند
خندید-چشم بریم
منو نشوند روی صندلی توی ماشین خوابم برد وقتی بیدار شدم روی تختم بودمو توی بؽل
سپهر...چقدر اؼوششو دوست داشتم برای همین دوباره چشمامو بستم نمیدون چقدر گذشت که سپهر
صدام کرد-آوا؟....خانومی؟ پاشو وقت قرصته
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چشمامو باز کردم دستشو کشید روی گونم-بهتر؟
ارهتبتم که اومده پایین بیا این قرصت لیوان ابو به همراه قرص ازش گرفتم خودم از روی تخت بلندشدم چشمم به شلوار گرمکن سفیدم افتاد...این ارانگوتان دوباره سوءاستفاده کرد تا چایی که من یادمه
یه مانتو شلورا تنم بود اخه بی جنبه ای دیگه به تنبون ادم مریض چیکار داری....اخه من به تو چی
بگم –سپهر؟
جانم؟این چیه من پوشیدم؟شلوار گرم کنفقط نگاهش کردم تا خودش منظورمو بفهمه گویا فهمید چون خندید-خب اخه تو اون مانتو شلوار
تنگت که راحت نبودی....حاال همچین میگه انگار من تا حاال ندیدمت
کوفت با اخم نگاش کردم دوباره خندید و شیطون شد-ولی عجببب هیگلو پوستی داری
اا نه بابا بعد یه عمر تازه فهمید پوفی کردم بهم نگاه کرد-کو اون زبون شیش متریت؟جوجو زبونتو اقا
گربه ِه خورده؟
زبونمو براش دراوردم-نخیر هنوز دارمش ولی الیق نمیدونم
سوتی کشید-اوهووووووع خانوم ترمز کن مام سوار شیم
با ناز گفتم-اخه شما به ما نمیخوریییی
اااا اینطوریه مثه اینکه حالت بهتر شده زبونتم متاسفانه داره دوباره تقویت میشه بعد موزیانه با لحنمعنی داری ادامه داد...حاال بزارحالت خوب شهههه میدونم باهات چیکار کنم که اون زبونت کوتاه
شه
نزدیک بود یه جیػ بنفش بکشم دیگه کاری از دست من ساخته نیس دیگه کال ناامید شدم اخه یه بشر
تا این حد ارانگوتان خواستم یه لقت بزنم بهش که جاخالی داد-حیؾ که حاال حالم خوش نیس وگرنه
همچین لهت میکردم که با کارتکم از رو زمین نتونن جمعت کنن
......شونگول خان....
توی ایینه به خودم نگاه کردم خیل عالی شده بودم تازه از ارایشگاه برگشته بودمو برای تنوع موهامو
زیتونی رنگ کرده بودم یه رنگی که همرنگ چشمام باشه و موهامم فر شیش ماهه زده بودم فقط
سراشونو کوتاه کرده بودم چونمیدونستم سپهر موهای بلندمو خیلی دوست داره....نه بابا سپهر خر کی
باشه خودم دلم نیومد موهامو کوتاه کنم
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حمومی رفتم یه تاپ جذب سفیدو عسلس همرنگ چشمام پوشیدم با دامن شلواری خیلی کوتاه که به
زور تا روی رونم میومد به همراه رو فرشی های سفیدم که پاپیون خوشگل سفید سرشون بود موهامم
دور خودم ریختم یه تل عسلی بزرگ هم زدم یه خط چشم مشکی هم توی چشام کشیدک گه جلوه ی
چشمامو صد برابر میکرد قیافه ی جدیدمو دوست داشتم واسه ی خودم بوسی فرستادم رفتم توی
اشپزخونه-پیش به سوی یه کیک شکالتی خوشششمزه
کیکو اماده کردمو گذاشتم توی فربعد از سه ربع بوی خوبو اشتها اور کیک توی خونه پیچید کیک رو
از فر در اوردمو روی مبل منتظر نشستم
باالخره شوی ماهم اومدن چون سرشو پایین انداخته بود پایینو نگاهم نکردو سالم کردو رفت توی
اتاقش ندید قیافه ی جدیدمو
از توی هال بلند گفتم-سپهر قهوه و کیک درست کردم اگه میخوایی
رفت توی اشپزخونه وقتی از اشپزخونه برگشت داشت با چنگالش کیکو نصؾ میکرد وقتی سرشو
اورد باال تا کیکو بازره توی دهنش چشمش به من افتاد چنگال تو هوا بیحرکت مونده بودو اون خیره
خیره بی حرکت نگاهم میکرد خندم گرفته بود اهمی کردم
به خودش اومد
واسه من نیاوردی؟؟در حالی که هنوز داشت با نگاهش قورتم میدادگفت-نه خودت پاشو بردار
بله دیگه اینهمه کیک برای اقا درست کن بده کوفتشون کنن همون بهتر برام میوردی پرتش میکردم
تو صورتت
زیر نگاه سنگینش بلند شدمو رفتم توی اشپزخونه کیکو قهوره برای خودم گذاشتم اومدم بیرون و نشتم
روی مبل کنارش-چه خوشگل شدی
با ناز پشت چشمی براش نازک کردم-من خوشگل بودم خوشگلترم شدم
اوه در اونکه شگی نیس ولی چرا قبال اینجوری نکردی؟شونه هامو انداختم باال
دستی کشید توی موهام و بعد یکی از فرامو گرفت باال-فر خیلی بهت میاد رنگ موهاتم با چشات
هماهنگ شده
و توی چشمام خیره شد دوباره همون حالت عچیب
سرمو کشیدم عقب تا موهام از دستش بیاد بیرون سپهر هم دستشو برد سمت کنترل و تلویزیونو
روشن کرد-امنحانتون شروع شده؟
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نه سه روز دیگه اولیشونه تا یه ماه بعدم...با تموم وجود با خوشحالی گفتم-دکتراااااااااخندید-مثه اینکه حسابی از درس خوندن خسته شدی
اووؾ اره خیلی فقط این یه ماهه بگذرهنکه خیلیم درس میخونی اصال من موندم تو چه جوری چند سال جهش دادیخندیدم و با حالت از خود راضیی گفتم-ماییم دیگه
برای شام چی داریم؟هیچیهیچی؟ولی من گشنمهههشونه هامو انداختم باال-ؼذا نداریم اینهمه کیک خوردی دیگه
مثه این پسرای شکمو گفت-ااا کیک که کاری به شام نداره من یه شام خوشمزه میخوام
خندم گرفت-خب باشه کوکو سبزی درست میکنم؟دوس داری که؟
گوشه ی لبشو پایین داد و نگاهم کرد نچ نچی کرد1یادته چه جوری اون همه کوکو رو به خوردم
دادی؟
و دوباره سرشوتکون داد-من دلم قورمه سبزی میخواد
نگاه عاقل اندر صفه ایی بهش انداختم-قورمه سبزی؟اون که خیلی طول میکشه سپهر پیداس بلد نیستی
یه املت هم درست کنی
الزانیا چی؟کمی فک کردم بعد بلند شدم-اره خوبه فقط باید ببینم همه ی موادشو داریم یا نه
کمک میخوایی؟پ نه پخندیدو دنبالم اومد توی اشپزخونه
شروع کردم به اماده کردن مواد الزانیا سپهر به میز اپن تکیه داده بودو سوت میزدو منو نگاه میکرد
یه دفعه گفت-میدونی مثه دختر بچه ها شدی با این موهای فرو تل که زدیو این دامن شلواریت
خندیدم یه جورایی خودم اومد-سپهر پنیر پیتزا نداریم میری بخری؟
-اره
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رفت اماده شد نچ نچ برای یه سوپر رفتنم تیپ زده بود یه تیشرت و شلوار گرمکن سفید پوشیده بود تا
خواست از در بره بیرون گفتم-سپهر پاستیلم بخر
باشه جوجوبیست دقیقه بعد برگشت از توی اشپزخونه سرکی کشیدم-چرا اینقدر طول دادی؟
دوتا پالستیک بزرگو نشونم داد
اینا چیه؟من فقط یخ پنیر پیتزا و پاستیل میخواستمشونه ای تکون داد و خریدارو گذاشت روی اپن رفتم سرشونو پنیر پیتزا و پاستیلو در اوردم
چنتا پاستیل خوردمو مشؽول اماده کردن الزانیا شدم اماده که شد گذاشتمش توی فر
داشتم ساالد درست میکردم که حواسم به سپهر پرت شد-اااااااخخ
سپهر سریع برگشت-چی شدی؟
انگشت بریدمو گرفتم توی انگشتم بد جور میسوخت-دسستتو بریدی؟چرا دقت نمیکنی دختر خوب؟ و
انگشتمو گرفت-بیا دستتو بگیرم زیر اب بعدش رفت برام بتادین اورد تا دستمو برام ضدعفونی کنه و
ببنده کارش که تموم شد نک انگشتمو بوسید-خودم بقیشو درست میکنم تو برو بشین
خوشحال شدم نشستم روی صندلی و ساالد درست کردنشو تماشا کردم استایل ساالد درست کردنشم
قشنگ بود کال این بشر اگه دست تو دماؼشم میکرد بازم خوش استایل بود...بمیررررری سپهررر
خودش الزانیا رو از توی فر در اوردو میزو چید باهم الزانیا رو نوش جون کردیم ظرفارم سپهر
جون زحمتشو کشیدن بعد از ؼذا باهم یه فیلم دیدیم فنجونای چاییمونو گذاشتم توی اشپزخونه لباسامو
با یه لباس خواب نباتی تور و کوناه عوض کردم روش ربدو شامبرمو پوشیدم رفتم توی حموم تا
مسواک بزنم مسواکم که تموم شد سرمو بردم نزدیک ایینه و دندونامو روی هم گذاشتم داشتم به
دندونای ردیفو سفیدم نگاه میکردم که سپهر اومد توی حموم وقتی منو دید یه تک خنده ی مردونه ای
کرد از توی ایینه نگاهش کردم-نخند مسواک گرون میشه....واسه چی میخندی؟؟
بجا اینکه توی ایینه از خودت لب بگیری بیا از من لب بگیراز ایینه فاصله گرفتم همچین دندوناشو تو حلقش بشکنم که دندون مصنوعی رو شاخش باشه
نخیر داشتنم دندونامو میدیدمیه هووم معنی دار گفت
هومو درد هوومو درد حاااد هووموو....
-نمیخوایی از من لب بگیری؟
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چپ نگاهش کردمو اب پاشیدم توی صورتش-بی تربیت
داشتم از حموم میومدم بیرون که از پشت کمرمو گرفت...ای خداااا این باز دوباره جو گیر شد
منو برگردوند بدون اینکه به من فرصت حرکت کردنوبده لباشو گذاشت روی لبام...یعنی من مرده ی
اون رفتارای رمانتیکتم مــــــرد....ولی خودمونیما دلم برای اؼوششو بوسه هاش یه ذره شده بود
برای همین به بوسه هاش جواب دادم...دستمو دور شونش انداختم اونم دستاشو انداخت دور کمرم بؽلم
کردو منو برد توی اتاقم...کمربند ربدوشامبرمو باز کردو منو انداخت روی تخت..باز هم اؼوش
گرمش...لبای گرمش....نفسای تندو گرمش...وباز دوباره من نتونستم در مقابل بوسه هاش مقاومت
کنم...به خودم لعنت فرستادم .حاال این من بودم که داشتم سپهرو میکشیدم سمت خودم...
*******
نمیدونم دفعه ی چندمیه که دویدم توی دستشویی و باال اوردم امروزهی میخوام پیاز سرخ کنم نمیشه
نشستم روی صندلی...با انگشتام روی میز ضرب میگیرم....یه فکری به ذهنم میرسه که بلند میگم-
نهههههه
مگه چند وقت بود که ماهیانه نشده بودم؟...حسابش از دستم در رفته بود...بلند شدم گازو خاموش
کردم و اماده شدم از خونه رفتم بیرون
-....خانوم آوا بهراد.....
با استرس از روی صندلی پالستیکی بلند شدم...صدای تق تق کفشام روی اعصابم بود قدمامو تند تر
کردم...رفتم سمت تا جواب ازمایشمو بگیرم...خانومه با یه لبخند ژکوند گفت-تبریک میگم خانوم
چیو داشت تبریک میگفت؟
...من؟...بچه؟...سپهر؟....بچه ی منو سپهر؟...وای خدایااااااااا
برگه رو ازش گرفتم تشکری کردمو...رسیدم خونه....جلوی ایینه ایستادم به شکمم نگاه
کردم...دستموگذاشتم روی شکمم...بؽض کرده بودم...هر چند ناخواسته بود ولی دوستش
داشتم....چون بچه ی سپهر بود...دستمو نوازش گونه روی شکمم کشیدم...بچمو نوازش
کردم....تصویری از بچگی های سپهر جلوی چشمم اومد....یه پسر عین سپهر یا چشمای به همون
اندازه مشکی به همون اندازه جذاب و گیرا...چشمای سپهر توی ایینه ی خیالم بهم چشمک زد...میون
گریه خندیدم...با ذوق نک انگشتمو بوسیدمو گذاشتم روی شکمم-مامی فدات شه عزیزمم
مامی کوچولو...یادم میاد سپخر چند بار به من گفته بود مامی کوچولو....
نمیدونستم عکس العمل سپهر نسبت به این موضوع چیه...اگه خوشش نیاد؟اگه بچه رو
نخواد؟...نه...سپهر بچه دوست داره خودش چند بار به مادر شدن من اشاره کرده بود پس حتما خوش
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حال میشد...هنوز هیچی نشده عاشق بچم شده بودم-...خوشگل مامان بریم یه ؼذای خوشمزه برای
بابایی درست کنیم؟
لباسامو عوض کردم جواب ازمایشو هم یه جایی قایم کردم یه ؼذایی درست کردم که کمتربو بده و
اذیتم کنه میخواستم موضوعو امشب به سپهر بگم ولی حیؾ که امشب دیر میومد انگار خیلی برای
گفتن موضوع عجله داشتم وقتی ؼذا رو درست کردم چنتا گل روزهم رفتم خریدم و گذاشتم توی
گلدون کریستال خوشگل
ساعت نه شده بود که سپهر اومد روی مبل با یه لباس خوشگل که دوستش داشت ولی منو دید چون
سرش پایین بود سالم کردم سرشو گرفت باال به نظر پکر میومد سالم ارومی کردو رفت توی اتاقش
چند دقیقه منتظر موندم تا بیاد ولی نیومد خودم رفتم توی اتاقش-سپهر شام امادس
نیم نگاه ی به من کرد-میل ندارم
چیزی شده؟کالفه دست کشید توی موهاش-نه آوا میشه بری بیرون خستم
ناراحت شدم-باشه
رفتم از اتاقش بیرون گلدونو از روی میز شام برداشتمو گذاشتم روی میز هال خودمم دیگه اشتها
نداشتم خواستم میزو جمع کنم ولی یاد بچم افتادم به خاطر اونم شده بایدم بخورم نشستم روی صندلی
اولین قاشقو که نزدیک دهنم بردم حالم دوباره بهم خورد رفتم توی دستشویی هر چی توی معدم بودو
باال اوردم....از همینش توی حاملگی بدم میومد اه حاال معلوم نیس تا چند وقت اینجوریم
سپهر بیرون دستشویی ایستاده بود –چی شدی؟
ازش دلخور بودم بیشعور...همش تقصیر این بود که من االن هی اینجوری میشدم بلند شدم دستو
صورتمو شستم-هیچی
به نظر هیچی به نظر هیچی نمیرسه مریض شدی باز؟نه فک کنم مسموم شدم...مهم نیسسرشو تکون داد و رفت توی اتاقش...عجب....اقال میومد یه لیوان ابی قرصی چیزی به من میداد
میزو جمع کردم چون خسته بودم رفتم که بخوابم
...درست دو روز از اون روز میگذره ولی هنوز به سپهر نگفتم چون احساس میکنم زیادی تو فکره
و بهم محل نمیده نشسته بودم روی مبل سپهر هنوز نیومده بود یه تار فر موهامو گرفته بودمو باهاش
بازی میکردم تلفن زنگ زد کاشکی سپهر باشه خیلی نگرانم به شماره نگاه میکنم شماره نا اشناس
-بله؟
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صدای یه زن توی گوشی می پیچه-آوا شمایی؟
تعجب میکنم این چه وعض صحبت کردنه بعد از مکثی جواب میدم-بله ...شما؟
خندید-هاله
بدنم یخ بست ضربان قلبم تند شد حسم بهم میگفت اتفاق بدی میخواد بیفته
ببین خانوم زنگ زدم بگم که سپهر مال منه و تو هیچ حقی نسبت بهش نداریبه حرؾ اومدم-سر در نمیارم گویا شما....
پرید وسط حرفم-گوش کن سپهر هنوزم عاشقمه هنوزم دیوونه ی منه اگه سپهر تو این مدت با تو
رابطه ای داشته مطمئن باش فقط و فقط به خاطر پر کردن جای خالی من و نیازاش بوده حاال که
دوباره برگشتم سپهر هیچ توجهی به تو نمیکنه پس بیخودی سعی نکن اونو از چنگم در بیاری
نه سپهر منو....قهقهه ای زد-دوست داره؟
چی داشتم که بگم سپهر تو این مدت حتی یه ابراز عالقه ی کوچولو هم نکرده بود
صدای افسونگر هاله منو ار افکار پیچیده ام کشید بیرون-اگه هنوز باور نداری گوشیو قطع نکن تا
صداشو بشنوی....
قلبم تند تند میزد....میترسیدم...برای اولین بار از شنیدن صدای سپهر میترسیدم....چند لحظه بعد
صدای خنده ی مستانه ی هاله توی گوشی پیچید-سالم عزیزم
...صدای خودش بود...صدای سپهر بود که سالم داد...
با دستای لرزونم تماسو قطع کردم گوشی از دستم لیز خوردو افتاد زمین...چرا االن؟چرا االن که تازه
داشتم طعم عشقو خوشبختیو میچشیدم؟...سپهر کی بود؟...شوهر من؟پدر بچه ی من؟تصویری که از
خودمو سپهرو بچمون توی دهنم ساخته بودم مبهم شدو از بین رفت...فقط منو یچم بودیم...هاله راست
میگفت سپهر دیگه احتیاجی به من نداشت...
خونه توی سکوت فرو رفته بود...هیچ صدایی نمیومد...دستمو روی شکمم گذاشتم پسر کوچولومو
نوازش کردم انگار داشتم دلداریش میدادم...ما دوتایی هم میتونستیم تنهایی بدون سپهر زندگی
کنیم...از زمین بلند شدم...هاله راست میگفت دیگه وجود من توی زندگی سپهر بی معنی بود...نه
من...نه پسرم...رفتم توی اتاقم لوازم مورد نیازمو جمع کردم یه چمدون کوچولو از کمدم کشیدم
بیرون...خاطره های اون سه شب مرتب پشت سرهم برام تکرار میشد...پس زمرمه های عاشقانه ی
سپهر چی میشه؟نگاهاش؟لبخندای معنی دارش؟...همش دروغ بود برای سوءاستفاده از منه ساده ی
احمق...زیپ چمدونمو بستم...رفتم توی اتاق سپهر...چشمامو بستمو مشاممو از بوی اتاقش پر
کردم...عطری که دوستش داشتمو همیشه میزدو برداشتم...از خودم خواهش میکردم....فقط همین
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دوتا...فقط این عطرو این عکس...گذاشتمشون توی کیفم چمدونمو به دست گرفتم...با نگاهم از خونه
خداحافظی کردم....
*
توی اتاقم مشؽول کار کردن روی پروژه ی تازه ام بودم که منشی در اتاقمو باز کردو گفت با اقای
احسانی باهام کار داره
از اتاقم اومدم بیرون با تقه ای به در کسب اجازه کردمو وارد اتاق احسانی شدم
اقای مهندس با من کاری داشتین؟سرشو گرفت باال نیمچه لبخندی زد-بله خانوم بهراد اگه اون پرژه ی شرکت ایران زمین...
پریدم وسط حرفش-تا نیم ساعت دیگه تموم میشه
سرشو تکون داد-امید وارم این کارتون مثه بقیه کاراتون عالی و با خالقیت انجام شده باشه...
مطمئن باشید مهندس...حاال اگه دیگه امری نیس من برمبله بفرماییددوباره رفتم توی اتاقم حسابی خسته بودم دیشب با این که کمرم خیلی درد میکرد تا دیر وقت روی
پروژم کار میکردم...حاال دیگه شکمم حسابی جلو اومده بود و کارامو سخت میکرد سونوگرافی
نرفته بودم ولی مطمئن بودم بچم پسره....حاال که دیگهسپهرو نمیدیدم یه یادگاری ازش داشتم...یه
یادگاری عزیزو با ارزش این سه ماهه که خونه رو ترک کرده بودم کارم شده بود حرؾ زدن با
پسرم و نگاه کردن به عکس سپهر
سرمو تکون دادم تا از افکارم بیام بیرون باید نقشه رو تموم میکردم خم شدم تا مدادمو از روی زمین
بردارم...اخ...پسرم لگدی زد دستمو گذاشتم روی کمرمو خواستم راست شم که کفشای مشکی مردونه
ای رو دیدم...سرمو گرفتم باال با دیدن کسی که روبه روم ایستاده بود نزدیک بود سکته کنم...بلند
دشم بدون رؾ بهش خیره شدم....نگاهش روی شکم براومدم لؽزیدو جا خوش کرد
به حرؾ اومدم-تو...اینجا...؟
صورتش بود شده بود به سختی نگاهشو از شکمم گرفت و توی چشمام دوخت پوزخندی زد-چیه
انتظار نداشتی منو ببینی نه؟
یه فدم اومد جلو ترسیدمو رفتم عقب به شکمم اشاره ای کرد—عجب هیکلی واسه خودت بهم زدی
برای چی اومدی اینجا؟عصبانی بود دندوناشو بهم فشار داد و سعی کرد صداش نره باال-دنبال زن هرزه ام
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و بعد قدمی به سمتم برداشتو دستمو گرفتو کشید
چیکار میکنی؟ولم کنتوجهی نکردو منو کشید از اتاقم بیرون خدارو شکر کسی توی سالن نبود که متوجه بشه تقال کردم تا
دستمو از دستش بیارم بیورون-دستتو بکش کجا داری منو میبری؟
تا پردنتو نشکستم خودت خفه شو و راه بیافتمنو از شرکت کشید بیرون نگهبان پیرو مهربون با دیدن وضعیت من خودشو رسوند به من بهش
اشاره کردم بره عقب سپهر منو انداخت توی ماشین...عئضی انگار کوره نمیبینه وضعیتمو که
اینجوری با من رفتار میکنه
خودشم سوار ماشینش شد
سرد نگاهش کردم-چیکارم داری؟
بد بخت اگه بدونی اکه بدونی این مدت چقدر خانوادت دنبالت گشتنبعد با پوزخندی ادامه دا-بیچاره ها نمیدونستن تو چه هرزه ای شدی
از عصبانیت نفسم باال نم یومد باعثو بانی تموم بد بختیای من خودش بود-خفه شو درست صحبت کن
داد زد-لعنتی اخه تو چطور تونستی؟من شووووووهرتمم
من به تو خیانت نکردم ولی تو به من خیانت کردی یه بارم نه چند بااارپس به شکمم اشاره کرد-پس این چیه؟نکنه تو حضرت مریمی؟مگه من ه خیاتی در حقت کردم؟
پوزخندی زدم-اره البد اون شب من صدای یه مرده دیگه رو با صدای شوهر خودم اشتباه گرفتم
من به تو هیچ خیانتی نکردم...ولی تو...صداش دوباره رفت باال-اخه تو که میدونستی من دیگهظرفیت یه خیانت دیگه رو ندارم...اررررره همتون مثه همید از همتون متنفررررررمممم
میخواستم عقده های این چند شبه رو خالی کنم-نکنه انتظار داشتی بهت وفا دار بمونم اررررره؟
این توله توله ی کیه؟؟هااااان؟اینو به من بگو؟؟توله هر کی باشه به تو ربطی ندارهدیوس...
حتما مال اون مرتیکس...اسمش چی بود؟مسعود؟اره همون مرتیکهِ
لطفا خفه شو در مورد مسعود درست صحبت کن اون هر گهی باشه به تو میعرضهیه کشیده خوابوند توی گوشم برق از سرم پرید
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خفه شووووووووووو هرزه ی بی همه چیز بالیی سر دوتاتون بیارم که مرؼای اسمون به حالتونگریه کنن
بؽض کرده بودم...فروش دام نباید جلوی اون گریه میکردم-اصال دلم میخواد دوست دارم از همون
اول ازت بدم میومد حاضرم باهر مردی بخوابم اال..
دوباره طرؾ دیگه ی صورتم سوخت
اشؽال...
ِ
پریدم وسط حرفش-اشؽال تویی...اشؽال توی حیوونی که وقتی استفاده هاتو از جسمم کردی منو مثه
یه اشؽال انداختی دور...
تو...از توی اشؽااال...
دیگه نفسم باال نمیومد ارمان هم حسابی لگد میزد-این بچه هم بچه ی ِ
در ماشینو باز کردم کردم از ماشین پیاده شدم
سپهر مثه ی مرده رنگ پریده و بی حرکت نشسته بود یه لحظه به خودش اومدو از ماشین پیاده شد و
دوید سمت من وسط خیابون منو صدا زد-آواااا....آوا وایسو
بهش مل نزاشتم و با سرعت بدون توجه به کمر دیدم و لگدای ارمان دویدم
کمرو شکمم تیر کشید ارمان هم لگدهاش شدید تر شده بود میخواستم وسط خیابون از درد
بشینم...سپهر بهم رسیدانگشتاشو دور بازوم حلقه کرد
بازومو کشیدم=ولم کن عوضی...ولم کننننننننن
مردم ماتو مبهوت ایستاده بودنو مارو نگاه ممیکردن سپهر دادی کشید-چیه بیکارهااااااااا زنمهههههه
دوباره منو برگردوند سمت ماشین شونه هامو گرفتو تکیه داد-راستشو بگو قسمت میدم که راستشو
بگی
تو حاال دست از سرم بردار بزار برم
با بدختی صدای گرفتمو بردم باال-گفتم که مال ِ
خدایا چقدر منو بدبخت افریدی تا حاال فکرشم نمیکردم شوهرم ننگ هرزگی به من بزنه و توی
خیابون جلوی مردم باهم عوا کنیم
با شکو تردید نگاهم کرد-من چجوری مطمئن شم این بچه بچه ی خودمه؟
یادت بیاد اون شبو که چه راحت منه ساده رو گول زدیو ازم سوءاستفاده کردی....یاته؟؟یادتهعوضی؟یادته چقدر عذابم دادی؟؟
اب دهنشو قورت داد دستشو توی موهاش کشید-تو دروغ میگی
-اره دروغ میگم حاال ولم کن بزار برم
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از کنارش رد شدم که دستمو گرفت-تو هیچ جا نمیری و دوباره در ماشینشو باز کرد اینبار با احتیاط
منو انداخت روی صندلی و خودشم سوار شدو ماشینو روشن کرد
منظورت چیه؟بزار من برمتو دیگه هیچ جا نمیری باید برگردی خونهتو....تو....من دیگه بر نمیگردم به اون خراب شده...من...اخخخروی شکمم خم شدم درد هزار برابر شد میخواستم از درد جیػ بزنم...دندونامو بهم فشار دادم...سپهر
نگه داشتو برگشت سمت من با نگرانی گفت-چی شدی؟
دردم کم نمیشد فقط میگرفت ول میکرد دسته ی درو توی دستم فشار دادم نفس نفس میزدم و اشک
میریختم
سپهر دستمو گرفت توی دستاش کشیدمش بیرون که با لجبازی دستمو دوباره گرفت سراسیمه به نظر
میرسید-باید چیکار کنم؟؟
میون درد از الی دندونام گفتم-چیزی نیس عادیه
سعی کردم توصیه های دکترمو یادم بیارم نفسامو منظم کردمو نقسای عمیق کشیدم درد کمتر شده بود
سپهر هم انگار متوجه شد چون ماشینو روشن کرد
منو کجا داری میبری؟خونهمن خونه نمیامپس کجا ممیری؟این چند وقته کجا زندگی کردی؟پیش یکی از دوستامولی حاال مجبودی برگردی چه بخوایی چه نخواییدردمو فراموش کردم-نگه دار میخوام پیاده شم
سپهر سرعتشو دو برابر کرد شروع کردم به بازوش مشت زدن –مگه کری میگن نگه دار...نگه
داررررر من با تو هیپ جا نمیام
مجبوریواسه چی مجبورم؟-اوال تو هنوزم زن منی دوما این بچه بچه ی منم هس پس منم میتونم درموردش تصمیم بگیرم
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تو هیچ حقی نسبت به این بچه نداری...این بچه فقط ماله منه....مال منننننببین اوا فقط دارم رعایت حالتو میکنم و نمیخوام بچم اسیبی بهش برسهداد زدم-اینقدر بچم بچم نکن تو حتی دو دقیقه پیش هم نمیدونستی بچه داری
حاال که میدونمولی من دیگه با تو نمیخوام زندگی کنمپوزخندی زد-منم نگفتم زندگی کن
پس بزار برممیری ولی وقتی بچه رو به دنیا اوردیچـــــی؟بچه رو بدم به تو؟که چی بشه؟سپهر من...من مادرشم-خب منم پدرشم

اشکام سرازیر شد نمی تونستم به همین راحتی بچه ایو که تو این مدت تنها همدمم شده بودو با عشق
و عالقه اونو توی بطن خودم پرورشش داده بودمو بدم بهشو برم پی کارم با عجز گفتم-
سپهر...تو...تو خیلی بی انصافی این بچه پاره ی تنمه من بهش وابسته شدم چطور میتونی اونو از من
جداش کنی؟؟
فقط یه راه هستچه راهی؟اگه میخوایی بچه رو داشته باشی باید برای همیشه کنارم زنگی کنینهپس بچه رو به دنیا میریو هر جا دلت خواست میریاصال چرا به هاله جونت نمیگی یه بچه برات بیاره؟دندوناش بهم فشار داد-هاله ای وجود نداره...دیگه هم نمیخوام درمورد اون کثافت چیزی بشنوم
هه بازیگر خوبیم که هس...یعنی بایدم خوب باشه که منه ساده رو گول بزنه
سپهر پیچید توی کوچه اخ که چقدر دلم واسه اینجا تنگ شده بود مثل قبل در پارکینگو با ریموت باز
کرد ماشینو توی پارکینگ پارک کرد از ماشین پیاده شدم کمی به باؼچه ی بزرگو استخر بزرگ و
اون بید مجنون باالی تابو نگاه کردم سپهر دستمو گرفت با اخم دستمو از دستش کشیدم بیرونو راه
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افتادم سمت خونه سپهر در خونه رو برام باز کردو رفت کنار چه قدر دلم برایاین خونه تنگ شده بود
توی هالو نگاه کردم خونن مرتب مرتب بود تنها چیزی که مرتبی خونه رو بهم میزد عکسایی
از...عکسای خودم بود همون عکسایی که سپهر به زور ازم کش رفته بود ولی اینا اینجا چیکار
میکردن من که اونارو با خودم برده بودم...سپهر وقتی دید من متوجه عکسا شدم دستپاچه شد-اینا
چیزه...اینا رو در اوردم که...که البومو مرتب کنم
و بعد سریع رفت سمت میزو جمعشون کرد بدون اینکه باهاش حرق بزنم رفتم توی اتاقم نگاهی به
ساعت کردم دو ساعت از ؼیبتم از شرکت شده بودن زنگی به منشی زدمو یه بهونه برای ؼیبتم
اوردمو تا تماسو قطع کرم صدای سپهر از پشت سرم اومد-با کی داشتی حرؾ میزدی؟
وااای ترسیدم برگشتم سمتش-به تو چه
و بعد دستمو گذاشتم روی سینشو هلش دادم از اتاقم بیرون
ساعت حدود  2بود که سپهر صدام زد-آوا بیا شامتو بخور
محل نزاشتمو به کارم ادامه دادم  1دقیقه بعد اومد توی اتاقم-مگه با تو نیستم
نمیخوام برو از اتاقم بیروناومد دستمو گرفت با احتیاط بلندم کرد-لجبازی نکن آوا خودت نمیخوایی بچه که میخواد
به ناچار بلند شدم دستمو از دستش کشیدم بیرون و نشستم روی صندلی اشپزخونه این ؼذاهارو کی
پخته بود؟تا اون جایی که من میدونم سپهر حتی یه املتم به زور درست میکرد چه برسه به این ؼذا
وقتی نگاه متعجبمو دید گفت-ؼذا مال رستورانه
اره دیگخ من که هنوز یادم نرفته توی ادم گشادی
نصؾ ؼذامو خوردمو بلند شدم که گفت-کجا؟
با حرص نگاهش کردم-خونه ی حاج اقا شجاع
اول ؼذاتو کامل میخوری بعد میریبیشتر از این نمیتونم بخورم خیلی برام کشیده بودیبهت میگم بشین تا تموم نکنی ؼذاتو نمیزارم پاشیبا حرص نشستم تو این مدت سنگینی نگاه سپهر و حس میکردم تونقدر نگاهم میکرد که مطمئن شدم
تعداد لقمه هامم میدونه
-فردا باید بریم خونتون
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اهی کشیدم چقدر من ظالم بودم بیچاره ها چقدر نگرانم شده بودن اصال چجوری روم میشه تو
روشون نگاه کنم
ؼذامو به زور تموم کردم بعدم بدون حتی یه تشکر خشک و خالی بلند شدم رفتم توی اتاقم
موقع خواب رفتم سر کمدم تا یه لباس راحت پیدا کنم ولی اکثر لباسام تنگ بودن
سپهر در زدو وارد شد..وایی دوباره این مزاحم اومد-چیزی الزم نداری
وقتی دید دارم کمدمو میگردم اومد تو –دنبال لباس راحتی میگردی
سردو خشک گفتم-بله
کمی به شکمم نگاه کرد بعد رفت از اتاقم بیرون دوباره مشؽول شدم که سپهر اومد دستش یه بلوز
مردونه ی سفید بود گرفت سمتم متعجب نگاهش کردم
لباسو بیشتر گرفت سمت من-بپوشش دیگه
کمی نگاه کردم بعد ازش گرفتم باالخره کاچی بهتر از هیچی خواستم لباسمو عوض کنم که هنوز
اونجا ایستاده بود –میشه برین بیرون تا من لباسامو عوض کنم؟
کمی مکث کرد بعد بدون حرؾ رفت بیرون...عجب موجود پرووییه این بشر..لباس سپهرو پوشیدم
سر شونه هاش خیلی برام بزرگ بود معلومه خب سپهر خیلی چهارشونه بود چیکار داشت به شونه
های ظریفو کوچیک من ولی قسمت شکمش برام خوب بود و بلندیشم تا یه وجب باالی زانوم میرسید
بمیری آوا با اون تیپ پسر کشت خندیدمو رفتم توی حموم تا مسواک بزنم سپهر هم توی حموم بود و
داشت مسواک میزد برگشتو نگاهم کرد از پایین به باال و از باال به پایین با تعجب شاید هنوز براش
هضم نشده بود که داشت پدر میشد
و اون آوای باربی قدیم کجا و این دختر مثه توپ گرد که به سختی راه میرفت کجا
از نگاهش کافه شدم-چیه ادم ندیدی؟
مهربون خندید-خیلی هیکلت تؽییر کرده حسابی توپول شدیا
با چشم ؼره نگاهمو ازش گرفتم...ولی چقدر دلم برای نگاها و خندهای مهربونش تنگ شده بود روی
تختم دراز کشیدم تختم بوی سپهرو میداد چه خوب با همه ی وجود بالشتمو بو کردم...و بعد برای
خودم تاسؾ خوردم که چرا هنوز اون لعنتیو دوست داشتم
*
-آوا؟.....آوا؟
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چشمامو که باز کردم صورت خوشگلو سپهرو روبه روم دیدم اول فکر کردم دارم خواب میبینم ولی
بعد اتفاقای روز پیشو یادم اومد اخمی کرد-پی میخوایی؟
نیمچه لبخندی زد-صبح به خیر
فقط نگاش کردم دوباره گفت-صبحونه حاضره بیا بخور صبحونتو
نگاهی به ساعت گردم دیدم ساعت نه وای دیرم شد بلند شدم بعد از شستن دستو صورتم لباسای
دیروزمو پوشیدم رفتم توی اشپزخونه
سپهر با دیدن لباسای بیرونم پرسید-کجا داری میری؟
سر کاراز امروز دیگه الزم نیس بری سر کاربا تعجب پرسیدم-چرا؟
چون باید بشینی توی خونه و استراحت کنیهمچین بدمم نیومد این مدت با اینکه حساب بانکیم پر پول بود ولی میخواستم خودم خرج خودمو
دربیارم اگه مجبور نبودم کار نمیکردم
سپهر صبحونشو خورد پالتو سامسونتشو از روی اپن برداشت –من دارم میرم سر کار
بی تفاوت نگاهش کردم-خب به من چه
دلخور نگاهم کرد –بعدش میام دنبالت تا با هم بریم خونه ی مامانت اینا
الزم نیس خودم تنهایی میرمقاطعانه گفت-ساعت پنج اماده باش میام دنبالت
وقتی رفت از خنه بیرون منم به اژانس زنگ زدم تا برم خونه ی سارا تا وسایلو چمدونمو بیارم تو
این مدت خونه مجردی سارا زندگی میکردم
سالمکوفتو دردو مرضو سارا ایشاال سر زا بمیری کجا ؼیبت زدی بود؟خندیدم-بزار بیام تو اخه سپه ر دیروز اومده بود شرکتو ...و ماجرا رو براش تعریؾ کردم
نهههههههههه-اره حاالم اومدم جلو پالسمو جمع کنم برم خونه
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وقتی برگشتم خونه با کلیدی که هنوز داشتم درو باز کردم تلفن داشت زنگ میزد-الو؟
صدای عصبانی سپهر توی گوشی پیچید-معلوم هست کجایی؟چند بار تا االن زنگ زدم بر نداشتی
گشیو از گوشم دور کردم-یواااش کر شدم...خونه نبودم
کجا تشریؾ داشتین؟رفته بودم وسایلمو بیارمنفس عمیقی کشید-باید به من خبر میدادی
تو رو سننه...چیکار داشتی زنگ زدیهیچیبرای هیچی زنگ زدی؟خداحافظ و گوشیو قطع کرد....وا؟این چشه اصال ادم بی شعور ندیده بودم که دیدمیکم توی خونه گشتم و بعد رفتم توی اتاق سپهر یه عکس ازروز عروسیمون قاب شده روی پاتختیش
بود
اومدم تختشو که مثه همیشه نامرتب بودو مرتب کنم که زیر بالشتش چنتا عکس دیدم با کنجکاوی
برشون داشتم...با دیدن عکسای خودم تعجب کردم عکسای من زیر بالشت این چیکار میکنه؟
عکسارو سرجاش گذاشتم خواستم تختشو مرتب کنم که منصرؾ شدم اینجوری میفهمید من رفتم توی
اتاقش
ساعت طرفای  4بود که سپهر برگشت زود تر از معمول اومده بود
رفتم توی اتاقم تا کارامو بکنم
به بلوز استین کوتاه کرم با طرحای ریز قهوه ای سوخته داشتم که زیر سینه کش داشت که به وسیله
ی دوتا بند زیر سینه تنگ میشد ولی روی شکم ازادو گشاد میشد
یه شلوار حاملگی پارچه ای قهوه ای هم پوشیدم با کفشای عروسکی قهوه ای سوخته با پاشنه ی
استاندارد که کمرمو اذیت نکنه
یه ارایش کرم صورتی هم کردم پانچوی کرمیو شال قهوه ایمو هم پوشیدمو اومدم بیرون
سوار ماشین شدیم وقتی سپهر پیچید توی بن بست خونمون قلبم دیوانه وار شروع به تپیدن کردو
دستام یخ بست سپهر ماشینو پارک کردو پیاده شد اب دهنمو به سختی قورت دادم و به خودم تکونی
دادمو پیاده شدم
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سپهر ایفونو زد چند ثانیه بعد در باز شد سپهر دستمو گرفت اعتراضی نکردم چون واقعا به گرمی
دستاش نیاز داشتم-چرا دستت یخه
فقط سرمو تکون دادمو دوتا دست سپهرو گرفتم
سپهر که کامال به دگرگونی حالم پی برده بود با مهربونی دستشو روی کمرم گذاشتو پلکاشو روی هم
گذاشتو باز کرد-همه بی صبرانه منتظرتن نمیهوایی بری تو؟
پاهای سستمو تکون دادمو وارد خونه شدم
مامان بابا نادیا نیما سوگل ثریا جون و بابا و هستی همشون ایستاده بودنو مات و مبهوت به شکمم
نگاه میکردن منم با دلتنگی نگاهشون میکردم با صدای سپهر همه ی نگاها به سمتش کشیده شد –ای
بابا مگه ادم فضایی دیدین؟دارین بچمو میترسونینا
اولین نفری که به سمتم اومد بابام بود منم به سمتش پر کشیدمو همدیگه رو بؽل کردیم سرمو روی
شونش گذاشتم سرمو با دستش گرفت باال-دختر گلم بابایی کجا بودی؟
صورت بابامو از پشت پرده ی اشک تار میدیدم-شرمنده بابا نمیدونم چی بگم
پیشونیمو بوسید بقیه به دنبال بابام اومدن سمتم به نوبت همه رو بؽل کردم تنها کسی که جلو نیومد
نیما بود که بدون هیچ ابراز احساساتی رفتو روی مبل جلوی تلویزیون نشست
با چشمای اشکی بهش خیره شدم تو این مدت چقدر دلم برای نیما تنگ شده بود مامان دستمو گرفتو
نشوند روی مبل-بشین مادر کمرت درد میگیره
و بعد توی گوشم گفت-بهش حق بده ازت دلخوره تمام این مدت دنبالت میگشته
ثریا جون اومد اونطرؾ من نشست-قربونت برم خاله میدونی چقدر ما این مدت نگرانت بودیم؟اخه
کجا رفتی بی خبر؟
همه سوال پیچم میکردن اما من فقط سرمو انداخته بودم پایین اخر صدای عمو حامد در اومد-ول کنید
دختر گلمونو بزارید یکم ارامش بگیره
با این حرؾ عمو همه ساکت شدن نادیا اومد بین منو مامان نشست-ببینم شیطون چند وقته من خاله
شدم؟
خندیدم 5-ماه
ثریا جون-عزبزم سونو گرافی رفتی؟
نهمامانمو ثریا جون با تعجب باهم پرسیدن-نه؟؟چرا؟؟
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خب اخه میدونم پسرهمامانم متعجب نگاهم کرد-آوا تو که خرافاتی نبودی؟
نیما یه دفعه بلند شد و رفت سمت پله ها با نگاه دنبالش کردم رفت اتاق خودش تا بلند شدم که برم
دنبالش سپهر گفت-آوا کجا داری میری؟
به پله ها اشاره کردم
تو که نمیخوایی اون همه پله رو باال بریاخمی بهش کردم بقیه هم اصرار کردن ولی من میخواستم برم نیما رو ببیبنمو باهاش حرؾ بزنم
پامو که روی اولین پله گذاشتم سپهر کنارم ایستاد-پس بزار بؽلت کنم
 .بعد بدون اینکه منتظر جواب من باشه منو بؽل کرد با حرص گفتم-منو بزار زمین
این همه پله برات ضرر دارهمنو بزار زمین کمرت میگیرهتو هنوزم پر وزنیاخرین پله منو گذاشت زمینو دوباره پله هارو رفت پایین رفتم سمت اتاق نیما پشت به در روی تخت
نشسته بود برگشت وقتی منو دید اخمی کردو روشو برگردوند
صداش کردم-نیما....داداشی؟
......دوباره صداش کردم-نیما...نمیخوایی نگاهم کنی؟
یه دفعه مثه بمب منفجر شد-نیما مررررد دیگه به من نگی نیماهااا
اشکام روی گونم سرازیر شد-نیما تورو خدا یه حرفی بزن
با اخم بدون اینکه نگاهم کنه گفت-گریه نکن
نشستم کنارش-دیدی باالخره حرؾ زدی؟
نگاهشو به دیوار روبه روش دوخت
بازوشو گرفتمو تکونش دادم باصدای لرزونو بؽض دارم گفتم-نیما هر کاری دلت میخواد بکن...فحشم
بده منو بزن ولی بی اعتنایی نکن
تحملش تموم شد دستشو دور کمرم حلقه کرد سرمو گذاشت روی شونش
میون گریه خندیدم-داداشی دلم برات تنگ شده بود
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قربونت برم گریه نکن دلم ریش میشه...اخه عزیزم تو کجا رفته بودی تو نمیدونی بدون تو نیمامیمیره؟...و بعد اضافه کرد-جوجو
خندیدمو بؽل گوشش دماؼمو با فیر فیر کشیدم باال
به شوخی گفت-اه اه حالمو بهم زدی بچه جون بؽل گوش من چیکارا که نمیکنه
باهم خندیدیم نوک دماؼمو که میدونستم از گریه قرمز شده بین دوتا انگشتش فشار داد-دلم برای این
خنده هاتو نیمولی گفتنات تنگ شده بود...نمیخوایی بگی کجا رفته بودی؟
نیما واقعا معذرت میخوام که اینقدر نگرانتون کردمپیشونمو بوسید-ناراحتی ما فدای یه تار موت اگه یه چیزیت میشد ما چیکار میکردیم؟
سرمو به شونش تکیه دادمو ماجرای زندگیمو از خواستگاری سپهر تا رفتنم براش تعریؾ کردم وقتی
تعریؾ کردنم تموم شد نیما ناراحت به نظر میرسید-ولی سپهر دوستت داره؟
از کجا میدونی؟من یه مردم میتونم نوع نگاهای همجنسامو تشخیص بدم کامال معلومه که سپهر دوستت دارهپس هاله چی میشه؟از اینجور دخترای پستو کثیؾ زیاد پیدا میشه...توهم نمیخواد فعال به این چیزا فکر کنی اگه مشکلیپیش اومد حتما به من بگو بعد بلند شد-پاشو بریم پایین االن همه میریزن باال
پام خواب رفته بود دست نیما رو گرفتمو بلند شدم به پله ها که رسیدیم سپهر سریع بلند شد-آوا صبر
کن بیام بؽلت کنم
نیما که انگار از دست سپهر دلخور بود با لحن نه چندان دوستانه ای گفت-برادرش نمرده که شما
بخوایی زحمت بکشی
و بعد منو بؽل کرد منم خندیدم در حالی که به سپهر نگاه میکردم دستمو انداختم دور شونه ی نیما و
لپشو یه ماچ ابدار کردم
سپهر هم با حرص رفت سرجاش نشست
****************2
کجا بریم؟دکترگیج نگاهش کردم-دکتر؟دکتر واسه چی؟
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کامل اومد توی اتاقو به دیوار تکیه داد-دکتر کچلی اخه موهام داره میریزه...خب ایکیو دکتر زنان
دیگه
نـــــــــــه من نمیاماخمی کرد-واسه چی؟
چون قبال رفتمپس این دردایی که داری چیه؟گفته اینا عادین برای مواقع ضروریم قرص دادهعادیه؟من تا حاال هیچ زن حامله ای رو ندیدم که از این دردا داشته باشه...آوا من شبا صدای نالههای تورو میشنوم عذاب میکشم
مگه تو تا حاال شبا پیش زنای حامله بودی که بخوایی ببینی درد دارن یا نه...اصال اگه میدونستم شماوارد تر از دکتر زنانین میومدم پیش شما
با صدای بلند خندیدو شیطون گفت-خب هنوزم دیر نشده بیا پیش من
ای خاک تو سر خودم که با این ارانگوتان بی جنبه کل کل میکنم-نخیر الزم نکرده در هر صورت
این حرؾ اخر منه...من دکترِ ....ن...می...یام
نفسشو داد بیرون-باشه پس فعال بیا شامتو بخور خانوم لجباز تا بعدا یه فکری به حالت بکنم
شامو که خوردم خواستم ظرفارو بشورم که سپهر دستمو گرفتو منو نشوند روی مبل-تو بشین من
خودم میشورم
وقتی ظرفارو شست با سینی چایی اومد کنارم نشست-چایی از اوناست که دوست داری
نمیخوامچرا؟تو که دوست داشتیچایی برای بچه ضرر دارهیه ابروشو انداخت باال و با مهربونی نگاهم کرد-اوه عجب مامانی مهربونی...منکه اگه جای تو بودم
اصال نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم...آ....راستی یه چیزی
و بلند شد چند دقیقه با یه جعبه برگشت نشست کنارم جعبه رو هم گذاشت بینمون و درشو باز کرد نیم
نگاهی به جعبه انداختم پر از لباس حاملگی بود اولیشو که یه لباس سفید حلقه ای بود گرفت جلوم-
هووم چه مامانی میشی با این لباس
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تک تک لباسامو میگرفت جلومو نظر میداد همه ی لباسارو با سلیقه خریده بود اخر جعبه یه جفت
کفش سفید بچگونه ی کوچیکو ظریؾ بود اوردش بیرون-اینم برای نی نیمون
از دستش گرفتم با ذوق نگاهشون کردم اندازه ی سه بند انگشت بودن-وااای سپهر مرررسی
خندیدو با شیطنت گفت-بهم برسی
بلند شدم-ارزو بر جوانان عیب نیس
رفتم توی اتاقم تا بخوابم سپهر به دنبالم اومد توی اتاقم
کاری داشتی؟نه و نشست روی تختمپس چرا اینجا نشستی برو بیرون میخوام لباس عوض کنمخب عوض کنکفری شدم-سپهر؟
جانم؟جانمو کوفت پاشو برو بیرون پرو نشو ِا خب میخوام ببینم بچم چقدر رشد کردهالزم نکرده ببینیببین داری بین منو بچم تفرقه میندازیاخیلی خب باشه و لباسامو برداشتم تا برم یه اتاق دیگه لباسامو عوض کنمکجا؟سر قبرت-تو که نمیری بیرون من میرم
نه به خودت زحمت ندهمنتظر ایستادم تا روشو کم کنهو بره اما نرفت به جاش بلند شد-میخوایی من بهت کمک کنم؟
یه قدم دیگه بیایی جلو با این شکمم لهت میکنما-نـــه تو بشین من خودم عوض میکنم
حتما این چند وقته نخندیده میخواد به هیکل من بخنده با حرص پیراهن گشادمو در اوردم خواستم
لباس خوابمو در بیارم که بلند شد بیاد سمت من
-ببین سپهر بشین سر جات حد خودتو بدونا
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انگار اصالا نشنید خیره خیره نگاهم میکردو نزدکتر میشد به من که رسید دست انداخت دور کمرم
لختمو منو بؽل کرد دستمو گذاشتم روی سینش-ولم کن سپهر داری اذیتم میکنی
بدون توجه به حرفای من منو به ارومی نشوند روی تخت یه دستشو دور کمرم حلقه کرده بودو دست
دیگشو گذاشت روی شکمم ماتو مبهوت به حرکاتش نگاه میکردم
سرشو گذاشت روی شکمم دیدم زیادی داره پرو میشه واسه همین خودمو کشیدم کنار سرشو اورد
باالو با چشمای نمدار نگاهم کرد با تعجب نگاهش کردم اخه ارانگوتانو چه به گریه کردن؟
به حرؾ اومد-آوا باور کن من هیچ دروؼی به تو نگفتم من به تو خیانت نکردم چون من اصال دیگه
به خاله فکرم نمیکنم همه ی فکرو ذهن من تویی
هنوز از دستش دلخور بودم به سردی جواب دادم-خب اینارو چرا داری به من میگی؟
دلخور نگاهم کرد-که بدونی...برات مهم نیست؟من برات مهم نیستم؟
به چشمای مشکیش نگاه کردم با چشماش داشت التماسم میکرد مگه توی دنیا از سپهر مهم تر وجود
داشت؟
چرالبخند محوی روی لباش نشست هر چند سعی داشت قایمش کنه-پس منو..منو مبخشی؟
خدایا من که قرصی به این دیوونه ندادم خودمم که نخوردم...پس چرا این داره نا پرهیزی میکنه؟ کو
اون همه ؼرورش؟
سکوت عالمت رضاست نه؟پس اون شب تو پیش هاله چیکار داشتی؟چند روزی پاپیچم شده بود منم اخر سر قبول کردم که ببینمش نمیدونستم که میخواد گولم بزنه...ولیآوا وقتی برگشتم دیدم نیستی باور کن تا صبح تو خیابونا کلی دنبالت گشتم
خریاا اخه من تو خیابون چیکار میکنم؟خندید-اخه از تو بعید نیس
هی که چقدر دلم میخواد به حرؾ شیطونه گوش بدمو بزنم پس کلش ولی حیؾ که جلوی پسرمون بد
اموزی داره
پوفی کردم-خیلی خب بابا چون نری خودکشی کنی میبخشمت گریه نکن
**************2
سپهر-جوجو یادت که نرفته امروز میریم خونه ی مامان جان
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بابا من موندم توی منگالت پتاسیم(خنگ)چجوری زاده شدی مثه اینکه خودم بهت گفتماخب حاال خواستم یاداوری کرده باشمشما کالری نسوزون نیازت میشهلباسامو در اوردم تابرم حموم
سپهر-داری میری حموم؟
 پ نه پ میخوام برم مجلس عروسیاهههه تو چرا امروز اینقدر بدعنق شدی؟نمیشه دو کالم با تو حرؾ زدایشش سپهر برو کنار میخوام برم حموم اه هی حرؾ میزنهاز جلوی در حموم رفت کنار و دستشو گرفت سمتش-بله بفرمایید بنده جسارت کردم حرؾ زدم فقط
اگه نخوایی منو بزنی بگم مواظب باش لیز نخوری
نه مواظبممیخوایی باهات بیام یه وقت یه طوریت نشه؟همچین با اون شکمم لهت کنم که با کارتکم نشه جمعت کرد یاد مادر فوالد زره افتادم جلووی خندمو
گرفتم-نخیر شما مواظب خودتون باشین
قیافش جدی شد-جدی گفتم آوا کؾ حموم لیزه میخوری زمین
نه مواظبمدر حمومو بستم اینم هی دو ثانیه یه بار در حمومو میزد-آوا سالمی؟خوبی؟آوا زنده ای یا مرده؟
اگه گذاشت من یه دقیقه به کارم برسم اصال اگه اون باهام میومد خیلی زود تر از حموم میومدم
بیرون
باالخره حولمو دور خودم پیچوندمو اومدم بیرون تا از حموم اومدم بیرون سپهر یه نفس راحت کشید
–کشتی آوا تا اومدی بیرون دفعه ی دیگه باهم میریم حموم اوککککی؟؟؟
سپهرررر تو منو بیشتر دوست داری یا این بچه ی مزاحمو؟کاش  6ماه پیشم اینجوری نگرانم بودیخندید گونمو بوسید-برو کاراتو بکن دیر شد
یکی از همون لباسای خوشگلو که سپهر برام خریده بودو پوشیدم
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خدارو شکر کسی از رفتن من ؼیر از چند نفر یعنی مبینا و نؽمه خبر نداشت و سپهر یه جوری
ماست مالی کرده بود قیافه ی همه دیدنی بود وقتی که من وارد شدم وقتی دیدم همه ماتو مبهوت
نگاهم میکنن گفتن-چیه شماها بچمو ترسوندین؟
بعد از چند لحظه یخا باز شد و اومدن سمت من و به نوبت منو بؽل کردنو به منو سپهر تبریک گفتن
هر کسی یه سوالی میکرد چند ماهته چرا خبر ندادین چرا فالن چرا بیسار
ای باباااااااااا منکه دوتا گوش بیشتر ندارم یه دهنم بیشتر ندارم یکی یکی بپرسیدبعد از مدتی جو برگشت
مهرداد-آوا مطمئنی  6ماهته؟
اره خب چطور؟مهرشاد-اخه گفتیم از بس که گنده ای یه  12ماهیت هس
و دوتاشون زدن زیر خنده
واال ما اگه ده قلو حامله هم بشیم به خیکی و بزرگی شما نمیرسیمنه خواهش میکنم خیکی از خودتونهنیما-شماها مواظب حرؾ زدنتون باشین خواهر منو تک و تنها گیر اوردین...خواهر زاده ی من
پهههلووونه
امید-بر منکرش لعنت نیما خان از ظاهرشون کامال پیداس
دوباره سه تایی خندیدن
مرررررض همتون رو اب بخندینآوا خداییش همه  6ماهشون میشه اندازه ی تو میشنامید همه  22سالشون بشه مثه تو نردبون میشن؟نه همه که مثه من خوش هیکل نیستنامید اعتماد به نفس کیلویی چنده هان؟ئایی شهرام-آوا قبول کن دیگه باربی قدیم نیستی
شهرام تو یکی صبر کن بچم به دنیا بیاد بهش یاد میدم به تو بگه خان دایی جان که احساس 121ساله ها بهت دست بده
-اوه اوه نخواستیم با اون بچه ی دماؼوت
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سپهر اومد کنارم نشستو یه ظرؾ که توش پرتقال پوست کنده بودو گذاشت جلوم
شهاب-اوه اوه بکس هیــــس صاحابش اومد...ولی آوا قبول کن حقیقت کثه ته خیار تلخه
شب موقع خواب خودمو توی ایینه برانداز میکردم سپهر که روی تخت دراز کشیده بود گفت-توپولی
من بیا بخواب دیگه
برگشتم سمتش-سپهر جرئت داری یه بار دیگه اون کلمه رو به کار ببر ببین چیکارت میکنم
و حرصی باالی سرش ایستادم بالشتو از زیر سرش کشیدم بیرون-پاشو
سپهر خندید-کجا؟
پاشو سپهر باید بری انفرادیاقا ما توپولی خوب شد؟بالشتو پرت کردم توی صورتش با صدای بلند شروع کرد به خندیدن ؼرؼر کنان رفتم-من به این
خوش هیکلی توپولی چرا اخه؟
سپهر چراؼارو خاموش کردو اومد بؽلم کرد-ؼصه نخور توپولی من شیرت خشک میشه
لبامو ؼنچه کردم لبامو بوسید-تو هنوزم خوش هیکلی جوجو ؼصه نخور
اونقدر امروزهمه توپولیو چاقاله و...صدام زده بودن که با شنیدن این جمله نیشم تا حلزونی گوش باز
شد طوریکه به جای دوتا چال بیستا چال روی گونم پیدا شد سپهر زیر گوشم خندیدو لپمو گاز گرفت-
حاالم بگیر بخواب ذوق زده نشو
تازه سرمو به سینه ی سپهر تکیه داده بودمو داشت خوابم میبرد که سپهر صدام زد
چیه توهم وسط خواب نازنینممیخواستم یه کاری برام بکنیگیج پرسیدم-چکاری؟
خندید-به نظرت این موقع شب روی تخت وقتی تو تو بؽلم خوابیدی من چی از تو میخوام
منظورشو گرفتم-سپهر تو باز خواب نما شدی؟
آوا چطور دلت میاد؟باقالی بگیر بخواب که حسابی از وقت خوابت گذشته******
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سپهر؟جانم؟من از اونا میخواماز کدوما؟به اون الو جنگلیای وسوه کننده که از اون فاصله ی دور بهم چشکگ میزدن اشاره کردم
سپهر امتداد انگشت اشارمو دنبال کرد-اون الو جنگلیا؟
با اشتیاق گفتم-اره ببین چه چشمکی میزنن
نــــه اونا بهداشتی نیستنلبولوچم اویزون شد-ولی من میخوام
اخه عزیز من تو که بچه نیستی اونا هم پر رنگ مصنوعین بهداشتیم نیستن مسموم میشی تو کهدوست نداری بچمون چیزیش بشه؟
تو منو بیشتر دوست داری یا این بچه ی خائنو؟مامان نی نی که جای خودشو دارهپس برو برام بخر االن بچمون چشاش زاغ میشهمهم نیس مامانش که تویی دیگه هیچی برام مهم نیسو منو کشید سمت ماشین رسیدیم خونه ماشینو پارک کرد زودتر ازاون وارد خونه شدم بدون اینکه
منتظر ورود اون باشم درو بستم قبل از اینکه لباسامو دربیارم رفتم توی اشپزخونه و ؼذاییو که سپهر
دیشب درست کرده بودو توی ماکروفر گذاشتم اخییی سپهرم این مدت یه پا اشپز شده بودا منم که فقط
میخوردمو میخوابیدم
دوباره یادم افتاد به اون الو ها و اب دهنم راه افتاد اصال خودم بعدا میرم میخرم
سپهر با کلید خودش درو باز کردو وارد خونه شد بدون توجه به اون مشؽول خوردن ؼذا شدم سپهر
هم بعد از عوض کردن لباساش اومد نشست روی صندلی-برای منم میکشی
جوابشو ندادمو به ؼذا خوردنم ادامه دادم منم عجججب لوس شده بودمااا
یکی نیس بگه دختر گنده خودنو جمع کن
سپهر هرچی حرؾ میزد جوابشو نمیدادم بعد از تموم کردن ؼذام با کمال پرویی ظرفامو توی ظر
فشویی گذاشتمو اومدم بیرون سپهر بعد از شستن ظرفا اومد کنارم نشست و کنترلو برداشتو گذاشت
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روی کانال مورد عالقه ی خودش منم با لجبازی کنترلو ازش گرفتمو گذاشتم روی کانالی که حتی
خودمم بدم میومد ازش
سپهر فقط به حرکات بچگونم نگاه میرکد اخرشم دستشو انداخت دور کمرمو منو چسبوند به خودش با
ارنجم زدم به سینش
بریم برای خرید بچه؟....ج.ابشو ندادم کال از اینکه سپهر نازمو بکشه خوشم مشومد
مامامی نی نی که خودش هنوز مثه نی نیا میمونه نمیخواد جوابمو بده؟از کنارم پاشد و رفت توی اتاقش چند دقیقه بعد با لباس بیرون رفت سمت در و از خونه رفت بیرون
ااااااااااا عجب ادمیه هاااا بدون من رفت برای خرید بچم...نچ اوا یکم اون مخ پوکتو به کار بنداز اخه
ساعت  3بعد از ظهر کدوم فروشگاهی بازه؟هان؟
حدود بیست دقیقه بعد دوباره برگشت نگاهمو به تلویزیون دوختم اومد نشست کنارم دستشو گذاشت
روی شونمو یه چیزی رو گذاشت روی پام با کنجکاوی زیر چشمی به اون چیزه نگاه کردم
....وااای الوی بهداشتی کارخونه ای-اااااااا الوووووو
سپهر خندید-باالخره اون زبون کوچولو ناز نازیتو به کار انداختیا نگندید اون تو؟
سپهررررر مرررررسیییو دست انداختمو لپشو بوسیدم
قاشق کوچولوی کنار ظرفا برداشتمو با لذت مشؽول خوردنش شدم ملچ ملوچمم که به راه بود سپهر با
محبت نگاهم میکرد اونقدر ترش بود که لبامو ؼنچه کرده بودم به سپهر نگاه کردم که لبا و چشمام
خیره شده بود یه دفعه ظرفرو ازم گرفت گذاشت روی میزو بازوهاشو دورم حلقه کردو لباشو روی
لبای ؼنچه شده من گذاشت....من هم ز کل یادمرفت که داشتم الو میخوردم
***********
من-نـــــــــــــــه جون آوا و بچشششش؟؟!!
مبینا باخنده گفت-اره خب بابا از جون خودت مایه بزار چیکار به اون بچه ی مظلوم واقع شده داری
با اون هیکلم افتادم رو سرو کلش-بیییییییشعووووور چرا به من نگفته بودی؟؟؟مبینا اگه یه کاری
نکردم که اون سیاوش بیچاره ی از نیرنگ تو بیخبر روز قبل از عروسیتون فرار کنه
گمشو بابا مگه من مثه تو دوماد فرار ده امژستی گرفتم-من که همیشه همه دنبالم بودن و مرده ی یه نگاه کردن من بودن
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اره منظورت همون مش رحیم رفتگر دم کوچمون نیس که خیلی دوست داشتدمپاییمو در اوردمو دوتا زدم توسرش-اییش مبینا تو اگه حرؾ نزنی نمیگن الالیا
چرا میگننترس من باهاشون هماهنگ میکنم..بده به من اون بستنیو بچم چشماش زاغ شدمهم نیس زاغ شه بهتر از اینه که به چمای رنگ اسهال ؼلیظ تو برهایییییییی حالمو به هم زدی عوضیییو بستنیو ازش کش رفتم-کوفت بخوری خب یه تعارؾ میکردی اقال
نه بابا ما که از این حرفا باهم نداریم شوی تو شوی من شوی من شوی خودمااا نه بابا زرنگ خاااانمبینا هیــــس دارم بستنیمو میخورمبا حرص به من نگاه کرد
با اینکه خندم گرفته بود ولی جلوی خندمو گرفتم-چیه مبینا چرا مثه این قحطی زده ها به بستنیم نگاه
میکنی من بستنیمو بهت نمیدمااا
عججججببب تو سنگ پا قزوینم میزاری تو جیبت**********
ااااااا سپهر من عاشق این بودم چرا همچین کردی؟؟؟؟؟؟؟در حالی که هنوز فندکو زیر باقیمونده ی پیراهن خوشگلم گرفته بود گفت-اما من ازش خوشم نمیومد
تازه از عروسی مبینا و سیاوش برگشته بودیم من یه پیراهن لیمویی یقه باز بلند پوشیده بودم که سپهر
میگفت خیلی بازه خیلی دوستش داشتم....لبامو ورچیدم لباسامو عوض کردم و خوابیدم سپهر هم بعد
از عوض کردن لباساش اومد کنارم خوابید-جوجو خوابی؟
جوابشو ندادم صورتشو نزدیک صورتم اورد-جوجو من مهم ترم یا اون پیراهن کذاییت؟
سریع جواب دادم-معلومه پیراهن خوشگلمو
حاال صبر کن اقا سپهر دارم برات تو که اون بلوز خوشگله رو نداری...
خواست بؽلم بکنه که با ارنج زدم تو سینش هیچی نگفتو دوباره بؽلم کرد
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صبح که بیدار شدم سپهر شرکت بود با یاد نقشه ی خبیثانه ام خندیدم اولین کاری که کردم این بود که
رفتم اتوی قدیمیمونو از توی انباری اوردم بلوز گرونو مارک پلو ی سپهرو پهن کردم روی زمین به
یاد زنده یاد پیراهن خوشگلم یه حمدو سوره خوندم و اتو رو گذاشتم روش بعد از یک دقیقه که کم کم
دود ازش بلند شداز روش برش داشتم
اخــــــی نگاه کن نچ نچ اونوگذاشتم دوباره توی چوب لباسی که یه روزی خواست بپوشدش سر کیؾ
بیاد
اتو رو هم صبر کردم تا سرد بشه و گذاشتمش زیر تخت
وقتی سپهر اومد خیلی هیجان داشتم داشتم واسه شام یه چیزی میپختم که اومد توی اشپزخونه دستشو
انداخت دور کمرم اول یه لب ازم گرفت و بعد دستشو کشید روی شکمم-فسقلی بابا چطوره؟
با خنده گفتم-تووووپ
چی شده سر حالی؟نکنه به خاطر اینکه بوسیدمت ها؟تخیالتت تمومی نداره اقاچرا فسقلی بابارو چسبوندی به گاز گرمش میشهدستشو از روی شکمم برداشتم-سپهر پرحفی نکن بیا این میزو بچین
موقع خواب رو به سپهر گفتم-سپهر اسم پسرمونو چی بزاریم؟
بچمون دخترهنچ پسررررررررررررهدختررررررررررررهسپه رو اعصاب من یورتمه نرو میگم بچمون پسره تمامدختره تمامخیلی خب من حاضرم شرط ببندممنم حاضرمخب اگه بچمون پسر شد بچمونو یعنی پسر گلمونو قند عسلمونو تو باید مای بی بی کنی و اگه دخترشد...اهان مسولیت شیر دادنش با من
قیافه ی مسخره ای به خودش گرفت-اااا نه بابا میخوایی من شیرش بدم
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از تصور سپهر در حال شیر دادن بلند زدم زیر خندسپهر-اگه دختر شد تو باید قند عسل بابارو مای
بی بی کنی
پس من بهش شیر نمیدمنده منم میرم یه مامان دیگه براش میگیرم که هم منو سرویس بده هم دختر گلمو چشمامو گرد کردمبا صدای جیػ مانندی گفتم-سپهررررررررر
خندید-جان سپهر؟
تا گردنتو نشگستم پاشو برو بیروووووناااااا آوا تو که اینقدر خشن نبودی...حاال دخترمون یاد میگیرهنخیر پسرمون پسر خوبیه...حاال اگه نری من میرمو نیم خیز شدم با احتیاط منو کشید سمت خودش-کجاااااا؟؟الوعده وفا
اِی روتو بنازم منننن من کی به تو قول دادم...بیا برو اونطرؾ به منو پسرم دست نزندستشو انداخت دور کمرم-من که کاری به تو ندارم دارم دختر گلمو بؽل میکنم
د بیا نو که اومد به بازار کهنه شود دل ازار
خودمو لوس کردم لبامو ؼنچه کردم-خیلی بی معرفتی سپهر
به چشمام که مظلومانه گردشون کرده بودم زل زد-تو که هنوز بچه ای چرا مادر شدی؟
و بعد منو به خودش فشار دادو لپمو بوسید
***************
آواااااااااااااامرررررررررگ چطه ترسیدمبیااااااااااکفگیرو گذاشتم روی بشقاب و رفتم توی اتاق وقتی قیافشو دیدم که بلوز پلوی سوختش دستشه خندمو
خورد
سپهر-این چیه؟
نمیبنی خب بلوزته دیگهبا حرصو عصبانیت به سوختگی لباس اشاره کرد-اینو میگم
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اهاااااان خب به احتمال  %22.5سوختهچشماشو باریک کرد-تو سوزوندی؟
مظلومانه سرمو به عالمت تایید تکون دادم
از کی تا حاال از این اتوها استفاده میکنیم؟راستش دقیقا یادم نیس که این اتو ها کی اختراع شدن ولی...با حرص نشست روی تخت-بچه جون این بلوز مارک بود کلی پولشو دادم
خب اون پیراهن منم کلی دنبالش گشتم تا پیداش کردمیه نگاهی به من کرد که فک کنم بچم خودشو خیس کرد
حاال صبر کن بهت نشون میدم هنوز اونلباس سفیده رو داری نه؟و رفت سر کمدم خودموانداختم روی تخت –اخخخخ اخخخخ کمرممممم
سپهر برگشت سمت من با دیدن من که روی شکمم خم شده بودم و دستمو روی کمرم گذاشته بودم
اومد سمتم-چی شد؟
واااییی وای سپهر هی میگیره هی ول میکنه....اااخخخهنوز داشتم نقش بازی میکردمو خودمو انداخته بودم تو بؽل سپهر اون هم دستشو گذاشته بود روی
کمرمو ماساژ میداد بعد از مدتی پرسید-بهتر شدی؟
سرمو تکون دادم
پووفی کرد-اخه چی شد یه دفعه...پاشو...پاشو استراحت کن یکم
و بعد رو تختیو زد کنار که من دراز بکشم یه دفعه سرشو اورد باال و با شک نگاهم کرد
دیگه نتونستم جلوی خندمو بگیرمو با صدای بلند خندیدم دست به کمر ایستاد انقدر خندیدم که شکمم
درد گرفت
پاشوپاشم که چی بشه؟ددددددددد بهت میگم پاشو دیگهههبلند شدم
-پاشو لباساتو بپوش بریم خرید برای دخترمون
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اهان خرید برای پسرمونو میگی؟باشه بریملباسامو پوشیدمو از خونه زدیم بیرون سپهر جلوی فروشگاه پلو نگه داشت...ایششش که میخوایی
بری خرید بچه ارررره؟؟
لبامو بهم فشار دادمو چپ چپ نگاهش گردم لبخند پیروزمندانه ای زد-پیاده شو
پوفی کردمو پیاده شدیم فروشنده حسابی مارو تحویل گرفت
سپهر هم بعد از احوال پرسی پرسید-فرهاد جان اون بلوره که هفته ی پیش ازت خریدمو داری؟
نه سپهر خان تموم کردیم...ولی جنسای جدید متابق سلیقه ی شما دارماینبار نوبت من بود که بهش لبخند بزنم
سپهر کمی توی فروشگاه چرخیدو چنتا بلوز دیگه برداشت فرهالد با هزار تا نه خواهش میکنمو قابلی
نداره و...پولو قبول کرد سپهر بعد هم جلوی فروشگاه بنتون نگه داشت یه دختره ای روی صندلیش
لمداده بودو داشت با مبایلش حرؾ میزد تا مارو دید بلند شدو تماسو قطع کرد با عشوه رو کرد به
سپهر-امرتون؟
خب کوری مگه نمیبینی این شکم گنده رو
سپهر-لباس بچگونه میخواستیم
لبخند فوق ملیحی زد-الهیییی کوچولوتون دختره یا پسر؟
سپهر –یه دختر دامن گلی
چشم ؼره ای رفتم-نخیر خانوم پسره
خانومه گیج شده بود-مگه سونو گرافی نرفتین؟
نه خودمون جنسیتشو حدس زدیم و باهم شرط بستشمسپهر سریع گفت-که البته من میبرم
نخیر سپهر خان من که میدونم تو تا اخر عمر مجبوری مای بی بی عوض کنیخواهیم دیدفروشنده وایساده بودو به بحث ما میخندید یعنی خاک به سر ما که این وزغ باید به ما بخنده
*********
با درد کمرمو صاؾ کردم حاال دیگه حسابی سنگین شده بودم اخرای  2ماهگیم بود

222

وبالگ نگاه محل دانلودرمان jafa-h.mihanblog.com

امروزم دومین سالگرد ازدواجمون بود کادوییو که برای سپهر خریده بودمو توی کیفم گذاشتم توی
راه یه شاخه گل رز سرخ خوشگلم گرفتم یه ربان قرمزم به صورت فانتزی دور شاخش پیچوند
فروشنده برام
و رفتم سمت شرکت...ساعت حدودا 2بود که رسیدم به نگهبان سالم کردم با اسانسور رفتم باال به
شرکت که رسیدم
صدای اروم سپهرو شنیدم که میگفت-پسر من؟؟
قلبم افتاد وارد شرکت شدم از چیزی که دیدم رنگم پرید...اون دختره هاله بود استباه نمیکردم خودش
بود که روبه روی سپهر ایستاده بود و در حالی که گریه میکرد گفت-تو نمیخوایی پسرتو ببینی؟؟
چشم هاله به من افتادو به من خیره موند سپهر هم مسیر نگاهشو دنبال کرد چشمش که به من افتاد جا
خورد
قبل از اینکه حرفی بزنه شاخه ی گلو پرت کردم روی زمین و از شرکت خارج شدم صدای سپهرو
میشنیدم که صدام میزنه بی معطلی سوار اسانسور شدم بین طبقات چند نفر دیگه هم سوار اسانسور
شدنو معطل شدم
باالخره اسانسور توی طبقه ی یک نگه داشت با اخرین سرعتی که توی توانم بود از شرکت خارج
شدم
سپهر پشت سرم میدویدو صدام میزد-آوا...وایسا...تو رو به علی وایسا
بدون توجه دویدم وسط خیابون و فقط یه لحظه صدای سپهرو که داد زد مواظب باشو شنیدمو صدای
کشیده ی بوق...و بعد درد شدیدی توی بدنم پیچید...
**********
این چه دردی بود که تمومی نداشت چرا دیگه ارمان کوچولومو توی وجورم احساس نمیکردم؟...همه
جا تار بود...توی یه اتاق سفید بودم...یه مرد با چهره ی اشنا باالی سرم اومد...دوباره از هوش
رفتم...
دستای گرمو اشناییو روی صورتم احساس میکردم با درد چشمامو باز کردم چشمام توی دوتا چشم
تیله ای مشکی خیره شدن
همه ی بدنم کوفته بودو درد میکرد
یه لحظه احساس کردم از درون تهیم با ترسو وحشت چنگ زدم به شکمم...نه...چرا خالی بود...پس
ارمانم کجاس؟
دوباره تو چشمای مشکی اشنا خیره شدم...صحنه هایی جلوی چشمام اومد...صدای هاله...صدای بوق
ماشین...صدای سپهر-...تو؟؟؟
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نفس زنون گفتم-برو بیرون
لبخند کمرینگی که تنها شادی صورتش بود از بین رفت-آوا...
با وجود درد شدید داد زدم-برو بیرووووووووون با تواممممم
نیما سراسیمه وارد شد به سپهر گفت-مگه نشنیدی میگه برو بیرون
سپهر خواست حرفی بزنه که منصرؾ شدو رفت بیرون نیما دستای سردمو گرفت توی دستاش و منم
سرمو گذاشتم توی بؽلش-نیما چرا من...چرا من دیگه پسرمو حس نمیکنم؟
نوازشم کرد-هیسسسس عزیزم اروم باش
نما بچم مرده نه؟صدای هق هق تموم اتاقو برداشته بود پرستارا همراه مامانو بابا ریختن توی اتاق مامانم از گریه
چشماش خون شده بود بابامم حالش بهتر از مامان نبود
پرستاره یه چیزی توی سرمم تزریق کرد
نیما به اینا بگو برن بیرون....نیمااااانیما رو کرد به بقیه –شما برین بیرون من ارومش میکنم
اتاق دوباره خلوت شد –نیما من بچمو میخوام بچمو میخوااام
اشکام روی گونه هام تند تند سرازیر میشدن –نیما من یادمه با اون ماشین لعنتی تصادؾ کردم
نیما در حالی که خودشم بؽض کرده بود سعی داشت ارومم کنه
داد زدم-نمیا بچم کجا رفت هااان؟بچم کو نیما؟؟؟؟
اروم باش قربونت برم اون جاش خوبهدوباره داد زدم-اون جاش فقط تو.....اون جاش توی بطن من بود نه جای دیگه
اره عزیزم ولی اون االن رفته...جاشم االن پیش خداس....تو هم اروم باش هنوز خوب نشدیداشتم ضجه میزدم-چطور اروم باشم...هشت ماه انتظار....هشت ماااااااه میدونی چقدر منتظر بودم تا
بؽلش کنم؟
اره قربونت برم میدونم همه منتظرش بودیمچشمامو بستم-اسمشو گذاشته بودم ارمان...قشنگه نه؟
-اره خیلی قشنگه.....
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موهامو نوازش میکردو توی گوشم زمزمه میکرد کم کم صدای زمزمه ها قطع شدو همه جا تار
شد....
***********
دوباره این اتاق سفید بی روح...کاشکی این اتاق سفیدو اون صدای بوق ماشین همش خواب
بود...ولی جسم خالیم به من میگفت که دیگه ارمانی که هشت ماه منتظرش بودم دیگه وجود
نداره...حس پوچو خالی بودن می کردم
در اتاق باز شدو قامت سپهر پدیدار شد رومو به یه سمت دیگه کردم
صدام زد-آوا؟
هیچی نگو فقط برو بیرونصبر کن...تو باید بدو...من هیچی نمیخوام بدونم برو بیرووووندر اتاقو بستو بیشتر اومد تو
آوا به من گوش بده تو باید بدونی که هیجی بین منو....گوشامو گرفتم-من کرم هیچی نمیشنوم بیروووووون
در بازو نیما اومد تو
نیما بهش بگو بره بیرون بگو دست از سرم برداره نمیخوام قیافه ی نحسشو ببینم...ببرش بیرون ایناشؽالوووو
نیما رو کرد به سپهرو سرشو تکون داد
سپهر چند ثانیه به من خیره شدو بعد رفت بیرون
اشکام دوباره سرازیر شد نمیا دستامو گرفت توی دستشو پیشونیمو بوسید
نیما اون باعث شد...اون....اونقاتل بچه ی منه اون یه قاتله...اون...انگشتشو گذاشت روی لبام-هیسسس هیچی نگو و اشکامو پاک کرد
نیما کی منو از اینجا میبرنهر وقت که خوب شی مرخصت میکنن-منو از اینجا ببر بیرون...من از اینجا بدم میاد
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باشه عزیزم...باشهنیما تو بچمو دیدی؟لبخند ؼمگینی زد-اره
چه شکلی بود؟اه بؽض داری کشید-معصومو خوشگل بود...ولی آوا یادت باشه که اون االن بهشته و داره تورو نگاه
میکنه
چونم لرزید-همش صدای بوق اون ماشین لعنتی تو سرم میپیچه...صداش اذیتم میکنه
بهش فکر نکن باشه/تو بازم میتونی یه ارمان دیگه داشته باشیسر در گمو گیج نگاهش کردم-تو که نمیخوایی بگی...؟
من نمیگم سپهر مقصر نیس...ولی اون...میشه در مورد اون باهام حرفی نزنی؟اهی کشید-باشه
**************
یه هفته ای بود که منو اورده بودن خونه روزا رو توی اتاقم میموندم هنوزم نمیتونستم جای خالی
ارمانو باور کنم سپهر روزای اول چند بار اومده بود خونمون ولی من هیچوقت حاضر به دیدنش
نشدم همیشه خودمو توی اتاقم حبس میکردم یا با ارمان حرؾ میزدم یا با نیما
بیچاره نیما که به خاطر من از زندگیش زده بودو اومده بود خونه ی بابا پیش من باشه
شب پیش خواب ارمانو دیده بودم توی یه لباس سفید همونجور که تصورش کرده بودم شکل سپهر بود
به من با سرزنش نگاه میکردو باباشو میخواست...ارمان تبدیل شد به سپهر ...فقط نگاهم
میکرد...نگاهاش پر از معنی بود...پر از تمنا
همه جا دنبالم بود صورتش دوباره تبدیل شد به ارمان که میگفت-من بابامو میخوام...
بلند شدم بی هدؾ لباسامو پوشیدم توی ایینه به خودم نگاه کردم صورتم رنگ پریده و الؼر شده بودم
حتی از قبل از حاملگیمم الؼر تر شده بودم چشم از تصویر خودم برداشتمو از اتاقم خارج شدم از پله
ها پایین رفتم نیما که روی مبل نشسته بود با دیدن من بلند شدو به لباسای بیرونم نگاه کرد-جایی
داری میری؟
میخوام برم پارکبلند شد-صبر کن تا حاضر شم باهم بریم
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نه...میهوام تنها برمبرگشتو نگاهم کرد-مطمئنی؟بزار باهات بیام
نهاز مامانو بابا که با چشمای نگرون نگاهم میکردن خداحافظی کردم تازه به سر خیابون رسیده بودم
که ماشینی بوق زد پشتم
چشمامو بستم از این صدا بیزار بودم کمی به دیوار چسبیدم تا راحت رد بشه ولی اون راننده ی
احمقق مدام بوق میزد
برگشتم سمتش که چنتا فحش بهش بدم که...فحشا توی دهنم ماسید..بازم این چشمای مشکی چند لحظه
توی چشماش خیره شدم ولی بعد رومو برگردوندمو به راهم ادامه دادم از ماشین پیاده شدو جلوم
ایستاد بدون حرؾ
خواستم از کنارش رد شم که راهمو سد کرد-بر اونطرؾ
تا وقتی حرفامو گوش ندادی نمیرمجیػ میزنم تا...بزنسپهر از سر راهم برو کناراول حرفامو گوش کن بعد هر جا دلت خواست بنمیدونم چی توی نگاهش بود که راضیم کرد درماشینو برام باز کرد سوار شدم –کجا داری منو میبری؟
خونهمخالفتی نکردم...هم از اونجا گریزون بودم هم دلم میخواست برگردم خونه
رسیدیم خونه ماشینو توی پارکینگ پارک کرد وارد خونه شدیم
چقدر دلم برای این خونه تنگ شده بود....برای صاحب خونه بیشتر...گیتار سپهر روی مبل بود
نشستم روی مبل-خب؟
نشست کنارم بدون فاصله-چایی میخوری؟
نه زود حرفاتو بزن میخوام برگردم خونهاخمی کرد-خونه ی تو اینجاس
-ببین سپهر اصال حوصله ی کل کل با تو رو ندارم حرفتو بزن میخوام برم
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من حرفمو هم نزنم تو هیچجا نمیریخیلی خبو بلند شدم که از پشت دستمو گرفتو نشوند روی مبل دندونامو روی هم فشار دادم-به من دست نزن
دستمو از دستش کشیدم بیرون
بازومو محکم تر گرفتو دوباره منوو به زور نشوند روی مبل-برای چی این مدت حاضر نشدی منو
ببینی؟
کینه توزانه بهش خیره شدم-چون تو بچه ی منو پاره ی تنمو کشتی تو قاتلش بودی
من؟ آوا اون فقط بچه ی تو نبود بچه ی منم بود فک کردی من اونو دوستش نداشتم منتظرش نبودم؟تو این مدت خورد شدم بچمو از دست دادم...تو هم منو ترک کردی
بعد از اون همه دروؼی که به من گفتی چه انتظاری داریفکش منقبض شد-من هیچ دروؼی به تو نگفتم
هه پس هاله چی میگفت؟پسرت؟اون دروغ میگفت اومده بود تا دوباره زندگیمونو مثه دفعه ی قبل بهم بریزه که تقریبا موفقمشد...ولی من نمیزارم...هاله...
دلم نمیخواد درمورد اون چیزی بشنومچرا باید بشنوی چون الزمه ...میدونی منو اون چهار سال پیش باهم توی یه مهمونی اشنا شدیم خیلیجذاب بود خیلی ...با دیدن چشماش جادو شده بودم توی مهمونی همه ی نگاها و توجه ها به سمت
اون بود همه ی دخترا با حسرت نگاهش میکردن به خودم جرئت دادم تا باهاش حرؾ بزنم کم کم
رفت و امدمون زیاد شد اون یه دختر یتیمو محروم بود مامانش با کار کردن توی خونه ی مردم خرج
خودشو دوتا بردارو خواهرشو در میاورد دختر بی بندو باری بود و خیلی چیزا براش مهم نبود
درست برعکس تو که عقاید خاصی داری به ازای هر ساعت که با من میگذروند یه چیزی ازم
میخواست کیفو کفشو لباسو  ...هر چی که فکرشو بکنی ولی اینا رو به حساب یتیم بودنش گذاشتم
چون عاشقو دیوونش بودم با اینکه میدونستم هیچ عالقه ای به من نداره میدیدم به خاطر پول هر
کاری میکنه سیاوشو بقیه ی دوستام در موردش با من حرؾ میزدن از نظر اونا هاله دختر مناسبی
برای من نبود ولی خب من مثه کبک سرمو توی برؾ کرده بودم هر خطایی که ازش میدیدم نادیده
میگرفتم حتی دوستام گفته بودن که اونا بین چنتا پسر دیگه هم دیده بودن ولی من بازم همه چیزو
نادیده گرفتم تو که وارد زندگیم شدی کم کم به خودم اومدم چشمامو باز کردم دیدم اونا حق دارن
احساسم نسبت بهش کم شده بود حتی تو رو با اون مقایسه میکردم اون از تو  5سال بزرگتر بود ولی
نصؾ تو هم شعور نداشت رفتارا و شیطنتای تو حتی لجبازیا و زبون درازیات همه به دل مینشست
تو خانومو با وقار و مؽرور بودی و یه زیبایی دست نیافتنی داشتی درست بر عکس اون که با هر
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کسی دم خور میشد فقط به خاطر خوشی های لحظه ایو پول وقتی منو ترک کرد یه جورایی خوشحال
بودم دروغ نمیگم اگه بگم تو اون ده روز که خونه نیومدم به تو فک کردم مدام چشمای تو میومد
جلوی چشمام اون شبایی که باهم یکی شدیمو یادته؟ بهترین لحظات عمرم بود وقتی نجابتو اون حیا
معصومیت دخترونه رو توی چشمات میدیدم کیؾ میکردم تو با حرکاتت رفتارت اداهان نگاهات با
همه ی وجودت منو به سمت خودت جذب میکردی مثه اهنربا بودی وقتی به خودم اومدم دیدم عاشقت
شدم به نگاهای مردا و رفتاراشون با تو حساس شده بودم بهت حس مالکیت پیدا کرده بودم اون سه
ماهی که منو ترک کردی برام مثه جهنم شده بود وقتی تورو توی اون شرکت با شکم براومده دیدم
نمیدونی چه حالی داشتم ولی خب یه حسی به من میگفت که تو هیچ وقت در حق من همچین کاریو
نمیکنی حتی وقتی داد میزدی میگفتی بهم خیانت کردی بازم چشمات یه چیز دیگه به من میگفت وقتی
فهمیدم که پدر بچه ای شدم که تو مادرشی میخواستم از خوش حالی بال دربیارم چون فکر میکردم که
تو برای همیشه کنارم میمونی ....نمیدونستم که دوباره اون زندگی مارو بهم میریزه ادعا میکرد بچه
ای که به دنیا اورده از منه حتما دوباره پوالش ته کشیده بود ولی باور کن آوا من حتی یه لحظه هم
بهش فکر نمیکردم چون همه ی فکرم پیش تو بود...فقط تو آوا....
....حرفای سپهر باور نکردنی بود نمیتونستم باور کنم خیره خیره نگاهش میکردم دستشو روی گونم
گذاشت-فقط یه چیزیو به من بگو...تو هم احساس منو داری؟
دوباره شیطون شدم خواستم یکم اذیتش بکنم-خودت چی فکر میکنی؟
اب دهنشو قورت داد-من که میدونم تو دیوونه و مجنون منی
تو که منو عاشقت کرده
اوه اوه اون اعتماد به نفس ِ
وقتی دید جوابشو نمیدم دستامو گرفت-زود باش جوابمو بده
اول تو بگونفس عمیقی کشید با هیجان گفت-من که گفتم ولی یه بار دیگه میگم هزار بار دیگه هم میگم دلم
میخواد داد بزنمو بلند بگم دوستت دارم دوتا دستاشو دور صورتم قاب کرد و ادامه داد-این چشمای
عسلی این نگاه معصومانه این لبای سرخ ؼنچه ای این چال روی لپت همه و همه مال منه آوا همش
مال منه تو آوای منی میخوام که برگردیو برای همیشه پیشم بمونیو هر دفعه با این نگاهات بیشتر منو
دیوونه و عاشق خودت کنی دیگه نمیخوامو نمیتونم بدون تو زندگی کنم فقط برگرد من همه ی زندگیو
احساسمو به پای تو میریزم
بعد لبخند زیبایی زد و گیتارشو برداشت-این فقط و فقط تقدیم به تو
دستاشو روی تاهای گیتار تکون دادو با صدای لرزونو با احساس مردونش شروع به خوندن
کرد...در حالی که نگاهامون فقطو فقط متوجه همدیگه بود-برگردو اتیشم بزن
-شاید یه راهی باشه که این فاصله کوتاه شه
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قلب تو واسه یه ثانیه با حس من همراه شهشاید یه راهی باشه تشویشمو کمتر کنییه عمره عاشق توام یه لحظه با من سر کنیتو نیستی و بدون تو با گریه خلوت میکنمدارم به صحبت کردن با عکس عادت میکنمتو نیستی و بدون تو دچار بی قراریمبی تو از این سایه ها از خودم فراریمبرگردو اتیشم بزن کی گفته که من مانعمتو رو بزار ببینم من به همینم قانعمتو نیستی و این فاصله اتیش به جونم میزنهتصور لبخند تو هر جا که هستم با منه هر جا که میرم با منهشاید یه راهی باشه که باور کنی ؼرق تواماین اوج خسته ی منه ببین چه کم توقعمشاید یه راهی باشه تشویشمو کمتر کنییه عمره عاشق توام یه لحظه با من سر کنیتو نیستی و بدون تو با گریه خلوت میکنمدارم به صحبت کردن با عکس عادت میکنمتو نیستی و بدون تو دچار بی قراریمبی تو از این سایه ها از خودم فراریمبرگردو اتیشم بزن کی گفته که من مانعمتو رو بزار ببینم من به همینم قانعمکاش میفهمیدی که بدون تو چقدر از خودم فراریمبرگردو اتیشم بزن کی گفته که من مانعم-تو رو بزار ببینم من به همینم قانعم
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تو نیستی و این فاصله اتیش به جونم میزنهتصور لبخند تو هر جا که هستم با منه هر جا که میرم با منهاهنگش که تموم شد اشکیو که روی گونم سرازیر شده بودو پاک کردم تو حالو هوای گریه خندیدم-
سپهر دیوونه ی خر دوستت دارم
گیتارو گذاشت کنار اونم تو حالو هوای من بود دست بردو اشکمو پاک کرد-دیوونه ی همین حرفاتم
خندیدم-اگه بدونی من از همون اول عاشقت بودم خره
یه لحظه خیره موند بعد با صدای ارومی گفت-چی؟ و بعد با صدای بلند ناشی از هیجان گفت-جون
سپهر یه بار دیگه بگو چی گفتی
لبخند زیبایی زدم-از همون اول عاشقت بودم فک کردی چرا جواب مثبت به خواستگاریت دادم؟
شوخی میکنی؟منو دست انداختی؟خندیدم-اخییی یعنی اینقدر برات ؼیرقابل باوره که باالخره یه خری پیدا شده که عاشقت شده
چشماش چراؼونی شد و نیشش تا بنا گوش باز شد-خب حاال که اینقدر منو دوست داری....
صورتشو اورد جلو ادامه داد-یه ماچ ابدار بده ببینم
ای خاک تو سر من که بازم به این ارانگوتان بی جنبه رو دادم
شیطون خندیدم-کی؟من؟
نه پس عمه خانوم پیرم یاال اتیشم بزنخندیدمو یه بوسه ی کوچولو روی لباش کاشتم برای یه لحطه با لذت چشماشو بست و لبخند زد بعد
چشماشو باز کرد شیطونو موزیانه نگاهم کرد-خب پس حاال که اینقدر مهربونی و دوستم داری....
دستشو انداخت زیر گردنمو دست دیگشو زیر زانوهام بلندم کردو ایستاد نگاهم کرد توی یه لحظه
لباشو با تموم احساس روی لبام گذاشتو در همون حین منو برد توی اتاق منو گذاشت روی تخت
خواستم اذیتش کنم-سپهر خان پیاده شو باهم بریم
با سر خوشی خندید-چی میگی جوجوی کوچولوی من؟
سپهر ایندفعه به جون خودم نباشه به جون تو یه مشکل حاد دارموای که توی اون موقع اصال نمیتونستم قیافشو توصیؾ کنم-مطمئنی؟
-نه میخوایی خودت مطمئن شو
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نگاهم کرد نتونستم خودمو نگه دارمو بلند زدم زیر خنده-بابا شوخی کردم
افتاد روم-حاال نشونت میدم حاال که به گریه افتادی...
و چند لحظه بعد این وسط من بدبخت بودم که در برابر ارانگوتان عظیمو شکست ناپذیر به ؼلط
کردن افتاده بودم
************
من-سپهرررر بیا این دخترتو بگیر دیوونم کرد از بس که جیػ کشید
سپهر-تو هم بیا این پسرتو بگیر کچلم کرد از بس موهامو کشید
حقته بعدشم تو از همون اول کچل بودی چرا میزاری گردن ارمانمتو هم دختر منو دیوونه کردی وگرنه دختر من از همون اول ارومو سر به زیر بود مثه اسمشارررره من نمیدونم چی توی این دختر دیدی که اسمشو گذاشتی ارامبهتره اون اسمیه که تو رو ی پسرت گذاشتیزبونمو براش در اوردمو ارمانو ازش گرفتم اونم ارامو از دستم گرفت جای دو قلوهارو که باهم
عوض کردیم مشکل حل شد نه دیگه ارمان موهای سپهرو میکند نه دیگه ارام جیػ میکشید ارمان
شبیه سپهر بودو ارام هم کپی پیست من بود اخالقاشو حرکاتش حتی قلدریشم به من رفته بود دیروز
که رفته بودیم باغ ارمان کنار استخر ایستاده بودو با ذوق پروانه ی زیباییو که روی ابای استخر
خشک شده بودو حاال روی زمین افتاده بدو نشون منو باباش میدادو میگفتbutterfly ... -
butterflyy
ارام با اون چشمای گر ِد عسلی درشت و فوضولش در حالی که یه انگشتشو توی دهنش گذاشته بود
ارمانو کنار زدو پروانه رو برداشتو بین دستاش فشار داد وقتی پروانه ی خورد شده افتاد روی زمین
با ذوق برای کار خودش دست زدو دوید سمت میز میوه ها چون خیلی شکمو بود طوری که اگه گریه
میکرد یه شکالت میدای دستش همون موقع ساکت میشد
ارمان تا لحظه ی اخر که از باغ رفتیم بیرون اه میکشیدو میگفتbutterfly-
با یاد اوری دیروز لپ ارمانو بوسیدمو گفتم-قربونت برم مامانی که اینقدر با احساسی...
سپهر با حالت بامزه ای نگاهم کرد-چقدرم که قربون پسرش میره نکه خیلی ارومه
تو که اینقدر دردسر داریم بابت بچها
چشم ؼره ای بهش رفتم-اصال همش تقصیر ِ
چشماش گرد شد-تقصیر من؟
-نه پس من کی بود که عین این ندید بدیدا هل کردو...وااای سپهر بگیرشوون کجا رفتن باز
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در حینی که منو سپهر داشتیم باهم کل کل مکردیم بچه ها از دستمون فرار کردن نیم ساعت بعد
اونارو پشت پرده ها پیدا کردیم و با هزار زحمت دوتاشونو خوابوندیم خودمم روی تخت ولو شدم
سپهر اومد باالی سرم-خوابیدی؟
به پهلو دراز کشیدم-چی میخوای؟
خندید کنارم دراز کشید-فک میکنی من اینوقت شب روی تخت کنار تو چی میخوام؟
با این جمله دلم میخواست از تخت پرتش کنم پایین-سپهر ببند خستم میخوام بخوابم
خندید-من اگه گذاشتم تو بخوابی پاشو الوعده وفا...بعد بامزه با کؾ دست زد روی پیشونیش-اوه اونم
چه وعده ایییییی
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